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از صفحه  0تا 01
چکید
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر جو اخالق كاري بر عملکرد كنشگرایانه خدمات مشتریان و تعهد
عاطفی كاركنان با توجه به نقش واسطهاي سیاستهاي نظام تشویقی در شركت خدمات نمایندگی
كشتیرانی هوپاد دریاست .تحقیق حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از لحاظ روش علی است .شیوه گردآوري
داده ،پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامهاي صورت گرفت كه روایی و پایایی آن به تایید رسید .جامعه
آماري این پژوهش شامل تمام كاركنان شركت خدمات نمایندگی كشتیرانی هوپاد دریاست .بر این اساس،
دادههاي تحقیق نیز آزمونهاي همبستگی و
نمونهاي مشتمل بر  031نفر بررسی شد .براي تجزیهوتحلیل 
مدل معادالت ساختاري استفاده شده است .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد جو اخالق كاري بر تعهد
عاطفی كاركنان ،عملکرد كنشگرایانه خدمات مشتریان ،سیاستهاي نظام تشویقی رابطه معناداري دارد .از
طرف دیگر ،سیاستهاي نظام تشویقی بر تعهد عاطفی كاركنان اثرگذار است اما سیاستهاي نظام تشویقی
بر عملکرد كنشگرایانه خدمات مشتریان اثرگذار نیست.
کی هع کییدی
جو اخالق كاري ،تعهد عاطفی كاركنان ،عملکرد كنشگرایانه خدمات مشتریان ،سیاستهاي نظام تشویقی.

 .0دانشیار گروه مدیریت دانشگاه گیالن(رایانامه نویسنده مسئول)akbarimohsen@gmail.com :
 .0استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
 .8دانشجوي كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
 .4دانشجوي كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه گیالن
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قد ا
رشد و توسعه جوامع به عملکرد كارآمد سازمانها و به تبع آن عملکرد كارآمد افراد
شاغل در آنها وابسته است .با ورود به عصر جدید ،كاركنان از منابع بسیار مهم سازمان
محسوب میشوند و سازمانها براي تحقق اهداف خود آنها را در رأس امور قرار دادهاند
و سعی دارند ارزشهاي اخالقی و معنوي را به محیطهاي كسبوكار ارتباط دهند
(زمانی مقدم و دیگران .)0 :0830،اخالقیات دربرگیرنده قوانینی است كه افراد باید در
دستیابی به اهداف خود آنها را مدنظر داشته باشند .درواقع ،اخالقیات تمام نگرشها و
رفتارهاي افراد در زندگی خصوصی و اجتماعیشان را با اصولی پیوند میدهد كه در
راستاي قوانین معینی هستند .اخالقیات بیانگر مرزهاي خوب ،درست یا غلط است
(شیري و نصر الهی وسطی .)88 :0836،سازمانهاي امروزي سعی دارند ارزشهاي
اخالقی و معنوي را به محیطهاي كسبوكار ارتباط دهند .ورود مفاهیمی همچون
اخالق ،حقیقت ،درستکاري ،وجدان ،رادمردي و گذشت ،اعتماد ،بخشش ،مهربانی،
احساسات ،معناجویی در كار ،همبستگی با دیگران ،تشویق دیگران ،نوعدوستی ،به
پژوهشها و اقدامات مدیریتی و كسبوكار همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدي دارند
(فرون .)046 :0103،0سطوح پایین اخالق در دوران معاصر یکی از پیامدهاي آشکار
عصر نوین است .همین امر باعث شده است افراد تأكید بیشتري بر معنویت ،اخالق و
خداباوري داشته باشند (بردبار و دیگران.)048 :0831،
از سوي دیگر ،امروزه سازمانهایی كه با تغییرات سریع روندها ،ترجیحهاي
مشتریان و رقابت شدید مواجه هستند (النگ و دیگران ،)716 :0108 ،0براي حفظ
موقعیت رقابتی خود بیش از پیش بر عوامل سازمانی تمركز میكنند (لی و
دیگران .)07 :0100،8یکی از این عوامل ،جو كاري اخالقی در سازمان است .امروزه نقش
رعایت اخالق در تمام شئون سازمان و تأثیر آن بر كارایی و اثربخشی سازمان ،مورد
توافق پژوهشگران قرار گرفته است و رفتار اخالقی تأثیر چشمگیري بر روي فعالیتها و
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نتایج سازمان دارد ،زیرا بهرهوري را افزایش میدهد ،ارتباطات را بهبود میبخشد و درجه
خطرپذیري را كاهش میدهد (درویش و عقیقی .)34 :0834،جو اخالقی ،منعکسكننده
ادراكات مشترک كاركنان در مورد هنجارها ،سیاستها ،شیوهها و رویههاي سازمانی
است (ندكوسکی و دیگران .)03 :0107،0جو كاري اخالقی ،بخشی از فرهنگ سازمانی و
عاملی كلیدي براي ترویج روابط مناسب میان كاركنان و فرهنگ سازمانی است كه به
پیشبینی اثربخشی كار كمک خواهد كرد (نایانانت و اسمورتانوند.)845 :0107،0
به عبارت دیگر ،ارزشهاي سازمانی به مسائل اخالقی سازمان میپردازند و آنچه
را كه در جو اخالقی سازمان ،اخالقی محسوب میشود ،تعیین میكنند .جو اخالقی
سازمان میتواند پیشبینی كننده رفتارهاي اخالقی و غیراخالقی كاركنان باشد.
كاركنانی كه احساس میكنند جو اخالقی بر سازمان حاكم است ،روابط و تعامالت
سازمان خویش را عادالنه میدانند و این موضوع باعث افزایش رضایت و تعهد كاركنان
4
میشود (كوركورتو و گریفین .)03 :0103،8یکی از ابعاد تعهد سازمانی ،تعهد عاطفی
است .این بعد از تعهد سازمانی در واقع واكنشی معمول به محیط كاري مثبت است؛ به
طوري كه اگر ارزش هاي اخالقی كاركنان با جو اخالقی سازمان مطابقت داشته باشد،
كاركنان به سازمان خود بیشتر متعهد خواهند بود (الئو و دیگران.)01 :0107 ،5
كاركنان متعهد ،اهداف و ارزشهاي سازمانی را پذیرفتهاند و امیدوارند كه با سازمان
بمانند و تمام تالش خود را براي تعالی آن به كار گیرند (نادي و حاذقی.)670 :0831،
نقش تعهد عاطفی در شکلگیري دیدگاه مثبت در كاركنان نسبت به سازمان بسیار
اثرگذار است (كوركورتو و گریفین .)03 :0103،از سوي دیگر ،پژوهشهاي تجربی از این
نظریه حمایت میكنند كه شرایط كاري مثبت به رفتار سازمانی مثبت منجر میشود
(الئو و دیگران .)01 :0107 ،هنگامی كه جو اخالقی براي تنظیم سیاستها ،روشها و
رویه هاي سازمانی وجود داشته باشد ،آنگاه كاركنان تمایل بیشتري براي ایفاي نقشهاي
اضافی در كار از خود بروز خواهند داد و عملکرد كنشگرایانه خدمات 6به مشتریان از
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سوي كاركنان كه با بهكارگیري ابتکارات و پیشبینی مشکالت مشتریان همراه خواهد
بود ،افزایش مییابد (لوریا و یاگیل .)076 :0113،0رفتار كنشگرایانه ارائه خدمات به
مشتریان ،خالقیتهاي كارمندان براي بهبود فرآیندها ،پیشبینی مشکالت آتی،
راهحلها و حفظ استقامت در كار است (الئو و دیگران .)01 :0107 ،سازمان نیز به
كاركنان در ازاي زمان و تالشی كه صرف نیل به اهداف سازمانی ،ارائه خالقیت و
بهكارگیري روشها و رویههاي كاري بهتر و جدیدتر میكند ،پاداش پرداخت میكند
(حکمت شعار و عرب زاده .)03 :0831،نظام پاداش مؤثر ،باعث جذب و نگهداري منابع
انسانی میشود ،تعهد سازمانی را افزایش میدهد ،كاركنان را براي استفاده از استعدادها
و تواناییهایشان ترغیب میكند و رفتارهایی را برمیانگیزاند كه به عملکرد باال منجر
میشود (محمدي و دیگران.)46 :0830،
با توجه به آنچه گفته شد و از آنجا كه شركت خدمات نمایندگی كشتیرانی
هوپاد دریا با بهرهگیري بیش از  411كارشناس و مدیر مجرب در حفاظت از حقوق و
منافع مالکان كشتی و تکریم مشتریان و اربابرجوع در منطقه شمال كشور فعال است،
بحث تعهد سازمانی كاركنان این شركت و همین طور درگیر شدن آنان در فعالیتهاي
كنشگرایانه خدمترسانی و عوامل اثرگذار بر متغیرهاي فوق میتواند مسئلهاي جدي
براي مدیران شركت هوپاد دریا باشد؛ بنابراین ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است كه
جو اخالق كاري بر عملکرد كنشگرایانه خدمترسانی به مشتریان و تعهد عاطفی
كاركنان با توجه به نقش میانجی سیاستهاي نظام تشویقی ،0چه تأثیري دارد؟
پیشینا ع بهمن مظری
تعهد مهطفن

تعهد مهطفن که کنهن :تعهد سازمانی به صورت دلبستگی هیجانی ،عاطفی نسبت به
سازمان تعریف میشود كه در آن احساس هویت افراد بسیار قوي است ،درگیر كار
هستند و از عضویت در سازمان لذت میبرند (اسپانتو و والد .)003 :0107،8حس
. Luria & Yagil
.Reward system politics
. Spanuth & Wald
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دلبستگی جوهره تعهد عاطفی سازمانی و افزایش تمایل به حفظ رابطه نزدیک با سازمان
محسوب میشود (آذرنوش و دیگران .)74 :0830 ،تعهد عاطفی بیانگر تعلق خاطر و
دلبستگی عاطفی كارمند به سازمانی است كه با ایجاد پیوند بین هویت فرد و سازمان و
تعلق خاطر و دلبستگی روانی فرد به سازمان به خاطر خودش ،صرف نظر از ارزش
ابزاري آن توصیف میشود (صالحی و باقري .)0:0836،تعهد عاطفی تا حد زیادي توسط
احساسات مثبت دربارهي سازمان هدایت میشود (انجی .)054 :0105،0تعهد عاطفی به
پیوند احساسی كارمند ،احساس هویت و مشاركت داشتن در امور سازمان اشاره میكند.
به عبارت دیگر ،تعهد عاطفی یعنی تعلق عاطفی و احساسی فرد به سازمان.
كارمندانی كه تعهد عاطفی باالتري دارند ،به ارزشهایشان بیشتر پایبندند و خود را
نسبت به دستیابی به اهداف سازمان متعهد میبینند (ناصحی فر و محمدخانی:0835 ،
 .)53تعهد سازمانی عاطفی شدید براي كارفرمایان مهم است ،زیرا انگیزه و عملکرد
بیشتر و سطوح پایین رفتار كاري ضعیف را پیشبینی میكند (فرون)046 :0103،؛ به
عبارت دیگر ،فردي كه تعهد عاطفی باالیی دارد ،در سازمان باقی میماند ،اهداف آن را
میپذیرد و براي رسیدن به آن اهداف ،تالش بیشتر یا حتّی ایثار از خود نشان میدهد
(یامائو و سکیگوچی .)063 :0105،0افرادي كه تعهد باالیی دارند ،همسویی بیشتري با
اهداف و ارزشهاي سازمان دارند (امیدي و دیگران .)58:0836،نادي و دیگران ()0835
نشان دادند كه عدالت توزیعی ،عدالت رویهاي ،مشاركت ،قدردانی و تبادل رهبر عضو بر
حمایت سازمانی ادراک شده ،حمایت سازمانی و تعهد عاطفی تأثیر معنادار دارند .در
پژوهشی دیگر مالزهی ( )0835نشان داد بین عدالت سازمانی و جو سازمانی با تعهد
سازمانی ارتباطی معنادار وجود دارد .همچنین ،ابعاد جو سازمانی شامل وضوح و توافق
هدفها ،رضایت از پاداش و وضوح و توافق نقش با تعهد سازمانی ارتباطی معنادار دارند.
مونگا جرمی )0103( 8معتقد است كه ادراكات مثبت از فضاي كاري اخالقی ،سطح
فداكاري ،وفاداري و تعهد به سازمان را افزایش میدهد.
م یکرد کنشگرا هما خد ت سهمن با شتر هن :با توجه به تغییر و تحوالت گسترده
در زمینههاي مختلف كسبوكار ،بر نیاز سازمانها به افزایش سطح كیفی محصوالت و
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خدماتشان افزوده شـده اسـت .در ایـن راسـتا ،سازمانها بـه توسعه تواناییهاي
سازمانی به منظور ارائه محصوالت و خدمات با كیفیت نیاز دارند و در این میان ،نقش
اساسی بر عهده كاركنان است (الئو و دیگران .)01 :0107 ،كاركنان ،مستقیم و
غیرمستقیم بر درک ارزش توسط مشتري بسیار تأثیرگذارند .به بیان دیگر ،توجه به
كاركنان میتواند به بهبود تالش براي خلق ارزش براي مشتري منجر شـود (ایمانی و
دیگران .)805 :0834 ،اهمیت نیروي انسانی در سازمان تا به اندازهاي است كه آنان را
مشتریان داخلی 0مینامند و میتوان گفت تا زمانی كه مشتریان از فعالیت خود خشنود
نباشند ،جلب رضایت مشتریان بیرونی بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد (زمانی مقدم و
دیگران .)0 :0830،بهرهگیري بهینه از توانمندي كاركنان سازمانها از هدفهاي اولیه
هر سازمان است كه براي رسیدن به آن ،ایجاد عدالت ،تعهد و رضایت دربارهي كاركنان
میتواند نقشی اساسی داشته باشد (مالزهی .)010 :0835 ،امروز ،پژوهشگران معتقدند
براي نمایان شدن عملکرد واقعی و راستین باید به رفتارهاي فرا شغلی نیز توجه كرد.
كاركنان قادر هستند فراتر از وظایف مصوب و مقرر شغلی خود ،رفتارهایی را بروز دهند
كه به نفع دیگران و سازمان باشد (زمانی مقدم و دیگران .)0 :0830،یکی از این
رفتارهاي فرا شغلی كاركنان ،عملکرد كنشگرایانه خدمترسانی به مشتریان است.
عملکرد كنشگرایانه خدمترسانی به مشتریان از سوي كاركنان ،با بهكارگیري ابتکارات و
پیشبینی مشکالت مشتریان همراه خواهد بود .عملکرد كنشگرایانه خدمترسانی به
مشتریان ،با استفاده از خالقیتهاي كارمندان با هدف بهبود فرآیندها ،پیشبینی
مشکالت احتمالی آینده ،راهکارها و حفظ ثبات در كار همراه است (مالزهی:0835 ،
 .)010حسین عمویی ( )0836بیان میكند سیاست سازمانی در زمینه رابطه بین جو
اخالقی كار و متغیرهاي عملکرد خدمات به مشتریان فعال و تعهد عاطفی نقش میانجی
ایفا میكند .الئو و دیگران ( )0107معتقدند كه جو اخالق كاري میتواند عملکرد
كنشگرایانه خدمترسانی به مشتریان را تقویت كند.
جو اخالق که ی :پیچیده شدن روزافزون جهان تجارت ،فناوري و فرآیندهاي
طاقتفرساي انجام كارها در محیطهاي كاري سبب شده است قوانین سازمانی و مقررات
Internal Customers

1.

2

سال چهاردهم ،شماره  ،25تابستان 8931

اخالقی با هدف محافظت از محیطهاي كاري در برابر رخدادهاي ناخوشایند به وجودآید.
بنابراین ،میتوان انتظار داشت كارمندانی كه از معیارهاي اخالقی برخوردارند ،محیط
كاري كارآمدي به وجودآورند (دهقان مروستی و رسولی .)76 :0838 ،جو اخالق
سازمانی ،جنبه مهمی از مباحث سازمانی است كه یک جریان جامع تحقیق را ایجاد
كرده است (ندكوسکی و دیگران )03 :0107،اخالق ،0دربرگیرنده مجموعهاي از احکام
ارزشی ،تکلیفها ،رفتار و سلوک و دستورهایی براي اجراي آنهاست كه وجودش در
سازمانها و مراكز عمومی به منظور انجام وظایف در هر شغل ،حیاتی و حاكمیتش در
هر محیط كاري الزم و ضروري است (درویش و عقیقی .)34 :0834،بروز رفتارهاي
اخالقی در یک سازمان در اقدام اول به میزان ارجگذاري به ارزشهاي اخالقی توسط
سیاستهاي ك لی و اقدامات مدیریت در آن سازمان بستگی دارد .حساسیت اخالقی
مدیریت به ارتقاي سازگاري كاركنان با استانداردهاي اخالقی كمک میكند (شیرازي و
احمدي زهرانی .)40 :0838 ،یکی از عوامل اصلی شکلدهی به روابط درون سازمانی و
نظرات كاركنان ،جو اخالقی است .جو اخالقی شامل الگوهایی است كه رفتار كاركنان را
هدایت میكند و خصوصیات اخالقی هر سازمان را نشان میدهد .جو اخالقی را میتوان
به عنوان ادراک عمومی از عملکردهاي سازمانی خاص و رویههایی كه محتواي اخالقی
دارند ،در نظر گرفت .جو اخالقی نوعی جو كاري است كه منعکسكننده خطمشیها،
روشها و سیاستهاي سازمانی و داراي نتایج اخالقی است (نادي و حاذقی:0831،
.)670
جو اخالقی ،فضایی است كه در آن كاركنان ،بدون در نظر گرفتن مجموعهاي از
مقررات ،احساس میكنند چه چیزي در شركت درست و چه چیزي نادرست است
(نایانانت و اسمورتانوند .)845 :0107،نصراصفهانی و دیگران ( )0836در پژوهشی نشان
دادند جوّ اخالقی سازمان در تأثیر معنویت در محیط كار بر سایش اجتماعی نقش
میانجی را ایفا میكند .منظور از سایش اجتماعی احساسات و هیجانهاي منفی مانند
خشم و بیعالقگی نسبت به یک فرد خاص ،ارزشیابی منفی از نگرشها ،فعالیتها و
تالشهاي شخص مزبور و سایر رفتارهاي عمدي و ارادي ،مانند خودداري از ارائه
اطالعات مهم شغلی و سازمانی به فرد كه از سوي سرپرست ،دیگران و یا سایر افراد
Ethics

1.
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انجام میشود ،به گونهاي كه توانمنديهاي فرد را براي رسیدن به اهداف مختل میكند.
اوكاپرا و وین ( ،0)0113نیز در پژوهشی به ارزیابی تأثیر جو اخالقی سازمان بر رضایت
شغلی و تعهد در نیجریه پرداختند .یافتهها نشان داد كه بین جو اخالقی سازمانی و
رضایت شغلی رابطه وجود دارد .همچنین بین جو اخالقی و تعهد سازمانی همبستگی
مثبت و معنیداري وجود دارد .در پژوهشی دیگر مور و مور ( ،0)0104به ارزیابی تأثیر
محیط كاري اخالقی بر تعهد سازمانی اعضاي هیئتعلمی دانشگاه پرداختند .نتایج این
پژوهش نشان داد تفاوت قابلتوجهی در سطحهاي خود پنداره تعهد سازمانی در رابطه با
نوع جو كاري اخالقی ادراک شده وجود دارد.
سیهستههی مظه تشو قن :نگهداري و حفظ كاركنان خبره در سازمانها و افزایش
عملکرد ایشان ،دغدغه همیشگی بسیاري از سازمانها و شركتها در عرصه رقابت بوده
است (شاهحسینی و دیگران .)878 :0835 ،بسیاري بر این باورند كه چنین خواستهاي
هدف اولیه هر برنامه پاداش و جبران خدماتی است .پژوهشهاي جدید نشان میدهد
تعادل جبران خدمات با آموزش ،انتخاب ،ترتیبات كاري منعطف و فعالیتهاي مرتبط با
مشاركت كاركنان ،در مقایسه با استفاده صرف از جبران خدمات ،اثر مثبت بزرگتري بر
عملکرد كاركنان دارد (محمدي و دیگران .)46 :0830،یکی از انگیزههاي اصلی كاركنان
براي ماندن در سازمان ،سیاستهاي نظام پاداش است (حکمت شعار و عرب زاده:0831،
 .)03بی شک موضوع پرداخت پاداش عادالنه بین كاركنان كه زمینه انگیزش كاركنان و
افزایش بهرهوري سازمان را فراهم می كند ،یکی از موارد حایز اهمیت براي مدیران
سازمان است (جزنی و دیگران .)08 :0830،از این روي نظام پاداش در پی جذب ،حفظ
و برانگیختن نیروي انسانی كارا و استقرار یک ساختار است كه از نظر روانی قابل برابري
و از نظر ظاهري قابل رقابت باشد (شاهحسینی و دیگران.)878 :0835 ،
نظام پاداش كاركنان اگر به نحو شایسته بتواند خدمات برجسته را مشخص كند
و خدمات ضعیف را براي ایجاد بهبودي معرفی كند؛ نظام پاداش كاركنان در تقویت
روحیه ،ایجاد انگیزه خدمات و افزایش كارایی كاركنان ،بسیار تأثیرگذار است (حکمت

Okpara & Wynn
Moore & Moore

1.
2.
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شعار و عرب زاده .)03 :0831،از نظر نادي و دیگران ( )0835عدالت توزیعی،
پاداشهاي محتمل و تنبیه غیرمحتمل و رفتار شهروندي بر تبادل رهبر عضو و تبادل
رهبر عضو و رفتار شهروندي سازمانی نیز بر عملکرد وظیفه ،حمایت سازمانی و تعهد
عاطفی تأثیر معنادار دارند .الئو و دیگران ( ،)0107آثار نقش واسطهاي سیاستهاي
نظام تشویق سازمانی را بر روابط بین محیط كار اخالقی و تعهد عاطفی و عملکرد
خدمترسانی كنشگرایانه به مشتري را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دادند .در ادامه،
خالصهاي از پژوهشهاي گذشته در ارتباط با موضوع پژوهش در جدول ( )0نشان داده
شده است:
جدعل  :1مته ج پژعهشههی امجه هد د ا تبهط به وضوع
طهلعا

مته ج

شایان
جهرمی و
دیگران
()0833

نتایج این پژوهش نشان داد بین بعد صمیمیت ،نشاط ،اعتماد ،مالحظهگري از ابعاد جوسازمانی با
روحیه و تعهد سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بین بعد مانع ،تظاهر به كار با روحیه و
تعهد سازمانی رابطه معنادار معکوس وجود دارد .بین جو سازمانی ،تعهد سازمانی و روحیه رابطه
معنادار مثبت وجود دارد.

نادي و
حاذقی
()0831

نتایج این پژوهش نشان داد بین جو اخالقی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،رابطه مثبت و
معنیدار و با نیت ترک خدمت ،رابطه منفی و معکوس وجود دارد .همچنین بین رضایت شغلی با
تعهد سازمانی ،رابطه مثبت و با نیت ترک خدمت ،رابطه منفی و بین تعهد سازمانی با نیت ترک
خدمت ،نیز رابطه منفی و معکوس مشاهده شد.

بهزادي و
دیگران
()0830

یافتههاي پژوهش نشان داد میزان رضایت از شاخص جو سازمانی «تعامل فرد با سایر كاركنان» از
شاخص «تعامل بین كارمند – مدیر» بیشتر است .از دیگر یافتههاي این پژوهش این بود كه بین
جو سازمانی و تعهد سازمانی در كتابخانههاي عمومی شهر مشهد ارتباط معناداري وجود دارد.

نوع پسند و
دیگران
()0838

به بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی كاركنان با توجه به رضایت شغلی پرداختند .هدف از
پژوهش حاضر بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی كاركنان با توجه به رضایت شغلی در
سازمان بنادر و كشتیرانی استان گیالن بود.

نادي و
دیگران
()0835

یافتهها نشان داد عدالت توزیعی ،عدالت رویهاي  ،مشاركت ،قدردانی و تبادل رهبر عضو بر حمایت
سازمانی ادراک شده ،عدالت توزیعی ،پاداشهاي محتمل و تنبیه غیرمحتمل و رفتار شهروندي بر
تبادل رهبر عضو و تبادل رهبر عضو و رفتار شهروندي سازمانی نیز بر عملکرد وظیفه ،حمایت
سازمانی و تعهد عاطفی تأثیر معنادار دارند.

مالزهی
()0835

نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی و جوسازمانی با تعهد سازمانی رابطهاي معنادار وجود دارد.
همچنین ،ابعاد جو سازمانی شامل وضوح و توافق هدفها ،رضایت از پاداش و وضوح و توافق نقش
با تعهد سازمانی رابطهاي معنادار دارند .از بین ابعاد جو سازمانی ،مؤلفههاي وضوح و توافق
هدفها ،وضوح و توافق نقش ،رضایت از پاداش و در بین ابعاد عدالت سازمانی عدالت تعاملی،
رویهاي و توزیعی پیشبینی كننده متغیر تعهد سازمانی هستند.

تأثیر جو اخالق کاری بر عملکرد کنشگرایانه خدمات به مشتریان و تعهد عاطفی کارکنان...

16

ادا ا جدعل  :1مته ج پژعهشههی امجه هد د ا تبهط به وضوع
طهلعا

مته ج

حسین عمویی ()0836

به بررسی تأثیر جو اخالقی كار بر عملکرد خدمات به مشتریان فعال و تعهد عاطفی با
در نظر گرفتن نقش میانجی سیاستهاي نظام پاداش در وزارت كار و رفاه اجتماعی
پرداخت .با توجه به بررسی فرضیات پژوهش ،نتایج تحقیق حاكی از آن است كه
سیاست سازمانی در زمینه رابطه بین جو اخالقی كار و متغیرهاي عملکرد خدمات به
مشتریان فعال و تعهد عاطفی نقش میانجی ایفا میكند.

نصراصفهانی و دیگران
()0836

نتایج پژوهش نشان داد جوّ اخالقی سازمان در تأثیر معنویت در محیط كار بر سایش
اجتماعی با ضریب مسیر نقش میانجی را ایفا میكند.

اوكاپرا و وین ()0113

یافتههاي این پژوهش نشان داد كه بین جو اخالقی سازمانی و رضایت شغلی رابطه
وجود دارد .همچنین مشخص شد كه جو اخالقی  53درصد از تغییرات در رضایت
شغلی را تبیین میكند .همچنین بین جو اخالقی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و
معنیداري وجود دارد.

پرماروپان و دیگران
()0108

به ارزیابی تأثیر جو سازمانی بر اشتیاق كاركنان و تعهد سازمانی پرداختند .نتایج
تحقیق آشکار كرد كه جو سازمانی مناسب بر اشتیاق كاركنان و تعهد سازمانی آنها
اثر مثبت میگذارد.

مور و مور ()0104

به ارزیابی تأثیر محیط كاري اخالقی بر تعهد سازمانی اعضاي هیئتعلمی دانشگاه
پرداختند .تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد كه تفاوت قابلتوجهی در سطوح خود پنداره
تعهد سازمانی در رابطه با نوع جو كاري اخالقی ادراک شده وجود دارد.

الئو و دیگران ()0107

نتایج نشان داد كه جو كاري اخالقی تأثیر مستقیمی بر ادراک كاركنان از سیاستهاي
سازمانی ،تعهد عاطفی و عملکرد كنشگرایانه ارائه خدمات به مشتریان دارد .عالوه بر
این ،سیاستهاي سازمانی ادراک شده به طور جزئی بین جو اخالقی كار و تعهد
عاطفی نقش میانجی را ایفا میكند ،اما بین محیط كاري اخالقی و رفتار كنشگرایانه
ارائه خدمات به مشتریان چنین نقشی را ایفا نمی كند.

نایانانت و اسمورتانوند
()0107

نتایج یافتهها نشان داد كه جو اخالقی و رهبري اخالق مدار با رضایت شغلی رابطه
مثبت داشتند .روش تحلیل رگرسیون چندگانه نیز تأیید كرد كه جو اخالقی ،رفتار
سیاسی و رهبري اخالقگرا به شکل قابل مالحظهاي پیشبینی كننده رضایت شغلی
هستند.

مونگا جرمی ()0103

یافتهها نشان داد كه جو اخالقی حاكم بر سازمان 70 ،درصد واریانسها در رضایت
شغلی و  78درصد واریانسها در تعهد كاركنان را پیشبینی میكند .ادراكات مثبت از
فضاي كاري اخالقی ،سطح فداكاري ،وفاداري و تعهد به سازمان را افزایش میدهد.
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در این پژوهش با عنایت به مرور منابع و مآخذ و پژوهشهاي انجام شده الگوي
مفهومی پژوهش به شکل زیر است:
تعهد عاطفی
کارکنان

H1
H4
سیاستهای
نظام تشویقی

عملکرد کنشگرایانه
خدمات مشتریان

H3

جو اخالق
کاری

H5
H2
هکل  :1الگوی فهو ن پژعهش

فرضیاههی پژعهش
با توجه به مبانی نظري مطرح شده ،فرضیههاي پژوهش به شرح زیر هستند؛
فرضیه اول :جو اخالق كاري بر تعهد عاطفی كاركنان تأثیر دارد.
فرضیه دوم :جو اخالق كاري بر عملکرد كنشگرایانه خدمات مشتریان تأثیر دارد.
فرضیه سوم :جو اخالق كاري بر سیاستهاي نظام تشویقی تأثیر دارد.
فرضیه چهارم :سیاستهاي نظام تشویقی بر تعهد عاطفی كاركنان تأثیر دارد.
فرضیه پنجم :سیاستهاي نظام تشویقی بر عملکرد كنشگرایانه خدمات مشتریان
تأثیر دارد.
عشهنهسن پژعهش
پژوهش حاضر از لحاظ جهتگیريهاي پژوهش كاربردي ،از لحاظ هدف پژوهش
توصیفی با تأكید بر روش علی ،از لحاظ راهبردهاي پژوهش پیمایشی ،از لحاظ ماهیت
علی و از لحاظ شیوههاي گردآوري دادهها پرسشنامهاي است .جامعه آماري این پژوهش
شامل  411نفر كاركنان شركت خدمات نمایندگی كشتیرانی هوپاد دریاست 0و دادههاي
پژوهش از روش نمونهگیري بر اساس فرمول كوكران محاسبه شده است كه با روش
نمونهگیري تصادفی ساده  031پرسشنامه صحیح و كامل جمعآوري شد .در این
.

به نقل از بانک اطالعات شرکتهای کشتریانی کشور
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پرسشنامه از مقیاس  5گزینهاي لیکرت (كامالً موافقم تا كامالً مخالفم) استفادهشده
است .از طریق نظرخواهی از خبرگان ،متخصصان و استادان دانشگاه تأمین و پایایی آن
از طریق محاسبه آلفاي كرونباخ و پایایی تركیبی محاسبه شد و مورد تائید قرار گرفت.
حدود  66درصد از پاسخدهندگان مرد 83 ،درصد لیسانس و  86درصد  86تا  45سال
هستند .در ادامه و در بخشهاي بعدي به اجراي مدل معادله ساختاري پژوهش پرداخته
شده است.
هفتاهه
در قسمت تحلیل دادهها از مدلسازي معادالت ساختاري ( )SEMبا رویکرد روش
حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرمافزار  Smart PLS 2براي بررسی الگو
مفهومی پژوهش بهره گرفته شده است .این روش بهترین ابزار براي تحلیل پژوهشهایی
است كه در آنها روابط بین متغیرها پیچیده و توزیع دادهها غیر نرمال است .ضمن آنکه
براي سنجیدن روابط علّی ،رویکرد حداقل مربعات جزئی ( )PLSروشی بسیار مناسب
است .براي این منظور ،مدل پژوهش حاضر در دو سطح؛ مدل اندازهگیري (پایایی ،بار
عاملی ،روایی همگرا و روایی واگرا) و مدل ساختاري (ضریب تعیین ،ضریب قدرت
پیشبینی ،آماره  )tمورد برازش قرار میگیرند و سپس فرضیههاي پژوهش آزمون
میشوند.
ا ل هبن دل امدال گیری :به منظور ارزیابی مدل اندازهگیري از معیارهاي آلفاي
كرونباخ ،پایایی تركیبی ( )CRو روایی همگرا معیار از متوسط واریانس استخراج شده
( )AVEاستفاده شده است كه با توجه به نتایج جدول ( )0مشخص میشود كه همه
این معیارها در سطح مطلوبی قرار دارند.
جدعل  :7عا ن پرسشنه ا
آلفهی

په ه ن

یهمگین عا همس

کرعمبهخ

ترکیبن

استخراجن

عملکرد كنشگرایانه ارائه خدمات

1/70

1/31

1/71

جو اخالق كاري

1/36

1/73

1/51

سیاستهاي نظام تشویقی

1/77

1/30

1/36

تعهد عاطفی كاركنان

1/76

1/70

1/70

تغیر پنههن سطح اعل
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بارهاي عاملی سنجههاي متغیرهاي مختلف نیز باالتر از  1/4است كه بیانگر این
است كه همه سنجهها داراي بار عاملی مناسبی هستند .براي بررسی روایی واگراي مدل
اندازه گیري ،از معیار فورنل و الركر استفاده شده است كه نتایج نشان داد همه معیارها
از سطح مطلوبی برخوردار هستند.
ا ل هبن دل سهخته ی ع کل .نتایج به دست آمده از تحلیل مدل ساختاري در رابطه
با معیار  R2براي تمامی متغیرهاي درونزاي مدل پژوهش نشان میدهد كه؛ این معیار
در رابطه با متغیر «سیاستهاي نظام تشویقی» مقدار  1/51براي متغیر «تعهد عاطفی»
مقدار  1/05و براي متغیر «عملکرد كنشگرایانه ارائه خدمات» مقدار  1/04است .نتایج
این معیار نشان میدهد كه ضرایب تعیین متغیرهاي درونزاي مدل از برازش خوبی
برخوردارند .همچنین به منظور بررسی قدرت پیشبینی مدل از معیاري تحت عنوان
 Q2تحلیل شده است .با مالحظه نتایج این معیار در رابطه با متغیرهاي درونزاي
«سیاستهاي نظام تشویقی ،تعهد عاطفی و عملکرد كنشگرایانه خدمترسانی» كه به
ترتیب اندازههاي  1/07 ،1/00و  1/01را دارند ،میتوان نتیجه گرفت كه مدل از قدرت
پیشبینی باالیی برخوردار است .پس از برازش بخش اندازهگیري و ساختاري مدل
پژوهش حاضر ،به منظور واپایش برازش كلی مدل ،از معیاري با عنوان  GoFاستفاده
شد .با توجه به مقدار  1/46محاسبه شده براي این معیار و مطابق پژوهشهاي انجام
شده ،برازش كلی مدل در حد «قوي» مورد تائید قرار میگیرد .در ادامه به منظور
بررسی و آزمون فرضیههاي پژوهش ،نتایج بررسی فرضیهها در جدول ( )0ارائه شده
است.
جدعل  :3آل ون فرضیاههی اصین با ه را حضو تغیر یهمجن
اثر

تغیر عابستا

تخ ین

آه t

متیجا

1/03

0/44

تائید

فرضیا

تغیر ستقل

H1

جو اخالق كاري

تعهد عاطفی كاركنان

H2

جو اخالق كاري

عملکرد كنشگرایانه
خدمات مشتریان

1/47

8/40

تائید

H3

جو اخالق كاري

سیاستهاي نظام تشویقی

1/71

00/05

تائید

H4

سیاستهاي نظام
تشویقی

تعهد عاطفی كاركنان

1/06

0/04

تائید

H5

سیاستهاي نظام
تشویقی

عملکرد كنشگرایانه
خدمات مشتریان

1/10

1/08

رد
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نتایج آزمون فرضیهها و ضرایب معناداري با توجه به جدول ( )0نشان میدهد كه
تمام فرضیهها به جز فرضیه پنجم مورد تأیید قرار میگیرد .در ادامه به تحلیل
مسیرهاي غیرمستقیم نیز پرداخته خواهد شد .چنانچه حاصلضرب مسیر متغیر مستقل
به میانجی در حاصلضرب مسیر متغیر میانجی به وابسته بیشتر از ضریب مسیر متغیر
مستقل در وابسته باشد ،میتوان گفت متغیر میانجی میتواند نقش متغیر واسطه را ایفاء
و اثرگذاري متغیر مستقل بر وابسته را تقویت میكند .نتایج مزبور در جدول ( )8ارائه
شده است.
جدعل  :5مته ج تحییل سیرههی غیر ستقیم.
ضرا ب

عابط

تغیر عاسطا

جو اخالق كاري و تعهد
عاطفی كاركنان

سیاستهاي
نظام تشویقی

1/06×1/71=1/03

جو اخالق كاري و
عملکرد كنشگرایانه
خدمات مشتریان

سیاستهاي
نظام تشویقی

1/10×1/71=1/117

غیر ستقیم

ضرا ب ستقیم

متیجا

1/03

رد

1/47

رد

بحث ع متیجاگیری
از مطالعه روند تاریخی دانش مدیریت میتوان به این نتیجه رسید كه ارزش هر یک
از عوامل تولید (در سازمانهاي تولیدي) و اثربخشی (در سازمانهاي خدماتی) در
زمانهاي مختلف متفاوت بوده است .به نحوي كه در هر دورهاي یکی از این عوامل
(منابع مالی ،تجهیزات و منابع انسانی) نقش مهمتري در رسیدن به اهداف توسط
سازمانها ایفا كرده است؛ بهگونهاي كه در ابتدا سرمایه مالی و تجهیزات نقش مهمتري
نسبت به منابع انسانی ایفا میكردند ،اما به مرور زمان این نقش به منابع انسانی محول
شد و با توجه به این ادعاي كه قدرت تأثیرگذار در آینده را قدرت دانش و اطالعات
میدانند و نیز از آنجا كه این قدرت از آن انسان است میتوان به این نتیجه رسید كه
منابع انسانی و عوامل مرتبط با آن مانند تعهد عاطفی ،جو اخالق كاري و سیاستهاي
نظام تشویقی و رفتار مهمترین نقش را در موفقیت سازمانها ایفا میكند .از این رو ،در
این پژوهش به بررسی تأثیر جو اخالق كاري بر عملکرد كنشگرایانه خدمات مشتریان و
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تعهد عاطفی كاركنان آنها و نقش میانجی سیاستهاي نظام تشویقی در شركت
خدمات نمایندگی كشتیرانی هوپاد دریا پرداخته شد .در این پژوهش ،همانطور كه
پیشتر اشاره شد ،به بررسی پنج فرضیه پرداختیم كه نتایج حاصل از فرضیهها در ادامه
تشریح میشود؛ فرضیه اول پژوهش عبارت بود از" :جو اخالق كاري بر تعهد عاطفی
كاركنان تأثیرگذار است" .نتایج به دست آمده رابطهاي مستقیم را بین جو اخالق كاري
و تعهد عاطفی كاركنان آشکار میكند.
نتایج این پژوهش با دستاوردهاي پژوهشهاي مالزهی ( ،)0835نوع پسند و
دیگران ()0838؛ بهزادي و دیگران ()0830؛ نادي و حاذقی ( )0831و شایان جهرمی و
دیگران ( )0833و نیز پژوهشهاي خارجی همانند تحقیق مونگا جرمی ( 0)0103و مور
و مور ( 0)0104سازگار است .در فرضیه دوم به بررسی تأثیر جو اخالق كاري بر عملکرد
كنشگرایانه خدمات مشتریان پرداخته شد .نتایج به دست آمده رابطهاي مثبت را بین
جو اخالق كاري و عملکرد كنشگرایانه خدمات مشتریان آشکار میكند .نتایج این
پژوهش با دستاوردهاي معدود پژوهشهاي انجام گرفته سازگار است .براي مثال ،الئو و
دیگران ( ،)0107آثار نقش واسطهاي سیاستهاي نظام تشویق سازمانی را بر روابط بین
محیط كار اخالقی و تعهد عاطفی و عملکرد خدمترسانی كنشگرایانه به مشتري را
مورد مطالعه و ارزیابی قرار دادند .نتیجه پژوهش آنان آشکار كرد كه جو اخالق كاري
میتواند عملکرد كنشگرایانه خدمترسانی به مشتریان را تقویت كند .در فرضیه سوم به
بررسی تأثیر جو اخالق كاري بر سیاستهاي نظام تشویقی پرداخته شد .نتایج به دست
آمده رابطهاي مثبت را بین جو اخالق كاري و سیاستهاي نظام تشویقی آشکار میكند.
نتایج این فرضیه با پژوهش حسین عمویی ( )0836سازگار است .در فرضیه چهارم به
بررسی تأثیر سیاستهاي نظام تشویقی بر تعهد عاطفی كاركنان پرداخته شد .نتایج به
دست آمده رابطهاي مثبت را بین سیاستهاي نظام تشویقی و تعهد عاطفی كاركنان
آشکار میكند .نتایج این فرضیه با دستاوردهاي معدود پژوهشهاي انجام گرفته ازجمله
الئو و دیگران ( )0107و همین طور حسین عمویی ( )0836سازگار است و در نهایت در
فرضیه پنجم به بررسی تأثیر سیاستهاي نظام تشویقی بر عملکرد كنشگرایانه خدمات
. Monga Jeremy
. Moore & Moore

1
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مشتریان پرداخته شد كه نتایج به دست آمده رابطهاي مثبت را بین سیاستهاي نظام
تشویقی و عملکرد كنشگرایانه خدمترسانی به مشتریان مورد تأیید قرار نمیدهد .نتایج
این فرضیه با دستاوردهاي پژوهش الئو و دیگران ( )0107سازگار است.
پیشنههدهه
با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهاي زیر را میتوان مطرح كرد:
 پیشنهاد میشود با برگزاري دورههاي ارتباطات بین فردي براي آشنایی بارفتارهاي اخالقی و ارتباطات مناسب انسانی به ایجاد جو اخالقی در سازمان
بکوشند.
 به منظور بهبود سیاستهاي نظام تشویقی ،شركتها میتوانند از جو اخالقكاري استفاده كنند .براي مثال ،میتوانند هر ماه از میان كاركنان خود یک نفر
را به عنوان كارمند اخالق انتخاب و از طریق پرداختهاي مادي و یا معنوي
جو اخالق كاري را در سازمان تقویت كنند.
 به مدیران شركت توصیه میشود از طریق بیانیه مأموریت سازمان ،ایجادمنشور اخالقی و ایجاد سازوكارهاي تشویقی و تنبیهی ،بر شکلگیري فضاي
اخالقی مثبت در سازمان تأكید ورزند .ایجاد این جو اخالقی و انسانی در
سازمان میتواند دلبستگی كاركنان را به سازمان ارتقا بخشد.
 پیشنهاد میشود مصداقهاي كلی و جزئی غیراخالقی ،مکتوب در محیطسازمان براي پیشگیري از رفتارهاي غیراخالقی و كمک به پرورش جو اخالقی
در نظر گرفته شود.
 باید كاركنان شركت را نسبت به مسائل اخالقی در حوزه كار حساس ومسئولیتپذیر نگهداشت؛ از این رو به شركت توصیه میشود با برگزاري
كارگاههاي آموزشی این مهم را محقق كنند و كاركنان را به تالش بیشتر و
ارائه راهحلهاي بدیع براي حل مسائل مشتریان ترغیب كنند.
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 سیاستهاي تشویقی مبتنی بر تقدیر در حضور دیگران براي فعالیت داوطلبانهو تشویق در حضور خانواده هم باعث افزایش روحیه كاركنان شایسته میشود و
هم دیگر كاركنان را به انجام فعالیتهاي داوطلبانه و فرا نقشی تشویق میكند.
نهبع
-

-

-

-

-

-

-

-

امیدي ،محمدرضا؛ امیدي ،نبی؛ عسگري ،حشمتاهلل و جعفري اسکندري ،میثم.)0836( .
بررسی تأثیر یادگیري سازمانی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه :نیروي انتظامی شهرستان
ایالم) .فصلنامه علمی ترویجی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.66-58 ،)48(00 ،
ایمانی ،صاحب؛ گسکري ،ریحانه و قیتانی ،البرز .)0834( .اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد
كاركنان :اثر میانجی نوآوري سازمانی در ادارههاي تابع شركت بهرهبرداري نفت و گاز
آغاجاري .فصلنامه مدیریت بازرگانی.883-805 ،)0(7 ،
آذرنوش ،فاطمه؛ نیسی ،عبدالکاظم؛ مرادي كوچی ،سمیرا و دریکوند ،طیبه .)0830( .رابطه
مالکیت روا نشناختی با تعهد عاطفی و میل ماندن در شغل در كاركنان شركت ملی مناطق
نفتخیز جنوب  -اهواز ،فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي.30-74 ،)0(08 ،
بردبار ،حامد؛ خنیفر ،حسین و جندقی ،غالمرضا .)0831( .ایجاد جو كاري اخالقی در
بهكارگیري فناوري اطالعات در سازمانها .فصلنامه پژوهشنامه اخالق.064-048 ،)08(4 ،
بهزادي ،حسن؛ موسوي ،مریم و سنجی ،مجیده .)0830( .بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد
سازمانی كتابداران كتابخانههاي عمومی شهر مشهد از دیدگاه كتابداران .فصلنامه تحقیقات
اطالعرسانی و كتابخانههاي عمومی.406-418 ،)8(03 ،
جزنی ،نسرین؛ محمدي ،محمدعلی و طیبی رهنی ،علی .)0830( .ارائه روش تأمین بودجه و
شاخصهاي ارزیابی عملکرد سازمان براي پاداش بهرهوري براي رسیدن به بهبود عملکرد،
مورد مطالعه :كاركنان شركت نیرومحركه .فصلنامه پژوهشهاي مدیریت منابع انسانی،)8(0 ،
.40-08
حسین عمویی ،آدینه .)0836( .بررسی تأثیر جو اخالقی كار بر عملکرد خدمات به مشتریان
فعال و تعهد عاطفی با در نظر گرفتن نقش میانجی سیاستهاي نظام پاداش (مطالعه موردي:
وزارت كار و رفاه اجتماعی) .تهران :هفتمین كنفرانس بینالمللی حسابداري و مدیریت با
رویکرد علوم پژوهشی نوین.
حکمت شعار ،حسن و عرب زاده ،قاسم .)0831( .طراحی و تدوین سیستم پاداش و مکانیزه
كردن آن در اداره كل بنادر و دریانوردي بندر امام خمینی (ره) .فصلنامه دیدگاه ،شماره
زمستان.40-03 ،
درویش ،حسن و عقیقی ،علیرضا .)0834( .واكاوي پیش آیندهاي مرتبط با جو كاري اخالقی
با رویکرد تکلیف مداري .فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري.33-34 ،)0(01 ،
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دهقان مروستی ،ساناز و رسولی ،رویا .)0838( .نقش جو اخالقی محیط كار بر كیفیت زندگی
كاري معلمان مدارس .فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.33-76 ،)03(6 ،
زمانی مقدم ،افسانه؛ پارسا ضیابري ،لیال و فتحی زاده ،سجاد .)0830( .بررسی تعیین نقش
تعدیلكننده عوامل درونسازمانی بر رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و عملکرد .فصلنامه
پژوهشهاي مدیریت ،دوره  ،08ویژهنامه شماره .00-0 ،36
شاهحسینی ،محمدعلی؛ استیري ،مهرداد و السادات كشفی ،مریم .)0835( .بررسی تأثیر
حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت سرپرست ادراک شده بر تعهد سازمانی و عملکرد
فردي كاركنان .مدیریت بازرگانی.830-878 ،)0(3 ،
شایان جهرمی ،شاپورامین؛ احمدي ،عباداهلل و درویش پور فراغه ،سکینه .)0833( .بررسی
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