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چكيده
رفتارهاي ضد شهروندي مانند اجتناب از كار ،خرابكاري و ...رفتارهايي هستند كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به ساازمان سساي هااي جادي
وارد ميكنند .يكي از عوامل تأثيرگذار بر كاهش چنين رفتارهايي ،رعايت اصول اخالقي چون صداقت ،تعهد سازماني و  ...است كه درمجماو
اخالق حرفهاي را تشكيل ميدهند .پژوهش حاضر با هدف تبيين چگونگي رابطۀ بين اخالق حرفهاي و مؤلفههاي سن (صاداقت ،انتقادپاذيري،
تعهد سازماني ،وقت شناسي ،مشاركت) و گرايش به رفتارهاي ضد شهروندي افراد انجام شاده اسات .روش پاژوهش ،پيمايشاي باوده اسات.
جامعۀ سماري پژوهش شامل كليّۀ كاركنان دانشگاه اصفهان در سال  6939و حجم نمونه  636نفر از كاركنان بودند كاه باه شايوم نموناهگياري
خوشهاي انتخاب شدند .ابزار گردسوري دادهها ،پرسشنامۀ رفتار ضد شهروندي سازماني ،فوكس و اسپكتور ( )2002و پرسشنامۀ محقا سااختۀ
اخالق حرفهاي بود كه روايي و پايايي سنها تأييد شد .يافتههاي پژوهش نشان داد بين صداقت كاركنان و گرايش به رفتارهاي ضد شاهروندي،
رابطۀ معكوس و معنادار (به ميزان  )-1/68وجود دارد .بين انتقادپذيري و گرايش به رفتارهاي ضد شهروندي ،رابطاۀ معكاوس و معناادار (باه
ميزان  )-1/94وجود دارد .بين تعهد سازماني و گرايش به رفتارهاي ضد شهروندي ،رابطۀ معكوس و معنادار (به ميزان )-1/46وجود دارد .بين
وقتشناسي و گرايش به رفتارهاي ضد شهروندي ،رابطاۀ معكاوس و معناادار (باه ميازان  )-1/13وجاود دارد .باين مشااركت و گارايش باه
رفتارهاي ضد شهروندي ،رابطۀ معكوس و معنادار (به ميزان  )-1/59وجود دارد .بين رعايت اخاالق حرفاهاي و گارايش باه رفتارهااي ضاد
شهروندي ،رابطۀ معكوس و معنادار (به ميزان  )-1/98وجود دارد .بر مبناي تحليل رگرسيون انجامشده از بين ابعاد اخاالق حرفاهاي مشااركت
در حد باال ،تعهد سازماني و انتقادپذيري به ميزان متوسط و وقتشناسي و صداقت در سطح پاييني باعث كاهش رفتارهااي شاهروندي بودناد.
بر اساس مطالعۀ انجامشده پيشنهاد ميشود اصول اخالق حرفهاي در كنار سموزشهاي شهروندي در كليّۀ مقاطع تحصيلي مادارس باهوياژه در
دبيرستان سموزش داده شود و شاخصهاي اخالق حرفهاي متناس

با فرهنگ ايراني اسالمي بوميسازي شود.

كليدواژهها :اخالق حرفهاي ،رفتار ضد شهروندي كاركنان دانشگاه
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مقدمه و بيان مسأله

رعايت اخالق حرفهاي در ايران در مقايسه با برخي كشورها و

رونااد نگاارانكنناادم رو بااه فزونااي رفتارهاااي غيراخالقااي در

جوامع صنعتي در سطح پاايينتاري قارار دارد .در ايان زميناه

كارده

معيدفر ( )6985با انجام پژوهشي در اين زمينه اذعان مايكناد

است و مديران و رهبران در پي رودرروشدن باا چاالشهااي

كه گريز از محل كار ،بيانگيزهاي ،اتالف وقت در محال كاار،

فراوان در زمينۀ ادارم سازمانهاي مختلف ،توجاه بيشاتري باه

سرگرداني افراد در مراجعه به سازمانها و ادارههااي دولتاي و

اخالق حرفهاي مبذول داشتهاند.

خصوصي ،نشاندهندم نبود اخالق حرفهاي در ميان ايرانايهاا

سازمان ها ،توجه انديشمندان را به ايان موضاو جلا

اخالق حرفه اي راهي به سوي سعادت انساني و پيشرفت

است.

و موفقيت سازماني است؛ زيرا اخالق حرفه اي عالوه بر ارائاۀ

نگاهي گذرا به هر يك از ادارههاي دولتاي و خصوصاي،

دستورالعملهاي اخالقي در روابط افراد ،دساتيابي باه اهاداف

شواهد بسياري را بر مدعاي معيدفر ( )6985فراهم مايسورد و

سازماني را دنبال ميكناد .اماروزه ديگار تنهاا عوامال ماادي،

متأسفانه اين روند بهطور روزمره رو به افزايش است .از سوي

پيشرفت و موفقيت سازمان را رقام نماي زنناد ،بلكاه عوامال

ديگر رعايتنكردن اصول اخالق حرفهاي ،پيامدهاي نااگواري

معنوي زيادي در اين مهام دخيال هساتند كاه يكاي از سنهاا

را به دنباال خواهاد داشات .يكاي از ايان پيامادها تاروي و

اخالق حرفهاي است.

گسترش رفتار ضد شهروندي است كه خود موجبات مضراتي

اخالق حرفاهاي باه مجموعاهاي از تعهادات و وااايفي
اطالق مي شود كه دربارم واايف شاللي مطارا اسات كاه از
افراد انتظاار مايرود سنهاا را انجاام دهناد ).(Steelman, 1996
اخالق حرفهاي ،تكاليف اخالقي يك حرفه و شلل را در نظار

در سازمان و درنهايت در جامعه خواهد بود.
اين مطالعه ميكوشد شدت و جهت تأثير اخالق حرفهاي
را بر گرايش به رفتارهاي ضد شهروندي افراد بررسي كند.
رفتار ضد شهروندي بيشتر از ايان منظار در خاور توجاه
است كه افراد سازمان كه مهمترين سرمايههااي ياك ساازمان

دارد و دستورالعملهايي در اين زمينه صادر ميكند.
چادويك )6986( 6در اين زمينه مي نويسد اصول اخاالق

هستند ،مهم ترين فرسايش دهنده هاي سرمايه هاي ساازمان نياز

حرفه اي ،معيارهايي اخالقي هساتند كاه همناون نقشاههااي

مي توانند باشد ،بدين صورت كه اگر به جااي درپايشگارفتن

راهنمايي به صاحبان حرفه كمك ميكنند تا نقشهاي خاود را

رفتارهاي شهروندي سازماني ،رفتارهااي ضاد شاهروندي در

به روشني و وضوا كامل ايفا كنند .در جايي ديگر در تعرياف

سازمان رواج داشته باشد ،ساازمان باه جااي تقويات و رشاد

اخالق حرفهاي سمده است كاه الگاوي رفتاار ارتبااطي فارد و

دچااار فرسااايش و شكساات ماايشااود .رفتارهاااي شااهروندي

سازمان در شلل است

سازماني به اعتقاد استوك و همكااران ( )2003مجموعاهاي از

(فرامرز قراملكي.)618 :6986 ،

به نظر ميرسد اخالق حرفاهاي ،برقاراري الگاوي رفتاار

رفتارهاي داوطلبانه و اختيااري اسات كاه بخشاي از وااايف

ارتباطي در سازمان بين كاركنان است ،بهگونهاي كه بر رعايت

رسمي فرد نيست؛ اما انجام سن باعث بهباود ماؤثر وااايف و

حقوق دو طرف مبتني باشد و البته انجام وااايف و تعهادات

نقاشهاا در ساازمانهاا ماايشاود .درمقابال ،رفتارهااي ضااد

سنها در قبال يكديگر است.

شهروندي ،رفتارهايي است كه برخاي سن را ناوعي بادرفتاري

نقش اخالق حرفهاي در پيشبرد اماور ساازمانهاا بسايار

كارمند دانستهاند كه از بازده كار او ميكاهد ()Ball et al., 1994

تعيينكننده است تا جايي كه يكي از معيارهاي ارزياابي سنهاا

رفتار ضد شهروندي با هدف سسي رساندن به افراد درون

به شمار ميرود .باا وجاود ايان ،مطالعاات نشاان داده اسات

سازمان و يا خاود ساازمان انجاام مايشاود و در بيشاتر ايان

Chadwick
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حسنزاده و همكاران ( )6939پژوهشي باا عناوان «بررساي و
تبيين رابطۀ بين اخالق كار و رفتار غيرمولد در سازمان تاأمين

در اين زمينه ادعاا مايشاود كاه ايان رفتارهاا در جهاان

اجتماعي اساتان گايالن» انجاام داده اناد .جامعاۀ سمااري ايان

ازدسااتدادن ميلياردهااا دالر در سااال ماايشااود.

پژوهش  621نفر از كاركنان ساازمان تاأمين اجتمااعي گايالن

پژوهشگران معتقدند اين رفتارها ،صورتهاي مختلفي چاون

بوده است كاه حجام نموناه  651نفار بارسورد شاده اسات و

خرابكاري ،دزدي ،انتقاام جاويي ،نازا  ،پرخاشاگري و حتاي

نمونهها با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي دو مرحلاهاي

شوخي را ميتواند در برگيرد ).(Pearce & Giacalone, 2003

انتخاب شدند .ابزار گردسوري داده ها پرسشنامه استانداردشاده

موجاا

بر اساس سننه درسطور پيشين مطرا شد ،مي توان انتظار

بوده است .سزمون فرضيهها با رگرسيون چنادمتليره و ضاري

داشت اخالق حرفه اي بر گرايش به رفتارهاي ضد شاهروندي

همبستگي با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شده است .نتااي

تأثير داشته باشد .همننين مطالعات اكتشافي نگارنده بر وجود

سزمون رگرسيون گام به گام نشان داد بين هشت مؤلفۀ اخاالق

چنين تأثيري صحه گذاشته است.

كار ،نخست حضاور و وقاتشناساي و ساپس پاساخگوبودن

با عنايت به سننه گفته شد ،به نظر ميرسد جامعاۀ ماا در

نسبت به سرپرستان و درنهايات صاداقت و راساتي ،اولويات

اين زمينه دچار مشكل باشاد و يكاي از راهكارهااي مناسا

بيشتري در تبيين رفتار غيرمولد نقش داشتهاند و ساير مؤلفهها

براي اين مسأله قبل از تبديل سن به بحراني حلناشدني ،انجاام

با اولويت كمتري در تبيين رفتار غيرمولد نقش داشتهاند.

پژوهشهاي جزئيتر و دقي تر در اين حوزه اسات؛ بناابراين،

واعظي و رحماني ( )6936پژوهشي با عنوان تأثير فضاي

اين مطالعه ميكوشد بهصورت دقي تر و جزئيتر تأثير اخاالق

اخالقي سازمان بر رفتارهاي ضد شاهروندي ساازماني انجاام

حرفهاي و ابعاد سن را بر گرايش به رفتارهاي ضاد شاهروندي

داده اند .اين پژوهش با اساتفاده از روش توصايفي همبساتگي

بررسي كند.

انجااام شااده اساات و دادههاااي سن بااا پرسشاانامۀ اسااتاندارد

با وجود اهميت زياد اين موضو  ،پاژوهشهااي انادكي،

گردسوري شدهاند .حجم نمونه  638نفر از كاركناان و ماديران

موضو اخالق حرفه اي را بررساي كارده اناد و درباارم تاأثير

ستاد و شعبههاي يكي از فروشاگاههااي زنجيارهاي در تهاران

اخالق حرفهاي بر رفتار ضد شاهروندي باهوياژه در ساازمان

است كه با شيوم نمونهگيري تصادفي طبقهاي جمعسوري شاده

پژوهشي انجام نشده است؛ بناابراين ضارورت انجاام مطالعاۀ

است .فرضيه هاي پژوهش در ياك مادل معاادالت سااختاري

حاضر سشكار ميشود.

سزموده شد و نتاي نشان داد فضاي اخالقي قاوانين ساازماني،

انجام اين مطالعه به غني ترشدن مباني نظري پاژوهش در

قوانين حرفهاي بر رفتارهاي ضد شهروندي ساازماني ،تاأثيري

دو حوزم رفتار ضد شهروندي و اخالق حرفهاي كمك ميكند

منفي داشته و سب

كاهش بروز اين رفتارها در ساازمان شاده

و با ترسايم دقيا چگاونگي ،شادت و جهات تاأثير اخاالق

است.

حرفه اي بر گرايش به رفتارهاي ضد شاهروندي شاايد گاامي

قلي پور و همكاران ( )6936در پژوهشي با عناوان «تاأثير

عملااي هرچنااد كوچااك در راسااتاي كاااهش رفتارهاااي ضااد

روزم ماه مبارك رمضاان باه باروز رفتاار شاهروندي و رفتاار

شااهروندي سااازمان بتااوان برداشاات .همننااين اميااد اساات

ضدشهروندي سازماني» تاأثير روزه را بار رفتارهااي روزمارم

راهكارهايي براي بهبود رفتارهاي شهروندي با توجه به عامال

افراد در سازمان هاا بررساي كارده اناد بادين منظاور يكاي از

اخالق حرفهاي بتوان ارائه كرد.

سازمانهاي پژوهشي ا اجرايي كشور ،جامعۀ سمااري در نظار

پيشينۀ پژوهش

گرفته شد و نمونۀ سماري شامل  196نفر باود .روش پاژوهش
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به لحاظ هدف ،كاربردي و از نظر ماهيات توصايفي پيمايشاي

مفهوم اخالق حرفهاي از علم اخاالق وام گرفتاه شاده اسات.

بوده است .يافته ها نشان داد در ماه مبارك رمضاان ،رفتارهااي

سراسته و جاهد ( )2011معتقدند اخالق حرفاهاي مجموعاهاي

شااهروندي سااازماني ،افاازايش و رفتارهاااي ضااد شااهروندي

از اصول و استانداردهاي سلوك بشري است كه رفتار افاراد و
گروهها را تعيين ميكند .درحقيقت ،اخاالق حرفاهاي ،فرايناد

كاهش مييابد.
6

كريك و همكاران ( )2006رفتاار ضاد شاهروندي را در

تفكر عقالني است كاه هادف سن تعياين ارزشهااي ساازمان

سطح تيمها مطالعه كارده و باراي نموناه  26تايم ماديريت را

است .در تعريفي ديگر اخالق حرفه اي ،نوعي فلسفۀ اخالقاي

برررسي كردناد .دادههاا باا اساتفاده از روش پرسشانامه و باا

است كه بين كارهاي خاوب و باد تفااوت قائال مايشاود و

سواب جمعسوري شد .سه متلير بي نظمي رهبر تيم ،تعهد تايم

هنجارهاي يك جامعه را ميپذيرد ).(Wan, 2012: 52

و حمايت سازي بررسي شد .نتاي نشاان داد ايان متليرهاا باا

بر مبناي تعريفهاي ارائاهشاده مايتاوان گفات اخاالق

رفتار ضاد شاهروندي تايم باه شادت همبساته اسات .نتااي

حرفهاي از داناش اخاالق نشاأت مايگيارد و مجموعاهاي از

رگرسيون چندگانه نيز نشان داد بينظمي رهبر تيم بيشتر از دو

دستورالعمل ها و تكاليفي است كه در يك حرفاه باراي افاراد

متلير ديگر نمود دارد.

تعيين ميشود .به نظر ميرسد امكان دستيابي باه ياك اخاالق

غالمي ( )6931پژوهشي باا عناوان «اخاالق حرفاه اي و

حرفه اي كلي و تعميم سن به كل حرف امكانپذير نباشد؛ زيارا

تعامالت رفتااري كاركناان مشااغل» انجاام داده اسات اسات.

هنجارهاي رفتاري حاكم بر هر ياك از حرفاههاا باا يكاديگر

نويسنده با استفاده از روش اسنادي كوشيده است تأثير و نقش

متفاوت هستند.

وجود منشورهاي اخالقي را در ارتقاي سطح تعامالت رفتاري

برخي معتقدند وجود اخالق حرفاه اي در ياك ساازمان،

كاركنان بررسي كند .نويسنده به اين نتيجاه رسايده اسات كاه

نوعي ساز و كار رواني است كه ديدي ادراكي براي تشخيص،

منشور اخالقي ،صاحبان مشااغل را از بساياري از جارايم بااز

ارزيابي و حل مسائل اخالقي به افراد ميدهد و راهنماي افراد

ميدارد و سن ها را در پايبندي به شلل خود يااري مايرسااند.

در تصميمگيري است ).(Martin & Cullen, 2006: 5-175

همننين نتاي ديگار ايان پاژوهش نشاان داده اسات منشاور

سازمان ها با تنظيم اصول اخالقي مناس

از انجام صحيح

اخااالق حرفااهاي از عواماال تأثيرگااذار در تعااامالت رفتاااري

و درست همۀ فرايندها و فعاليتهاي سازمان مانند فراينادهاي

مطلوب كاركنان سازمان ها محسوب مايشاود .همنناين ايان

استخدامي ،سيستم ارزيابي عملكرد و سيستم پاداش ميتوانناد

پااژوهش نشااان داد اخااالق حرفااهاي در سااازمانهااا كاااركرد

اطمينان يابند .همننين با اتخاذ اين رويكرد ،كاركناان باهطاور

اعتمادسازي دارد و هر اندازه در اين عرصه تعاامالت رفتااري

فزايندهاي به رفتارهاي هماهنگ با استانداردهاي اخالقي مدون

كاركنان مطلوب تر باشد ،افاراد جامعاه بيشاتر باه سن ساازمان

گرايش مييابند ،ضمن اينكاه از ايان رهااورد ،قضااوتهااي

اعتماد ميكنند.

منصفانهتري نسبت به ساازمان شاكل مايگيارد و ايان باراي
سودسوري معنوي و مادي هر سازماني مفياد اسات و در ايان

چارچوب نظري
اخالق در للت به معناي عادت ،رويّاه ،ساجيّه و  ...اسات .در
اصااطالا ،بااه سن دسااته از صاافاتي اطااالق ماايشااود كااه بااا
هنجارهاي حاكم بر جامعه همخاواني دارد (قاسامي.)82 :6931 ،

فضا است كه بهزعم اشمس و دوچن ( )2000هر فردي انگيزم
دروني ،تمايل و عاليقي براي مبادرت به انجاام فعالياتهاايي
دارد كه معناي بيشتري به زندگي خودش و ديگران ميبخشاد
).(Ashmos & Duchon, 2000
پيشينۀ اخاالق حرفاهاي در جهاان ،قادمتي ديريناه دارد.

Kerik
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دستورات هفتگانۀ بودائياان و ساوگندنامۀ پزشاكي بقاراد در
سال پانصد قبل از مايالد ،نموناههاايي از سن هساتند .پاس از

رفتار شهروندي سازماني ،مفهومسازي متداول از عملكرد
فرانقشي است ).(Betman & organ, 1988

انقالب صنعتي و تخصصايشادن حرفاههاا و ايجااد مشااغل

رفتارهاي شهروندي سازماني را اولين بار باتمن و ارگاان

مختلف به سنها توجه شد؛ اما بهزعم فرامرز قراملكاي ()6986

مطرا كردند و بيشتر براي شناسايي مسؤوليتها و رفتارهاايي

اخالق حرفهاي بهصورت مقررات تنظيمشده در قرن بيستم در

به كار گرفته شد كه كاركنان در سازمانها بروز ميدادناد؛ اماا

حرفهها رواج يافت .وي مينويسد با وجود اين ،ساازمانهااي

اغل

ناديده انگاشته ميشد.

اوليه غالباً موارد اخاالق حرفاه اي را ضامن دساتورالعملهاا،

به اعتقااد باين اساتوك و ديگاران ( )2003ايان رفتارهاا

مقررات و ضوابط ابالغي به صاحبان حرفه و مشاغل يادسوري

هرچند معقول واقع ميشدند؛ در كارايي سازمان ماؤثر بودناد.

ميكردند .از ضوابط مدون يادشده با عناوان قاانون ،مقاررات،

ماايتااوان گفاات رفتااار شااهروندي سااازماني مجموعااهاي از

معيار ،اصل ،مرام نامه ،اصول اعالميه و  ...يااد مايشاد و ايان

رفتارهاي داوطلبانه و اختيااري اسات كاه بخشاي از وااايف

مقررات چگونگي پيگيري و دستيابي به سرمانهااي مساتتر در

رسمي فرد نيست؛ اما باا وجاود ايان ،كارمنادان سن را انجاام

فعاليتها را به شاغالن حرفه ميسموختند

(قراملكي.)85 :6986 ،

در تمدن ايراني نيز تأكياد بار رعايات اخاالق حرفاهاي،

مي دهند و باعث بهبود ماؤثر وااايف و نقاشهااي ساازماني
ميشود.

شايسته ساالري ،حقوق عادالنه ،رعايت حقوق ديگران در كار،

اورگان معتقد است رفتاار شاهروندي ساازماني ،رفتااري

رعايت نظم انضباد كاري و غيره ،بهويژه در دوران هخامنشيان

فردي و داوطلبانه است كه باه طاور مساتقيم باا سيساتم هااي

وجود داشته و منشور اخالقي زمان كوروش ،بزرگترين بساتۀ

رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده اسات؛ باا وجاود ايان

باقيمانده است.

باعث ارتقاي اثربخشي و كاارايي عملكارد ساازمان مايشاود

در دين اسالم كه اساس و مبناي سن اصول اخالقي مبتناي

).(Burn & Carpenter, 2008

بر فطرت انسان اسات ،ماوارد زياادي در قارسن و احادياث و

گراهام )1998( 6رفتارهاي شهروندي را با شااخصهاايي

بهويژه نه البالغه وجود دارد كه سموزههااي اخالقاي فراواناي

چون اطاعت سازماني (احترام به قوانين ،انجام كامل واايف و

ارائه ميكند و در اين باين رهنمودهاايي در ماورد حرفاه نياز

مسؤوليت ها) ،وفاداري سازماني (وفاداري به خود ،ساير افاراد

وجود دارد .همۀ اين سموزه ها بر دو محاور اصالي متكاياناد:

و ميزان فاداكاري كاركناان در راه مناافع ساازماني و دفاا از

اول ،رضااايت خداونااد و دوم ،رعاياات حقااوق افااراد در هاار

سازمان) و مشاركت سازماني (حضور در جلسات ،به اشاتراك

جايگاه ،از هر دين و از هر نژاد كه باشند.

گذاشتن عقايد خود با ديگران و سگااهي از مساائل) مشاخص

اصااولي چااون رازداري ،احتاارام بااه ديگااران (تكااريم)،

كرده است.

انصاف ،وفااي باه عهاد ،اماناتداري ،صاداقت و بايطرفاي،

بولينااو 1و همكاااران ( )2003شااش مؤلفااۀ وفاااداري،

درستكاري ،شجاعت و شرافت همگي سياينناماهاي از اصاول

وايفااهشناسااي ،مشاااركت ،توجااه و احتاارام ،فااداكاري و

اخالقي را مي توانند تنظيم كنند كه رعايت سنها ساازمانهاا و

تجمل پذيري را براي مشخص كردن رفتار شهروندي ساازماني

البته جامعه را به مكان بهتري براي زيستن تبديل كند .ماوازين

در نظر گرفتهاند .همننين فارا و همكارانش ( )1997رعايات

اخالق حرفهاي بهخوبي در جامعۀ ما نتوانستهاند نهادينه شوند؛

سداب اجتماعي ،نو دوستي ،وجدان كاري ،هماهنگي متقابل را

اما التزام عملي به چناين اصاول اخالقاي نيازمناد افارادي در

از نشانههاي وجود رفتارهاي شاهروندي ساازماني دانساتهاناد

سازمان است كه رفتار شهروندي سازماني پيشه كرده باشند.

Graham
Bolino
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سطوا فردي ،گروهي و ساازمان ايجااد مايكناد .سنهاا ايان

).(Markoczy & Xin, 2004
6

اسااپكتور ،فااوكس و مااايلز ( )2001رفتااار شااهروندي

رفتارها را در دو طبقه كلي قابل طبقهبندي ميدانند .رفتارهايي

سازماني را باه دو دساتۀ كلاي تساهيل باين فاردي (تحساين

مايزنناد و

همكاران هنگاام كسا

موفقيات ،حمايات و روحياهدادن باه

كه به طاور مساتقيم باه افاراد و گاروههاا سساي
رفتارهايي كه به سازمان سسي

مي رسانند .در تعريفاي ديگار،

همكاااران ،گفتگااو بااا همكاااران ،عادالنااه رفتاااركردن) و

رفتار ضد شهروندي بهمثابه رفتاري شاناخته مايشاود كاه باه

ازخودگذشتگي (تبعيت از قوانين ،انجام كار سخت و خالقاناه

قصد سسي زدن به سازمان يا ساير اعضاي سن انجام مايشاود،

در حل مشكالت كاري) طبقهبندي كردهاند.

رفتارهايي مانند پرهيز از كار ،انجام نادرست واايف ،تعار

همانگونه كاه مالحظاه مايشاود پيوناد تنگااتنگي باين

فيزيكي ،ناسزاگويي ،خرابكاري ،دزدي و غيره .همانگوناه كاه

مؤلفه هاي شهروندي سازماني و اصول اخالق حرفهاي وجاود

مالحظه ميشود مهمترين ويژگي مشترك رفتار ضد شهروندي

دارد و با توجه به سننه در حاوزم اخاالق حرفاهاي در تمادن

سازماني در تمام تعريفها ،سسي رساندن به سازمان است.

ايراني و سموزه هاي دين اسالم بيان شد انتظاار مايرود چناين

اينگونه رفتارها بر عملكرد سازمان و روابط بينفاردي و

رفتارهاي در سازمانهاي كشاور ماا وجاود داشاته باشاد؛ اماا

درون سازماني افراد تأثير منفي ميگذارد .چنين رفتارهاايي در

شواهد نشان ميدهد اين موازين اخالق حرفهاي باهخاوبي در

اثر تكرار در سازمان نهادينه مي شود و عالوه بر مشكالتي كاه

جامعۀ ما نمي توانند نهادينه شوند .همننين مطالعات اكتشاافي

براي سازمان ايجاد ميكند ،ارباب رجو سنها را دچار ميكند.

نويسنده كه بهدنبال علتيابي چنين مسألهاي در سازمانها باود

بدينترتي

اعتماد به سازمانهاا كااهش مايياباد و درنهايات

به شناسايي رفتارهايي منجر شد كه بنا باه تعرياف ،رفتارهااي

نارضايتي از سازمان ها را به وجود خواهد سمد .عالوه بر هماۀ

ضد شهروندي سازماني ناميده ميشاوند .باه اعتقااد پيارس و

مشكالت مذكور از سنجا كاه ايان ساازمانهاا بخاشهاايي از

گياكالون )2002( 1پژوهشهاي انجامشده در ماورد رفتارهااي

جامعه هستند ،شكلگيري و رواج اين رفتاار در سنهاا سسايبي

ضد شهروندي نسبتاً جديد هساتند و ايان رفتارهاا در جهاان

اجتماعي تلقي ميشود كه كليت جامعه را هدف ميگيرد .ايان

(Pearce,

مطالعه ميكوشد با ترسيم رابطۀ اخالق حرفهاي و رفتاار ضاد

) .2003در اياان زمينااه بناات و رابينسااون ( )1995معتقدنااد

شهروندي و چگونگي جهات و شادت سن ،تاأثير رفتاار ضاد

رفتارهاي ضد شهروندي در محيط كاار ،رفتارهاايي انحرافاي

شهروندي را بر اخالق حرفهاي تبيين كند.

محسوب مي شوند و به همان ميازان هام غيراخالقاي هساتند

فرضيههاي پژوهش بهصورت زير است:

).(Robinson & Bennett, 1995: 555

فرضيۀ اصلي

موج

ازدستدادن ميلياردها دالر در سال ميشوند

گياكااالون و گرينباارگ )1997( 9رفتااار ضااد شااهروندي
سازماني را رفتاري مي دانند كه باعاث سساي

باه ساازمان ياا

بين اخالق حرفه اي و رفتار ضد شهروندي در جامعۀ سمااري،
رابطه وجود دارد.

سهامداران شود .سن ها رفتارهايي چون رشوه خواري ،تبعاي،،
زيادهخواهي ،دروغگويي ،خرابكااري ،دزدي و خشاونت باين

فرضيههاي فرعي

فردي را برشمردهاند .گريفين و همكااران )1998( 4رفتارهااي

 بين صداقت و رفتار ضد شهروندي ،رابطه وجود دارد.

ضد شهروندي را رفتارهايي مي دانند كه پيامدهاي منفي باراي

 بين انتقادپذيري و رفتار ضد شهروندي ،رابطه وجود دارد.

1

Spector, Fox & Miles
Pearce & Giacalone
3
Giacalone & Greenberg
4
Griffin
2

 بين تعهد سازماني و رفتاار ضاد شاهروندي ،رابطاه وجاود
دارد.
 بين وقتشناسي و رفتار ضد شهروندي ،رابطه وجود دارد.
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 بين مشاركت و رفتار ضد شهروندي ،رابطه وجود دارد.
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است .براي تعيين حجام نموناه از نارمافازار

sample power

استفاده شده است كه بر اساس ماهيت فرضايههااي پاژوهش،
روش پژوهش

تعيين اندازم حجام نموناه بارسورد شاد .باا توجاه باه اينكاه

روش پژوهش مبتني بر روش پيمايشي است .ابتدا باا اساتفاده

فرضيههاي اين مطالعه يكطرفه و از ناو همبساتگي هساتند،

از فيشبرداري از مقاالت ،كت  ،مجالت مباني نظري موضاو

براي  1/15توان مقدار نمونه  111نفر بارسورد شاد .همنناين

گردسوري و فرضيهها صورتبندي شاد .پرسشانامۀ رفتارهااي

براي انجام محاسبات رگرسايوني و تحقا اهاداف پاژوهش،

ضد شهروندي سازماني را فوكس و اسپكتور ( )2002تادوين

حجم نمونه  111نفر در سطح مطلوبي ،قدرت اعتبار و تعمايم

كردنااد و رحماااني و همكاااران ( )6931نيااز از سن اسااتفاده

دارد و ميزان اعتبار در اين حجم بيشتر از  1/8است ،از ايانرو

كرده اند .اين پرسشنامه  14پرساش دارد و هادف سن ارزياابي

بهلحاظ اعتبار و تعميم ،مقدار  111نفر كفايت ميكناد؛ اماا در

رفتارهاي ضد شهروندي سازماني از ابعاد مختلف (لجباازي و

زمان جمعسوري پرسشنامه  4عدد از سنها بهدليل نااقصباودن

خودسري (پرسش هاي  ،)5-4-9-1-6مقاومت در برابر اقتدار

خارج شدند؛ بنابراين حجم نمونه در ايان پاژوهش  636نفار

(پرسشهاي  ،)3-8-2-6طفرهرفتن از كار (پرساشهااي -61

بوده است.

 ،)65-64-69-61-66كينه توزي (پرساش هااي-68-62-66 :

شيوم نمونه گيري در اين پژوهش ،خوشه اي باوده اسات.

 ،)-63پرخاشگري (پرسش هاي )14-19-11-16-11 :اسات.

در اين شيوه كاركنان هر يك از قسمتهاي ادارات (خوابگااه،

همننين از پرسشنامۀ محق ساختۀ اخالق حرفهاي استفاده شد

كارگزيني ،تلذيه و  ،)...مراكز (رشد ،كارسفريني ،مشاوره و )...

كااه مؤلفااههاااي (صااداقت ،انتقادپااذيري ،تعهااد سااازماني،

و دفاتر (امور فناوري ،شاركت تعااوني و  ) ...و دانشاكدههاا

وقتشناسي ،مشااركت) را دارد .پاس از اطميناان از اعتباار و

(ادبيات و علوم انساني ،علوم اداري و اقتصاد و فني مهندساي

قابليت اعتماد پرسشنامه در مرحلۀ بعد ،پرسشنامهها بين افاراد

و  )...خوشه هاي اصلي در نظر گرفته شادند .در مرحلاۀ بعاد

نمونه توزيع و به شيوم حضاوري جماعسوري شاد .باهلحااظ

پرسشاانامههااا از تمااامي كاركنااان هاار كاادام از زيرخوشااههااا

معيار ،زمان اين پژوهش مقطعي و به لحاظ معيار ژرفاايي و از

جمعسوري شد .پرسشانامههاا باه شايوم حضاوري گاردسوري

نو پهنانگر باوده اسات .جامعاۀ سمااري ايان پاژوهش ،كليّاۀ

شدند.

كاركنان دانشگاه بودند كه تعداد سنها برابر با  6191نفار باوده
جدول  -1شاخصسازي متغيرها
متغير
اخالق حرفهاي

شاخص
تعهد سازماني
وقتشناسي
مشاركت
صداقت
انتقادپذيري
مقاومت در برابر اقتدار

رفتار ضد شهروندي

طفرهرفتن از كار
لجبازي
كينهتوزي
پرخاشگري

تعريف عملياتي
انجام همۀ واايف سازماني در زمان مناس
رعايت زمان ورود و خروج
شركت در فعاليتهاي سازماني ،حضور فعال در جلسات ،همياري با همكاران در صورت لزوم
پيروينكردن از مواردي كه با ارزش ها و هنجارهاي اخالقي ملاير است ،پرهيز از فريبكاري ،نپارداختن باه مناافع شخصاي،
تباني
پذيرش نظرات مخالف
اين رفتار بدون اعترا علني و درونيتر انجام ميگيرد ،رفتارهايي مثل جبههگيري ،رعايتنكردن حريم خصوصي ،كوشش
براي بهدستگرفتن امور مربود به گروه ،دورزدن يا كنار گذاشتن مدير
سرباززدن ،انكار و فراموشي كار يا واايف و مسؤليتها
هر رفتار سشكار از سوي كاركنان كه بهشكلي مداوم در معر عموم و دشمنانه و مساتقيماً ملااير سياساتهاا و انتظاارات
سازمان باشد.
رفتارهاي كه براي تالفي بعضي از خطاها و سسي هاي واردشده به فرد در گذشته انجام ميشود.
ابراز احساسات فيزيكي و هيجاني فرد براي بيان مخالفت ،اعترا و عصبانت به همكاران به قصد صدمهزدن به سنان
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ضراي

اعتبار
براي اطمينان از اعتبار ابزارسانجش در ايان مطالعاه از اعتباار
محتوايي و اعتبار سازه اساتفاده شاده اسات .اعتباار محتاوايي
شامل اعتبار نمونه اي و اعتبار صوري است .باراي اطميناان از
اعتبار نموناه اي پرسشانامه ،پاس از مطالعاه و فايشبارداري،

پرسشنامه ،پايايي الزم را دارند.
يافتههاي پژوهش
الف )يافتههاي توصيفي

پرسشهاي مختلفاي مطارا شاد و ايان پرساشهاا در كناار

جدول  -3توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن

پرسشهايي قرار گرفتند كه از پرسشنامههاي اعتباارياابيشاده
دربارم متليرهاي اخالق حرفهاي و رفتارهاي ضاد شاهروندي

كه معرفي از كل پرسش ها بودند؛ بناابراين تاا حاد زياادي از

متغير

سن

اعتبار نمونه اي اطمينان حاصل شد .همننين اين پرسشنامه در
اختيار پژوهشاگران و صااح نظاران قارار گرفات و پاس از
اعمال نظرات سنان از اعتباار صاوري اطميناان حاصال شاد و
درنهايت تا حد زيادي به اعتباار محتاوايي دسات يافتاه شاد.
همننين در تمامي مسير پژوهش ،سازه هاي اخالق حرفهاي و

پااژوهش مشااخص شااد و همبسااتگي باااالي مؤلفااههاااي
تشكيل دهندم هر كدام از اين سازهها با يكديگر به تأييد رسيد؛
بنابراين از اعتبار سازه نيز تا حد زيادي اطميناان حاصال شاد.

(برحسب سال)

فراواني

درصد

15-99
94-41
49-56
مجمو

45
669
98
636

19
52/2
63/4
611

ميانگين
سني

درصدددد
متغير
19
52/2
63/4
611

92/66

همانگونه كه مالحظه ميشود بيشاترين فراواناي مرباود
به گروه سني  94-41و كمترين سن مربود به گروه ساني -56
 49سال بوده است.

رفتار ضد شهروندي به دقت وارسي و مفاهيم سنهاا تعرياف،
ابعاد و شاخص هاي سن ها بار اسااس مبااني نظاري و پيشاينۀ

آمار توصيفي

گروه سني

استخراج شده بودند؛ سپس برخي از پرسش ها جرا و تعديل
شدند و از بين گويههاي باقيمانده ،گويههايي انتخااب شادند

بهدستسماده نشاان مايدهاد كليّاۀ ابعااد فرعاي

جدول  -4توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنس
آمار توصيفي
متغير

جنس
مرد
زن
جمع كل

جنس

درنتيجه پرسشنامه تا حد مطلوبي ،اعتبار دارد.

فراواني
666
85
636

درصد

درصد

معتبر
56/6
49/4
611

56/6
49/4
611

يافته ها نشان داده است  56/6درصد افراد پاسخگو مردان
قابليت اعتماد پرسشنامه

و  49/4درصد از زنان تشكيل ميدادند.

جدول  -2محاسبۀ ضريب قابليت اعتماد ابعاد فرعي
متغير
اخالق حرفهاي
رفتار ضد شهروندي

شاخص
تعهد سازماني
وقتشناسي
مشاركت
صداقت
انتقادپذيري
مقاومت در برابر اقتدار
طفرهرفتن از كار
لجبازي
كينهتوزي
پرخاشگري

مقدار ضريب آلفاي كرونباخ
1/8
1/6
1/2
1/6
1/6
1/8
1/8
1/2
1/2
1/6

جدول  -5توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح تحصيالت
متغير

سطح
تحصيالت

جنس
ديپلم
فوق دپپلم
ليسانس
فوق
ليسانس و
باالتر
جمع كل

آمار توصيفي
فراواني

درصد

درصد معتبر

1
2
644

6
9/6
92/5

6
9/6
29/5

49

16/3

16/3

636

611

611
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همان گونه كه در جدول فوق مالحظه ميشود بيشتر افراد

رابطه هم معكوس است .همننين با توجه باه مقادار  Sigكاه

پاسخگو ،مدرك كارشناسي داشته اند و پاس از سن افارادي باا

برابر با  1/11و كمتر از  1/15به دست سماده اسات ،مايتاوان

تحصيالت فوق ليسانس و باالتر را تشكيل ميدادهاند .كمترين

دريافت اين مقدار ضري

معناادار اسات و ناشاي از واقعيات

فراواني به افرادي با تحصيالت ديپلم مربود بوده است.

رابطۀ معكوس بين صاداقت و رفتاار ضاد شاهروندي اسات؛
بنابراين نتاي حاصل از جامعۀ نمونه را با  35درصاد اطميناان

ب) يافتههاي استنباطي

به جامعۀ سماري ميتوان تعميم داد .درنتيجه فرضيۀ صفر مبناي

چااون همااۀ متليرهااا در سااطح فاصاالهاي ساانجيده شاادند ،از

بر نبود رابطۀ دو متلير رد و فرضيۀ پژوهش پذيرفته مايشاود.

همبستگي پيرساون باراي سزماون فرضايههااي فرعاي

تأثير بهدستسمده مي تاوان انتظاار

ضري

همننين با توجه به ضري

استفاده شده است و فرضيههاي سماري بهصاورت زيار نوشاته

داشت تا  1/19واريانس رفتار ضد شهروندي با متلير صداقت

ميشود.

در محيط كار تعيين شد.

در فر

صفر ،فر

ضري

بار ايان اسات كاه باين دو متليار

وابسته و مستقل ،رابطه وجود ندارد و فر

مقابل نشاندهندم

ضد شهروندي برابر با  -1/94در جامعۀ نمونه به دسات سماده
است و با توجه به سطح معناداري كه كمتر از  1/15است ،اين

وجود چنين رابطهاي است.

مقدار ضري

مستقل
صداقت

انتقادپذيري

تعهد سازماني

وقتشناسي

مشاركت

ضري همبستگي پيرسون
ضري تعيين
سطح معناداري
ضري همبستگي پيرسون
ضري تعيين
سطح معناداري
ضري همبستگي پيرسون
ضري تعيين
سطح معناداري
ضري همبستگي پيرسون
ضري تعيين
سطح معناداري
ضري همبستگي پيرسون
ضري تعيين
سطح معناداري

معنادار است و ميتوان نتيجۀ بهدستسمده را باا

 35درصد اطمينان به جامعۀ سماري تعميم داد؛ بنابراين فرضايۀ

جدول  -6نتايج ضريب همبستگي پيرسون
وابسته

همبستگي بين انتقادپذيري در محل كاار و رفتاار

رفتار ضد شهروندي

صاافر مبنااي باار نبااود رابطااه بااين انتقادپااذيري و رفتااار ضااد
شهروندي رد و فرضيه پذيرفتاه مايشاود .منفايباودن مقادار

-1/68
1/19
1/11
-1/94
1/66
1/11
-1/46
1/66
1/11
-1/13
1/18
/119
-1/59
1/18
1/14

ضري

نشاندهندم معكوسباودن رابطاۀ دو متليار اسات؛ باه

عبارت ديگار هرچاه انتقااد پاذيري بااالتر بارود ،رفتاار ضاد
شهروندي كاهش مييابد .همننين با توجه به مقادار ضاري
تعيين بهدستسمده ميتاوان انتظاار داشات تاا  1/66وارياانس
متلير رفتار ضد شهروندي با متلير انتقادپاذيري تعياين شاود.
نتاي حاصال از سزماون رابطاۀ تعهاد ساازماني و رفتاار ضاد
شهروندي نشان داد همبستگي برابر با  -1/46بين دو متلير در
جامعۀ نمونه وجود دارد و چون سطح معناداري كمتر از 1/15
معنادار اسات و باا 35

به دست سمده است ،اين مقدار ضري

درصد اطمينان نتااي حاصال از جامعاۀ نموناه را باه جامعاۀ
سماري ميتوان تعميم داد؛ بناابراين فار

همانگونه كه جدول  6نشان ميدهد ضاري

همبساتگي

پذيرفته ميشود .با توجه به ضري

صافر رد و فرضايه

تعيين بهدستسمده ميتوان

بين صداقت و رفتار ضد شهروندي برابر  -1/68به دست سمده

انتظار داشت متلير تعهد سازماني تا  1/66واريانس رفتار ضاد

است و نشان مايدهاد باين ايان دو متليار در جامعاۀ نموناه

شهروندي را تبيين كند .همننين به دليل منفايباودن ضاري ،

همبستگي وجود دارد و چون اين همبستگي منفي اسات ،ايان
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است.

رابطۀ دو متلير معكوس است؛ به عبارت ديگار هرچاه تعهاد
سازماني بيشتر شود ،رفتار ضد شهروندي كاهش مييابد.

در فر

صفر ،فر

بر اين اسات كاه باين دو متليار

بين متلير وقت شناسي و گرايش به رفتار ضد شاهروندي

اخالق حرفهاي و رفتار ضد شهروندي ،رابطه وجاود نادارد و

همبستگي برابر با  -1/613در جامعۀ نمونه وجود دارد و چون

در فر

بر اين است كه بين اخالق حرفاهاي و

سطح معناداري كمتر از  1/15اسات؛ بناابراين مقادار ضاري

رفتار ضد شهروندي ،رابطه وجود دارد.

مقابل ،فر

همبستگي معنادار بوده و ناشي از وجود همبستگي واقعي باين
صفر مبني بر نبود رابطۀ بين دو

دو متلير است .درنتيجه فر

جدول  -7نتايج ضريب همبستگي پيرسون

متلير رد شده و فرضيه تأييد ميشود .با توجه به مقدار ضري

متلير وابسته
متلير مستقل
ضري همبستگي پيرسون
اخالق
ضري تعيين
حرفهاي
سطح معناداري

تعيين بهدست سمده مي توان انتظار داشت وقتشناسي كاركناان
تااا  1/18از واريااانس رفتااار ضااد شااهروندي را تعيااين كنااد.
همننين بهدليل معكوسبودن رابطاه مايتاوان نتيجاه گرفات
هرچه ميزان وقاتشناساي كاركناان بااالتر بارود ،رفتاار ضاد
شهروندي در سنان كاهش ميياباد .مقادار ضاري

رفتار ضد شهروندي
-1/98
1/64
1/111

تحليل چندمتغيره

همبساتگي

پيرسون بين مشاركت كاركنان با رفتار ضد شهروندي برابار باا

همانگونه در جدول  2مالحظه مي شود ،سطح معناداري كمتر

با توجاه باه ساطح

بهدساتسماده باا

 -1/59به دست سمده است كه اين ضري

از  1/15است؛ به عبارت ديگر ميزان ضري

معناداري كمتر از  1/15معنادار است و اين يافتاه را باا 1/35

صفر تفاوت معنادار دارد و اين تفاوت صرفاً ناشاي از شاانس

اطمينان به جامعۀ سماري مي توان تعميم داد .همننين با توجاه

يا خطاي نمونهگيري نيسات ،بلكاه ناشاي از واقعيات وجاود

تعيين بهدستسمده ميتوان انتظار داشت تاا  1/18از

رابطۀ معكوس اخالق حرفهاي بر رفتارهاي ضد شهروندي در

واريانس رفتار ضد شهروندي با مشاركت كاركنان تعيين شود.

جامعۀ مورد مطالعه اسات؛ بناابراين نتااي حاصال از جامعاۀ

به ضري

نمونه را با  35درصد اطمينان به جامعۀ سماري ميتوان تعمايم
آزمون فرضيۀ اصلي

داد ،پس فر

صفر رد و فرضيه تأييد ميشاود .همنناين بار

فرضيۀ اصلي :بين اخالق حرفهاي و رفتار ضاد شاهروندي در

مبناي ضري

تعيين بهدستسمده ميتوان انتظار داشت تا 1/64

جامعۀ سماري مدّنظر ،رابطه وجود دارد.

از واريانس رفتار ضاد شاهروندي ناشاي از اخاالق حرفاهاي
باشد .درنتيجه مي توان دريافت هرچه رعايت اخالق حرفاهاي

هر دو متلير در ساطح فاصالهاي سانجش شاده و باراي
سزمون اين فرضيه از ضري

بيشتر شود ،ميزان رفتارهاي ضد شهروندي كاهش مييابد.

همبستگي پيرسون اساتفاده شاده

جدول  -8آمارههاي تحليل رگرسيون چندمتغيرۀ رفتار ضد شهروندي
متغير

بتا

T

sig

مشاركت
تعهد سازماني
انتقادپذيري
وقتشناسي
صداقت

1-/662
-1/56
-1/411
-1/151
1-/686

-3/119
-2/199
-6/466
-9/282
-1/491

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

آناليز واريانس
سمارم F

21/68

سطحمعنيداري

1/111

ضريب همبستگي چندگانه

7/77

ضري

تبيين

1/46

ضري

تبيين اصالاشده

1/41

اشتباه معيار برسورد

1/56
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هدف از انجام تحليال رگرسايوني ،تعياين ساهم و تاأثير

رقابت و برتري در عرصۀ بينالمللي را در همۀ زمينهها فاراهم

متليرهاي عمدم پژوهش در تبيين و پيشبيني تلييارات متليار

ميكند و درنهايت سننه در سازمانها و محيطهااي كااري باه

وابسته (رفتار ضد شهروندي) است .براساس نتاي

ماي تاوان

دست ميسيد ،پيدايش جامعهاي اخالقمدار است.

گفت درمجمو هماۀ ابعااد اخاالق حرفاهاي بار رفتاار ضاد

رعايت اخالق حرفهاي در سازمان ،راهكاارهااي تاازهاي

تبيااين

براي بهبود عملكرد مديريت و اثربخشي بيشتر سازمانها پيش

تصااحيحشااده نشااان ماايدهااد  1/41از متلياار وابسااته يعنااي

مينهد .ماديران و كاركناان باا بهارهگياري از منشاور اخاالق

رفتارهاي ضد شهروندي با متليرهاي وارد بر مدل رگرسايوني

حرفااهاي در سااازمانهااا تسااهيل بيشااتري در باارسوردهكااردن

تبيين شدهاند .همننين بار اسااس يافتاههااي ديگار مالحظاه

انتظارات و انجام واايف سازماني خواهند داشت.

شااهروندي تااأثير معناايدار دارنااد .مقاادار ضااري

ميشود بهازاي يك واحد انحراف معيار افزايش در متلير تعهد

يكي از مهم ترين پيامدهاي رعايت اصول اخالق حرفهاي

سازماني  1/56واحد انحراف معياار از متليار رفتارهااي ضاد

افراد ،كاهش رفتارهاي ضد شهروندي در سازمانها اسات كاه

شهروندي كم ميشود.

از سن بهعنوان تخريا گار سارمايۀ باالقوه و بالفعال ساازمان

همننين بهازاي يك واحد انحراف معيار افزايش در متلير

مي توان ياد كرد .رفتارهايي كه براي سسي زدن به سازمان گااه

وقتشناسي 1/15 ،واحد انحراف معياار از متليار رفتاار ضاد

با قصد و نيت و گاه بدون اراده و سگاهي انجام مايشاود؛ اماا

شهروندي كاسته ميشود؛ اما بيشترين تأثير با متليار مشااركت

نتاي يكساني در تضعيف ساازمان ايجااد مايكناد .همنناين

مالحظه مي شود كه با افزايش يك واحد انحراف معياار در سن

شيو رفتارهاي ضد شهروندي باعث كاهش سرمايۀ اجتماعي

به ميزان  1/61واحد انحاراف معياار از متليار وابساته كاساته

موجود در جامعه ميشود و اين روناد تخريا

در جامعاه باا

ميشود .در مورد متلير انتقادپذيري يك واحد انحاراف معياار

رفتارهاي ضد شهروندي همننان تداوم مييابد و سسي هااي

افزايش در سن ،باعاث كااهش  1/41واحاد انحاراف معياار از

جدي بر پيكره تعامالت اجتماعي افراد جامعه وارد مايكناد و

رفتارهاي ضد شهروندي است و درنهايت در اثار ياك واحاد

درنهايت از هماهنگي ،همياري و همكاري سن ها در دسترساي

انحراف معيار افزايش در متلير صداقت به ميازان  1/68واحاد

به اهداف جمعي جامعه باز ميدارد .با توجه به مباحث پيشين،

انحراف معيار از رفتارهاي ضد شهروندي كاهش مييابد.

اين پژوهش ،ابعاد اخالق حرفهاي و رفتار هاي ضد شهروندي
را در ميان كاركنان دانشگاه بررسي كرد .نتاي پاژوهش نشاان

نتيجه و پيشنهادها

داد كليّۀ ابعاد و مؤلفههاي اخالق حرفهاي ،رابطاۀ معكاوس و

حاكميت اخالق حرفاه اي در ساازمانهاا باه ميازان در خاور

معنادار با رفتارهاي شهروندي دارند .از بين مؤلفههاي اخاالق

توجهي تنشهاا را ماي تواناد كااهش دهاد و باه ساازمان در

حرفهاي بيشترين تأثير بر رفتارهاي شهروندي مربود به عامال

موفقيت ياري رساند .اخالق حرفاهاي بار

به تعهد سازماني ،انتقادپاذيري،

پاسخگويي و كس

كميت و كيفيت فعاليت كاركناان تاأثير مايگاذارد و عملكارد
موفقيتسميز سنها را شكل ميدهد.

مشاركت و پس ازسن به ترتي

وقتشناسي و صداقت مربود بوده است.
سزمون فرضيۀ اصلي هم نشان داد بين اخاالق حرفاهاي و

تنظيم اصول اخالق حرفهاي همخوان با فرهنگ جامعۀ ما

رفتارهاي ضد شاهروندي ،همبساتگي معكاوس و معناادار باا

و سعي در نهادينهسازي سن در همۀ محيطهاي كااري يكاي از

شدت متوسط وجاود دارد .بادين ترتيا

در راساتاي كااهش

الزامات اصلي دستيابي به توسعه دركشور است كه درنهايت به

رفتارهاااي ضااد شااهروندي در جامعااه و افاازايش بهاارهوري

ايجاد جامعۀ اخالق مدار منتهاي مايشاود .همنناين فرصات

سازمان ها و درنهايت ايجاد جامعهاي سالمتار رعايات اخاالق
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حرفه اي از سوي افراد و كاركنان كليۀ سازمان ضروري به نظر

بااهلحاااظ كاااهش رفتارهاااي ضااد شااهروندي كااه بااهوضااوا

ميرسد .با وجود تأكيدي كه در دين اسالم بر رعايت اخاالق

رفتارهاااي خااالف توسااعه هسااتند ،نيازمنااد شناساااندن و

حرفهاي شده است و با وجود اينكه كشاور ماا در ايان زميناه

محترمداشتن ويژگي وقتشناسي هستيم.

مكتوبات ادبي و ميراثي گرانبها از پيشاينيان در حاوزم اخاالق

صداقت و انتقادپذيري ،الزمۀ زندگي جمعي افراد در هار

حرفهاي دارد؛ ميزان اصول اخالقي از سوي بساياري همنناان

جامعهاي در مقيااس كوچاك (ساازمان) و در مقيااس بازرگ

پيشنهاد ميشاود

جامعۀ شهري است رعايات ايان اصاول كاه از اساسايتارين

پژوهشگران علت و زمينهها و بسترهاي شكلنگارفتن منشاور

اصول اخالقي سفارش شده در مباني ديناي و ملاي ماا اسات،

اخالقي در سازمانها و بهويژه رعايتنكردن دقي ايان اصاول

مزاياي فراواني را نصي

همگان ميكند كه يكاي از سنهاا بار

از سوي افراد را بررسي كنند.

مبناي يافتههاي اين پژوهش ،كاهش رفتارهاي ضد شاهروندي

به صورت كامل رعايت نميشود .بدينترتي

نتاي حاصل از مطالعۀ پيشرو نشان داد در صاورتي كاه

است.

مؤلفۀ مشاركت در ساازمان افازايش ياباد باه ميازان در خاور

اين پژوهش تنها به پن مؤلفۀ اصلي اخالق حرفاهاي كاه

توجهي از رفتارهاي ضد شهروندي كاسته مايشاود؛ بناابراين

مورد تواف نويسندگان پيشين باود و بار مبنااي مارور مبااني

پيشنهاد ميشود تقويت رفتارهاي مشاركتي باهعناوان يكاي از

نظري به دست سمد بسنده كرد .پيشنهاد ميشاود پژوهشاگران

اساسيترين اركان اخالق حرفهاي در افاراد تقويات شاود .باا

در سينااده ،كليّااۀ مؤلفااههاااي اخااالق حرفااهاي را در اسااناد

توجه به ارتباد رفتارهاي مشاركت جويانه با سموزش ،بايد قبل

نگاشتهشده در اين زمينه بهويژه با توجه به عوامال فرهنگاي و

از ورود افراد باه بزرگساالي و حتاي در دوران طفوليات ايان

ديني تأثيرگذار استخراج كنند تا نتاي  ،قابليت تعمايم بيشاتري

رفتارها سموزش داده شده و در سالهاي بعاد باهطاور مساتمر

پيدا كند .به نظر ميرسد رعايت اخالق حرفهاي با اينكه بسيار

تقويت شود.

مفيد و اثربخش است؛ سموزش سن و انتظار رعايت سن از افاراد

زندگي جمعي در جامعه يا در سازمان نيازمند تعهد افراد

بزرگسالي كه در فرايند اجتماعيشدنشان اين اصول بهخاوبي

به يكديگر است .تعهاد ساازماني بار كااهش رفتارهااي ضاد

دروني نشده باشد سازمانها را دچار دردسر ميكناد؛ بناابراين

شهروندي ماؤثر اسات؛ بناابراين يكاي از راهكارهااي اصالي

پيشنهاد ميشود اصول رفتارهاي شهروندي ساازماني در كناار

تقويت تعهد سازماني در سازماني چاون دانشاگاه اصافهان در

سموزشهاي شاهروندي در كليّاۀ مقااطع مادارس باهوياژه در

صورتي كه به دنبال جلاوگيري از رفتارهااي ضاد شاهروندي

دبيرستان سموزش داده شود .پژوهشهاي اندكي يافته شاد كاه

است ،استفاده از سيستمهاي پااداش و حتايگااه تنبياه اسات.

توانسته باشند اخاالق حرفاهاي را مبناي بار الگوهااي باومي،

همننين در دستيابي به اين مهم ،سگاهيرساني و سماوزش نياز

شاخصسازي وعملياتي كرده باشند؛ بنابراين پيشنهاد ميشاود

بسيار تأثير دارد؛ زيرا وقتي كاركنان در مورد خير جمعي تعهد

شاخص هاي اخالق حرفه اي متناس

با فرهنگ ايراني اسالمي

سازماني اطالعات كافي پيدا كنند و نفع خود را در سن بيابناد،

بوميسازي شود ،بهويژه با توجه باه سماوزههااي ديان اساالم

بهگونهاي مؤثر در رعايت سن ميكوشند .وقتشناساي يكاي از

بهخصوص اصولي كه در نه البالغه به مثابه گنجاي عظايم در

ويژگي هاي بشر مدرن امروزي است كه با سازمانهاي عقالني

يك جا گردسوري شده است.

و جوامع شهري امروز همخواني بسياري دارد متأسفانه رعايت
سن در جامعۀ ما با مشكالت زيادي در عمل روبهرو اسات .در
صورتي كه به دنبال ايجاد جامعهاي پيشرفتهتر باشايم باهوياژه
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