
 

  

  

  

  

بررسی رابطه میان ابعاد مدیریت اسالمی و رفتار شهروندی 

 سازمانی در بین كاركنان علوم پزشكی اصفهان

  *طالب حاجيان

  **مهدي كريمي

  ***تقي آقاحسيني

  ****زاده سيدجواد موسوي

  چكیده

رابطه بین ابعاد مدیریت اسالمی و رفتار شهروندی سازمانی كاركنان دانشـگاه  این پژوهش با هدف بررسی 
صورت پذیرفت. روش پژوهش توصیفی (همبستگی) بود و  1392ـ93سال اول  علوم پزشكی اصفهان در نیم
های دانشگاه علوم پزشكی اصفهان بودند، كه بـه   نفر از كاركنان دانشكده 401جامعه مورد مطالعه شامل

آوری  ای متناسب با حجم، هشتاد نفر از آنـان انتخـاب شـدند. ابـزار جمـع      گیری تصادفی طبقه نهروش نمو
سـؤال و    43) بـا  1390اطالعات شامل دو پرسشنامه بود. پرسشنامه مدیریت اسالمی مساح و همكـاران ( 

انـد،   ته شـده ای لیكرت ساخ درجه ) با دوازده سؤال كه با مقیاس پنج1997رفتار شهروندی سازمانی نتمبر (
ها با استفاده از آلفای كرونباخ برای پرسشـنامه مـدیریت اسـالمی      استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه

ها از ضریب رگرسـیون بـا    به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده 72/0و رفتار شهروندی سازمانی  81/0
خته شد. نتایج  ضریب همبسـتگی چندگانـه   به آزمون فرضیه پژوهش پردا  "spss20"افزار  استفاده از نرم

 001/0و سـطح معنـاداری    399/0نشان دادند كه بعد هیجانی مدیریت اسـالمی  بـا ضـریب همبسـتگی     
بینی كند. دیگر ابعاد مدیریت اسالمی رابطه معنـاداری را   رفتار شهروندی سازمانی را پیش 159/0تواند  می

   با رفتار شهروندی سازمان نشان ندادند.
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  مقدمه

منِد بررسی چگونگی ادراکات کارکنان از نفـوذ  هاست که عالقه محققان رفتار سازمانی، مدت

 دیشـهرون ) رفتـار۲۰۱۰ 1های آنان هسـتند (ربرسـون و اسـتریکلند، مدیران در عقاید و رفتار

 شـود، نمی کارمندان محسوب شغل رسمی الزامات جزء که است اختیاری سازمانی، رفتاری

(نصـر اصـفهانی و گـذارد  می تـأثیر سـازمان اثـربخش عملکـردِ  بهبـود بـر حـال عین در اما

 هـا تیم در پـیش بـیش از کارهـا کـه امروز، پویای کاری محیط در ).۴۶، ص۱۳۹۱همکاران، 

 کـه دارند نیاز به کارمندانی ها سازمان دارد، باالیی اهمیت محیط پذیری انعطاف و شده انجام

  کنند؛ شهروندی خوب رفتارهای درگیر را خود
ً
 داوطلِب  کنند، کمک دیگر تیم اعضای به مثال

). ۴۴، ص۱۳۸۹ورزند (رابینز و جاج،  اجتناب غیر ضروری های کشمکش از شوند، کار اضافه

 شناسـایی به سازمانی، شهروندی رفتار مورد در شده امانج های پژوهش از ای توجه قابل سهم

؛ بـه نقـل از: نصـر ۱۹۹۵اسـت (اورگـان  و رایـن،  شده داده اختصاص آن پیشبین متغیرهای

). از جملـه عـواملی کـه تـأثیر آن بـر رفتـار شـهروندی ۴۶، ص۱۳۹۱اصفهانی و همکـاران، 

مطالعـات مـدیریت یـک  سازمانی بررسی نشده، مدیریت اسالمی است. رویکرد اسالمی در

 2فضای مهمی از پژوهش برای محققان مـدیریت فـراهم کـرده اسـت (عباسـی و همکـاران،

 اداره در ها دسـتورالعمل بهترین دارای الهی دین ترین کامل عنوان به ). اسالم۱۸۷۴، ص۲۰۱۰

 هسـتند. موضـوع ایـن کامـل مصـداق نیز اسالم(ص) گرامی و پیامبر است سازمان و جامعه

 تـوان مـی حضـرت کارهـای تـرین جزئی از اسـت کـه عمیق قدر آن پیامبر(ص) رفتار ،درواقع

 رفتـار خـاص نوع و سبک از و کرد مبنا عمل آن برها  دوره همه در و استخراج نمود، را مواردی

 همـه بـرای مطلـوبی بسـیار کـه راهگشـای یافـت دست اصولی به افراد، اداره در پیامبر(ص)

  ).۱۸، ص۱۳۸۵شهری،  ری باشد (محمدی موفق مدیران

ابعـاد  میـانهدف این پژوهش از بین بردن خـأل مـذکور از طریـق بررسـی رابطـه چندگانـه 

. بـدیهی اسـت استمدیریت اسالمی و رفتار شهروندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

به  منظور تحقیق حاضر ها اهمیت دارد. بدین سازمان دیگرها همچون  که این بررسی در دانشگاه

توانـد بـا رفتـار  کارگیری شـیوه مـدیریت اسـالمی می آیـا بـه سـازدمشخص  کهدنبال این است 

ابعـاد مـدیریت اسـالمی و رفتـار  میـانو آیـا  ؟شهروندی سازمانی کارکنان رابطـه داشـته باشـد

  ؟شهروندی سازمانی رابطه چندگانه وجود دارد

                                                           
1. Roberson & Strickland  2. Abbasi et. al.  
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  تبیین مفاهیم نظری پژوهش

  مدیریت اسالمی

توان  ای که با اندک تأملی می ن علوم انسانی رابطه نزدیکی با فرهنگ دارد، به گونهمدیریت در میا

هـای گونـاگون،  فرهنگ ،وضوح مشاهده کرد. به همین دلیـل جای آن به نقش فرهنگ را در جای

). به همـین ۱۰، ص۱۳۸۸د (پیروز و همکاران، نکن های متفاوتی را اقتضا می برای خود مدیریت

ـ ،یت اسالمیالگوی مدیر ،سبب
ُ

از اصـول و  برآمـده ،ردچه در سطح کالن و چـه در سـطح خ

وسوی الهـی دارد و  های اسالمی استوار گشته و سمت قوانین مشخصی است که براساس مالک

های اجتماعی است (انصاری و همکـاران،  هدف آن ارتقای انسان در جهت کمال و بهبود نظام

ای  گونـاگونی ارائـه شـده اسـت بـه گونـه ایهـ ). برای مـدیریت اسـالمی تعریف۳، ص۱۳۸۱

 امعنـ داند. بـدین )، مدیریت از دیدگاه اسالم را در مسیر نزدیکی به خداوند می۱۳۷۰عسگریان (

یابد و جلب  شود، سعی در بخشش و ارشاد فزونی می سطوح آن زهد و تقوا پیشه می همهکه در 

  ).۵۲صهمان، شود ( اکثریت بیشتر می رضایِت 

) ۱۳۹۰ابعاد مدیریت اسـالمی در ایـن پـژوهش از الگـوی مسـاح و همکـاران (برای تعیین 

در رهبری استفاده کردنـد.  ACESاستفاده شد. آنان برای تعیین ابعاد مدیریت اسالمی از الگوی 

اشـاره کـرد (فردریکسـون و  2و جزءنگـر 1نگر توان به رهبـری کـل های رهبری می از جمله سبک

نگر، بسیار اساسی دانسته شده کـه  چهار مؤلفه در رهبری کل ،اس). بر این اس۱۹۷۲ 3همکاران،

عـد در ایـن الگـو بُ  .)۱(شکل شـماره  4اند از: ابعاد تحلیلی، مفهومی، هیجانی و معنوی عبارت

عـد مثل فهم و مدیریت جنگلی است که در آن درختان در حـال رشـد هسـتند، ایـن بُ  ،مفهومی

روی رهبران است و در عین حال پروراندن خالقیـت  های پیش ناظر بر فهم و مدیریت پیچیدگی

عـد ها به صـورت مجـزا نـاظر بـه بُ  در این بعد مورد توجه است، در حالی که مدیریت پیچیدگی

عد هیجانی نیز نـاظر بـه ایـن تک افراد توجه کند. بُ  تحلیلی است، درست مثل اینکه مدیر به تک

ا به عنوان منبع انـرژی و منبـع ه  اده از هیجانافراد، استف یاه موارد است: فهم و مدیریت هیجان

های واالی اخالقی اسـت  عد معنوی نیز ناظر به توجه داشتن به ارزشتأثیرگذار بر رفتار پیروان. بُ 

  ).۱۳۹۰؛ به نقل از: مساح و همکاران، ۲۰۰۷(کواترو و همکاران، 

                                                           
1. holistic leadership  2. detailed supervision  

3. Frederiksen et al. 

4. Analytical, conceptual, Emotional, and Spritiual (ACSE) domains 
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  )107، ص1390، همكاران به نقل از: مساح و( AECSنگر براساس مدل  : ابعاد رهبری كل1 شكل

، ۱۳۹۰انـد (مسـاح و همکـاران،  ای در مـدیریت اسـالمی نهفته این عوامل به صورت گسترده
انـد از: نگـاه بـه  اند، عبارت هـا لحـاظ شـده ترین عواملی کـه در ایـن تعریف ). از جمله مهم۱۰۷

خواهی  دالتهـای سـازگار بـا مفهـوم عـ حل ای مکتبـی؛ یعنـی ارائـه راه مدیریت به عنـوان مقولـه
جهتـی  )، هم۱۳۷۸های متعالی و انسانی (قبـادی،  )، مبتنی بودن بر ارزش۶ص، ۱۳۸۳ای،  (افجه

) حضـور خـدا بـه عنـوان محـور اصـلی (مشـرف ۱۳۷۸زاده،  با مدیریت جهان خلقت (حمیـدی

  ).۱۳۷۸)، امانت بودن، تکلیف بودن، خدمت بودن مدیریت (تقوی دامغانی، ۱۳۷۸جوادی، 
قــدرتی بــرای حکــم کــردن، فرمــان دادن،  1ریت اســالمِی رهبــران، توانــایی،در الگــوی مــدی

گیرنـد  گیری و فرمانبرداری است که رهبران اسالمی، آن را به عنوان یک تکلیف بر عهده می تصمیم

های  کشند. در این الگو، رهبران به منظور اجرایـی کـردن دسـتورالعمل و باری است که بر دوش می
نگر نیز به همه سازمان، نظـام، مـردم و  کنند. رویکرد کل پوشی می یازها چشمقرآن و حدیث، از امت

های نـوین در حـوزه رسـیدگی بـه  تواند نتایج بهتـری بـرای سـازمان فرهنگ است. این رویکرد می

 ).۱۸۷۴، ص۲۰۱۰مسائل پیچیده در محیط جهانی بیافریند (عباسی و همکاران، 

ران بسیار توجه شده است. برای مثال، در مـورد گـزینش های مهم مدی در متون اسالمی، به ویژگی

کسی که مردم را بـه  .مدیران توجه شده است» صالحیت علمی«طالوت به عنوان فرمانده، به اهمیت 

او باشـد، او بدعتگـذار اسـت (بقـره،  از در میان مـردم کسـی دانـاتر که سوی خود فراخواَند در حالی

ویژه  آیـد، بـه مدیریت اسالمی، امری حیـاتی بـه شـمار می ). بر همین اساس، پژوهش در حوزه۲۴۷

ای از  منظـور، در نخسـتین گـام مجموعـه  اینکه مدیراِن امانتدار، اداره امـور را بـر عهـده دارنـد. بـدین

های یک مـدیر خـوب براسـاس متـون اسـالمی بـه صـورت ذیـل شناسـایی شـد: آمـوزش،  ویژگی

                                                           
1. aythority 
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توجـه کـردن بـه نظریـات دیگـران، شـجاعت و تهـور، نگـر نبـودن،  ریزی، جزئی آموزی، برنامه عبرت

سـازِی  آفرینـی، هماهنگ اندیشی، تعامالت موفق، گذشت از خطا، توجه به زیردسـتان، انگیزه عاقبت

) چنـان کـه در ۱۰۹، ص۱۳۹۰صدر (مسـاح و همکـاران،   های فردی و ِسعۀ اهداف، توجه به تفاوت

  گیرند. زیرمقیاس را دربر می، چهارده ACSEآمده، این چهار مقیاس  ۲شکل شماره 

  

  

  )126، 1390ها (مساح و همكاران،  : الگوی مدیریت اسالمی با توجه به مقیاس و زیرمقیاس2شكل 
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). بسیاری ۱۱۲، ص۱۳۹۰ت (مساح و همکاران، دارای تعامالت موفق اسیک مدیر توانمند 

از درون و اندیشـه فـرد گیرد. گفتار  های مدیریتی در قالب الفاظ و کلمات صورت می از فعالیت

 نکهیا از قبل« که باشد یا گونه به دیبا سخن قت،یدرحق ).۲۶۲، ص۱۳۸۲حکایت دارد (نبوی، 

 البتـه ؛)۳۳۴ص ،۵ج ،۱۳۷۸ ،ییبهـا خیش(» رسد قلب به کالم یمعن رسد، گوش به کالم لفظ

 یابـر را یژگـیو نیـا )ع(صـادق امـام هکـ چنـان گفت؛ سخن فهمش ۀانداز به یکس هر با دیبا

 و فهـم قابـل کوتاه، که است نیا خوب، سخنهای  یژگیو از .اند برشمرده )ص(محمد حضرت

 و یگمراهـ بـه قـتیحق دنیشـن بـا است ممکن ندارد، تیظرف و تیقابل که یکس .باشد روشن

(مسـاح و  اسـت شده شمرده انیمتقهای  یژگیو جمله از مناسب و درست گفتار ،فتدا ضاللت

  ).۱۱۲، ص۱۳۹۰همکاران، 

 قـرآن در خداونـد ).۱۱۲، ص۱۳۹۰(مسـاح و همکـاران،  اسـت »خطا از گذشت« گرید یژگیو

 عمـل نیبهتـر بـه را خلق یبد شهیهم ست؛ین کسانی جهان، در یبد و یکین هرگز« :دیفرما می میکر

 مهـر و رحمـت گـذرد، مـی یگرید یخطا از که یکس). ۳۴(فصلت،  1.»ده پاداش )است یکین که(

 و مغفـرت شـما حـق در هـم خـدا کـه دیدار نمی دوست ایآ کند؛ می جلب شیخو یسو به را یاله

). عفو و گذشت با همه اهمیتی که دارد در دیدگاه اسالم در ابعـاد مختلـف ۲۲(نور،  د؟یفرما احسان

 طور مطلـق و بـدون قیـد و شـرط مقبـول و شایسـته نیسـتند دگی اجتماعی و سیاسی دارد هرگز بـهنز

 )ع(یعلـ حضـرت .شد فانیضع یدیناام و سیأ عامل یعدالت یب با دیانب). ۱۸۲، ص۱۳۸۴ ،یواثق(

(مسـاح و  کردنـد مـی برخـورد عـدالت بـا زیـن هیـرق دخترشـان، و لیعق برادرشان، با برخورد در یحت

 دیـکأت مـردم بـا مسـئوالن عادالنـه رفتـار لزوم درباره زین) ره(ینیخم امام). ۱۱۲، ص۱۳۹۰همکاران، 

 همـه در دیـبا که اند کرده مطرح ،یهودی نفر کی و) ع(یعل حضرت نیب ۀمحاکم به اشاره با و اند کرده

   ).۱۴۹، ص۸ج ،۱۳۶۸ ،ینیخم امام( میباش یمساو زیچ

یردسـتان کیـد بـرای رهبـران اسـت (مسـاح و  نیـز از جملـه ویژگی توجه به ز هـای مـورد تأ

» ؤمنین فـرود آوربال و پـر خـود را بـرای مـ«فرماید:  می ���ن �-'�). ۱۱۲، ص۱۳۹۰همکاران، 

 قـدرت داشـتن یبـرا رانیمـد .داشـت مـی دوسـتها را از جان و دل  ). پیامبر انسان۸۸(حجر، 

 قـرار محبت مورد را آنان و گذارند احترام ردستانیز به وستهیپ و گرفته الگو امبریپ از دیبا یشخص

 )ره(ینـیخم امامـ .کنـد می مطرح را انسان کرامت اصل به مربوط امر نیا ).۱۳۸۸ ،ینبو( دهند

 و رحمـت براسـاس و پدرانـه عادالنه، ،یانسان ،یاسالم دیبا ردستانیز با رفتار که بود معتقد زین

 وادهخان پدر همچون دیبا یاثربخش یبرا ریمد کی اسالم دگاهید از ).۱۳۸۴ ،یواثق( باشد لطف

                                                           
  ».ستوی الحسنة و ال السیئة ادفع بالت	 ه	 احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ول	 حمیمو ال ت. «١
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ها  یارگرفت رفع صرف را خود همت یتمام و است حساس فرزندان سرنوشت به نسبت که باشد

  ).۱۳۸۷ ب،یط( کند می آنها یروان و یعاطفهای  یازمندین نیمأت و

 سـه نیـا در مانیا اساس و است محبت و عقاب ثواب، اصل سه بر یمبتن اسالم در زهیانگ

 سـه را عبـادت) ع(یعلـ حضـرت ).۱۱۳، ص۱۳۹۰مساح و همکاران، ( شود می خالصه اصل

 را خـود عبادت و خداوند؛ به عشق ای و بهشت قشو ای جهنم، از ترس خاطر به« :دانند می قسم

 :اسـت زیـچ سه یریپذ اطاعت و رفتار محرکه یروین ثیحد نیا براساس .»داند می سوم قسم از

 تیریمـد در). ۱۳۸۷ ،یمهرابـ( )محبت و عشق( سپاس و شکر ه،یتنب از ترس ق،یتشو به لیتما

هـای مشـروع  گیزه تنها بـا انگیزهمسئله بسیار مهمی که مطرح است، ایجاد حرکت و ان  یاسالم

  ).۱۲۱، ص۱۳۸۲ ،ینبو(بوده و وظیفه مدیران مسلمان رعایت این امر مهم خواهد 

ها را با انبوهی از استعدادها، در ابعاد  است. خداوند انسان »آموزش«، از جمله ویژگی دیگر

مـت و تـرین اهـداف بعثـت پیـامبران، حکو ذهنی، روحی و جسمی آفریده است. یکـی از مهم

انسان و استخراج ذخایر عظیم روحی و فکری بشر  مدیریت اسالمی، شکوفا کردن استعدادهای

) معتقد است انبیا به منظور بالفعـل ۱۸، ج۱۳۶۸). همچنین امام خمینی (۱۳۸۴است (واثقی، 

 ند (مساح وا اند. امام علی(ع) نیز به آموزش کارگزاران پرداخته ها آمده کردن و شکوفایی استعداد

نیز به این نکنـه اشـاره  (ع)خضرحضرت موسی و حضرت ). داستان ۱۰۹، ص۱۳۹۰همکاران، 

  ).۱۰۰، ص۱۳۸۳نیاز از رهبر بداند (برجی،  ای نباید خود را بی دارد که انسان در هر مرتبه

بار کلمـه عبـرت و اعتبـار بـه  قرآن کریم هفتدر است،  »آموزی عبرت«دیگر،  های ز ویژگیا

). علـی(ع) ۱۰۹، ص۱۳۹۰(مسـاح و همکـاران،  اند شـدهصیرت بر آن ترغیب و اهل ب رفتهکار 

). امام علی(ع) در ۲۸۴، ص۳، ج۱۳۷۳داند (خوانساری،  آیات قرآن را رساترین منبع عبرت می

به اسـتقبال کارهـایی بـرو کـه صـاحبان تجربـه زحمـت آن را : «فرماید می نصیحت به فرزندش

  ).۳۷۳، صا
	��� ���سیدرضی، » (اند کشیده

کیـد  بـر آناست که در متون اسالمی هم بسـیار  »ریزی برنامه«دیگر  های از ویژگی . شـدهتأ

ریزی در امـور بـود (مسـاح و همکـاران،  پیامبر(ص)، نظم و برنامه های ترین ویژگی یکی از مهم

). چیزی که امیرالمؤمنین علی(ع) نیز تمام فرزندان خـود را بـه آن سـفارش کـرد ۱۱۰، ص۱۳۹۰

بندی، تفکر و اندیشیدن،  ظرافت و دقت، اولویت ).۵۵۸، ص۴۷، نامه ا
	��� ���ضی، سیدر(

ریزی در مدیریت اسالمی و برخورداری از توفیـق  نگری از اصول برنامه بندی مناسب و آینده زمان

دیگـران و مشـورت را از لـوازم  های هالهـی، اعتقـاد بـه امکـان حـل مشـکل، اسـتفاده از تجربـ

  ).۱۰۷، ص۱۳۸۹دوست،  (عترت توان برشمرد مانی در مدیریت اسالمی میریزی آر برنامه
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باید به امـور مهـم  ،احاطه داشته باشد، بنابراین کارهادر  یتواند بر هر ریز و درشت انسان نمی

، ۱۳۹۰شـود (مسـاح و همکـاران،  گفته می »نبودن نگری جزئی«. به این ویژگی شتهمت گما
برنامه نظارت  ترین روش آن است که بر امور حساس و کلِی ). در موقعیت فرماندهی، به۱۱۰ص

نیز توجـه  (ع)). حضرت علی۲۱۰، ص۱۳۸۲نگری پرهیز شود (نبوی،  گونه جزئی نموده و از هر

  ).۱۱۲، ص۱۳۹۰داند (مساح و همکاران،  ها می به امور جزئی را عاملی برای سقوط دولت
. اسـت دیـکأت مـورد اریبسـ یاسـالم تیریمـد در زیـن »ینـیگز هدف و اهداف یساز هماهنگ«

 قـرآن کـرد؛ یفرمانده توان نمی نظم یب چارچوب کی با است؛ توجه قابل اریبس افراد میان یهماهنگ

  تیریمد
َ
 نیـا بـر .دانـد می خدا اراده از را جهان وحدت و یهماهنگ و دانسته خالق کی آِن  از را معال

 و افـراد میـان یهمـاهنگ بـه دیـبا وسـتهیپ سازمان، در مختلف اتینظر و آرا حضور علت به ،اساس
، ۱۳۹۰مسـاح و همکـاران، ( ندهـد رخ فیوظـا تـداخل و ینگهناهمـا تا ،کرد تیتبع هیرو وحدت

 رنـدیبپذ را هـدف همـه آنها که کند می یکار کارکنان، دادن مشارکت با اثربخش، رهبر ک). ی۱۱۳ص
 در کـه یطـور به د؛ینما می رخ تر اسحس یهماهنگ مسئله اسالم خیتار در یمرور با). ۱۳۸۸ ،ینبو(

  جنگ
ُ
، ۱۳۳۵ ،حمیـری( آوردبـار  بـه اسـالم ارتش یبرا را یسخت شکست ناهماهنگ، حضور ،دُح ا

 توجـه ،نیبنابرا ندارد؛ وجود یمسئول ریغ فرد چیه و هستند مسئول همه ،نظام کی در). ۱۲۹، ص۳ج
 ،یرازیشـ مکـارم( اسـت یزمانسـا تیـموفق ساز نهیزم و مهم یامر یجمع مشترک تیمسئول اصل به

  ).۱۱۳، ص۱۳۹۰؛ به نقل از: مساح و همکاران، ۱۳۷۶

 تـوان نمـی رسـد می نظر بههای دیگر است.  یز از جمله ویژگین »های فردی توجه به تفاوت«
 و باشـند هـم هیشب) یجسم و یاخالق ،یروح ،یفکر( جهت هر از که افتی را یانسان دو چیه
تـوان بـا همـه  بـدون شـک نمی .)۱۸۹، ص۱۳۸۴(واثقـی،  شـندبا نداشـته هم با یتفاوت چیه

هـای مختلـف متناسـب بـا  بلکـه بایـد از روش ،خدمتگزاران با یک منطق و یک شیوه رفتار کرد
های مختلـف عقلـی، عـاطفی و احساسـی  و به جنبه بهره گرفتسطح فکر و فرهنگ مخاطب 

 رفتنشان نیب از و ستندین یرفتن نیب ازها  تفاوت نیا .)۱۱۲، ص۱۳۸۳فراگیر توجه داشت (برجی، 

 شـود مـی آشکار یزمان یکس هر دهیفا و ارزش. هستند کمال و رشد أمنش بلکه ،ستین هم دیمف
  در جوان یروین هک چنان .شود گرفته کار به مناسب یجا در که

ِ
 و است بهتر قدرت اعمال مواقع

 رمـردیپ أیر پـس د؛ینما می دتریمف یریگ میتصم و رظن اظهار مواقع در ُپر سن و سال یروین کی

) ره(ینـیخم اماممنش و رفتار  که گونه آن هستند؛ دیمفها  تفاوت نیا دارد یبرتر جوان یچابک بر
  ).۱۱۴، ص۱۳۹۰(مساح و همکاران،  ستها گفته نیا بر یمصداق

 وها  یسـخت تحمـل و درک در شـتریب توان ،آن از مقصود .است »صدر سعه« گرید مهم یژگیو

 دنـدار را مختلف یدادهایرو رشیپذ تیظرف ،باشند نداشته صدر  سعه انی کهکس. ستا مشکالت
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 اسـاس نیهمـ بـر اسـت؛ ثرؤمـ او نهیس در گذرد میی آدم فکر در آنچه. )۱۴۷، ص۱۳۸۲ ،ینبو(

) ع(نیمنؤرالمـیام که است یحد به صدر  سعه ای صدر شرح تیاهم .است منؤم فکر کتاِب  قلب،
 در را نـامطلوب یگفتارها و رفتارها ،یبردبار و حلم با دیبا رهبر، ای ریمد .داند یم استیر ابزار را آن

 )ع(یعلـ و نامند می حلم را آن که ؛)۱۱۴، ص۱۳۹۰مساح و همکاران، ( دینما تحمل متعارف حد

  حلـم، کلمه). ۲۱۶ص  ،۱۳۸۵شهری،  (محمدی ری دانند می استیر رکن نیتر مهم را آن
ً
 در غالبـا

 نیچن الزمه رود، می کاره ب خشم هنگام به و جاهل، جهالت و خطا مقابل در یدار شتنیخو موارد
 توانـد مـی فـرد و دارد همـراه بـه را یروح تیظرف گسترش که است یروح قدرت نفس، در یصفت

  ).۱۴۶، ص۱۳۸۴ ،یواثق( کند تحمل را ماتینامال از یاریبس
ست. اهمیت مسئله مشـورت های مهم مدیر ا نیز از جمله ویژگی »ات دیگرانیتوجه به نظر«

، ۱۳۹۰و نظرخواهی تا حدی است که قرآن پیامبرش را به آن امر کرده است (مساح و همکاران، 

 کنــد. ) بــه ایــن مطلــب اشــاره می۱۱۹، ص۷۸، ج۱۳۶۳مجلســی (عالمــه ) همچنــین ۱۱۰ص
از صفاتی است که در ایجاد قـدرت شخصـی رهبـران دخالـت دارد. حضـور ایـن ، »شجاعت«

دارد (طیـب،  برانگیز اسـت و همـه را بـه بزرگـواری او معتـرف مـی مدیر تحسـینصفت در یک 

همراه خواهد کـرد (نبـوی،  اوها را با  قلب شده وت و سربلندی ساز عّز  ). همین امر، زمینه۱۳۸۷
  ).۱۶۵، ص۱۳۸۲

این نکته بسیار مهمی است که یک فرد در هنگام موفقیت و پیروزی تمام تمرکزش را بر زمـان 

نشـان دهـد (مسـاح و همکـاران،  واکنش، تا به موقع بیندیشدوف ندارد و به آینده نیز حال معط
شـود. حضـرت  می مطرحمدیر  »اندیشی نگری و عاقبت آینده«). بر همین اساس ۱۱۱، ص۱۳۹۰

)، ضـامن ۵۸۶، ص۱، ج۱۳۸۳ن (حکیمـی و همکـاران، اهای مؤمن این امر را از نشانه (ع)علی

از  پـس) و آن را مـانعی از پشـیمانی ۵۵۱، ص۲، ج۱۳۸۵ری، شه ها (محمدی ری بقای دولت
  ).۳۳۸، ص۶۸، ج۱۳۶۳داند (مجلسی،  عمل می

  رفتار شهروندی سازمانی

بـه  ،م۱۹۸۰باتمان و اورگان در اوایل دهـۀ  از سویبار  نخستین 1مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
انی، رفتـاری فـردی و ). رفتـار شـهروندی سـازم۷۹، ص۱۳۹۱دنیای علم ارائه شد. (رضـوانی، 

طور مستقیم و صریح در سیستم  پاداش رسمی سازمان به رسمیت شـناخته  اختیاری است که به

؛ به نقل از:  ذبیحـی و ۲۰۰۲شود (ارگان و مورفی  ولی باعث عملکرد مؤثر در سازمان می ،نشده
کـرد سـازی متـداول از عمل ). رفتار شهروندی سـازمانی، مفهوم۳۲۱۴، ص۲۰۱۲ 2هاشم زهی،

                                                           
1. Organizational Citizenship Behavior (OCB)  2. Zabihi & Hashemzehi  
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را  آنـاننگرد و  ). که به اعضای سازمان از منظر بدیعی می۱۹۸۳ 1فرانقشی است (بتمن و ارگان،

شناسد و درصدد است تا زمینه را بـرای بـروز هرچـه بهتـر ایـن  به عنوان شهروندان سازمانی می
بـا رفتـار  بسـیاریمفاهیم مربوط به عملکرد فرانقشـی، کـه تشـابه  دیگرشهروندی فراهم سازد. 

 3رفتارهـای خودجـوش، 2گرایانـه، اند از: رفتارهـای اجتماعی عبارت ،هروندی سازمانی دارندش

ولی در ایـن میـان رفتـار شـهروندی سـازمانی، مقبولیـت  ؛ای رفتارهای فرانقش و عملکرد زمینه
ها در ایـن زمینـه  تعداد پژوهش ،ویژه با آغاز قرن بیست و یکم به ،بیشتری یافته و در دو دهۀ اخیر

). ۷۸، ص۱۳۹۱؛ به نقل از: رضوانی، ۲۰۰۰د چشمگیری داشته است (پادساکف و دیگران، رش

شخصـیتی،  رهبـری، سـاختاری، عوامـل دنـده می نشان مختلف های پژوهش از حاصل نتایج
 تـأثیر دارنـد سـازمانی شـهروندی رفتار توسعۀ بر که هستند عواملی جمله از ،ارزشی و فرهنگی

  ).۵۰، ص۱۳۹۱(نصر اصفهانی و همکاران، 

 د.هنـوز توافـق واحـدی میـان محققـان وجـود نـدار ،درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
که سی نوع تعریف در مورد رفتار شهروندی سازمانی  دنده مطالعه ادبیات در این زمینه نشان می

 تعریـف تـرین ). رایج۲۹، ص۱۳۹۰زاد و همکـاران،  ؛ به نقل از: بیک۲۰۰۹، پوالت( دارد وجود

 که بـه فردی رفتارهای از دسته آن از: است عبارت سازمانی رفتار شهروندی کلی ساختار از مفید
کنـد  کمـک می گیـرد انجـام بایـد شـغلی عملکـرد آن در کـه شناختی روانْی  و اجتماعی بافت

  ).۸۶، ص۱۳۸۷(صنوبری، 

. جوانمردی؛ ۱ند: ک بندی می رفتار شهروندی سازمانی را در قالب چهار دسته تقسیم 4،نتمیر
  ).۲۰۰۴ 5دوستی (کاسترو، آرماریو و رویز،  . نوع۴ ؛. وجدان کاری۳. رفتار شهروندی؛ ۲

کننـده در  ناپـذیر ناراحت : جوانمردی را به عنوان تمایل به تحمل شـرایط اجتنابجوانمردی

 ؛کند کار، بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف می
شـود. نظـارت بـر محـیط بـه  هد به سازمان ناشـی میرفتار مدنی از عالقه یا تعرفتار مدنی: 

  ای از این رفتارهاست. نمونه ،ها و تهدیدها حتی با هزینۀ شخصی منظور شناسایی فرصت

: رفتارهایی همانند سر موقع رسیدن، به انتها رساندن کـار در پـروژۀ بـزرگ، اسـتفاده وجدان

  است.ع سازمان کامل و مؤثر از زمان در حال انجام کار و تلف نکردن مناب

: کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکالت و وظـایف مـرتبط اسـت؛ نوع دوستی

  ).۱۶، ص۱۳۹۱کند (رضوانی،  مهارت در سازمان کمک می وارد یا کم مانند فردی که به افراد تازه

                                                           
1. Bateman & Organ  2. pro-social behaviors  

3. spontaneous  4. Netmeyer  

5. Castro, Armario & Ruiz 
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شـهروندی  رفتـار گیری انـدازه بـرای پـژوهش ایـن در کـه هسـتند ابعادی شدهیاد عدبُ  چهار

  اند. گرفته قرار استفاده مورد کارکنان انیسازم

  پیشینه پژوهش

اغلـب  یافته وانجام  یمتفاوتهای  پژوهش ی و رفتار شهروندی سازمانیاسالم تیریمد ۀحوز در

های یعقـوبی و  . نتایج یافتـهندا در حوزه سبک رهبری و رفتار شهروندی سازمانی بوده ها پژوهش

)، ذبیحی و هاشـم زهـی ۲۰۱۲( 1)، سعید و احمد۱۳۹۰)، مرادی و همکاران (۱۳۸۹همکاران (

کـه بـین سـبک رهبـری و رفتـار شـهروندی  نـد) نشـان داد۲۰۱۲( 2)، ایواما و همکـاران۲۰۱۲(

  وجود دارد. یسازمانی رابطه معنادار

یـت و کیفیـت رفتـار شـهروندی سـازمانی و کّم «نام در پژوهشی با  3پاداسکاف و همکاران

یـت و کیفیـت کننده و جوانمردانه بـر کّم  یجه رسیدند که رفتار کمکبه این نت ،»عملکرد گروهی

  عملکرد گروهی تأثیرگذار است.

 بر کاری محیط معنویت تأثیر بررسی« نامدر پژوهش خود با نیز ) ۱۳۹۰زاد و همکاران ( بیک

بـه ایـن نتیجـه  »شـهر تبریـز گانه پنج نواحی و پرورش آموزش کارکنان سازمانِی  شهروندی رفتار

کاری هم در سطح فـردی و هـم در سـطح گروهـی و هـم در سـطح  معنویت محیطیدند که رس

  .گانه شهر تبریز تأثیر دارد سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج

تأثیر سیرت نیکوی مـدیران بـر رفتـار «نام ) در پژوهشی با ۱۳۹۱نصر اصفهانی و همکاران (

ن سـیرت نیکـوی مـدیران و رفتـار شـهروندی ایـمن نتیجه رسیدند کـه به ای »شهروندی کارکنان

 وجود دارد. یسازمانی رابطه معنادار

شده، نتایج نشان داد در رابطه بین ابعـاد مـدیریت اسـالمی بـا  های انجام با بررسی پژوهش

و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه، پژوهشی صورت نگرفته  ACESاستفاده از مدل 

  ه این مقاله تالش دارد این موارد را بررسی کند.ک

  مدیریت اسالمی و رفتار شهروندی سازمانی

 پیشـایندهای ترین مهم از پژوهشی که رابطه این دو متغیر را بررسی کرده باشد وجود ندارد. یکی

). رفتـار شـهروندی ١٢٨، ص١٣٩٠(مرادی و همکاران، است  رهبری سازمانی، شهروندی رفتار

                                                           
1. Saeed & Ahmad  2. Euwema et al.  

3. Podsakoff et al. 



  1392 بهار و تابستان/ 3/ ش2اسالم و مدیریت/ س  152

  

شدت با سبک رهبری رسمی و غیر رسمی در ارتباط است. نتایج مطالعات فراتحلیل  به سازمانی

های متفاوت رهبری در رفتار شـهروندی سـازمانی تأثیرگـذار اسـت (ایوامـا و  نشان داد که سبک

 و افزایش کارایی اثربخشی در مؤثر عوامل از یکی مدیران رهبری سبک ).٣، ص٢٠٠٧همکاران، 

مـدیریت  ۀهـایی کـه در عرصـ پژوهش ).۱۳۸۴(مصدق راد،  ها است سازمانوری  بهره درنهایت

حـل  اند که مـدیریت در پرتـو دیـن تنهـا راه صورت گرفته، مدیران و مسئوالن به این نتیجه رسیده

پیشــگیری از عوامــل ســوءمدیریت در دســتگاه یــک نظــام اســت. مــدیریت اســالمی بایــد بــا 

مدیریت اسالمی و دینی نقش اساسی  ها در گیری تهای دینی همراه باشد و این جه گیری جهت

  فرضیه پژوهش به صورت زیر است:بر این اساس ). ۲، ص۱۳۸۷(دانایی کیاسرایی،  دارد

  بین ابعاد مدیریت اسالمی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه چندگانه وجود دارد.

  الگوی مفهومی پژوهش به شکل زیر است:

  

 )ژوهش (نویسندگان: مدل مفهومی پ3شكل 

  روش پژوهش

هـا  گردآوری داده منظور به تحقیق این در همچنین است؛ کاربردی هدف، لحاظ از پژوهش این

رابطه بین ابعاد مدیریت اسالمی با  بررسی آن هدف که شد استفاده همبستگی توصیفی روش از

ن در ســال دانشــگاه علــوم پزشــکی اصــفهاهای  رفتــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان دانشــکده

  .بود ١٣٩٣ـ١٣٩٢

  جامعه و نمونه آماری

های دانشـگاه علـوم پزشـکی  دانشـکده کارکنـان از نفـر ۴۰۱شـامل  تحقیـق، این آماری جامعه

 ؛واریانس بـرآورد شـد پرسشنامه در بین آنان توریع و مقدار پیش سیاصفهان بودند، ابتدا تعداد 

  دید:، محاسبه گرذیل سپس با استفاده از فرمول (کوکران)
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nحجم نمونه =  

N) نفر) ۴۰۱= جامعه آماری  

t) درصد) ۹۵= سطح اطمینان  

s2۵۵/۰برآورد واریانس( = پیش(  

d2) ۱۵/۰= دقت احتمالی مطلوب(  

76=

+

=

(0/55)(1/96)401(0/15)

(0/55)401(1/96)
n

22

2

 

حجم نمونـه مـورد اسـتفاده  ،. با این حالاست نفر ۷۶آمده در این رابطه برابر  دست مقدار به
 بـرایانتخـاب شـدند.  ،ای تصـادفی طبقـه ۀکنان مذکور است که به شیونفر از کار هشتادشامل 

های دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان توزیـع و  پرسشنامه در بین دانشـکده صداطمینان تعداد 

  پرسشنامه تکمیل شده و در تحلیل گنجانده شده است. هشتاددرنهایت 

  روایی و پایایی ابزار تحقیق

رسشنامه استفاده شد. پرسشـنامه مـدیریت اسـالمی مسـاح و از دو پ اطالعات آوری جمع برای

سؤاالتی انتخاب شـدند کـه بـار عـاملی آنهـا  ،از این تعدادکه سؤال،  ١٢٦با  )١٣٩٠همکاران (
. بـرای سـنجش رفتـار شـهروندی ندسؤال انتخـاب شـد ٤٣تعداد  ،ترتیب بود. بدین ٧/٠باالی 

ها  سـؤال اسـتفاده شـد. پرسشـنامه دوازده ) بـا١٩٩٧سازمانی از پرسشنامه نتمیـر و همکـاران (

ها  پرسشـنامه روایی محتـوا، تعیین منظور . بهندای لیکرت ساخته شد درجه براساس مقیاس پنج
 گرفت. انجام ایشان نظر با الزم اصالحات سپس ؛ندگرفت قرار نظران و صاحب استادان اختیار در

 بـرای شده محاسبه آلفای که شد استفاده خکرونبا آلفای روش از ها  پایایی پرسشنامه تعیین برای

 ٧٢ ،کارکنـان رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه برای و درصد ٨١ ،مدیریت اسالمی پرسشنامه
، ضـریب ١دارد. در جدول شماره ها  پرسشنامه بودن پایایی مناسب از نشان که شد برآورد درصد

  پایایی ابعاد مدیریت اسالمی مشخص شده است.

  ب آلفای ابعاد مدیریت اسالمی: ضری1جدول 

 83/0 بعد هیجانی

 79/0 بعد تحلیلی

 90/0 بعد معنوی

 84/0 بعد مفهومی
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  نتایج پژوهش

گونـه کـه  نشان داده شده اسـت. همان ۲شناختی مورد مطالعه در جدول شماره  ویژگی جمعیت

 سـیزیر  ،۳۵/۰اند. از نظر سن  آنان زن بوده ۴۱/۰دهندگان مرد و  از پاسخ ۵۹/۰مشخص است  

به باال بودنـد. از نظـر  سال ۴۱دارای میانگین سنی  درصد ۲۱/۰سال و  چهلتا  ۳۱ ،۴۰/۰سال، 

دارای  درصـد ۵۲/۰دارای مدرک تحصیلی فوق دیـپلم بـه پـایین، درصد  ۲۴/۰ مدارک تحصیلی

دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس به باالتر بودند. در درصد  ۲۳/۰مدرک تحصیلی  لیسانس و 

 درصـد، ۱۳/۰سـال و  ۲۱تـا  درصـد، یـازده ۳۱/۰سال،  دهزیر درصد  ۵۶/۰ورد سابقه خدمت م

  سال به باال بودند. ۲۱دارای سابقه خدمت 

  شناختی مورد مطالعه های جمعیت : ویژگی2جدول 

  درصد) 41/0زن (  درصد) 59/0مرد (  جنسیت

  درصد) 25/0 (به باال 41  درصد) 40/0سال ( 40تا 31  درصد) 35/0سال ( 30زیر   سن

  مدرك تحصیلی
 24/0تر ( فوق دیپلم و پایین

  درصد)
  درصد) 52/0لیسانس (

 23/0فوق لیسانس به باال (

  درصد)

  درصد) 13/0به باال ( 21  درصد) 31/0سال ( 20تا11  درصد) 56/0سال ( 10زیر   سابقه خدمت

  نتایج ضریب رگرسیون

از  ،فتار شهروندی سازمانی از ضریب رگرسـیونبه منظور تعیین تأثیر ابعاد مدیریت اسالمی در ر

از معادلـه  ،گام استفاده شد. در این ضریب متغیری که کمترین را با متغیـر وابسـته دارد به نوع گام

  شود. حذف می

از بین چهار متغیر ابعاد مدیریت اسالمی تنها یـک متغیـر  ،۳با توجه به نتایج جدول شماره 

بینی کند. بعد هیجانی مدیریت اسـالمی بـا  فتار شهروندی را پیشتواند ر وارد معادله شده  و می

ــتگی  ــریب همبس ــاداری   ۳۹۹/۰ض ــطح معن ــد  می ۰۰۱/۰و س ــهروندی  ۱۵۹/۰توان ــار ش از رفت

  بینی کند. سازمانی را پیش

  : تحلیل رگرسیون در خصوص متغیرهای مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی3جدول 

  های تبدیلی آماره          

  گام

رهای متغی

واردشده به 

  معادله

ضریب 

  رگرسیون

 مجذور

R 

خطای 

  استاندارد

  Rمجذور 

  تعییریافته
F تغییریافته  

درجه 

  1آزادی 

درجه 

  2آزادی 

سطح 

  معناداری

  001/0  79  1  13,6  147/0  49/0  159/0  399/0  هیجانی  1
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بـا رفتـار رابطـه معنـاداری را  ،دیگر ابعاد مدیریت اسالمی ،۴با توجه به نتایج جدول شماره 

 p>0/05شهروندی سازمانی نشان ندادند. سطح معناداری در ابعاد تحلیلی، مفهومی و معنـوی 

ایـن  یدار او نشـان از معنـ اسـت p<0/05 . در صورتی که در بعد هیجانی سطح معناداریاست

  بعد با رفتار شهروندی سازمانی است.

  متغیر وابسته (رفتار شهروندی سازمانی)بینی  : سهم متغیر مستقل (مدیریت اسالمی) در  پیش4جدول 

  داری) (سطح معنی B st beta T P  بین متغیرهای پیش

  01/0  66/2  37/0  16/0  43/0  هیجانی

  66/0  44/0  05/0  15/0  06/0  تحلیلی

  94/0  - 06/0  - 012/0  12/0  -008/0  مفهومی

  71/0  36/0  046/0  10/0  03/0  معنوی

  گیری بحث و نتیجه

هـا و  عهده دارنـد، شـناخت ویژگـی رها و رسالت عظیمی که ب دانشگاهنقش با توجه به اهمیت 
والن، سـبب افـزایش ئمسـ از سویکارکنان، پاسخگویی مناسب و به موقع به این نیازها  نیازهای

ست (حسنی و های ارتقای فرایند آموزش عالی ا شود و این مهم از اولویت نان میکارکانگیزه در 
، بـین سـبک و رفتـار نـدنتایج پژوهش نشان داد بیشترگونه که  ان). هم۱۰، ص۱۳۹۱همکاران، 

 بـه یاسـالم تیریمد دررهبر با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. از آنجا که 

طبق نتایج ایـن تحقیـق،  ،بنابراین ،)۱۳۸۸ ،ینبو( است شده توجه اریبس زهیانگ و حرکت جادیا
ریت اسالمی یکـی از الگوهـای مفیـدی اسـت کـه تـا حـدی  برای تحقق رفتار شهروندی، مدی

  کننده باشد. تواند کمک می

شده بدین صورت نشان داد که بعـد هیجـانی مـدیریت  در این پژوهش، نتیجه فرضیه مطرح
کننده رفتار شهروندی سازمانی است. دیگر ابعـاد مـدیریت اسـالمی  بینی اسالمی به عنوان پیش

شامل تعامالت موفق،  ،عد هیجانیشهروندی سازمانی نشان ندادند. بُ  رابطه معناداری را با رفتار

  .استآفرینی  گذشت از خطا، توجه به زیردستان و انگیزه
ای کـه کـار بایـد انجـام  از طریق مشخص کردن آنچه کارمند یا کارگر باید انجام دهد، شیوه

د پدیده انگیـزش را تقویـت توان گیرد، ارتباطات می شود و تعیین پاداشی که به عملکرد تعلق می

هاسـت و  انسان همـهعامل اصلی رفتارهای  ،). از آنجا که انگیزش۱۹۴، ص۱۳۷۸کند (رابینز، 
رود (مایـل افشـار و  برنـده بـه شـمار مـی در برانگیختن، تحریـک و ترغیـب افـراد نیرویـی پیش

های خودجـوش  رافزایش انگیزه در کارکنان باعث بروز رفتا رو از این ،)۱۵۸، ص۱۳۹۱همکاران، 
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 و داوطلبانه خواهد شد که به اثربخشی اهداف سـازمانی کمـک شـایانی خواهـد کـرد مهرابـی

کند که، وظیفه مدیر در سازمان این اسـت کـه تعـامالت  بیان می ،) در این مورد۴۱، ص۱۳۸۷(
یک از افراد متناسب با حاالت خاص وی و بـا در نظـر گـرفتن شـرایط زمـانی و  خویش را با هر

)، ۱۳۹۰)، مـرادی و همکـاران (۱۳۸۹دهی کند. همچنین یعقوبی و همکـاران ( ی سازمانمکان

) نیز به نقش ۲۰۱۲( 2)، ایواما و همکاران۲۰۱۲)، ذبیحی و هاشم زهی (۲۰۱۲( 1سعید و احمد
و کـردن انـد. عفـو  سبک و ارتباط رهبر با کارکنان در ایجاد رفتار شهروندی سـازمانی اشـاره کرده

های آنان نرم گردد و تمایل بیشـتری بـرای انجـام کـار در  شود دل تان باعث میزیردساز گذشت 

شود او شخصی بزرگوار و  پوشی مدیر از خطای کارکنان باعث می آید. گذشت و چشم پدیدآنان 
جـز بـر  ،گذشت«فرماید:  که پیامبر اکرم(ص) می گونه عزتمند در نگاه کارکنان دیده شود. همان

شـهری،  (محمدی ری »د، پس گذشت کنید تا خداوند شما را عزیز گرداندافزای ت آدمی نمیعّز 

هـای  ). مدیر با عفو و بخشـش خـود بهتـرین انگیـزه را بـرای انجـام رفتار۴۶۰، ص۷، ج۱۳۸۵
توجه به زیردسـتان نیـز از دیگـر عوامـل ایجـاد  .کند شهروندی و داوطلبانه در کارکنان ایجاد می

های مختلفی صورت  در کارکنان است. توجه به کارکنان به گونه انگیزه رفتارهای مثبت داوطلبانه

های کارکنان و تفقد و دلجویی از آنان، از مصادیق بـارز  لد گیرد، گوش دادن به سخنان و درد می
) توجه به کارکنان نقش مهمی در ایجـاد ۱۶۵، ص۱۳۸۸توجه است. به گفته پیروز و همکاران (

 ؛تواند جـایگزین آن باشـد که شاید بتوان ادعا کرد چیز دیگری نمیای  کند به گونه انگیزه ایفا می

همچنان که در این پژوهش، متغیر توجه به زیردستان، ارتبـاط معنـاداری را بـا رفتـار شـهروندی 
آفرینی نیز خود از دیگر عوامل رفتار شهروندی سازمانی است. مـدیران  سازمانی نشان داد. انگیزه

تواننـد رفتارهـای داوطلبانـه و  های خـود می و معنوی و عمل به وعدههای مادی  با ایجاد پاداش

 بـه توانـد می عد هیجانی مدیریت اسـالمیبُ  در بهبود ،اختیاری کارکنان را افزایش دهند. بنابراین
  شود. منجر دانشگاه این کارکنان سازمانی رفتار شهروندی تقویت

    

                                                           
1. Saeed & Ahmad  2. Euwema et al.  
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  ، ترجمه محمد دشتی، تهران: نشر دارالعلم.��ا
	� ���)، ۱۳۸۴بن حسین (  سیدرضی، محمد

 .یدانشگاه جهاد انتشارات :تهران ،.ا&�� 4ی�ی�� ،)۱۳۸۳( اکبر یدعلیس ،یا افجه

ـ انصاری، محمـدعلی؛ حبیب
ّ
�ـ�ی�ی4 )، ۱۳۸۱ه دعـایی و سـید سـعید مرتضـوی (الل .���	ـ

  ، مشهد: نشر بیان هدایت نور.ا&��. و ا
K=ه�� �ن

�0�4 ،)۱۳۸۳(ی عل عقوبی ،یبرج ���هید از .ر&J� اتیح هیآ نشر :قم ،���ن. 

 محـیط معنویـت تـأثیر بررسـی«)، ۱۳۹۰حمـدالهی ( حمدالهی و کبـرٰی  زاد، جعفر؛ مریم بیک

  ،»شـهر تبریـز گانـه پنج نـواحی و پرورش آموزش کارکنان سازمانی شهروندی رفتار بر کاری

�ه �ـ�ی�ی4 و ره	ـ�� فصلنامهKز�ـ. دا�8ـ=��;ـ�ر ا&ـ��. �زاد ��J ۴ش ،۵، سوا�ـ� ،

  .۴۴_۲۳ص

�ـ�ی�ی4 )، ۱۳۸۸نژاد ( سـیدمحمود بهشـتیو  ؛ ابوطالب خدمتی؛ عباس شفیعیآقا پیروز، علی

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ،در ا&�م

 غـاتیتبل سـازمان :تهـران ،.ا&ـ�� 4ی�ی�ـ� 9ـ� .���Kـ ،)۱۳۷۸( درضـایس ،یدامغان یتقو

 ی.اسالم

 تأثیر و نقش بررسی« )،۱۳۹۱علیشاهی ( زاده ابوالفضل قاسم زاده و حسنی، محمد؛ زهرا حیدری

 دانشـگاه کارکنـان تعهد سازمانی و شغلی رضایت بر سازمانی و فرهنگ کار اسالمی اخالق

، ۲، ش۲۰، سfQوه8ــ. �ــ�ی�ی4 ا&ــ��.. #)<ــدو فصــلنامه  ،»اهــواز چمــران شــهید

  .۳۲_۹ص

 :قـم ،احمد آرام ، ترجمهة�'ا
( ،)۱۳۸۳(ی میحکی عل و یمیحک محمد محمدرضا؛ ،یمیحک

  .یاسالم انتشارات دفتر

 تیریمـد نظـام در ینگـر نـدهیآ و ینـیب شیپـ نقـش نیـیتب«، )۱۳۷۸( محمدرضـا زاده، یدیحم

�ت فصلنامه ،»یاسالم�
�V� �� .۱۶_۱ص ،۲۰ش ،4ی�ی

، تحقیـق مصـطفی سـقا و ابـراهیم ه8ـ�م ا69 ۀ&ـ'�ق)، ۱۳۳۵حمیری، ابومحمد عبـدالملک (

 کتب المصطفی.م :انباری، قم

  روحسید ،(امام) ینیخم
ّ
�-<=#ـ� �ـ=ر، >�'!( ،)۱۳۶۸( هالل � ،)ره(."ـ'0< ا�ـ�م �ره"<=دهـ

  .یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت نشر :تهران
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['�ات ا�9�د ��ی�ی4 ا&��. �9 ر?ـ�ی4 �ـ`). �9gر&. �E2 *)، ۱۳۸۷( فاطمه ،دانایی کیاسرایی

�ن�  آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور. ، مرکزه�� دو
/. ا&/�ن J'�ن ��ر�"�ن &�ز

��.)، ۱۳۸۸رابینز، استیفن (���. ر3/�ر &�ز	�، ترجمه دکتر علی پارسیان و دکتر محمـد اعرابـی، 

 های فرهنگی. تهران: دفتر پژوهش

��. )، ۱۳۹۱رضوانی، سیدمرتضی (���. و ر3/�ر ���و��� &ـ�ز��ز& P"ۀ ا�=اع �3هV9�9ر&. را

�ه ���9 و داK8ندر دا���ه ا!>�K8نامۀ کارشناسی ارشـد رشـتۀ مـدیریت آموزشـی.  ، پایان�

  دانشگاه اصفهان.

  .یگل :تهران ،۵ج ،�C8=ل ،)۱۳۷۸(یی بها خیش

، ۵، س*=&�� ا�;��. i'(Q، دو ماهنامه »رفتار شهروندی سازمانی«)، ۱۳۸۷صنوبری، محمد (

  .۹۹_۸۰، ص۱۶ش

  .نهیسف نشر :تهران ،.ا&�� 4ی�ی�� ،)۱۳۸۷(ی مهد ب،یط

 و اتیـآ منظـر از یاسـالم تیریمـد در یزیـر برنامـه گـاهیجا«، )۱۳۸۹( محمـد دوست، عترت

 .۱۱۲_۱۰۷ص ،۳۳ش ،Q'i) .ا�;�� *=&�� دوماهنامه ،»اتیروا

  .معلم تیترب دانشگاه یدانشگاه جهاد :تهران ،.ا&�� 4ی��ر ،)۱۳۷۰(ی مصطف ان،یعسگر

بررسـی رابطـه بـین رفتـار «)، ۱۳۹۱ور (زاده و مهـدی معمـارپ مایل افشار، مهنـاز، علـی رجـب

های آموزشـی  وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان در بیمارسـتان شهروندی سازمانی و بهره

�ورد &��4، »شهر تهران'Q ۱۶۹_۱۵۷، ص۲، ش۶، دوره.  

  .هیاالسالم دارالکتب :تهران ،9(�را�5=ار ،)۱۳۶۳( محمدباقر ،یمجلس

 :قـم ،ترجمـه حمیدرضـا شـیخی ،۷ج ،�'ـ,ان ا
(C<ـ� )،۱۳۸۵، محمد (شهری محمدی ری

  .لحدیثادار

سـاخت و «)، ١٣٩٠پرور ( مساح، هاجر؛ حمیدرضا عریضـی؛ ابولقاسـم نـوری و محسـن گـل

�&ـ. #)<. fQوه8. ا&ـ�م و روان، دو فصلنامه »سنجی مقیاس مدیریت اسالمی روان"� ،

  .۱۳۰_۱۰۵، ص۹، ش۵س

 علـم نـور :همـدان ،ا&ـ�م در 4ی�ی�� /=ن� و ا!=ل ،)۱۳۷۸( نیمحمدحس ،یجواد مشرف 

  .مصباح

 کــارایی و مــدیران رهبــریهای  ســبک بــین رابطــه بررســی«)، ۱۳۸۴محمــد ( علی مصــدق راد،

�ه ا�/Lـ�د و ادار� #)ـ=م دا�8ـ�Cه ، مجله»اصفهان شهر دانشگاهی های بیمارستانKدا�8ـ 

 .۲۷_۲۳، ص۴ش ،۱۷، سا!>��ن
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