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 چکيده
يكي از مشكالتي كه امروزه جامعه اسالمي را در عرصه خرد و كالن فراگرفته، كم توجهي 

عرصه اجتماع و اقتصاد توان در بار آن را ميآمدهاي زيانوري است كه پيبه مقوله بهره

كشور هاي اسالمي ديد. رشد اقتصادي و صنعتي كشورهاي مسلمان مويد اين نكته 

است كه نیروي كار در اين جوامع اعم از مديران و كاركنان نسبت به توصیه هاي دين 

اسالم در باب جنبه هاي مختلف بهره وري بي توجه و يا كم توجه هستند. كشور هاي 

هاي عظیم مادي و ظرفیتجمهوري اسالمي ايران علي رغم دارا بودن اسالمي از جمله 

به جايگاه بلند خويش در میان ديگر كشورهاي توسعه يافته دست  سته اندنتوان ،معنوي 

به معرفي رفتار شهروندي سازماني و ارتباط ان با بهره وري مي  پژوهش حاضر يابد.

پردازد و در ادامه به بیان آموزه هاي دين اسالم در ارتباط با رفتار شهروندي سازماني و 

  بهره وري مي پردازد.

مديريت منابع رفتار شهروندي سازماني ، ارتقا بهره وري ، اژگان کليدي:و

 . ، اسالم انساني
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 2، رویا متذکري  1 سهيل سليمی نسب 

 كارشناسي ارشد مهندسي مالي ، دانشگاه علم وفرهنگ 1
 كارشناسي ارشد مهندسي ژئوفیزيک ، دانشگاه صنعتي شاهرود 2

 
  نام نويسنده مسئول:

 سهيل سليمی نسب

ارزیابی جایگاه نظریات بهره وري نيروي انسانی 

 و رفتار شهروندي سازمانی در دین اسالم
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 مقدمه
دمینگ( در دنیاي كنوني اكثر مديران خواهان كاركناني هستند كه بیش از  نیست )ادواردز الزم تغییر باشد، نداشته ضرورت بقا اگر

به  مي كنند، به میل و خواست خود وظايف شرح شغل خود فعالیت مي كنند . انها به دنبال  كاركناني هستند كه به فراسوي انتظارات حركت

رفتار هايي دست مي زنند كه جز وظايف رسمي شغلشان نیست. به طور كلي ان دسته از رفتار هاي شغلي كاركنان كه تاثیر زيادي بر اثر 

ود جهت بررسي بخشي عملیات سازمان دارد، توجه محققان و مديران زيادي را به خود جلب كرده است. در گذشته محققان در مطالعات خ

 رابطه میان رفتار هاي شغلي و بهره وري اكثرا به عملكرد درون نقشي كاركنان توجه مي كردند ولي رفتار شهروندي سازماني شامل رفتار هاي

 واختیاري كاركنان است كه جز وظايف رسمي انها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمي پاداش در نظر گرفته نمي شود و میزان بهره وري 

ساله صنعت  222اثر بخشي سازمان را افزايش مي دهد. تمام اين مسائل را مي توان در مفاهیم رفتار شهروندي سازماني جستجو كرد. تاريخ 

و حركت بي وقفه ان به سمت عصر فرا صنعتي و عصر اطالعات نتیجه رشد و ارتقا بهره وري و كیفیت است. علي رغم اين كه بیشتر پژوهش 

فته در حوزه رفتار شهروندي سازماني و بهره وري مربوط به عصر حاضر مي باشد اما اسالم از ابتداي پیدايش به اين امر توجه هاي صورت گر

ساله اسالم مبین اين موضوع است. آيات و احاديث فراواني در دسترس است كه به بیان اهمیت و لزوم  1022ويژه اي نشان داده است، تاريخ 

هاي ديني با نكوهش سستي، سكون و زندگي فقیرانه، همواره انسان را به تالش براي آموزهمختلف بهره وري پرداخته است. به كار گیري ابعاد 

در اين پژوهش از متدولوژي تاريخي و توصیفي به صورت همزمان استفاده  كنند.آباداني و برخورداري از زندگي راحت و سعادتمند تشويق مي

 ئه مستندات تاريخي در باب موضوع طرح شده به بیان مساله و توصیف ان در حال حاضر پرداخته ايم.گرديده است. علي رغم ارا

 

 رفتار شهروندي سازمانی 
مفهوم رفتار شهروندي سازماني به نیروي انساني سازمان ها از منظر بديعي مي نگرد و ايشان را به عنوان شهروندان سازماني مي 

اي را براي بروز هر چه بهتر اين شهروندي فراهم سازد. شهروند سازماني به فردي اطالق مي شود كه رفتار شناسد و در صدد است تا زمینه 

هاي فراتر از نقش و فراتر از وظايف و شرح شغل رسمي خويش از خود بروز مي دهد. در واقع، شهروند سازماني علي رغم رفتارهاي فرانقش، 

كه از خود گذشتگي شغلي دارد و به اينكه رفتارهاي فرانقش وي در تعالي سازمانش موثر است، باور بل به دنبال كسب پاداش از سازمان نیست،

اين گونه تعريف  دارد و تمام تالش خود را براي بهبود و توسعه سازمان خود به كار مي گیرد. اين اعمال را كه در محل كار اتفاق مي افتند،

ه و اختیاري كه بخشي از وظايف رسمي فرد نیستند، اما وي آنها را انجام مي دهد و باعث بهبود مجموعه اي از رفتارهاي داوطلبان مي كنند:

 موثر وظايف و نقش هاي سازمان مي شود .

به عبارت ديگر رفتار شهروندي سازماني رعايت و انجام هنجار هاي انساني و محیط مي باشد كه هر فرد مي بايست به نحو احسن ان 

عالوه بر انجام وظايف محوله، نسبت به ساير امور نیز حساس باشد و كوشش نمايد سازمان به اهداف خود نزديكتر گردد و  را انجام دهد، كه

 چه بسا از ان فراتر رود.

میالدي به دنیاي علم  1892 توسط باتمان و ارگان در اوايل دهه اولین بار رفتار شهروندي سازماني مفهوم رفتار شهروندي سازماني  

كه كاركنان  ها و يا رفتارهايي بود اي كه در زمینه رفتار شهروندي سازماني انجام گرفت بیشتر براي شناسايي مسئولیتائه شد. تحقیقات اولیهار

ري یهاي سنتي عملكرد شغلي به طور ناقص اندازه گ شد. اين رفتارها با وجود اينكه در ارزيابيدر سازمان داشتند، اما اغلب ناديده گرفته مي

( 262:  2222،  گرفتند، اما در بهبود اثربخشي سازماني مؤثر بودند)بینستوك و همكارانشدند و يا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرار ميمي

 كنند: افتند را اينگونه تعريف مياين اعمال كه در محل كار اتفاق مي. 

وظايف رسمي فرد نیستند، اما با اين وجود توسط وي انجام و باعث بهبود مجموعه اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختیاري كه بخشي از »

 .(18:  2220اپل بام و همكاران،«) شوندمي هاي سازمان مؤثر وظايف و نقش

ارگان همچنین معتقد است كه رفتار شهروندي سازماني، رفتاري فردي و داوطلبانه است كه مستقیماً به وسیله سیستم هاي رسمي 

 .(296:  2220 ،و كول  ر سازمان طراحي نشده است، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر بخشي و كارايي عملكرد سازمان مي شود)كوهنپاداش د

رفتار شهروندي سازماني بايد در درجه اول داوطلبانه باشد يعني نه يک وظیفه از پیش تعیین  ،تعريف مطروحه بیانگر اين است كه

يت ها به نفع زيت هاي رفتار شهروندي سازماني، جنبه سازماني دارد يعني اين مزشده و نه بخشي از وظايف رسمي فرد است. همچنین م

ارد؛ يعني به صورت هاي مختلفي ممكن است خود را نشان دهد. با اين سازمان هستند و رفتار شهروندي سازماني ماهیتي چندوجهي د

تعاريف، از انسان به عنوان شهروند سازماني انتظار مي رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظايف رسمي، در خدمت اهداف سازمان 

ر سازمان د اداره و ارزيابي رفتارهاي فرانقش كاركناني است كه فعالیت كند. به عبارت ديگر ساختار رفتار شهروندي سازماني به دنبال شناسايي،

 .(261: 2222يابد.)بینستوك و همكاران،  فعالیت مي كنند و در اثر اين رفتارهاي آنان اثربخشي سازماني بهبود مي
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 وري بهره تعریف
 درباره تحقیق اما . است بوده مطرح سیاسي و اقتصادي نظام هاي كلیه در و بشر تاريخ ابتداي از كه بوده موضوعي وري بهره بهبود

 جدي طور به طرف اين به پیش سال230 حدود  از تخیلي - علمي مباحث چوب چار در و سیستماتیک طور به وري بهره افزايش چگونگي

 .است گرفته قرار انديشمندان توجه مورد

 طرح با كنه شد. كار برده به فیزيوكراسي مكتب طرفدار اقتصادان و رياضیدان كنه فرانسوا وسیله به بار نخستین براي وري بهره واژه

 لیتره نام به ديگري فرانسوي 1883 سال در .داند مي كشاورزي بخش در وري بهره افزايش به منوط را دولتي هر اقتدار اقتصادي جدول

 فرانک و تیلور وينسو فردريک 1900 سالهاي اوايل در علمي نهضت مديريت دوره شروع با  .كرد تعريف تولید فن و دانش را وري بهره

 عنوان به كارايي . دادند انجام را مطالعاتي استاندارد زمان تعیین و روشها بهبود كار، تقسیم كارگران درباره كارايي افزايش منظور به گیلبرت

 طور اروپا به اقتصادي همكاري سازمان 1950 سال در . شد تعريف شده تعیین پیش از استاندارد زمان به كار انجام زمان واقعي از نسبتي

 عوامل از يكي ارزش يا مقدار محصول بر ارزش يا مقدار تقسیم از كه است كسري حاصل وري بهره كرد تعريف چنین را وري بهره رسمي

 .كرد صحبت كار و نیروي اولیه مواد سرمايه، وري بهره از توان مي لحاظ بدين . آيد مي بدست تولید

 :است بیان شده چنین وري بهره بهبود از ناشي اهداف با ارتباط در 1955 سال در ژاپن وري بهره مركز تشكیل اطالعیه در

 هاي هزينه به كاهش وري بهره بهبود كه طوري به علمي روشهاي به عوامل و ساير انساني نیروي فیزيک، منابع از استفاده حداكثر

 يک وري بهره ژاپن وري بهره مركز از ديد .شود منجر ملت، آحاد همه زندگي سطح رفتن باال و اشتغال افزايش بازارهاي گسترش تولید،

 1955 سال در تاسیس زمان از ژاپن وري بهره مركز . گردد مي كاهش فقر و اجتماعي رفاه افزايش به منجر كه است ملي انتخاب و اولويت

 : از عبارتند كه نموده هدايت جلو به ساز رهنمون اصل سه را تحت كشور اين در وري بهره افزايش ملي نهضت

 كار نیروي میان مديريت، در وري بهره بهبود هاي ثمره برابري و عادالنه توزيع و مديريت و كار نیروي بین همكاري اشتغال، افزايش

 .كنندگان مصرف و

 

 عوامل تاثير گذار رفتار شهروندي سازمانی بر بهره وري نيروي انسانی
بررسي فرا تحلیلي در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندي سازماني و عوامل تاثیر گذار ان بر بهره وري نیروي انساني بیانگر اين واقعیت 

 است كه چهار دسته از اين عوامل مورد تاكید تحقیقات بوده است كه عبارتند از :

 ويژگي هاي فردي كاركنان -1

 ويژگي هاي شغلي -2

 ويژگي هاي سازماني -2

 ويژگي هاي رهبري -0

تحقیقات اولیه در اين حوزه كه توسط اورگان و همكارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش هاي كاركنان، گرايشات و حمايت گري 

رهبر متمركز بوده است. پژوهش هاي بعدي در حوزه رهبري كه به وسیله پوسداكوف و همكارانش انجام يافته، قلمرو رفتار هاي رهبري را به 

مختلف رفتارهاي رهبري تعاملي و تحول گرا بسط داده اند. اثرات ويژگي هاي شغلي و سازماني عمدتا در تئوري هاي مربوط به جايگزين  انواع

 (.2222هاي رهبري مطرح شده كه توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .)پوسداكف و همكاران 

ورد توجه قرار مي دهد، بر دو محور اصلي متمركز است: اوال كه اين عامل كلي موثر بر پژوهش هاي اولیه كه ويژگي هاي فردي را م

میالدي ( به عنوان زير بناي رضايت كاركنان، تعهد سازماني، ادراكات از عدالت و ادراكات از حمايت گري  1881روحیه را اورگان و ريان ) 

تباط معنادار انها با رفتار شهروندي سازماني است ) البته میزان همبستگي ها متفاوت رهبري تلقي مي كنند و ثانیا تحقیقات محققان نشانگر ار

 (2222یروي انساني است.)پوسداكف ، بوده است ( كه بیانگر اهمیت اين متغیر ها در رفتار شهروندي سازماني و میزان تاثیر ان بر بهره وري ن

وري جانشین هاي رهبري بوده است كه نتايج بیانگر ارتباط مستمر در خصوص متغیرهاي شغلي، تحقیقات عمدتا حول مبحث تئ

ويژگي هاي شغلي با رفتار شهروندي است. عالوه بر ان، هر سه نوع ويژگي هاي شغلي در بر گیرنده ادبیات تئوري جايگزين هاي رهبري ) 

هاي مختلف رفتار شهروندي سازماني ) نوع دوستي، بازخور شغلي، تكراري بودن شغل، رضايتمندي دروني شغل( به طور معناداري با مولفه 

 نزاكت، وجدان كاري، جوانمردي و اداب اجتماعي( ارتباط داشته اند؛ به گونه اي كه بازخور شغلي و رضايتمندي دروني شغل ارتباط مثبتي با

 دي سازماني نشان مي دهد.رفتار شهروندي سازماني داشته، در حالي كه تكراري بودن شغل ارتباط منفي را با رفتار شهرون

تعداد مطالعاتي كه در حال بررسي اين موضوع هستند به شدت در حال افزايش است. به هر حال هنوز اجماع كاملي بر روي ابعاد 

 مختلف مفهوم رفتار شهروندي سازماني وجود ندارد. 
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 رفتار شهروندي سازمانی در اسالم
ي ناظر بر رفتار هاي داوطلبانه فرد است كه در جهت رشد و اعتالي شركت صورت همان طور كه عنوان شد رفتار شهروندي سازمان

بر  رمي پذيرد. دين اسالم نیز در اين حوزه تاكید اساسي را بر داوطلبانه بودن اعمال فرد قرار مي دهد. در مكتب اسالم فرد تنها خدا را ناظ

بنابراين اعمالي كه در اين قسمت به ان رفتار شهروندي سازماني اطالق مي گردد اعمال خود مي بیند و خود را در برابر خدا پاسخگو مي داند 

ه زبدون جبر از جانب فرد صورت مي گیرد.  نتیجه ابراز اين رفتار از جانب فرد بهبود كیفیت و بهره وري است كه هدف اسالم نیز از بیان آمو

ني از آيات قرآن مي توان به عنوان مثال بیان كرد كه تاكیدي بر رفتار شهروندي هاي خود در اين زمینه همین نكته مي باشد. نمونه هاي فراوا

سازماني مي باشند. نكته مهم در تمام اين احاديث توجه به نیت افراد و پاسخگويي فرد در مقابل خداوند و وجدان خويش مي باشد. اگر اين 

ن مرتبه باالتريصفر رساندن كنترل هاي بیروني است، دست خواهیم يافت. توجه صورت پذيرد به هدف نهايي رفتار شهروندي سازماني كه به 

اخالص، آن است كه هرگاه شخص عملي را انجام مي دهد، به كمترين اجر در دو عالم چشم نداشته باشد و نظر او فقط رضاي حق تعالي باشد 

قین است و به اين مرحله نمي رسد، مگر كساني كه در درياي و به جز او، مقصود و مطلوبي نداشته باشد. اين مرتبه از اخالص، اخالص صدي

 ، اين مرحله اوج رفتار شهروندي سازماني است. نمونه اين آيات به شرح زير مي باشد :عظمت الهي غرق گشته اند

 (10دانم )زمر گر قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ ديني؛ بگو من خداي را مي پرستم و دينم را خاص و خالص براي او مي»

 (28)اعراف: «. وَ ادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّينَ؛ بخوانید خدا را از سر اخالص و در هر عبادت رو به سوي او آريد»

حال با توجه به تكیه عمیق اسالم بر رفتار شهروندي سازماني، چرا كشور هاي مسلمان در بهره وري جايگاههي ندارند؟ پاسخ در عدم 

سب فرهنگ صحیح اسالمي نهفته است. فرهنگ اسالمي مسلما نقشه راه رسیدن به بهره وري و كیفیت مناسب در كشور هاي تیبلیغات منا

 اسالمي مي باشد.

 

 بهره وري در اسالم 
 . اين سه محور شامل : گیرندتواند اهداف بسیاري داشته باشد، ولي كارشناسان بیشتر سه محور را در نظر ميميبهره وري 

 كیفیت بهبود -1

 افزايش تولید -2

 كاهش هزينه -2

بايد توجه داشت در حقیقت هدف بهره وري استفاده بهینه از زمان مي باشد و زمان نقش بسزايي در اين تعريف دارد و عمال سه هدف 

آيات و احاديث ذكر شده  باال را نیز در بر مي گیرد. دين اسالم اين اهداف را به خوبي شناخته و در آيات و روآيات بر انها تاكید مي نمايد .

 براي تاكید بر موارد فوق به شرح زير مي باشد :

 

 بهبود کيفيت 
همان طور كه عنوان شد مهم ترين هدف بهره وري افزايش كیفیت است. اين بهبود كیفیت در تمام ابعاد خدمات و يا ارائه محصول 

یفیت كصورت مي گیرد و تنها ناظر بر ابعاد مادي كاال و خدمات نیست بلكه بر ابعاد معنوي كاال نیز تاثیر گذار است. در دين اسالم به افزايش 

ت آيات زير بیانگر اين واقعیي گرديده است از جمله مي توان به آياتي در قرآن اشاره كرد كه انسان را به بهترين ها فرا مي خواند. توجه ويژه ا

 است:

 (12)اسراء: «. يَقُولُوا الَّتي هِيَ أَحْسَنُ؛ آنچه را بهتر است، بگويید»

 (19)زمر: «. كننددهند و از بهترين آن پیروي ميهُ؛ به سخن گوش فرا ميالَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ»

 (7)كهف: «. يک نیكوكارترندلِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَالً؛ تا آنان را بیازمايیم كه كدام»

 (20. )فصلت:«آنچه بهتر است، دفع كن بدي يكسان نیست. ]بدي را[ بهوَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ الَ السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ؛ نیكي با »

اين آيات مشخصا انسان را بهترين ها فرا مي خواند و خواستار بهترين عملكرد مادي و معنوي از انسان در فعالیت هاي مختلف است. 

 است.( به دست آوردن رضايت الهي )قرب الي اللّهیفیت اين جنبه قرآن نشان دهنده عالي ترين درجه از كیفیت است و اين عالي ترين درجه ك

 

 افزایش توليد و خدمات
هدف ديگر بهره وري استفاده بهینه از منابه و امكانات جهت افزايش تولید و خدمات است. اين افزايش نبايد كیفیت محصول را كاهش 

يش تولید و خدمات با توجه به اين ديدگاه مي تواند به شناسايي روش دهد. بنابراين افزايش تولید بايد به همراه كیفیت مورد نظر باشد. افزا
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ز در السالم نیامام علي علیههاي زائد در حین انجام كار بیانجامد. در دين اسالم نیز بر استفاده بهینه از منابع توجه ويژه اي گرديده است.  

گیري ايشان، بهره« ا به دور است كسي كه با داشتن آب و زمین، فقیر باشد.از رحمت خد»فرمايد: مورد استفاده بهینه از منابع و امكانات مي

 داند.كني فقر كه يكي از موانع اساسي رشد و تعالي است، الزم و ضروري ميبهینه از منابع و امكانات را براي افزايش تولید، رفع نیازها و ريشه

 

 کاهش هزینه
قت در امتداد هدف قبل ، افزايش تولید و خدمات، است. كاهش ضايعات و رويه هدف ديگر بهره وري كاهش هزينه است كه در حقی

توان يافت كه به مؤمنان گفته شده است از در فرهنگ غني اسالم نیز موارد فراواني را ميهاي اضافي باعث كاهش هدر رفت منابع مي گردد. 

 در حقیقت اسالم با تاكید بر اعتدال و ها را كاهش دهند.حتمالي، هزينهگیري از خسارت امنابع در اختیارشان درست استفاده كنند تا با پیش

عدم هزينه كرد منابع براي گروه هايي كه صالحیت الزم را دارا نیستند بر اين هدف بهره وري صحه گذاري كرده است . آيات فوق به شرح 

 زير مي باشد :

وسیله قوام زندگي شما قرار داده، به سفیهان  اللّهُ لَكُمْ قِیامًا؛ اموال خود را كه خداوند آن را تُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَٔ وَ ال تُو»

 ( 1)نساء: «. ندهید

  ( 21)اعراف: « وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا؛ و بخوريد و بیاشامید ولي زياده روي مكنید.»

 

 گيري بهينه از زمانبهره
همان طور كه عنوان شد بهره وري ارتباط مستقیمي با بهره گیري بهینه از زمان دارد. زمان نقش بنیادي در مباحث مربوط به بهره 

وري دارد و در حقیقت سه مبحث قبلي را تحت تاثیر قرار مي دهد. جامعه اي كه در ان زمان اهمیت نداشته باشد به بهره وري و اهداف حاصل 

ي امام علهد يافت. در دين مبین اسالم بر اهمیت موضوع زمان و بهره گیري بهینه از ان تاكید فراواني گرديده است از جمله از ان دست نخوا

هاي خیر را غنیمت بشماريد؛ كه به راستي همانند گذشتن ابر فرصت»ها تأكید فرموده است: السالم نیز به غنیمت شمردن فرصتعلیه

هرگاه فرصت به دست آمد، آن را غنیمت دان كه »فرمايد: نسان را از ضايع كردن اوقات بر حذر داشته است و ميهمچنین ايشان، ا« گذرد.مي

 «.ضايع كردن آن غصه است

 

 مبانی بهره وري در اسالم
و اسالم جهت پیاده سازي بحث بهره وري در جامعه ابتدا نگاهي شخص محور و انسان گرا به موضوع دارد. مباحثي كه در قرآن 

 احاديث جهت صحه گذاري بر نقش انسان در مباحث مربوط به بهره وري عنوان گرديده است را مي توان در چند دسته تقسیم بندي كرد :

 دعوت انسان به ايجاد تغییر و تحول  -1

خود  دهد تا آنان حالهِمْ؛ در حقیقت خدا، حال قومي را تغییر نميإِنَّ اللّهَ ال يُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّي يُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِ»فرمايد: باره ميقرآن كريم در اين

 (11)رعد:«. را تغییر دهند

 دعوت انسان به پويايي و تالش  -2

م: . )نج«وَ أَنْ لَیْسَ لِْإلِنْسانِ إاِلّ ما سَعي؛ اينكه براي انسان جز حاصل تالش او نیست»فرمايد: كند و ميقرآن كريم ، انسان را به كوشش دعوت مي

28) 

 كاري و تنبليمبارزه با بي  -2

عادت كاري تن داده، از رسیدن به سآسايي و بيكسي كه به تن»يا « آفَةُ الْعَمَلِ البَطالَةُ؛ آفت كار، تن آسايي است»فرمايد: السالمميامام علي علیه

 «دور است.

 ها و نیازهاي انسانوجه به انگیزهت  -0

اسُ اَلنِّیةُ أس: »و نیز مي فرمايد «.هاستاَالَْعْمالُ ثِمارُ النِّیاتِ؛ كارها، نتیجه اراده»فرمايد: گیزه در اعمال ميالسالم درباره تأثیر انامام علي علیه

 «.الْعَمَلِ؛ اراده، پايه كار است

 پاسخگو بودن انسان  -1

یم؛ سپس در همان روز است كه از نعمت ]روي زمین [پرسیده ثُمَّ لَتُسْئلُنَّ يَومَئِذٍ عَنِ النَّع»فرمايد: ها چنین ميخداوند درباره بازخواست نعمت

 ( 9)تكاثر:«. خواهد شد
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مبحث اساسي ديگري كه در مباحث بهره وري بر ان تاكید مي گردد زمان و بهره برداري مناسب از زمان است . دين اسالم نیز با 

 تاكید بر موارد زير اهمیت زمان را مشخص مي سازد :

 شناخت ارزش وقت  -1

 «.تر از پول و ثروت خود باشاي ابوذر، در مورد عمر خود حريص»فرمايد: اللهميآله در سفارشي به ابوذر رحمهوعلیهاهللرسول اكرم صلي

 براي زمان هدف گذاري  -2

 ما را به آباداني آن فرمانهايي بشتابید كه شخدا شما را رحمت كند! پس به سوي آباد كردن خانه فرمايد: السالم در اين باره ميامام علي علیه

هاي خدا را با صبر و استقامت بر خود تمام گردانیده و از عصیان و نافرماني كناره اند. نعمتدادند و تشويقتان كرده، به سوي آن دعوت كرده

 گذرد؟!ر عمر آدمي شتابان ميها دها در سال و سالها در روز و روزها در ماه و ماهگیريد كه فردا به امروز نزديک است. وه! چگونه ساعت

 ريزي و مديريت زمانرنامهب  -2

نین همچ«. خردي استشتاب پیش از توانايي به كار و سستي پس از به دست آوردن فرصت از بي»فرمايد: مي  السالمامام علي علیه

 «.را هر روز كاري مخصوص به خود داردكار هر روز را در همان روز انجام بده؛ زي»فرمايد: ايشان درباره انجام كار در زمان خود مي

هر قدر هم جامعه همان طور كه عنوان شد مديريت منابع نقش غیر قابل انكاري در بهبود بهره وري و كیفیت حاصله از ان دارد. 

ب نخواهد وري مناساه به بهرهگها و امكانات به كار بندد، ولي گرفتار سوءمديريت باشد، هیچگیري بیشتر از نعمتهاي برتر در راه بهرهآوريفن

نشین، نگراني خود را از سوء تدبیر براي جامعه بیان آله به اين مقوله حیاتي عنايت داشته و در گفتاري دلوعلیهاهللرسید. رسول خدا صلي

 «دستي امتم بیم ندارم، ولي از سوء مديريت بر آنها نگرانم.و تنگال اَخافُ اُمَّتيَ الْفَقْرَ وَ لیكِنْ اَخافُ عَلَیْهِمْ سوُءَ التّدْبیرِ؛ من از فقر »فرموده است: 

همان طور كه عنوان گرديد سو مديريت و عدم توانايي در مديريت منابع مي تواند نقش مخربي در جامعه باقي گذارد. متاسفانه دنیاي 

مشكل و حل ان توجه به آموزه ها و تاريخ صدر اسالم در  اسالم در دوره حاضر از اين مشكل به شدت رنج مي برد. براي رو به رو شدن با اين

 بكار گیري افراد متخصص ضروري مي باشد.

 

 رشد اقتصادي و صنعتی کشور هاي مسلمان 
اگر مقوله نفت و فروش خام اين محصول را از سبد فروش و عرضه كشور هاي مسلمان حذف كنیم و عمال نرخ رشد اقتصادي كشور 

 صهاي مسلمان را بدون نفت در نظر بگیريم اكثر كشور هاي مسلمان در رده هاي پايین اين لیست در دنیا قرار مي گیرند. میزان تولید نا خال

رتبه اول جايگاهي ندارند و اولین كشور مسلمان در اين لیست  11ويد اين نكته است كه كشور هاي مسلمان در م 2216داخلي در سال 

كشور دنیا قرار دارد. اين رده  182ام در لیست 27اندونزي است كه در جايگاه شانزدهم قرار گرفته است. جمهوري اسالمي ايران نیز در رتبه 

 12در نظر گرفته شده است و اگر اين ايتم حذف گردد تغییرات اساسي در رده بندي رخ خواهد داد . در  بندي با احتساب تولید و فروش نفت

 رتبه اول اين لیست هیچ كشوري صادر كننده عمده نفت نیست و تولیدات ديگر باعث رشد اين كشور ها گرديده است.

وندي سازماني افراد بود اگر در كشور هاي مسلمان مورد توجه مواردي كه در اين پژوهش به ان اشاره شد و هدف ان تقويت رفتار شهر

و تاكید قرار گیرد مي تواند باعث رشد و ارتقاي اين كشور ها در بخش صنعت گردد. عمده هزينه اي كه اين كشور ها در بخش صنعت متحمل 

م توجه به رفتار شهروندي سازماني و آموزه هاي مي شوند شامل هدر دادن منابع اعم از نرم افزاري و سخت افزاري مي باشد كه نتیجه عد

 اسالم در اين زمینه مي باشد.
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 نتيجه گيري
در اين مقاله ابتدا به بررسي و معرفي رفتار شهروندي سازماني پرداختیم و ابعاد مختلف بهره وري را بیان كرديم. درادامه نحوه ارتباط 

در رفتار شهروندي سازماني با ابعاد مختلف بهره وري را نشان داديم. در ادامه به بیان آموزه هاي دين اسالم اعم از آيات قرآني و احاديث 

باط با رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف كیفیت پرداختیم. با بیان اين آيات و احاديث نشان داديم اسالم توجه زيادي براي رفتار ارت

شهروندي سازماني قائل است و پیروان خود را به ايفاي اين نقش اجتماعي دعوت كرده است. در حقیقت اسالم به دنبال نهادينه ساختن 

هروندي سازماني و در امتداد ارتقا بهره وري و كیفیت نزد پیروان خود است. با بررسي شرايط صنعت در كشور هاي مسلمان فرهنگ رفتار ش

مي توان به اين نتیجه رسید كه اين فرهنگ نزد پیروان دين اسالم به صورت كامل نهادينه نگرديده است. رده بندي تولید ناخالص داخلي در 

است. توجه فعلي كشور هاي اسالمي عمدتا بر خام فروشي متمركز گرديده است كه نتیجه ان عدم رشد اين كشور  مويد اين نكته 2017سال 

ها در عرصه صنعت در ابعاد مختلف از جمله كیفیت محصوالت و خدمات مي باشد. جهت پیشرفت در زمینه رفتار شهروندي سازماني و به 

اسالمي را با نگاه فرهنگي و در عرصه ملي به عموم مردم اموزش داد و نقش دولت هاي اسالمي  تبع ان بهره وري و كیفیت مي توان آموزه هاي

در اين زمینه غیر قابل انكار است. بدين منظور دولت هاي اسالمي مي بايست اين فرهنگ سازي را از راس خود اغاز نمايند و اين حركت به 

 سمت طبقات پايین جامعه ادامه يابد.
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