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 رفتارهای واسط نقش مالحظهبا  شغلی انضباط بر مذهبی سرمایه بررسی تأثیر

 سازمانی شهروند

 
 3پور ، حامد قاسم2، محمد تابان7صیدمهدی ويسه

 
 چکیده

با توجه به نقش میانجي رفتارهای شهروند سازماني پرداخته  انضباط شغليمذهبي بر  سرمايهبررسي تأثیر در پژوهش حاضر به 

ها در اين  آوری داده ابزار جمع .به انجام رسیده است همبستگي –با رويکردی کاربردی و با روش پیمايشي  ن مقالهيشده است. ا

 انضباط شغلي(، 7381همکاران )سپهوند و  پرسشنامهمذهبي از  سرمايهبرای سنجش  ،اساس  اين بر. استپرسشنامه  بررسي

 کارکنان کلیه آن نیز شامل آماری جامعه( استفاده شده است. 2001) يورسککشهروند سازماني ارگان و  هایرفتارساخته و  محقق

نفر به عنوان نمونه  773تعداد  فرمول کوکران وسیلهباشد که به  مي نفر 710 تعداد به دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

های پژوهش نمايانگر آن است که  يافته لیل شدند.تح و  اس و لیزرل تجزيه اس پيافزار اس ها با استفاده از نرم انتخاب شدند. داده

انضباط اما تأثیر رفتار شهروند سازماني بر  ماني تأثیر معنادار و مثبتي داردرفتار شهروند ساز و انضباط شغليمذهبي بر  سرمايه

نقش میانجي با اثر  شغلي انضباطمذهبي و  سرمايهبین  رابطهمورد تأيید قرار نگرفت. همچنین، رفتار شهروند سازماني در  شغلي

خود را بیشتر به سال به باال  14در گروه سني افراد  که اين، نتايج جانبي تحقیق نشان داد بر  افزونکند.  غیرمستقیم مثبت ايفا مي

 شغليبه باالتر( تمايل کمتری به رعايت انضباط  کارشناسي ارشدافراد با تحصیالت عالیه ) .دانند رعايت انضباط شغلي مقید مي

 .به رعايت انضباط شغلي مقید هستندکمتر  (سال 70تا  4) کاری سابقهدارند و در نهايت، افراد با 
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 مقدمه
شوند.  وری مي نظمي و کاهش بهره سازند و باعث بي  رغم تدابیر مديران مسئله که عليوجود دارند  7در هر سازماني کارکنان بدقلقي

های  نامه اعتنايي به دستورات مافوق، کارشکني، ناديده گرفتن آيین غیبت، تأخیر، درگیری با همکاران، مشاجره با مشتريان، بي

زنند. اين رفتارها هم  رفتارهايي هستند که به سازمان لطمه ميهايي از  سازمان، رفتارهای ضدشهروندی و غیرمولد و انحرافي، نمونه

(. 7384پور،  )قلي کنند دهند و هم وجهه و تصوير سازمان را در محیط مخدوش مي وری و کارايي درون سازماني را کاهش مي بهره

مداری و های با گذر از اخالق زمانزيرا چنین سا؛ (2001فرانکلین و پاگان، است )بودی های، فنا و نا اصلي چنین سازمان مفروضه

(. برای 2079، 3هیلردهد )سوق مي 2که جامعه را به سوی آنارشیسم دهند مينظمي را تشکیل  اخالقي، سیستم بي پايبندی به بي

کنند همکاری  را کنترل کنند و برای نفع همگانيهای شخصي خود جلوگیری از اين امر اعضای هر گروه بايد میل و خواسته

شود مي تعبیرشده توسط مديران سازمان نهادن در مسیر مشخص  اين شکل از همکاری به مفهوم قدم (.2071تهام و همکاران، ال)

های سازماني است که در (. انضباط سازماني نوعي پذيرفتن و احترام به فرهنگ حاکم بر سازمان و سیاست2074، 1انوينیوپوگي)

جا ناشي  (. اهمیت انضباط در سازمان از آن2074، 4دان و ايلیسانميشود ) مي چند برابرازماني قِبَل آن سرعت دستیابي به اهداف س

اگر آنان رفتاری برخالف  (.7881اشنايدر و همکاران، است )آن متکي  های کارکنان شود که موفقیت يک سازمان به تالش مي

اين دسته رفتارها زماني از اهمیت  (.2001، 1لوکاسانند )خو انضباط مي مقررات سازمان از خود بروز دهند، آنان را فردی بي

 نديآهای تاريک رفتار سازماني يا همان رفتارهای خارج از عرف و قوانین سازماني در سازمان پديد  شوند که جنبه برخوردار مي

شغلي کارکنان  یها بروندادو  انضباط در سازمان از آن جهت مهم است که بر عملکرد سازماني مطالعه(. 7381ياسیني و همکاران، )

بدين های تاريک حیات سازماني را درک نمايند و  اند تا جنبه گذارد. پژوهشگران همواره تالش داشته ای مي تأثیر قابل مالحظه

یاری از (. در اين راستا، بس2002دوفي و همکاران، اند ) بر رفتارهای انحرافي در محل کار بیش از ساير رفتارها تمرکز نموده منظور

 رمولدیغ (،2007رابینسون و بننت، قلدرمآبانه )رفتارهای  انضباطي در محل کار را عاملي مهم و مؤثر در بروز پژوهشگران بي

نظم و انضباط شغلي و سازماني به  قرار دادن. با محور اند کردهقلمداد ( 2003، 9پیرس و گیاکالون) يانحراف( و 2070، 1ويتربي)

های اعتقادی و ديني در تقويت انضباط شغلي  ها بر ارزش و بروز رفتارهای مؤثر شغلي، برخي از پژوهشعنوان کانون هدايت 

 (.7381 ،وروايي و جرباني ؛7384، ويسي شاهمرادی و شیخ ؛7399،فرد و همکاران دانايياند ) متمرکز شده

وری پايین نیروی کند. بهرهانضباطي داللت ميبينظمي و های کشور وجود دارد که بر وجود بيي در سازمانيهااکنون نشانههم

های اخالقي، رجحان منافع از ارزش فاصله گرفتنکاری، کاهش وجدان کاری و  محیط در انضباطي مسائل رعايت انساني، عدم

هستند شخصي بر منافع عمومي، کندی انجام کار، عدم رعايت حقوق شهروندان و مراجعان و نظاير آن، شواهدی بر اين ادعا 

 که مذهب – دولت نظريه عملي نمونه تنها عنوان به اسالمي جمهوری نظام (. اين موضوع در7398فرد و همکاران، دانايي)

 حساسیت بیشتری است، شده نهاده بنیان مردم مذهبي باورهای بر مشروعیتش و بوده ديني های ارزش بر اساس آن گذاری پايه

يکي از ده ويژگي  7101انداز چشمبه تأسي از آن در سند  که رود مي به شمار اسالم دين مهم مباحث از انضباط و نظم زيرا؛ دارد

های مذهبي هر انساني در دين به عنوان يکي از سرمايه (.7381فر و همکاران، حجازیاست )د ايراني، انضباط معرفي شده فر

ی اين سرمايه، نقش اساسي را عمق و گستردگي هر يک از در اثرگذار (.7381 همکاران، و سپهونددارد ) بسزاييزندگي او نقش 
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 . difficult employees 
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 . Anarchism 
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مذهبي معموالً برای توضیح تعهد مذهبي مورد استفاده قرار  سرمايه( »2009) 7از نظر بارکرکند. آن ايفا مي دهنده شکلعناصر 

 سرمايهويژگي  ترين مهمی شود. و زيرا به اثرات اعتقادات و اعمال مذهبي اطالق مي؛ اين پديده با دين تفاوت دارد«. گیرد مي

 کارکرد ترين مهم (.2009بارکر، دهد ) تعهدی که افراد را به اجتماعات ديني پیوند مي داند. مذهبي را افزايش تعهد مذهبي مي

 و ها انسان دوستى نوع سطح افزايش همچنین،. هاست زمینه همه در بشری جوامع پیشرفت و سالمت بهسازی، افزايش دينى سرمايه

 سطح ارتقاء به منجر رود، مي به شمار سرمايه از نوع اين کارکردهای ديگر از که يکديگر با آنان مواصالت و روابط گسترش

های  باعث ارتقای سطح ارزشهمچنین،  (.7381سپیدنامه و همکاران، شد ) خواهد فردی شدن و فردی سازی کاهش و دوستى نوع

سازی گروهي و همچنین، کاهش کژکارکردهای  و مسئوالن از طريق شبکه انساني، سلوک اجتماعي، مشارکت، تعهد کارکنان

دوستي، همبستگي و همراهي و تقبیح خودخواهي  گرفتن نوع قرار (. عالوه بر اين، محور7399اعتصامي و فاضلي، شود ) سازماني مي

رفتارهای شهروند کند.  پديدار مي 3مانيرا در قالب رفتار شهروند ساز 2رفتارهای فرانقشي مذهبي، سرمايه هندسهو فردمحوری در 

به طور بسیار چشمگیری متأثر از عقايد ديني و  عملي شدنروند که برای شکوفايي و  سازماني از جمله رفتارهايي به شمار مي

طالحاتي های ديني و اسالمي تحت عناوين و اص اين نوع رفتارها در آموزه(. 7381 همکاران، و سپهوندهستند )های مذهبي  سرمايه

نگری و ديگرخواهي در روابط اجتماعي و جامعه مورد  نوازی، مردم وت و برادری، مهرورزی، يتیممانند انفاق، ايثار، جوانمردی، اُخُ

در  ها اين موضوعدر ادبیات  انضباط شغليمذهبي و  سرمايهرغم بررسي  عليدر اين مقاله . (7381 همکاران، و رعنايياست )تأکید 

اين دو متغیر  رابطهگری متغیرهای فردی يا سازماني بر  رابطه و تأثیر مستقیم بر يکديگر يا چگونگي تأثیر میانجيمورد چگونگي 

های زيادی مورد توجه قرار  توجه نشده است که در اين مورد خأل مطالعاتي وجود دارد و اگرچه رفتار شهروند سازماني در پژوهش

 تحقیق اين بررسي لذا نپرداخته است. انضباط شغليمذهبي و  سرمايهگری آن بین  نجيگرفته است، اما هیچ پژوهشي به نقش میا

 .باشد راهگشا زمینه اين در موجود های شکاف پر کردن در تواند مي و بوده برخوردار فراواني اهمیت از

اقدام به ترسیم و ای خود،  داف توسعههای دولتي کشور برای پیشبرد اه مانند ساير دانشگاه  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر به

 که است «شدن به قطب علمي علوم دريايي در منطقه تبديل» آمده دولتي نهاد اين انداز چشم در آنچه نموده است.نقشه راه  تهیه

 به پايبندی ،کیفیتبا خدماتارائه  خود نفعان ذی انتظارات برآوردن و شده انداز ترسیم به چشم دستیابي برای نهاد اين باعث شده

 عنوان به را اجتماعي های مسئولیت و حقوق رعايت ،دانشجويان رضايت جلب ها، انسان کرامت حفظ اخالقي، اصول رعايت و قانون

 سازد مي عملي را اين دانشگاه مدنظر قرمز خطوط از يک هر به دستیابي که بنیادين های مؤلفه از يکي. نهد ارج محوری های ارزش

 به دستیابي جهت در را مجموع اين مسیر آن، به توجهي کم حتي و توجهي بي که نمود اذعان بااليي احتمال هب توان مي حتي و

دانشگاه علوم و فنون  در انضباط حاضر، مقاله رو ازاين. است کاری انضباط سازد، مواجه چالش با شده ترسیم انداز چشم و اهداف

 و اعتقادی جنبه از. است داده قرار بررسي مورد است، اهمیت حائز سازماني تاررف و اعتقادی جنبه دو از که را دريايي خرمشهر

 پديد اسالمي های آموزه بر اساس ايران اسالمي جمهوری نظام در مستقر نهادهای که شود مي ناشي آنجا از تحقیق ضرورت ارزشي

 که باشیم هنجارهايي به پايبندی و کاری انضباط و نظم ايجاد در اسالم عمیق و عمده سهم شاهد بايد اساس،  اين بر. اند آمده

 کاری انضباط و نظم وجود ها پژوهش اغلب سازماني، رفتار ديد از. رود مي انتظار اسالمي جامعه از ويژه به و جامعه در ها آن رعايت

 اهداف بر روی ذهني تمرکز نوعي تواند مي که اند کرده تفسیر سازمان مديريت توسط شده تعريف نبايدهای و بايد رعايت را

 با را کاری انضباط دارد سعي تحقیق، اين بنابراين،؛ گردد موجب را شهروندی ضد رفتارهای بروز از جلوگیری و شده بیني پیش

 اثرگذاری فهم وجود با .سازد روشن دارد، وجود ها ذهن در رابطه اين در ای خانه تاريک اگر و دهد قرار بررسي مورد جديد نگاهي

 احساس ،(7382 امیرپور،کنترل ) و عملکرد ارزيابي نظام رسمیت، ،(7380 همکاران، و جزيني) یرهبر سبک نظیر یمتغیرها

 و سهرابي) شناختي روان قراردادهای ،(7384 شیخويسي، و شاهمرادی) تيمعنو، (7381کار ) به نسبت انگیزه و مسئولیت
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 . Barker 

3
 . Extra-role behavior 

2
 . Organizational Citizenship behavior 
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شغلي و  انضباط بر( 2001 پاگان، و فرانکلین) سازماني فرهنگ ،(7381 همکاران، و فر حجازی) یا حرفه اخالق ،(7381 همکاران،

 قرار توجه مورد انضباط شغلي ارتقای و تحقق بر سازماني شهروند رفتار و مذهبي سرمايه متغیرهای احتمالي اثر تاکنون سازماني،

 بر مذهبي سرمايه اثرگذاری و روابط تبیین ،است نموده خود درگیر را محققین ذهن که تحقیق اصلي مسئله بنابراين، .است نگرفته

 است. سازماني شهروند رفتارهای ای واسطه نقش به توجه با دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر کارکنان انضباط شغلي

ت در و به فرد امکان دهد که سودی ويژه از راه مشارک اثر گذاردخاصي  عرصهسرمايه هر منبعي را گويند که در  از ديد بورديو

اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و نمادين که هر  نمايد. گسترده تقسیم مي مقولهسرمايه را به چند  . ویرقابت بر سر آن به دست آورد

(. در نظر 7383نامدارجويمي، )قاسمي و  های خاص به مقوالتي جداگانه تقسیم نمود توان در پرتو میدان را مي ها آنکدام از 

قابلیت تبديل به يکديگر را  ها آنها با هم در ارتباط هستند و انواع  ورديو، فرض بر اين است که سرمايهشناساني همچون ب جامعه

اين  .مذهبي است سرمايهها،  های نوظهور در کنار ساير سرمايه متفاوت است. از جديدترين سرمايه ها آنولي نرخ تبديل  ،دارند

 دربارهاديان است.  کليکه برگرفته از عناصر جوهری همسو در  شود محسوب مي داری دين و دين حوزه بنیادی مفاهیم از سرمايه

سرمايه م مفهوده از ستفااهای مختلفي انجام شده است. بحث شود، از آن ياد مي 7معنوی سرمايهديني که گاه به عنوان  سرمايه

پور  حبیباست ) 27 ه اول قرندهبرد آن مربوط به آغاز شد، اما تسريع فراواني کار 7880 دهای و پراکنده از  به صورت دورهمذهبي 

يک شخص ص خای ها تجربهو ها  رتمهاکند:  مذهبي را چنین تعريف مي سرمايهنخستین تعريف از ( 7811) 2بکر(. 7383گتابي، 

متدين  و باايماناد فراستي با و دومذهبي کلیسا ت نظريادی و سم عبااشنايي با مر، آنش مذهبيدامذهب خويش که شامل از 

ی هارمنطبق با هنجال عمای و افکرت کاادرا همهمذهبي مولد  سرمايه معتقد است بورديو (.2071، و همکاران 3برت) دشو مي

ی، هنری ها نايياين مانند تودنما سرمايهاز بخشي ان به عنورا مذهبي  سرمايهوی، . ستاطبیعي ورای ماو طبیعي ن مذهبي جها

دات عتقال و اصوا دربرگیرندهمذهبي  سرمايه(. 2073، و همکاران 1فیلیپ)  گیرد مينظر در نش فرهنگي ورش و داپرزش و موآ

از نظر (. 2071، 4جوئل)  ستانسانیت ت اجادربه باالترين ن سیدرجهت ن در نساا کمحرر و فتال رست که موجب کنترامذهبي 

 سرمايهانساني و  سرمايههای  بي ترکیبي از ايدهمذه سرمايه بستگي فرد به مذهبي خاص است. میزان دلمذهبي  سرمايه 1فینک

مذهبي را نوعي از  سرمايه( 2074) 1(. مک برايد2009)بارکر،  ر استهای ديگ نسل از يک نسل به   يافته اجتماعي و عقايد انتقال

داول در نزد محققان تعريف مت .شود ل از دين ميمندی از منافع حاص داند که باعث افزايش بهره انساني و اجتماعي مي سرمايه

 و نمادها ، مقررات و قوانین دانش، ها، ارزش پیوندها، ها، باورها، تجربه کارکردها، نهادها، ای از مجموعه داخلي عبارت است از

 خلق و ايجاد مذهبي موجب سرمايه. باشند گرفته ريشه دين از که جامعه در آن مانند و و غیرفیزيکي فیزيکي محیط های واقعیت

 سرمايه يا محصول ايجادکننده که اقتصادی سرمايه مانند دانست. ايجادکننده نوعي را آن توان مي و شود مي ويژه دهایکارکر

انجام  مانند دين در شده سفارش کارکردهای افزايش و ايجاد موجب ديني سرمايه. شودميتولید  رشد موجب که است انساني

های ( با نقد تعريف7381همکاران )سپیدنامه و (. 7381عزتي و همکاران، شود ) يم خدا راه در کردارهای و ديني مستحب و واجب

 سرمايهاند. از نظر آنان ايران ارائه نموده جامعهتعريفي متناسب با  ،اين مفهوم در مطالعات داخلي و خارجي وجود دارد دربارهکه 

 داشته فرد مذهبى تجارب و دانش معرفت، در ريشه که خاص مذهبى فرهنگ به نسبت تعهد و تعلق احساس از است عبارت دينى

 تولید اعمال خداپسندانه، انجام مذهبى، هنجارهای رعايت مذهبى، اجتماعات در عضويت های مذهبى، فعالیت در وی مشارکت به و

 مطالعهی از الگوگیر با( 7381(. سپهوند و همکاران )7381)سپیدنامه و همکاران،   شودمي منجر رستگاری کاالهای مصرف و
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 نشدا و شناخت از بخشي: عقايد دهند. ارائه مي به اين شرحمذهبي را در قالب سه مؤلفه  سرمايه( تعريفي جامع از 7383شباني )

 به دعتقاا او، يگانگي و اخد به نيماا مانند مذهب يک شالوده و سساا که ایگونه به ستا زمال آن به وربا و شپذير که ستا ينيد

 نتايج و قباعو نبیا با لصوا ينا. کند ندگيز ها آن فقامو و مطابق بايد ننساا که دشو مي قطالا صوليا به: تخالقیاا. ستا... و دمعا

 او لحا شامل نیز تخرآ در که نیاد در تنها نه بشر لعماا رثاآ و نتايج که زدموآ مي نناآ به را قعیتوا ينا هاننساا لعماا نهايي

 به نبخشید نساما ایبر لمتعا ایخد فطر از که داتعبا و تمعامال از عما شرعي راتمقر و ننیاقو کلي شامل: محکاا .دميشو

تعريف  گونه اينمذهبي  سرمايهفوق  ه. با در نظر گرفتن ابعاد سه گانشود ق ميطالا ،ستا هشد درصا هاننساا یمعنو و دیما ندگيز

ن اينکه توسط يک نیروی بیروني ملزم شوند توسط ندای قلب و شود: آن دسته از اعتقادات و باورهای کالن است که افراد بدو مي

اعتقادات خود که برخاسته از باورهای  پايهمذهبي هستند، بر  سرمايهدهند. از اين رو، افرادی که دارای  باورشان آن را انجام مي

  کنارشان حضور خواهند داشت مذهبي عمل خواهند کرد. همین اعتقادات است که همواره به عنوان ناظم اعمالشان همواره در

مذهبي وجود دارد که  سرمايه دربارههای متفاوتي  ديدگاه که توان چنین استنباط کرد با توجه به مطالب مطروحه مي(. 41)همان: 

  .اند به تعريف آن پرداخته ،که در آن ساکن هستند ایهای حاکم بر آن جامعه هر يک به زعم خود مطابق با فرهنگ و ارزش
جای هم به کار برده شده و يکي از مقوالت اصلي مورد بحث در  دانش مديريت منابع انساني، واژگان نظم و انضباط کارکنان بهدر 

 اصول در واضح رهیافت مديريت اداری 7هنری فايول(. 7398فرد و همکاران،  داناييباشند ) مديريت روابط و عملکرد کارکنان مي

 و کارکنان با رهبر نقش در مدير شناختي روان و شفاهي کتبي، توافق از ناشي تعهد و اطاعت معنای را به انضباط خود، گانه چهارده

 نظريهدر . کند تعريف مي گیرد، قرار خود مناسب جای در و دارد جايي سازمان، در چیزی هر و هرکس اينکه معنای به نظم

اجرای  دار وکردن مستمر، تدوين روشمنطقي ظم نیز چیزی جز بنا نهاده شده و ن، سیستم مديريت بر نظم 2بوروکراسي ماکس وبر

 باشد: در ارتباط با مفهوم انضباط سه نظريه به شرح زير قابل بیان مي .نیست دقیق دستورات دريافتي
 شوند. کارکناني که قوانین و مقررات اداری را نقض نمايند، تنبیه مي آن وسیله بهقدرتي که  .7

کارکنان است تا رفتاری معقول و مقبول را در چارچوب قوانین و مقررات سازماني در  کننده مقضا و شرايط خاص که الزا .2

 پیش گیرند.

 کند. ابزاری که مدير از آن برای اصالح رفتار نامطلوب استفاده مي .3

مفهوم انضباط محسوب  توانند سه برداشت از مي بنابراين، قدرتي برای تنبیه، قضايي برای رفتار معقول و ابزاری برای اصالح رفتار

است  تر نزديکطرفداران بیشتری دارد و به معنای لغوی انضباط از نظر معنايي و مفهومي  به رفتار انهيگرا اصالحشوند. نگرش 

بنابراين،  .(. همین نگاه، مبنايي را برای تنظیم بسیاری از قوانین و مقررات انضباطي شکل داده است7383 جو،حق و درويشي)

آن، تغییرات  وسیلههدف نیست، بلکه سازوکاری است که به  خودی خودديدگاه تنبیه کارکنان خاطي در سازمان به طبق اين 

انضباط شغلي به معني انتظام و اطاعت منطقي است که منطبق با قوانین (. 7384سعادت، ) ديآ مي به وجوددر وی  رفتاری مطلوب

 حیطهانضباط در سازمان تابع اعمال و رفتار صحیح و مطلوب مستخدمین در (. 7384سهرابي و همکاران، باشد )و مقررات هر شغل 

های اجرايي تعريف و تبیین ميو صحت افعال در قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه قانوني بودنباشد که وظايف اداری محوله مي

درويشي شوند )های خود واقف ها و صالحیتئولیتبه مس بدين طريقشود تا نمايد که بعضاً توسط مديران برای کارکنان تشريح مي

عناوين مبسوط  باشد.(. سطوح مختلف انضباط در محیط کار )مشتمل بر سه سطح فردی، تیمي و مديريتي( مي7383جو، و حق

پذيری و خودکنترلي )سطح فردی(، وابستگي و اعتماد دوجانبه )سطح تیمي(، مسئولیت و خودانضباطي از: اند عبارتاين سه سطح 

 (.7384شاهمرادی و شیخويسي، ) پاسخگويي در برابر رهبر تیم
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رفتار سازماني است که ذهن بسیاری از محققان و مديران را به خود  حوزهترين موضوعات  رفتار شهروند سازماني يکي از پربحث

( 7893اورگان ) و بتمن مطالعات رد توان مي را آن پیدايش های (. اگرچه ريشه2074و همکاران،  7زاده صالحاست )جلب کرده 

رفتارهای »و مطالعات کتز و کان در مورد « تمايل به همکاری»های چستر بارنارد در مورد  اما اين مفهوم از نوشته ،کرد جستجو

 رفتارهای» همچون عناويني تحت ها آن از گاهي که رفتارها (. اين2071، 2پاواالچه و ايلياست )ناشي شده « خودجوش

 کارکنان از سازماني های دستورالعمل قالب در و رسمي صورت به که هستند رفتارهايي شود، مي ياد نیز «فرانقش» و «هانهخیرخوا

 خود نقش طريق، اين از و دهند مي بروز را ها آن خود رسمي وظايف از فراتر و اختیاری صورت به کارکنان اما ،است نشده خواسته

رفتارهای شهروند سازماني، رفتارهای (. 7381 همکاران، و رعناييکنند ) مي ايفا آن بخشياثر و سازمان عملکرد بهبود در را

باشد دهند بدون اينکه الزامي از جانب سرپرستان وجود داشته  شوند که کارکنان در کمک به ديگران انجام مي محسوب مي

 رسمي های نظام وسیله به روشن و مستقیم طور به که است داوطلبانه رفتارهای نوع از سازماني شهروند رفتار (.2073، 3دکاس)

 سه(. 2071 همکاران، و پوجادارد ) تأثیر سازمان ای وظیفه کارکردهای و عملکرد در ولي شود، نمي داده تشخیص پاداش تعیین

 نه و شغل شرح از شيبخ نه) اختیاری رفتارهای از: اند عبارت آيند مي دست به سازماني شهروند رفتار از فوق تعاريف در که عنصری

 و 1انگوينسازمان ) کلي اثربخشي بر مثبت تأثیر داشتن و شغل شرح اجرای قابل الزامات از رفتن فراتر ، (شخصي انتخاب نتیجه در

 يقه کارگران بین در سازماني رفتار بررسي به آن در که علمي پژوهشي سازماني شهروند رفتار اهمیت درباره(. 2071 همکاران،

 بیان مذکور پژوهش نويسندگان. دهد مي دست به سازماني شهروند رفتار از جالبي تعبیر است، شده پرداخته ترکیه آبي يقه و سفید

. کند تر مطبوع بسیار را غذا طعم تواند مي ادويه اما رسد، مي نظر به ضروری نمک و روغن غذا يک طبخ در چند هر که دارند مي

از هنگامي  (.7381 قرباني، و منش رضائيکند ) مي پیدا سازماني رفتار در ادويه همچون تعبیری سازماني شهروند رفتار بدين ترتیب

رفتار شهروند سازماني رشد يافت، همواره فقدان يک اجماع در مورد ابعاد آن نیز در ادبیات وجود داشته  مطالعهکه عالقه برای 

( است که در نوشتار خود به تفصیل به 2001ني متعلق به ارگان )های پرکاربرد رفتار شهروند سازما بندی باشد. يکي از دسته

 از: اند عبارتبندی کرده است که  طورکلي در پنج بُعد طبقه سازی اين پديده پرداخته است. او اين رفتارها را به مفهوم

 همچون کارهايي. دارد اشاره میان همکاران دلسوزی و همدلي صمیمیت، ايجاد از قبیل سودبخشي و مفید رفتارهای به: دوستي نوع

 محیط با وارد تازه افراد تطبیق دادن به کمک و اند بوده غريب که افرادی به دارند، کمک سنگیني کاری حجم که افرادی به کمک

 (.2001ارگان، باشند ) دوستي نوع دهنده نشان توانند مي نباشد، الزامي اگرچه کار

 در کاری مشکالت وقوع از جلوگیری منظور کارکنان به طرف از داوطلبانه که های يدورانديش تمام از است عبارت نزاکت: نزاکت

 تحت تأثیر است ممکن که کساني با مشاورت ديگران، امتیازهای و حقوق به احترام. گیرند صورت مي همکاران، ديگر با ارتباط

 برای مشکل آوردن وجود  به از و اجتناب مهمي اقدام هر انجام از قبل ديگران ساختن مطلع گیرند، قرار فرد اقدام يا تصمیم

 (.2001، 4کرنودلباشند ) سازماني شهروندی رفتار ابعاد يکي از عنوان به نزاکت دهنده نشان توانند مي همکاران،

 انجام د دررو نقش سازماني يا آنچه انتظار مي کننده تعیینکارمند، فراتر از الزامات  طرف از که است رفتارهايي شامل: کاری وجدان

 (.2001کاسترو و همکاران، سازمان ) به سود رساندن برای کاری ساعت از بعد در کار همانند دهد، مي روی وظايف

های کاری ديگران بدون  ناپذير و اجحاف های اجتناب جوانمردی: جوانمردی عبارت است از تمايل به شکیبايي در مقابل مزاحمت

 (.2008ودسکاف، پ) ردیگتي صورت اينکه گله يا شکاي
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 شرکت حیات به نسبت يا دارد شريک مسئولیت به نسبت او دهد مي نشان که افراد شخصي رفتارهای از آداب اجتماعي: بخشي

 جلوگیری شود مي ايجاد شرکت يا سازمان در يکديگر با کار از که مشکالتي ها و استرس از کنند مي تالش کارکنان. دارد نگراني

 (.2072ي، حاجعلي و سلیمکنند )

 توسعهبه طور مستقیم يا غیرمستقیم  که به يهاي ای از پژوهش توجه به روابط مسیر در مدل تحقیق، چکیده در اين بخش با

، برداری فرماندوستي، همکاری، نوع معتقدند کهخود  مقالهدر ( 7893اورگان )باتمن و شود.  آورده مي ،کنند ها کمک مي فرضیه

در  ای فرا وظیفهظت از اموال شرکت، اطاعت آگاهانه از قوانین شرکت و قابلیت اطمینان از رفتارهای شناسي، انضباط، حفاوقت

انضباط « مفهوم انضباط کارکنان: رويکردی قرآني باز پردازی» مقالهدر ( 7399همکاران )فرد و  دانايي. روندمي به شمارسازمان 

مداری در عالم هستي و  تمايل انسان به نظم و انضباط، وجود نظم و غايت فطری بودنارکنان را بر مقوالتي همچون بخش ک تعالي

دانند و رهبری و مديريت الهي را ضامن ايجاد انضباط  )تشريع( با قانون خلقت و فطرت مبتني مي گذاری قانونهای  همنوايي نظام

رعنايي کردشولي و دانند.  ها و جامعه مي در فضايي مبتني بر آموزش و تربیت، محبت و برادری در روابط بین افراد، سازمان

های ايجاد انضباط انضباط را از مؤلفهشناسي، تنظیم وقت و شناسي، موقعیتوقت های نظیرخود مؤلفه مقاله( در 7382همکاران )

در  (7383) شهیبرودساز و دانند. های دولتي کشور مياداری به عنوان يکي از زيرمعیارهای رفتار شهروند سازماني در سازمان

 -معنويت اسالمي همان اعتقادات مذهبي گويندمي «نقش معنويت اسالمي در رفتار شهروندی سازماني»پژوهش خود با عنوان 

به تبیین نقش  (7383همکاران )وحداني اسدی و ديني بین کارکنان است که محرک رفتار شهروندی سازماني است. 

 که یری مذهبي در بروز رفتار شهروندی سازماني پرداختند و به اين نتیجه رسیدندگ شخصیت، عزت نفس و جهت کننده بیني پیش

در  (7381همکاران )و  نصر اصفهاني پذيرند. يني تأثیر ميو دمذهبي ل صوو ابه مذهب ن يماد از اخوی هارفتاوز ربرای ها بر ننساا

بین اعتقادات مذهبي و رفتار شهروندی سازماني ارتباط « يتأثیر اعتقادات مذهبي بر رفتار شهروندی سازمان»عنوان  تحت ای مقاله

)حفظ  بین معنويت و انضباط ظاهری که رسند ای به اين نتیجه مي ( در مقاله7384) يسيخویششاهمرادی و  .يافتندمعناداری 

اصول  بر اساسم و )انجام فرايض ديني به صورت مداو های سازماني( و معنوی دستورالعمل بر اساساحترام و آراستگي ظاهری 

های بروز تخلفات  بررسي عوامل و زمینه»عنوان  با( در تحقیقي 7381) يجربانوروايي و معناداری وجود دارد.  رابطهاسالمي( 

را از عوامل تأثیرگذار در پیشگیری از بروز برخي تخلفات  داری دينافزايش « انضباطي و نقش آن در ارتقای انضباط سازماني

دانند.  اعتنايي به کار مي انگاری در وظايف، عدم رعايت قوانین و مقررات، عدم احساس مسئولیت و بي ستي و سهلانضباطي شامل س

به « ماعي شهر اصفهانسازمان تأمین اجت درمذهبي بر رفتار شهروند سازماني  سرمايهتأثیر » مقاله( در 7381همکاران )سپهوند و 

د و دار معنادار و مثبتي بر رفتار شهروند سازماني تأثیرابعاد احکام، عقايد و اخالقیات  بامذهبي  سرمايه که اند اين نتیجه رسیده

گیری رفتارهای شايسته و در نتیجه بهبود و ارتقاء رفتار کارکنان باورهای ديني، اخالقي و اعتقادی از عناصر مؤثر در شکل معتقدند

ها بوده و از سوی ديگر مشوق رفتار و کردار سازمان و ابعاد رفتار شهروند سازماني است، از سويي موجب هدايت افکار و انديشه

بر رفتار شهروند سازماني،  داری دين ؤلفهم که اند به اين نتیجه رسیدهای ( در مقاله2070همکاران )کوچر و صحیح کارکنان است. 

 ارتباط» عنوان با پژوهشي در( 2071جوئل )داری دارد. اتعهد به سازمان، رضايت از شغل و کاهش استرس شغلي اثر مثبت و معن

 شهروند رفتارهای بروز در مؤثری نقشي مذهبي اعتقادات و باورهای که رسد مي نتیجه اين به «مذهب و سازماني شهروند رفتار

با تحقیق مذکور، خیلد و  راستا هم .دارد مي وا سازماني مصوب شغل شرح از فراتر رفتارهای بروز به را کارکنان و دارند سازماني

 های ديني فرد موجد بروز رفتارهای شهروند سازماني وی است. ارزش که رسندای به اين نتیجه مي( در مقاله2074همکاران )

 گرفتهمورد بررسي قرار انضباط شغليدر ارتقاء و عناصر مرتبط با آن نقش دين  که شويم متوجه مي، مطروحه های پژوهش مطالعهبا 

 مقید کردن مذهبي در سرمايهنقش و تأثیر  طور مشخص بهکه  پژوهشي يافت نشد ،اين حالبا . بي شده استو تأثیر آن مثبت ارزيا

مذهبي در تقويت  سرمايهاما نقش و اثرگذاری  د تحلیل و بررسي قرار داده باشد،رموکارکنان به رعايت بايدها و نبايدهای سازماني 

مداقه قرار گرفته و نقش مثبت آن در بروز اين گونه رفتارها محققین داخلي و خارجي مورد  توسط رفتارهای شهروند سازماني

 اثر، اما اند معرفي شدهرفتار شهروند سازماني های  های نظم و انضباط اداری به عنوان مؤلفه پژوهشهرچند در شده است.  آشکار
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 سرمايهبا هدف تبیین روابط  اين تحقیق بنابراين، .يافت نشد انضباط شغليرفتار شهروند سازماني و بین  رابطهاب ب در يمستقل

ع خود، مسبوق به در نو بر يکديگر انجام شده است. ها آنهمچنین تأثیرگذاری  و رفتار شهروند سازماني، انضباط شغليمذهبي، 

 شود. سابقه نیست و جديد تلقي مي

 گردند: های تحقیق به شرح زير تدوين مي مطالب مطرح شده در سطور گذشته، فرضیه بر اساس

 دارد.وجود  یمعنادار تأثیر انضباط شغلي برمذهبي  سرمايه: 7 فرضیه

 دارد. وجود یمعنادار تأثیر شهروند سازماني رفتار مذهبي بر سرمايه :2 فرضیه

 دارد.وجود  یمعنادار تأثیر انضباط شغلي بر سازماني شهروند رفتار :3 فرضیه

 نقش میانجي دارد. انضباط شغليمذهبي و  سرمايهبین  رابطه: رفتار شهروند سازماني در 1 فرضیه

 .شده است( ارائه 7مطابق شکل ) تحقیق شده، مدل مفهومي های مطرح به تبعیت از فرضیه

 
 مدل مفهومی تحقیق( 1)شکل 

 

 روش تحقیق

گرايي، رويکرد پژوهش قیاسي و از نظر راهبرد، کمي و بر حسب  پژوهش اثبات فلسفهتحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است. 

 اين آماری جامعه مبتني بر ابزار پرسشنامه است. همبستگي - و از نظر اجرا، پیمايشيافق زماني در شمار تحقیقات مقطعي 

 توجه با نمونه حجم. شدند مي نفر 710 بر بالغ که دادند مي تشکیل دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر کارکنان کلي پژوهش

 720 تعداد به نهايي نمونه تعداد ها، پرسشنامه از برخي عدم بازگشت احتمال درنظرگرفتن با شد، معین نفر 773فرمول کوکران 

 دست به تحلیل و  تجزيه برای مناسب پرسشنامه 771 نهايت در و شد توزيع ساده تصادفي روش به ها پرسشنامه فت،يا افزايش نفر

( در ساعات مختلف اداری با توضیحات 81ماه سال  بهمننهايي به تعداد تکثیر شد و طي يک هفته ) پرسشنامه. رسید پژوهشگران

مذهبي  سرمايههمراه بود. سؤاالت مربوط به متغیر و حوصله در پاسخ به سؤاالت تفصیلي محقق به کارکنان به منظور افزايش دقت 

انضباط بُعد احکام، عقايد و اخالقیات اقتباس شد. سؤاالت مربوط به  3سؤال در قالب  74( با 7381همکاران )سپهوند و  مقالهاز 

با الگوگیری  دانشگاهها با شرايط دروني و بیروني  بق گويهسازی پرسشنامه و تطا منظور بومي به نظر اساتید راهنما به با توجه شغلي

بُعد فردی، تیمي و مديريتي تنظیم شد و در  3سؤال با  8ای در قالب (، پرسشنامه7888) وسیلن استاندارد کور پرسشنامهاز 

دوستي، وجدان کاری،  عد نوعبُ 4سؤال و  74در چارچوب ( 2001) کورسکي و اورگان مطالعهنهايت متغیر رفتار شهروند سازماني از 

برای تعیین روايي سؤاالت از روايي صوری و محتوايي استفاده شده است. اقتباس شد.  مالحظهجوانمردی، رفتار مدني و ادب و 

 صورت که برای تعیین روايي صوری، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید دانشگاه قرار گرفت و نظر آنان در مورد پرسشنامه بدين

 و  استفاده شد که در قسمت تجزيه تأيیدیاز تحلیل عاملي روايي سازه برای تعیین جويا شد و اصالحات آن لحاظ گرديد. همچنین 

 پايايي پرسشنامه نیز با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ بررسي شد.ها به آن پرداخته شده است.  تحلیل داده

 

 رفتار شهروند سازماني انضباط شغلي سرماية مذهبي
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 ضریب پایایی متغیرهای تحقیق (1)جدول 

 منبع آلفای کرونباخ رمتغی

 (7381) همکاران و سپهوند 13/0 مذهبي سرمايه

 ساخته محقق 94/0 انضباط شغلي

 (2001) کورسکي و اورگان 11/0 رفتار شهروند سازماني

 

 تحقیقهای  یافته

 متغیرهای پژوهش گیری( )آزمون مدل اندازه تأییدیتحلیل عاملی 

آزمون مدل  طريق از پژوهش سنجش ابزار اعتبار تحقیق، های فرضیه آزمون ورمنظ به ساختاری معادله سازی مدل از پیش

 شده مشاهده متغیرهای توسط درستي به نظری مفاهیم آيا که شود مي ارزيابي گیری اندازه مدل در. شود بررسي مي گیری اندازه

 از پايايي بررسي برای. شود مي بررسي اه آن پايايي و روايي بدين منظور. خیر يا اند شده گیری اندازه( تحقیق های پرسش)

 هر ارزش. است شده استفاده همگرا روايي بررسي روش از روايي بررسي برای و دروني سازگاری و مکنون متغیرهای های شاخص

 يدبا نیز کرونباخ آلفای ضريب مقدار. باشد 4/0 مساوی يا تر بزرگ بايد مربوطه مکنون متغیر های شاخص عاملي بارهای از يک

 تحقیق متغیرهای يک هر همگرا روايي مقدار 1/0 مساوی يا تر بزرگ بايد نیز ترکیبي پايايي میزان 1/0 مساوی يا تر بزرگ

شوند که  آورده مي های ذيل در جدول گیری سه متغیر به ترتیب های اندازه در ادامه مدل. باشد 4/0 مساوی يا تر بزرگ بايست مي

 اول و دوم صورت گرفته است. مرتبه يیدیتأاين کار توسط تحلیل عاملي 

 مذهبی سرمایهگیری متغیر  مدل اندازه (2)جدول 

 C.Rشاخص  AVEشاخص  بار عاملی سؤال بُعدها بار عاملی متغیر

يه
رما

س
 

ي
هب

مذ
 

 احکام 11/0

7 18/0 

49/0 92/0 

2 11/0 

3 49/0 

1 18/0 

4 17/0 

 عقايد 13/0

1 17/0 

41/0 98/0 

1 11/0 

9 41/0 

8 48/0 

70 13/0 

 اخالقیات 10/0

77 44/0 

44/0 94/0 

72 13/0 

73 97/0 

71 17/0 

74 11/0 

از  تر رگبز( AVEشده )هستند و نیز میانگین واريانس استخراج 40/0از  تر بزرگبارهای عاملي  همهشود  که مشاهده مي طور همان

است،  تر بزرگبوده پس روايي همگرا وجود دارد؛ همچنین با توجه به اينکه پايايي ترکیبي از میانگین واريانس استخراج شده  4/0

که مالحظه  طور همانگزارش شده است.  4مذهبي دارای سازگاری دروني است. در ادامه، جدول  سرمايههای متغیر  پس پرسش
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 تر بزرگشده  و نیز شاخص میانگین واريانس استخراج 40/0از  تر بزرگ انضباط شغليهر سه بُعد متغیر  بارهای عاملي همهشود  مي

 اند. هايشان سنجیده شده دهد اين ابعاد به خوبي توسط پرسش که نشان مي شده است 40/0از 

 انضباط شغلی متغیر گیری اندازه مدل (3) جدول

 C.Rشاخص   AVEشاخص  بار عاملی سؤال بُعدها بار عاملی متغیر

ي
شغل

ط 
ضبا

ان
 

 فردی 12/0

71 17/0 

47/0 80/0 71 11/0 

79 49/0 

 تیمي 14/0

78 11/0 

41/0 99/0 20 47/0 

27 93/0 

 مديريتي 17/0

22 13/0 

12/0 98/0 23 91/0 

21 90/0 

های برازش مدل  شاخص کلي بینید ميکه  طور همان. آمده استروند سازماني متغیر رفتار شه گیری مدل اندازهدر پايان اين بخش، 

 اند. خوبي برآورده شده به
 

 رفتار شهروند سازمانی متغیر گیری اندازه مدل( 4) جدول

 C.Rشاخص   AVEشاخص  بار عاملي سؤال بُعدها بار عاملي متغیر

ي
مان

ساز
د 

رون
شه

ار 
رفت

 

 دوستي نوع 18/0

24 91/0 

18/0 90/0 21 91/0 

21 18/0 

 وجدان 11/0

29 90/0 

14/0 93/0 28 93/0 

30 97/0 

 جوانمردی 12/0

37 19/0 

17/0 98/0 32 93/0 

33 14/0 

 رفتار مدني 11/0

31 18/0 

19/0 82/0 34 93/0 

31 91/0 

11/0 
ادب و 

 مالحظه

31 13/0 

19/0 99/0 39 91/0 

38 98/0 

 های تحقیق فرضیه مدل ساختاریآزمون 

 مقادير اگر. شود در نظر گرفته مي معناداری ضرايب يا تي مدل در حالت ضرايب پژوهش سوم تا اول های فرضیه آزمون برای ابتدا

 .است تحقیق های فرضیه تأيید آن، عاقبمت و مربوطه متغیر معناداری بیانگر باشند، -81/7 تر بزرگو  +81/7 بیشتر ای بازه در تي
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 مدل در حالت ضرایب معناداری (2شکل )

مذهبي و  سرمايهاول(،  فرضیه) انضباط شغليمذهبي و  سرمايهضرايب معناداری بین متغیرهای  ،شود که مشاهده مي گونه همان

اما ضريب ؛ های اول و دوم تحقیق است فرضیهبیشتر است که نشانگر تأيید  81/7 بازهدوم( از  فرضیه) يسازمانرفتار شهروند 

که نشانگر رد فرضیه  کمتر است 81/7سوم( از عدد ثابت  فرضیه) انضباط شغليمعناداری بین متغیرهای رفتار شهروند سازماني و 

بر  تحقیق های زهسا از کدام هر تأثیر میزان. در اين حالت به دهد نشان ميدر حالت تخمین استاندارد را ل مد 2 نمودار باشد. مي

 شده است. يکديگر پرداخته

 
 مدل در حالت تخمین استاندارد (3شکل )

VAFشده  واريانس محاسبه آماره از میانجي متغیر غیرمستقیم اثر تعیین برای
 را يک و صفر بین مقداری که شود مي استفاده 7

نسبت  مقدار اين واقع در. دارد میانجي متغیر تأثیر بودن رت قوی از نشان باشد، تر نزديک يک مقدار به اين چه هر و کند مي اختیار

 آيد. از طريق فرمول زير به دست مي VAFسنجد.  مي را کل اثر بر غیرمستقیم اثر

                                                           
1

  . Variance Accounted For 
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a  ،مقدار ضريب مسیر میان متغیر مستقل و میانجيb  مقدار ضريب مسیر میان متغیر وابسته و میانجي وc  مقدار ضريب مسیر

 آوريم: و وابسته است. با جايگذاری اعداد در فرمول به دست مي میان متغیر مستقل

 
به طور غیرمستقیم توسط متغیر میانجي  انضباط شغليمذهبي بر  سرمايهدرصد از اثر کل  77اين بدان معني است که تقريباً  

 گزارش شده است. 4های مدل ساختاری تحقیق در جدول  شود. شاخص زماني تبیین ميرفتار شهروند سا

 های نیکویی برازش مدل شاخص( 5)جدول 

 نتايج برازش قابل قبول اختصار نام شاخص ها شاخص

 برازش مطلق
 81/0 80/0بیشتر از  GFI نیکويي برازش

 82/0 90/0بیشتر از  AGFI شده نیکويي برازش تعديل

 برازش

 تطبیقي

 83/0 80/0بیشتر از  NNFI برازش هنجارنشده

 81/0 80/0بیشتر از  NFI برازش هنجارشده

 84/0 80/0بیشتر از  CFI برازش تطبیقي

 81/0 80/0بیشتر از  RFI برازش نسبي

 82/0 80/0بیشر از  IFI برازش افزايشي

 برازش مقتصد

 11/0 40/0بیشتر از  PNFI برازش مقتصد هنجارشده

 011/0 09/0کمتر از  RMSEA میانگین مربعات خطای برآورد ريشه

 128/2 3تا  7بین  Chi Square/df آزادی درجهکای دو بر 

 RMSEAمحاسبه شد. چون مقدار  81/0معادل  GFIو شاخص  011/0در اين مدل  RMSEAشاخص  بینیدکه مي طور همان

آزادی در اين تحقیق  درجشود. نسبت کای دو بر و برازندگي مناسب مدل تأيید مياست، اعتبار  80/0نیز باالی  GFIکم و مقدار 

توان به نتايج تحلیل مدل معادالت بنابراين مي .بودن آن نشان از برازندگي باالی مدل است 3تر از  که پايین دست آمدهبه  128/2

 ساختاری اتکا کرد.

 

 تحقیقنتایج جانبی 

 سابقههای مختلف سني، تحصیالت و  در بین گروه انضباط شغليید بودن کارکنان دانشگاه به مقدر اين بخش به بررسي میزان 

کاری مختلف کارکنان پرداخته شده است. برای اين منظور از تحلیل واريانس يک طرفه استفاده شده است که نتايج آن در قالب 

 اند. انعکاس يافته 1جدول 
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 نتایج جانبی تحقیق (6)جدول 

 
های آماری  صشاخ

 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 آزادی درج

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

های  گروه

 مختلف سني

 بین گروهي

 گروهي درون

48/71 

41/311 

2 

718 

18/1 

27/2 1/1 072/0 

 - 747 73/383 کل

 تحصیالت

 بین گروهي

 گروهي درون

18/19 

41/318 

2 

718 

1/71 

72/7 13/71 00/0 

 - 747 01/179 کل

 کار سابقه

 بین گروهي

 گروهي درون

23/79 

381/41 

2 

718 

14/1 

27/7 1/4 00/0 

 - 747 11/171 کل

تا  34سال،  34)کمتر از  های مختلف سني در گروه رعايت انضباط شغليشود، ضريب معناداری میزان  که مشاهده مي طور همان

رعايت  دربارههای سني مختلف  است، پس تفاوت معناداری بین گروه 04/0 از متراست که ک 072/0سال( عدد  14و باالتر از  14

از آزمون تعقیبي  های سني وجود دارد ام يک از گروهشده بین کد به اينکه تفاوت مشاهده پي بردنوجود دارد. برای  انضباط شغلي

، به عبارتيباشند،  مي 81/3و  31/3، 03/3برابر  ببه ترتیها  میانگین اين گروه که توکي استفاده شده است. نتايج نشان دادند

های  نتايج در گروههای سني هستند.  سال نسبت به رعايت انضباط کاری افرادی مقیدتری نسبت به ديگر گروه 14باالتر از کارکنان 

برابر  به ترتیبها  ين گروهها دارد. نتايج آزمون توکي نشان داد میانگین ا بین اين گروه لف تحصیلي نشان از تفاوت معنادارمخت

رعايت انضباط شغلي کمتری به به باال تمايل  کارشناسي ارشدباشند؛ يعني کارکنان با میزان تحصیالت  مي 72/3و  28/3، 97/3

 بقهسااز کارکنان با  کمتر سال 70تا  4خدمت  سابقهبا در افراد ج تحقیق نشان داد میزان رعايت انضباط شغلي در ادامه نتايدارند. 

 سال است. 70کاری باالتر از 

 

 گیری نتیجهبحث و 
در  رفتار شهروند سازماني نقش میانجي نظر گرفتنبا در  انضباط شغلي مذهبي بر سرمايه اثرگذاریبه منظور تبیین  پژوهش حاضر

ي يها طرح پرسش ،دايت نمودبه انجام رسید. در واقع آنچه اين تحقیق را از آغاز تا فرجام ه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

متغیرهای مذکور و يافتن پاسخ برای آنان در ذهن محققین بود. نتايج حاصل از اين پژوهش  و اثرگذاری احتمالي در باب روابط

 ( برقرار است.13/0معناداری با شدت اثر ) رابطه انضباط شغلي( و 29/1مذهبي با ضريب مسیر ) سرمايهدهد که بین  نشان مي

 و مذهبي سرمايه متغیر میان رابطه مستقیم طور به داخلي های پژوهش در چند هر که دهد مي نشان نتايج ای مقايسه ایه بررسي

(، شاهمرادی و 7399همکاران )فرد و  دانايي های پژوهش غیرمستقیم طور به اما است، نگرفته قرار مطالعه مورد انضباط شغلي

معنادار و  رابطهو انضباط سازماني  داری دينهای خود بین افزايش  ( که در پژوهش7381) يجربان( و وروايي و 7384) يسيخویش

بسته به باورهای  تواند چنین باشد که کارمند متعهد و دل گیری معقول در اين زمینه مي مثبتي يافتند، همخواني دارد. يک نتیجه

عمل کند. چنین  ،گیرد ود که هويتش از آن سرچشمه ميها و باورهای ديني خ ارزش پايهديني، سعي دارد در رفتار و کردار بر 

، حاضر شدندر محل کار  سر موقعمحوله،  موقع امورات به شده توسط مديران نظیر انجام فردی در محیط کار از بايدهای تعريف

ديني اين  اعتقادت زيرا در کند، مواردی از اين دست تخطي نمي های غیرموجه، ترک محل کار بدون اذن مدير و بسیاری از غیبت

که نیت و قصد قربت و اعتقاد به اين از بايدهای سازمانيبرای تحقق  يارزشمندی در وجود اوست، بروز رفتارهاي سرمايهفرد که 

آرام  یدار و تا به سرانجام نرساندن آنشود که وجدان درونیش را ب ناشي مي ،حالل باشد حاصل از فعالیت و تالش در سازماندرآمد 
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مذهبي و رفتار شهروند سازماني با  سرمايهمعنادار بین  رابطه ،آمد به دستديگری که از اين تحقیق  نتیجه. نخواهد گرفتو قرار 

 نصر اصفهاني(، 7381همکاران )های سپهوند و  اين فرضیه با پژوهش نتیجه( بود. 32/0( و عدد اثرگذاری )97/3ضريب معناداری )

همکاران با تحقیقات داخلي، خیلد و  راستا هم( همخواني دارد. همچنین، 7383همکاران ) ( و وحداني اسدی و7381همکاران )و 

 نتیجهزنند. در تبیین  مي تأيیدیمذهبي و رفتارهای فرانقشي مُهر  سرمايه( بر وجود رابطه میان دو متغیر 2071جوئل )( و 2074)

از عمق  هرچه بیشترشود که افراد  يک سرمايه موجب ميوجود مذهب به عنوان  که توان چنین استنباط کرد آمده مي به دست

رفتارهای پسنديده و  گونه اين .بدانند خود شغل شرح و وظايف از جزئي معنوی بیشتری برخوردار باشند و رفتارهای فرانقشي را

 شمار به ييرفتارها جزء و اند ای يافته بوی تازه و  رنگ گذشتگي خود ازفضل و ي همچون ايثار، يها دين اسالم در کلیدواژه مؤکد

 فرضیه در .ندارند بیروني منابع به نیازی آن انجام برای و دهند مي انجام خود دروني عقايد و اعتقادات بر اساس افراد که روند مي

 نتیجهمعناداری برقرار است. بر خالف اين فرضیه  رابطه انضباط شغليسوم تحقیق ادعا شده بود که بین رفتار شهروند سازماني و 

دهد بین  نشان مي کمتر است و 81/7که از عدد ثابت  ( است72/7ضريب معناداری بین دو متغیر مذکور عدد ) که آزمون نشان داد

معناداری برقرار نیست. شايد در نگاه نخست اين نتیجه، غیرمنطقي به نظر آيد اما با  رابطه انضباط شغليرفتار شهروند سازماني و 

 به دهند و خدمت انجام مي ر از شرح شغل مصوب سازمانيدريافت کارمنداني که بدون اجبار، وظايفي فرات توان اندکي تأمل مي

توان ويژگي  نمي طور حتم به ورزند، مي ای ويژه اهتمام او رضايت کسب و وی خواسته رفع در و دانند مي خود افتخار را رجوع ارباب

چه بسیار ديده شده کارمنداني که در رعايت ساعت ورود و خروج به سازمان، بايدها منضبط بودن را برای تعريف آنان استفاده کرد. 

ای نشان  های مقايسه اند. بررسي و همکاران از هیچ کوششي فروگذاری نکرده رجوع اربابرا رعايت ننموده، اما در رفع نیازهای کاری 

 است ای مطالعه اولین احتماالً اين واقع صل نشده است. درتاکنون حا تجربي پژوهشگران مطالعات قالب در نتیجه اين که دهد مي

 رابطهبا اين وجود نقش میانجي رفتار شهروند سازماني در  .رود مي شمار به پژوهش اين نوآوری و اين نتیجه را حاصل نموده که

بي از طريق رفتار شهروند مذه سرمايهمعنادار با اثرگذاری مثبت شده است. به اين معنا که  انضباط شغليمذهبي و  سرمايهبین 

 که باشد چنین تواند مي رابطه اين در معقول گیری نتیجه دهد. يک را به طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار مي انضباط شغلي سازماني

عمق  زيرا در؛ اعتقادات و باورهای مذهبي در بروز آنان نقش انکارناپذيری دارند که هستند اموری از سازماني شهروند رفتارهای

به  نزديک شدنويژه اسالم بوده و افراد معتقد برای  پسند تمامي اديان آسماني به نهفته است که مورد يهاي رفتارها، ارزش گونه اين

در جهت رسیدن به قرب  است گامي رفتارها اين از هر کدام که بر اين باورندها . آنزنند رفتارها مي گونه اينخداوند دست به انجام 

ن باورمندی، سازمان را هدفمند و معناگرا خواهد ساخت. کارمند در چنین سازماني برای پیشبرد اهداف سازماني و به الهي. همی

زيرا فرد معتقد به ديانت، نظم را از ؛ کند از بايدها و نبايدهای سازماني تخطي نمي آوردن صحیح دستاوردهای مؤثر شغليدر  نمايش

سعي در  ،اگر ناهنجاری مشاهده کند کند. را ابتدا در جامعه جستجو مي قیاسي )کل به جز( نظمداند و با نگاهي  اصول دين خود مي

هنجارهای مؤثر در انضباط اجتماعي برای مثال عبور نکردن از چراغ قرمز در خیابان دارد.  ترين کوچکسامان آن حتي با رعايت 

ماعي يک نفر در احساس لزوم انضباط اجتماعي در افراد مقابل تأثیر يعني انضباط اجت .دارد اين امر ديگران را نیز به واکنش وامي

شود و همکاران  نظیر سازمان، موجب تقويت فرهنگ مشوق انضباط شغلي مي تر کوچکای  گذارد. حضور همان فرد در جامعه مي

 وی با الگوگیری از او سعي در رعايت نظم و انضباط در انجام امورات اداری و سازماني دارند.

 پیشنهادها

های باالی اعمال وجدان، استفاده از  حالت تجربه کردنتوان باال )های معنوی  افراد با ظرفیت کار گماریبه  قرار دادندر اولويت  -

 های جذب نیروی انساني سازمان. و...( در سیاست دامني پاکی در حل مسائل، ظرفیت منابع معنو

ديني و اخالقي کارکنان در جهت اجرای مؤثر  بنیهظور آشناسازی و تقويت های آموزشي ضمن خدمت به من برگزاری دوره -

 نظم و انضباط شغلي و سازماني. زمینههای ديني در  توصیه
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جزئیات مواردی که  ها آنتبیین ضوابط يا کدهای رفتاری که در  های ديني، ها و ارزش آموزه پايهتدوين منشور اخالقي بر  -

اسالمي سبب هدايت رفتار و عملکرد کارکنان  –ديني  های آموزهام دهند. تدوين منشور اخالق بر مبنای کارکنان بايد يا نبايد انج

 شود. رفتارهای شهروندی مي نهادينه شدنهای ارزشي سازمان و  انبه سوی آرم

آور  مسئولیت ت واقعي. معنويباايمانهای ديني توسط افراد مستعد و  مي از طريق نشر معارف و حفظ ارزشافزايش معنويت اسال -

 شود. و باعث افزايش مشارکت سازماني ميکند  جام وظايف فردی و اجتماعي خود ميبه ان موظفاست و مؤمن را 

دهند افرادی  که رفتارهای شهروندی را بروز مي گفته شد لزوماً کارکناني گیری نتیجهکه پیشتر در  طور همان وع اقدام انضباطي.ن -

نبايد بروز  در کارکنان گردد و بالعکسگیرانه موجب دلسردی  برخوردهای انضباطي تنبیهي و سخت بايد، لذا نمنضبط نیستند

اصالح و تغییر  در سازمان تلقي گردد. لذا هدف از اقدام انضباطي بايد انضباط شغليرفتارهای شهروندی سازماني به معنای وجود 

 در رفتار باشد نه تنبیه.

و مقید به اصول و  خلق نیروی کار متعهدهر سازماني برای  بايد اصل انصاف را رعايت نمود. يدر طراحي سیستم انضباط -

ها و قوانین را  آن است که تمام سیاست راه بهتر مذهبي نبايد رويکرد قانون در برابر قانون را پیش گیرد. های ديني و ارزش

 رد بازنگری قرار داد.را مو ها آن و به اقتضای زمان و محیط سازمان دستورالعمل نامید

ريزی  و همچنین اختصاص بودجه و برنامه های ساالنه خود ريزی ني در برنامهتوجه بیشتر به مسائل ديني و گسترش فرهنگ دي -

 برای گسترش فرهنگ ديني و توجه به شعائر اسالمي.

 

 منابع
مورد مطالعه: کارکنان )باط سازماني با سالمت اداری ای و انض (. ارتباط اخالق حرفه7381) .رزقي شیرسوار، هادی فر، حسن و حجازی

 .37-74 صص ،709وهشتم، شمارة  پژوهي مديريت، سال بیست های پیام نور استان البرز(، فصلنامة آينده دانشگاه

(، فصلنامة 4ی منطقه مورد مطالعهتهران )و مصرف نمايشي زنان شهر  داری دينبین  رابطه(. 7383) .زرنوشباباهمتي،  پور گتابي، کرم و حبیب

 .34-11، صص 14، ش 71اعي زنان و خانواده، س شورای فرهنگي و اجتم

(. اصول و مباني تحقق انضباط اداری در نظام حقوقي ايران، فصلنامة حقوق اداری، سال اول، 7383) .جو، مهناز مددکار حق درويشي، بابک و

 .8-33 صص ،3شمارة 

های  قرآني، پژوهش رويکردی: کارکنان انضباط مفهوم باز پردازی(. 7398) .اصغرمشبکي،  اهلل و  پورفر، ولي قيمیثم؛ ن فرد، حسن؛ لطیفي، دانايي 

 .778-87 صص ،3، شماره 71مديريت در ايران، دوره 

 سازماني حمايت جيمیان نقش با سازماني شهروند رفتار با شغلي زا استراس عوامل تأثیر(. 7381) .عقیل پاجي، قرباني و بهروز منش، رضائي 

 .24-10 صص ،(91) 21 تحول، و بهبود مديريت مطالعات. شده ادراک

 رفتارهای سنجش مقیاس ساخت(. 7381) .احمد پورزنجاني، الهیاری و زهراسادات شهیديان، نوراله؛ محمدی، اهلل؛ حبیب کردشولي، رعنايي 

 .34-44 صص ،(7) 24 اسالمي، مديريت ديني، های آموزه بر مبتني سازماني شهروندی

(. تبیین رفتارهای شهروند سازماني مبتني بر 7382) .زهراساداتشهیديان،  ؛شکر، عبدالعلي؛ پورموال، هاش و اهلل؛ رعنايي کردشولي، حبیب 

 .14-92 صص ،7، شمارة 27های اسالمي، فصلنامة مديريت اسالمي، سال  آموزه

مذهبي بر رفتار شهروند ساازماني )ماورد مطالعاه ساازمان      سرمايه(. تأثیر 7381)يداله.  ،امیری ، رضا؛ امیری، زينب؛ فرخي، مجتبي وسپهوند 

 .11-19 صص ،2، شمارة 27های مديريت در ايران، دورة  تأمین اجتماعي شهر اصفهان(، فصلنامة پژوهش

سازی آن متناسب با جامعه ايران،  و شاخص (. تبارشناسي مفهوم سرمايه ديني7381) .رحماني؛ جبار خواه، مقصود و دنامه، بهروز؛ فراستسپی

 .11-37 صص فصلنامة اسالم و مطالعات اجتماعي، سال ششم، شماره اول،

(. نقش معنويت در انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ايران، 7384) .اسريشیخويسي،  شاهمرادی، محمدرضا و

 .744-718 صص ،3 علوم مراقبتي نظامي، سال سوم، شماره
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مطالعاه ماوردی: دانشاجويان    ) يفرهنگا نماادين   سارمايه فرهنگي و  سرمايه رابطه(. بررسي 7383) .نامدارجويمي، احسان قاسمي، يارمحمد و

 .27-1 صص ،14و  11، شمارة 74دانشگاه دولتي ايالم(، فصلنامة فرهنگ ايالم، دوره 

 تهران: سمت.مفاهیم، تئوريها و کاربردها(، (. مديريت منابع انساني )7384) .نيآرپور،  قلي 

های در راه خدا، فصلنامة اقتصاد  های اين جهان و هزينه (. اثر سرمايه ديني بر هزينه7381) .نازنینفر،  افشین عزتي، مرتضي؛ نصیرخاني، پرويز و

 .31-4 صص ،11، شمارة 71اسالمي، سال 

: رويکردی اسالمي به مفهوم انضباط در سازمان، فصلنامة انديشه مديريت راهبردی، سال بخش کارکنان (. انضباط تعالي7398) .لطیفي، میثم 

 .90-17 صص چهارم، شماره اول،

های منفي رفتار سازماني در بروز رفتارهای ناکارآمد  ای نقش جنبه (. مطالعه مقايسه7381)فريبا.  ،کیا مرادی ياسیني، علي؛ شیری، اردشیر و 

 .14-99 صص ،80، شمارة 21مة مطالعات بهبود و تحول، سال شغلي کارکنان، فصلنا
 


