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 چكيده

اخالق اسالمي كار وهوش معنوي با رفتار شهروندي سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان ةهدف از پژوهش حاضر تبيين رابط
نفر است،  120روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري  اين تحقيق شامل كاركنان آموزش و پرورش بالغ بر  .مرودشت بوده است

نامه  جهت جمع آوري اطالعات از سه پرسش. نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند 92طبق جدول مورگان حجم نمونه برابر با 
ه وسف استفاده شدي نامه اخالق اسالمي كاري هوش معنوي بديع و همكاران، و پرسش نامه همكاران، پرسش دي سازماني پودساكف وشهرون رفتار
نتايج نشان  .به منظور استخراج و تحليل اطالعات از روش آماري ضريب همبستگي و رگرسيون همزمان و گام به گام استفاده شده است .است

 تفكر كلي و( شهروندي سازماني رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد،بين ابعاد هوش معنوي دادكه بين اخالق اسالمي كار و هوش معنوي با رفتار
پيش  خودآگاهي وعشق و عالقه متغير شهروندي سازماني رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد، با رفتار )عشق و عالقه خودآگاهي و اعتقادي، بعد

 .اخالق اسالمي كار مي تواند رفتارشهروندي سازماني را پيش بيني كند.شهروندي سازماني بوده است بيني كننده قوي براي رفتار
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 مقدمه
1Fكارفرما انتظاراتدر چند دهه اخير 

در پيش بيني رفتارهاي مورد مشاهده از كارمندان رو به رشد بوده است،كه اين  1
تحليل رفتار سازمان ها، دستيابي به درك در بررسي و تجزيه و  .دستگاه هاي مربوطه شده است ميدان كاري و باعث ركود

را رفتارهاي اخالقي آنها تشكيل  2نماد بيروني سازمان ها. مفاهيم اخالق و ارزش هاي اخالقي يكي از الزامات حياتي است
از اين رو . دهد كه خود حاصل جمع ارزش هاي گوناگون اخالقي است كه در آن سازمان ها، ظهور و بروز يافته است  مي

و بتوانند  سقوط معيارهاي رفتاري در بخش دولتي، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوي مباني نظري در اين رابطه باشند
در سطوح مختلف،  4مدآكار 3لذا يكي از عمده ترين دغدغه هاي مديران. مسير مناسب اجرايي آن را فراهم سازند

غل در تمام حرفه ها ست تا با حس مسئوليت و تعهد كامل به چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب بـراي عوامل انساني شا
اولين گام در . در جامعه و حرفه خود به كار بپردازند و اصول اخالقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند مسائل،

در سازمان  ثيرگذار بر رفتار اخالقي كاركنانز مفهوم اخالق و شناسايي عوامل تأدستيابي به اين اهداف درك صحيح ا
است كه به انجام كار مناسب و خوب در جامعه يك ارزش معنوي مثبت مي دهد  5يك هنجار فرهنگياخالق كار،  .است

دين مبين اسالم، به كار، فضيلت و شرافت بخشيده و آن را به سان . داراي يك ارزش ذاتي است كارو بر اين باور است كه 
، زندگي بدون كار بي معني مي شود و كساني كه سخت كار مي كنند، 6مي كاردر اخالق اسال. عبادت در نظر گرفته است
، باور ها، اصول، مباني، بايدها و نبايدها تعريف مي 7اخالقيات به عنوان سيستمي از ارزش ها .در زندگي موفق تر هستند

 علوي، احمدي، ،سيدجوادين( بدي سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمايز مي گردد شود كه براساس آن نيك و
 گذشته به صورتي روزافزون توجه روان ةو رشد معنوي در انسان، در چند ده 8هوش معنوي اهميت معنويت، .)1390

هوش معنوي شامل  ).22: 1391،و همكاران ميرجليلي( شناسان و متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب كرده است
 درك متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنيا مي حس تقدس در زندگي، حس معنا و داشتن ماموريت در زندگي،

جوامع نوين از سوي ديگر باعث  ةشناسي از يك سو و ماهيت پويا و پيچيد پيشرفت علم روان .)74:  2005، 9آمرام( شود
به طوري كه . يت بيشتري يابندها و نيازهاي مادي قد علم كنند و اهم شده است كه نيازهاي معنوي بشر در برابر خواسته

كند و بعد  سازمان بهداشت جهاني در تعريف ابعاد وجودي انسان، به ابعاد جسماني، رواني، اجتماعي و معنوي اشاره مي
رغم تأكيد روزافزون دانشمندان بر بعد معنوي  اما علي. سازد چهارم يعني بعد معنوي را نيز در رشد و تكامل انسان مطرح مي

 .)1391،22،و همكاران ميرجليلي .(ي تماميت معنويت باشد ارائه نشده است ن، هنوز تعريفي واحد كه دربرگيرندهرشد انسا
توسعه و پيشرفت فراگير آنها شكل  ،و تكاپوي سازمان ها در جهت بقا  در محيط رقابتي كسب و كار امروز، عمده نگراني

هايي هستند كه تحصيل  گيري بهينه از منابع و سرمايه شناسايي و بهرهدر راستاي اين هدف خطير، مديران در پي . گيردمي
هاي مذكور را به اثربخش ترين،  مديراني هستند كه سرمايه پس پيروز اين ميدان. ها و زحمات فراواني دارد آنها هزينه

الي و فني آن است كه مسلماً سازماني متوجه منابع انساني، م عمده منابع هر. ممكن به كار گيرندبهترين روش  ترين وآكار
 هاي خود و با برنامه هاست، زيرا نيروي انساني است كه با توانايي سرمايه انساني تعيين كنندة سمت و سوي ديگر سرمايه

 11سازماني شهروندي رفتار اصطالح از بار اولين براي )1983( 10ارگان و باتمان. ريزي، ديگر منابع را به خدمت گرفته است

                                                      
1. Employer    2. Organizations   3. Managers 
4. Efficient    5. Cultural   6. Islamic Ethics work 
7. Values    8. Spiritual Intelligence  9. Amraam 
10. Batman& Organ   11. Organizational Citizenship Behavior 
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عنوان اقدامات بخشي از كاركنان براي بهبود بهره وري و همبستگي و انسجام در محيط كاري  به را آن و كردند استفاده
 اين رفتارها با مفاهيم رفتارهاي پيش اجتماعي، ).64: 1389 ،و همكاران يعقوبي( دانند كه وراي الزامات سازماني است مي

 خودجوش و يا رفتارهاي شهروندي سازماني مدنظر قرار گرفته اندرفتارهاي فرانقشي، عملكرد زمينه اي رفتارهاي 
ارگان معتقد است كه رفتار شهروندي سازماني، رفتاري فردي و داوطلبانه است كه مستقيماً به  ).513: 2000پودساكف،(

ارايي عملكرد هاي رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده است، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثربخشي و ك وسيله سيستم
وجود آمدن يك بخش كوچك از محرك اصلي شامل يك حالت ه رفتارهاي شهروندان سازماني براي ب. شود سازمان مي

به بيان ديگر كاركنان برخوردار از رفتار شهروندسازماني . مثبت و نياز براي وابستگي يا يك احساس موفقيت مطرح هستند
بطور طبيعي در  .سازمان حاضرند كه بدون هيچ چشم داشتي تالش كنندهمانند يك شهروند متعهد در جهت اعتالي 

صورتي كه سازمان ها بهره مند از چنين كاركناني باشند،دغدغه اثربخشي  ندارند و مي توانند در عرصه رقابت با فراق 
مندي از اين كاركنان مديران نيز در صورت بهره .خاطر به فكر سرمايه گذاري در عرصه هاي ديگر موثر بر اثربخشي باشند

2Fارگان،( اكثر وقت خود را صرف اموري غير از امور مربوط به وظايف زيردستان مي كنند

تحقيقات نشان داده  ).68: 1988 1
اند يكي از داليلي كه مديران رفتار شهروندي سازماني را ارج و ارزش مينهند آن است كه آنها معتقدند رفتار شهروندي 

شركت 116سازماني به موفقيت سازمان و شركت كمك مي كند نتايج تحقيق انجام شده با استفاده از داده هاي حاصل از 
و  پويني ،يمكنز، پودساكف( ندي سازماني با موفقيت شركت و عملكرد سازمان ارتباط داردبيمه نشان داد كه رفتارشهرو

با اين وجود نشان دادن تالش خيلي زياد توسط كارمند اساسي است وبراي سازمان موثر  اورگان). 351: 1994 2،باچراچ
به هرحال سيستم . اجتماعي از مردم استشبكه  هم پيوستن وه جايي كه نشان دهد كه سازمان محتاج ب در مخصوصاً .هست

ثير از يك أت طرف پيشترفت موفقيت وه شركت ب اين عامل بالقوه در و پاداش از يك سازمان توسط قرارداد رسمي نيست،
. سازمان برجسته افزايش يك مزيت رقابتي را در اين مقاله دست يافتن به برخي از اهداف خيلي دور دست اشاره مي كند

توجه به منابع انساني سازمان  توجه ما را به عواملي كه رشد و شكوفايي آن را تسهيل و ). 490: 2011، وهمكاران غزالي بن(
مطالعه و شناسايي رفتار شهروندي  .يا بالعكس به شرايطي كه از پويايي كامل آن جلوگيري مي كند جلب مي نمايد

براي  .ريت و رهبري مناسب در اينگونه سازمان ها ياري رساندسازماني كاركنان مي تواند ما را در گزينش روش هاي مدي
و  كار نظر از پشتيباني كنند و اعتقاد به عنوان دين مفاهيم اصلي در كه كاركنانتوصيه مي شود  هوش معنوي افزايش
فكر كنند  و در مورد اهداف در زندگي و تمايالت خود ،آگاه باشند ارزش هاي خود سلسله مراتب از، خود آگاه ديگران

زيرا هوش معنوي بيانگر مجموعه اي از توانايي ها و ظرفيت ها و منابع معنوي است كه به كارگيري آنها موجب افزايش 
در واقعه معنويت تالشي دائمي بشر براي پاسخ دادن  ).2000 زوهر،( شود نتيجه سالمت روان افراد مي انطباق پذيري و در

در همين راستا، با ايجاد مكانيزم هاي اجرايي كارآمد و نهادينه كردن رفتار اخالقي  .به چراهاي زندگي تعريف كرده است
توان اصول اخالقي را در سازمان به  اساس رفتار شهروند سازماني، ميو طراحي مدل اخالق كار در سازمان هاي بزرگ بر

اخالق در محيط كار منافع بسيار . ودگونه اي عيني تقويت كرد تا موجب كاهش و رفع تبعيض، بي عدالتي و نارضايتي ش
بنابراين سازمان ها براي  ).152: 2001 يوسف،( زيادي براي رهبران و مديران دارد؛ اعم از منافع عملكردي و منافع اخالقي

. ناچارند ظرفيت ها و توانمندي هاي دروني خود را بشناسند رسيدن به بهره وري كه بايد هدف اصلي هر سازماني باشد،

                                                      
1. Organ     2. Podsakoff & Mackenzie& Puine& Bachrach 
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 شود كه كاركنان از شغل رفتار شهروندسازماني در بين كاركنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت  هنگامي ايجاد مي
رفتار شهروندي افعال و اقدامات ايثارگرانه و تمايل به از خودگذشتگي كاركنان را به منظور تامين . شان راضي باشند

تي كسب و كار امروزي كاركناني را مي طلبد كه شهروندان خوبي محيط هاي رقاب. آسايش و رفاه ديگران تبيين ميكند
باشند، به شكلي كه كاركنان تمايل به گسترش همياري و كمك به همكاران، كارفرمايان و ارباب رجوع را از خود بروز 

رفتار شهروند  بنابراين محقق در صدد پاسخگويي به اين سوال است كه آيا بين اخالق اسالمي كار و هوش معنوي با .دهند
 سازماني رابطه معناداري وجود دارد؟

پژوهشي با عنوان تبيين مدل اخالق كار اسالمي و رفتار شهروندي سازماني با  )1392(علوي  واحمدي  ،سيدجوادين
نتايج نشان داد اخالق كار اسالمي بر نگرش كاركنان به جهت ايجاد رفتار .واسطه ارزش هاي شغلي انجام داده است

تأثير قابل توجهي داشته،همچنين ارزش هاي فردي و جمعي درمحيط هاي كار هسمو با گسترش توجهات  مطلوب
اجتماعي به ارزش هاي انساني و اخالقي است و اخالق كار اسالمي با واسطه ارزش هاي شغلي بر رفتار شهروندي سازماني 

كاركنان دانشگاه علوم پژشكي اصفهان نتايج اين پژوهش اخالق اسالمي كار و تعهد سازماني در ميان .تأثير گذار است
پژوهش در ميان كاركنان  نشان داد كه نمره كاركنان در شاخص اخالق اسالمي كار بسيار باالست كه نشان دهنده ي اين 

 . مطلب است كه كاركنان به اصول اخالق اسالمي كار اعتقاد دارند و از اين اصول حمايت مي كنند
پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه اخالق اسالمي كار با رفتار شهروندي ) 1393( بشليدهو ، نعامي هاشمي شيخ شباني

كه  يافته ها بيانگر  سازماني با ميانجيگري تعهد سازماني در كاركنان پااليشگاه گاز بيد بلند شهرستان بهبهان انجام شده است
يافته ها نشان دادند كه اخالق كاراسالمي به طور مستقيم و نيز با  .تطابق و برازش الگوي پيشنهادي با دادههاي واقعي بودند

 . ميانجيگري تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني تأثيرگذار بود
پژوهشي تحت عنوان هوش معنوي و رفتارشهروندي سازماني با اطالعات پيش بيني از مشتريان ) 2014( مقدم پور

ركت هاي بيمه به معنويت در محيط كار و آموزش و اطالعاتي در زمينه معنويت شركت بيمه نتايج نشان مي دهد كه ش
مشتريان و همچنين براي كاركنان پر بار بوده  نتايج اين پژوهش  براي سازمان ها، .براي بهبود منابع انساني خود داشته باشند

اما اين رفتارها در توسعه و احترام به رفتارشهروندي كه به عنوان وظايف رسمي كاركنان در نظر گرفته نمي شود  .است
مديران در بخش خدمات بسيار اثرگذار بوده است بنابراين چنين رفتارهايي در ارزيابي عملكرد كاركنان مهم به نظر مي 

 .رسد
 معلمان آموزش و پرورش در به بررسي رابطه هوش معنوي ورفتار شهروندي سازماني) 2014(پورشريعتي و همكاران

 يكبين رابطه معنويت در محيط كار معلمان  كه نشان مي دهد يافته هاي پژوهش.تهران پرداخته شده است درشهر فيزيكي
اما بين ابعاد هوش معنوي با .هم ترازي با ارزش مي شود و در اقدامات كاري باعث حس همبستگي، معني داري وجود دارد

 5/0ندارد زيرا مقدار ضريب همبستگي به دست آمده از   وجدان كاري رفتارشهروندي سازماني رابطه معنا داري وجود
 .بيشتر است
 كاركنان در و رفتار شهروندي سازماني تعهد سازماني بر رابطه بين هوش معنوي اثر به بررسي تعديل) 2014( يزداني

 هوش معنوي از تعديل اثربين معني داري  مثبت ارتباط نشان داد كه نتايج. اصفهان پرداخته شده است ذوب آهن كارخانه
  .وجود دارد و رفتار شهروندي سازماني بر رابطه بين تعهد سازماني
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، پژوهشي با عنوان رابطه بين اخالق اسالمي كار و هوش معنوي با رضايت شغلي در )2012( رحمانو  زمان ،نوهار
ي انجام و نشان دادند كه، رابطه نفر از پرستاران بيمارستان هاي خصوص 80بخش بهداشت و درمان از پاكستان در ميان 

 . مثبت و معني داري بين اخالق كار اسالمي وهوش معنوي با رضايت شغلي در بين كاركنان وجود دارد
3Fچن و لي فار

اي و رفتارشهروندي سازماني  در رفتار هاي رهبري تحول آفرين و مبادله«در پژوهشي با عنوان ) 2001( 1
بين رفتار هاي تحول آفرين رهبر و رفتار شهروندي سازماني كاركنان رابطه معناداري  كه  نشان دادند» سازمان هاي چيني

 .اي رهبر و رفتار شهروند سازماني كاركنان رابطه معناداري مشاهده نشدوجود دارد و همچنين بين رفتارهاي مبادله
 پژوهش فرضيه هاي

 معنا داري وجود داردبين ابعاد هوش معنوي با رفتار شهروندي سازماني رابطه  )1

 .بين اخالق اسالمي كار با رفتارشهروندي سازماني رابطه معناداري وجود دارد )2
 .اخالق اسالمي كار بطور معناداري قادر به پيش بيني رفتارشهروندي سازماني مي باشد )3
 .ابعاد هوش معنوي بطور معناداري قادر به پيش بيني رفتارشهروندي سازماني مي باشد )4
 .مي كار و هوش معنوي بطور معناداري قادر به پيش بيني رفتارشهروند سازماني مي باشداخالق اسال )5

 است از نوع تحقيقات كاربردي و به روش  توصيفي همبستگي اين پژوهش
 .نفر از كاركنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت بوده است 120جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش تعداد

نفر   15شامل نمونه آماري بر اساس جنسيت  انجام  شده است. عه بصورت نمونه گيري تصادفيجامعه آماري مورد مطال
نفر انتخاب شده اند و به تعداد و به نسبت زن ها و به تعداد و به نسبت  92طبق جدول مورگان . نفر مرد،بوده است105زن و

 .نامه انجام شده است مرد ها توزيع پرسش
نامه رفتار شهروندي سازماني، هوش معنوي و اخالق  از جامعه مورد نظر از سه پرسش به منظور جمع آوري اطالعات

 .اسالمي كار، استفاده شده است
مطابق با ابعاد مدل ) 1990(نامه توسط پادساكف و همكاران اين پرسش :نامه رفتار شهروندي سازماني پادساكف پرسش

سوال بوده و بر اساس طيف پنج گزينه اي ليكرت  20نامه شامل  پرسش. رفتار شهروندي سازماني ارگان ساخته  شده است
تا  9نمره وظيفه شناسي، سواالت  8تا  5پرسش نامه، نمره نوع دوستي، سواالت  4تا  1به ترتيب سواالت . طراحي شده است

كاركنان را  نمره احترام و تكريم 20تا  17نمره فضيلت شهروندي و سواالت  16تا  13نمره جوانمردي، سواالت  12
. نامه در جامعه آماري توزيع و گردآوري شد پرسش 30نامه، تعداد  به منظور تعيين پايايي پرسش. مشخص خواهند نمود

همچنين ضريب آلفاي كرونباخ مقياس رفتار . مي باشد 708/0سئوال،  20ضريب آلفاي كرونباخ مقياس اعتياد به كار با 
 . بوده است 774/0سئوال  23شهروندي سازماني با 

 
 نامه رفتار شهروندي سازماني توسط محقق بررسي پايايي پرسش: 1 جدول

 ضريب آلفاي كرونباخ متغير

 792/0 رفتار شهروندي سازماني

                                                      
1 - Chen & Lee Farr 
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كه توسط مقيمي و  )2000( يوسف نامه براي سنجش اخالق اسالمي كار از پرسش :نامه اخالق اسالمي كار پرسش
تا  )1(سوال تشكيل شده كه از گزينه كامالً موافق  17نامه از  اين پرسش. استفاده شده استترجمه شده، ) 1390( همكاران

وسيله آزمون آلفاي  به نامه پايايي اين پرسش. ادامه دارد و براساس مقياس ليكرت نمره بندي شده است) 5( كامالً مخالف
به دست  92/0نامه ي اخالق اسالمي كار برابر با  ضريب آماري پرسش حاصل شده، ةكرونباخ سنجيده شد كه براساس نتيج

 .آمده است
 

 نامه اخالق اسالمي كار توسط محقق بررسي پايايي پرسش: 2 جدول

 ضريب آلفاي كرونباخ متغير

 852/0 اخالق اسالمي كار
 

ماده  12عامل اول داراي . عامل مي باشد 4ماده اي هوش معنوي  داراي  42نامه  پرسش: نامه هوش معنوي پرسش
ل اول به عنوان عام .اعتقاد افراد  را نشان مي دهند ماده هايي كه روي عامل اول قرار گرفته اند به روشني تفكركلي و. است

ماده هايي كه روي عامل دوم قرار گرفته . استماده  14ل دوم داراي عام. شده استنامگذاري » تفكر كلي و بعد اعتقادي«
» توانايي مقابله و تعامل با مشكالت«عامل دوم به عنوان  .مقابله وتعامل با مشكالت را نشان مي دهنداند به روشني توانايي 

ماده هايي كه روي عامل سوم قرار گرفته اند به روشني سجاياي . استماده  9عامل سوم داراي . شده استگذاري  نام
عامل چهارم داراي . شده استنامگذاري » سجاياي اخالقي پرداختن به«عامل سوم به عنوان . اخالقي افراد را نشان مي دهند

. ماده هايي كه روي عامل چهارم قرار گرفته اند به روشني خودآگاهي و عشق و عالقه افراد را نشان مي دهند. استماده  7
معنوي از  نامه هوش براي تعيين پايايي پرسش .شده استنام گذاري » خودآگاهي و عشق و عالقه« عامل چهارم به عنوان

كه بيانگر  است 78/0و  85/0نامه به ترتيب برابر با  دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه براي كل پرسش
نوسان دارد كه بيانگر ضرايب پايايي قابل  85تا  69/0ضرايب پايايي مقياس هوش معنوي بين  .است آنپايايي قابل قبول 

كه رابطه مثبت  شدال مالك همبسته شده و مشخص سؤنمره آن با نمره  ،نامه پرسش همچنين براي تعيين اعتبار.استقبول 
نامه هوش معنوي از اعتبار الزم  كه نشان مي دهد پرسش) = r 55/0و  =p 0/ 0001(معني داري بين آنها وجود دارد 

تا «، »موافق« ، »كامالً موافق«اده اي براي هر يك از پنج گزينه م 42به منظور نمره گذاري اين مقياس . برخوردار است
 .در نظر گرفته شد 5، 4، 3، 1،2به ترتيب مقادير» كامالً مخالف« ،»مخالف«، » حدودي

 
 نامه هوش معنوي و ابعاد آن توسط محقق بررسي پايايي پرسش: 3جدول 

 ضريب آلفاي كرونباخ متغير

 833/0 هوش معنوي كلي
 695/0 )تفكر كلي و بعد اعتقادي(  1عامل 

 603/0 )توانايي مقابله و تعامل با مشكالت(  2عامل 
 836/0 )پرداختن به سجاياي اخالقي( 3عامل 
 812/0 )خودآگاهي و عشق و عالقه( 4عامل 
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 يافته ها
اصلي ترين مرحله پژوهش تجزيه و تحليل اطالعات است كه با استفاده از آماراستنباطي به روش همبستگي  مهمترين و

داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار و ابعاد مرتبط با هر متغير   ، شده و جهت بررسي رابطه بين متغيرها انجام  و رگرسيون 
 .گرفتند

 .بين اخالق اسالمي كار و هوش معنوي با رفتار شهروندي سازماني رابطه معنا داري وجود دارد: فرضيه اصلي 
 . پيرسون استفاده مي شودجهت بررسي اين فرضيه از روش آماري ضريب همبستگي 

 
 ضريب همبستگي بين اخالق اسالمي كار و هوش معنوي با رفتار شهروندي سازماني: 4جدول 

 

 رفتار شهروندي سازماني 

 P › ضريب همبستگي

 02/0 270/0 اخالق اسالمي كار

 02/0 274/0 هوش معنوي

 
دست ه ب) 02/0(در سطح ) 274/0و  270/0(با توجه به جدول فوق مي توان متوجه شد كه ضرايب همبستگي برابر با 

 ) >05/0P(لذا اين ضرايب معنادار شده است   كمتر مي باشد) 05/0(آمده اند و از آنجا كه اين سطوح از مقدار قابل قبول 
 .شهروندي سازماني رابطه معناداري وجود داردبين ابعاد هوش معنوي با رفتار : فرضيه فرعي اول

 . آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي شود آزمونجهت بررسي اين فرضيه از 
 

 ضريب همبستگي بين ابعاد هوش معنوي با رفتار شهروندي سازماني: 5جدول 

 رفتار شهروندي سازماني 

 P › ضريب همبستگي

وي
معن

ش 
هو

اد 
ابع

 

 008/0 310/0 كلي و بعد اعتقادي)( تفكر  1عامل 
 9/0 -004/0 ( توانايي مقابله و تعامل با مشكالت) 2عامل 
 08/0 21/0 )پرداختن به سجاياي اخالقي( 3عامل 
 007/0 313/0 (خودآگاهي و عشق و عالقه) 4عامل 

 
به ترتيب ) 313/0و  21/0، -004/0، 310/0(با توجه به جدول فوق مي توان متوجه شد كه ضرايب همبستگي برابر با 

سطح  و هستندقبول   قابل اين  ضرايب  دست آمده است و از آنجا كهه ب) 007/0و  08/0، 9/0، 008/0(در سطوح 
لذا ضرايب عامل توانايي مقابله و تعامل با مشكالت و عامل  است ،كمتر ) 05/0(معناداري آن ها از  مقدار قابل قبول 

 )  >05/0P(القه معنادار شده است خودآگاهي و عشق و ع
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 استطور معناداري قادر به پيش بيني رفتارشهروندي سازماني ه ابعاد هوش معنوي ب: فرضيه فرعي دوم
 . است شدهاز رگرسيون چند گانه به روش گام به گام استفاده  فرضيهبراي بررسي اين 

 
 بين ابعاد هوش معنوي با رفتار شهروندي سازماني به روش گام به گامجدول تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون : 7 جدول

با توجه به جدول فوق مي توان متوجه شد كه رگرسيون بين ابعاد هوش معنوي با رفتار شهروندي سازماني تا يك گام 
و سطح معناداري آن بيانگر اثر معنادار متغير عامل  Fپيش رفته است و  داده هاي جدول فوق نشان مي دهد كه نسبت 

به دست آمده كه در سطح )  =F 7/6(اين مرحله اثر رگرسيون در . خودآگاهي و عشق و عالقه در معادله رگرسيون است
درصد  10است، يعني اين متغير ) 10/0(، و ضريب تعيين محاسبه شده براساس اين متغير هستندمعنادار ) 007/0(معناداري 

با توجه به نتايج مي توان متوجه شد كه متغير عامل  .واريانس متغير رفتار شهروندي سازماني را پيش بيني مي كند
 است.خودآگاهي و عشق و عالقه نسبت به ديگر متغيرها پيش بيني كننده قوي تري براي رفتار شهروندي سازماني 

براي بررسي  اخالق اسالمي كار بطور معناداري قادر به پيش بيني رفتارشهروندي سازماني مي باشد: فرضيه فرعي سوم
 . است شدهاز رگرسيون چند گانه به روش همزمان استفاده  رضيهفاين 

 
جدول تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون بين اخالق اسالمي كار و رفتار شهروندي سازماني به : 8 جدول

 روش همزمان

 R ² R F ‹ P β T ‹ p 

 متغير
 پيش بين

 02/0 3/2 269/0 02/0 4/5 07/0 269/0 اخالق اسالمي كار

 
و با توجه به سطح معناداري . است)  >05/0P( معنادار گرديده) 4/5(برابر با   Fشود مقدار همانگونه كه مشاهده مي

يعني اينكه متغير ).  >02/0P(معنادار شده است  اخالق اسالمي كارتوان نتيجه گرفت كه، مقدار بتاي متغير ستون آخر مي
محاسبه ) ضريب تعيين(ضريب همبستگي چندگانه . بيني نمايدمي تواند رفتارشهروندي سازماني را پيش اخالق اسالمي كار

شهروندي  درصد واريانس متغير رفتار 7مي تواند  اخالق اسالمي كار است، يعني متغير) 07/0(شده براساس اين متغيرها 
 .را پيش بيني كند سازماني

 كار با رفتار شهروندي سازماني رابطه معناداري وجود دارد بين اخالق اسالمي: فرضيه فرعي پنجم
 ضريب همبستگي بين اخالق اسالمي كار با رفتار شهروندي سازماني: 9جدول 

 رفتار شهروندي سازماني 

 P › ضريب همبستگي

 02/0 270/0 اخالق اسالمي كار

 R ² R F ‹ P β T ‹ p متغير ها گام ها

 007/0 7/2 313/0 007/0 6/7 10/0 313/0 )خودآگاهي و عشق و عالقه( 4عامل  اول
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دست آمده اند و از ه ب) 02/0(در سطح ) 270/0(كه ضرايب همبستگي برابر با  گفت با توجه به جدول فوق مي توان 
 ). >05/0P(كمتر مي باشد لذا اين ضريب معنادار شده است ) 05/0(آنجا كه اين سطح از مقدار قابل قبول 

اخالق اسالمي كار و هوش معنوي بطور معناداري قادر به پيش بيني رفتارشهروندي سازماني مي : فرضيه فرعي پنجم
 .است شدهاز رگرسيون چند گانه به روش گام به گام استفاده  فرضيهبراي بررسي اين .باشد
 

جدول تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون بين اخالق اسالمي كار و هوش معنوي با رفتار : 10جدول 
 شهروندي سازماني به روش گام به گام

كه رگرسيون بين اخالق اسالمي كار و هوش معنوي با رفتار شهروندي سازماني  گفت با توجه به جدول فوق مي توان 
و سطح معناداري آن در مرحله اول بيانگر اثر  Fتا دو گام پيش رفته است و  داده هاي جدول فوق نشان مي دهد كه نسبت 

به دست آمده كه در سطح )  =F 6/5(در اين مرحله اثر رگرسيون . معنادار متغير هوش معنوي در معادله رگرسيون است
درصد  7است، يعني اين متغير ) 07/0(معنادار مي باشد، و ضريب تعيين محاسبه شده براساس اين متغير ) 2/0(معناداري 

و سطح معناداري آن در مرحله دوم بيانگر اثر معنادار  Fنسبت .واريانس متغير رفتار شهروندي سازماني را پيش بيني مي كند
به دست آمده )  =F 1/5(در اين مرحله اثر رگرسيون . عنوي و اخالق اسالمي كار در معادله رگرسيون استمتغير هوش م

است، يعني اين ) 13/0(معنادار مي باشد، و ضريب تعيين محاسبه شده براساس اين متغيرها ) 08/0(كه در سطح معناداري 
كه متغير  گفت با توجه به نتايج مي توان  .پيش بيني مي كننددرصد واريانس متغير رفتار شهروندي سازماني را  13متغيرها 

 . هوش معنوي نسبت به ديگر متغير پيش بيني كننده قوي تري براي رفتار شهروندي سازماني مي باشد

 
 بحث و نتيجه گيري 

شهروندي سازماني  براساس نتايج حاصل شده از تجزيه و تحليل داده هابين اخالق اسالمي كار و هوش معنوي با رفتار
شهروندي سازماني  رفتار بدين معنا كه با افزايش اخالق اسالمي كار و هوش معنوي ، .رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد

، (هاشمي شيخ )1392 ،علويو  احمدي (سيدجوادين،نتيجه  آزمون اين فرضيه با نتايج تحقيقات  .كاركنان افزايش مي يابد
(هارون، زمان و  ،)2014 ،يزداني، ()2014 ،پورشريعتي و همكاران، ()2014 ،، (مقدم پور )1393 ،شباني و همكاران

نشانه اي از  نتايج نشان مي دهد كه رفتار شهروندي سازماني،.هم سويي داشته است )2001 ،، (چن و لي فار )2012  ،رحمان
مشتريان و موكالن را در  جامعه، ،مانند سرمايه گذاري،كار در شرايط سالم و درباره بروندادهاي سالم براي ذي نفعان 

سازماني كه داراي كارمنداني معتقد به زندگي گرانبها و .رفتارشهروندي سازماني كل نگر ،جامع و استراتژيك است .بردارد
عات محيط را طور مداوام توانايي سازمان براي دريافت و تفسير اطاله مقدس و ارتقاي خود به يك منبع قدرتمند باشد ب
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 02/0 3/2 274/0 02/0 6/5 07/0 274/0 معنويهوش  اول

 هوش معنوي دوم
 اخالق اسالمي كار

360/0 13/0 1/5 008/0 241/0 
235/0 

1/2 
07/2 

03/0 
04/0 



 1394 تابستان                                            )   39(مسلسل  سومهم، شماره دفصلنامه نوآوري هاي مديريت آموزشي / سال 

32 

افزايش داده و شانس سازمان براي بقا و رشد تقويت خواهد شد و در نتيجه رفتارهاي شهروندي سازماني در آن افزايش مي 
، خيرانديش و زارعي متين( وجود خواهد آمده يابد و فرصت هاي ترغيب نوآوري،كسب دانش و توسعه قابليت ها ب

معنوي هم مي توان براي حل مشكالت روزانه استفاده كرد او هوش معنوي را  بيان كردند كه از هوش .)71: 1390 ،جهاني
اخالقيات در ساز مان نقش مهمي دارد،هر چه سازمان درباره  .اصوال در جهت حل مسائل وجودي و اخالقي دانسته است

زان به بهره وري سازمان باال مي كاركنان خود اخالقي تر عمل كندو كاركنان به مدير و سازمان اعتماد بيشتري داشته باشند،
ين  اخالق اسالمي كار و هوش معنوي با رفتارشهروندي سازماني رابطه مستقيم و معناداري وجود  به عبارت ديگر .رود مي

دارد به اين معنا است كه هر چه افراد سازمان توانايي بيشتري در عمل كردن مبتني بر اصول ،ارزش ها و باور ها داشته باشند 
مي توانند به الگويي مشترك براي سازمان خود دست پيدا كنندو در نتيجه ويژگي هايي چون وظيفه شناسي،مسئوليت بهتر 

 .پذيري و تعهد در آنها افزايش خواهد يافت
كه متغير هوش معنوي نسبت به ديگر متغير پيش . با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه مي توان متوجه شد

پورشريعتي و ، ()2014 ،(مقدم پوراين نتايج با تحقيقات . ي تري براي رفتار شهروندي سازماني مي باشدبيني كننده قو
در سرتاسر كشورهاي اسالمي، قدرت ايمان و تأثيرگذاريش بر فرايند . همسو مي باشد )2014 ،(يزداني ،)2014 ،همكاران

 مسئوليت از ايمان انسان در اگرچه نوع نگاه انسان به كار واين بدان معناست كه . زندگي انسان ها واضح و ثابت شده است
 مهم اخالق مطلوب سازماني نشأت گرفته مي شود اما اين امر باعث نمي شود كه ازكار كردن احساس رضايت و امور

زمينه  در تحقيقات ديگري كه در اين. بهبود اخالق سازماني او ندارد همين امرتأثيري بر خودشكوفايي كند و خشنودي و
عنوان يكي از فاكتورهاي اخالق كار داراي اثر مثبت بر رفتار شهروندي محسوب ه صورت گرفته است اعتقادات و ايمان ب

زير بناي همه ارزشها در سازمان، ارزش هاي اخالقي مي . عنوان عاملي جهت كاهش استرس استه چنين ب مي شد و هم
رفتار شهروندي سازماني نيز بر پايه اصول و ارزشهاي . اه ويژه اي داردكه در حوزه كارآمدي منابع انساني جايگ باشد،

 ليكن رفتار اخالقي و ماهيت آن تأثير غيرقابل انكار بر رفتار اخالقي خارج از قوانين و مقررات اجتماعي استوار است،
گفت در جامعه كنوني ما، متأسفانه بايد . دارد شهروندي سازماني و نوع آن و همچنين ميزاني كه افراد آن را بروز مي دهند،

به علت اينكه بارها و بارها جوانان با استعداد و آگاه ما در فعاليت هاي شغلي خود تالش زيادي كرده اند، به پشتكار و 
بنابراين بايد جوي اخالق مدار در سازمان . دانش آنها بها و ارزشي كه درخور تالش و كوشش آنها باشد، اعطا نشده است

كرد تا كاركنان احساس كنند با عدالت با آنها برخورد مي شود و مديريت براي تالش ها و كوشش هاي آنان ارزش  ايجاد
قائل است كه با اين كار كارمندان رفتارشهروندي در سازمان خواهند داشت و فراتر از نقش و وظيفه خود عمل خواهند 

 .كرد
و  )تفكر كلي و بعد اعتقادي( ا يافته ها نشان داد بين عامل يكبراساس نتايج حاصل شده از تجزيه و تحليل داده ه

نتايج اين  .با رفتار شهروندي سازماني رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد )خود آگاهي و عشق و عالقه( عامل چهارم
نتايج  .مي باشدهمسو  )2014 ،(يزداني ،)2014 ،پورشريعتي و همكاران، ()2014 ،(مقدم پورتحقيق با نتايج مطالعات 

ط پژوهش هاي فوق نشاتگر اين است كه عوامل و مولفه هاي هوش معنوي در ارتقا رفتار شهروندي سازماني و بهبود رواب
چه ابعاد هوش معنوي شيوه ها و ابزارهاي مختلفي را براي توسعه و غني سازي رفتار در در سازمان رابطه وجود دارد اگر

قع هوش معنوي بعنوان بستر شكل دهنده شخصيت سازمان ها كه در بردارنده احساس يگانگي در وا .كار مي برنده سازمان ب
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اتحاد و توافق .و وحدت و عدم وجود ابزار هاي عملكردي افراد ساز مان مي باشد مي تواند بر رفتار سازماني تاثير گذارباشد
م كارها مي شود و رشد قابليت هاي كاركنان داشتن سطوح متعالي از هوشياري معنوي باعث بوجود آمدن روحيه در انجا

ژكاركردهاي راه حلي براي كاهش ك معنويت در محيط كار مي تواند پاسخ و. به شكلي مستمر توسعه خواهند يافت
:  1388ساغرواني، ( بيگانگي، استرس، سازش بيش از حد و زوال شخصيت براي كاركنان باشدسازماني همچون از خود

تجارب معنوي افراد را از انجام رفتارهاي ضد شهروندي  .عميق ترين و كامل ترين نوع هوش استهوش معنوي . )39
سازماني باز مي دارد، بطوري كه ديگر با وجود هوش معنوي رقابت ها و تفاوت ها در محيط كاري معناي ندارد بلكه 

وجود هوش معنوي باعث همگرايي و  .مي كنندكاركنان  به طور خالقانه و داوطلبانه در مسائل و كارهاي سازمان مشاركت 
 .مشاركت كاركنان مي شود

 )عشق و عالقه خودآگاهي،( براساس نتايج حاصل شده از تجزيه و تحليل داده ها نتايج نشان داد كه متغير عامل چهارم
 .نسبت به ديگر متغير ها پيش بيني كننده قوي تري براي رفتار شهروندي سازماني مي باشد

نيز مويد نتايج  )2014 ،(يزداني ،)2014 ،پورشريعتي و همكاران، ()2014 ،(مقدم پورژوهش هاي محققان ديگر نتايج پ
اين افراد معتقدند كه سازمان ها با تاكيد بر ويژگي هاي معنوي افراد و تعيين رسالت تمامي افراد .تحقيق حاضر مي باشند

مشترك آنان سعي در ارتقا رفتار در سازمان مي كنند و در واقع تقويت يك سازمان مانند اعضاي خانوده و تبيين سرنوشت 
ظرفيت وجودي افراد براي ورود به سطوح نامتعارف و متعالي  هوشياري منجر به خلق يك جو مبتني بر رفتارشهروندي 

يران در واقع با نهادينه در تحليل وتبيين نتايج به دست آمده از فرضيه فوق مي توان گفت سازمان ها و مد .سازماني مي شود
كردن ويژگي ها و مشخصه هاي هوش معنوي در بين اعضاي سازمان،آن را تبديل به يك فرهنگ مي كنند و از اين طريق 

ه رشد و تحول هوش معنوي صورت طهرچند كه تحقيقات زيادي در حي.موجب بهبود رفتار شهروندي سازماني مي گرداند
كيفي است ولي مي توان گفت كه استعداد اين هوش در افراد مختلف متفاوت -جربينگرفته است و نيازمند تحقيقات ت

به .است و در اثر برخورد با محيط هاي غني كه سواالت معنوي را بر مي انگيزد، به تدريج تحول يافته و شكل مي گيرد
يي ا كه هرچه افراد سازمان تواناعبارت ديگر مي توان رفتارشهروندي سازماني را در يك سازمان پيش بيني كرد به اين معن

اعتقادات و هنجارهاي سازماني داشته باشند بهتر مي توانند به الگويي مشترك براي سازمان  ،بيشتري در همنوايي با ارزش ها
البته اين نكته را  .خود دست پيدا كنند و در نتيجه ويژگي هايي چون وظيفه شناسي و تواضع در آنها افزايش خواهد يافت

تعلق و تخصص تاثير به سزايي در رشد  امنيت، رواني، در حقيقت سالمتي سازمان از لحاظ فيزيكي، :د در نظر داشت كهباي
وظيفه شناس و متعهد و سودمند هستند و از روحيه  كارمندان، در سازمان هاي سالم، .قابليت ها و انجام وظايف افراد دارد

 .عملكرد بااليي برخوردار هستند
 مي تواند رفتار اخالق اسالمي كاربراساس نتايج حاصل شده از تجزيه و تحليل داده ها نتايج نشان داد كه متغير 

نتايج .بيني نمايد،اين متغير مي تواند واريانس متغير رفتارشهروندي سازماني را پيش بيني كندشهروندي سازماني را پيش
اسالم .همسو مي باشد )1393( ، هاشمي شيخ شباني و همكاران)1392( سيدجوادين و همكاران پژوهش هاي محققان ديگر

به عنوان دين خاتم،كه درتمام عرصه ها،آموزه هاي جامع و متناسب با سعادت و كمال حقيقي انسان عرضه كرده است در 
مي تواند شهروندي سازماني نيز دستورهاي بي بديلي دارد كه هيچ جامعه اي بدون عملي ساختن آنها ن خصوص رفتار

 آيات و روايات بسياري به شيوه هاي رفتاري شهروندي سازماني در برابر خويشان،.مدعي تحقق آرمانهاي اجتماعي باشد
در مقايسه با رويكرد هاي متعارف در تبيين رفتار  .همكاران و مانند آن اشاره دارند كه در نوع خود ممتاز است همسايگان،
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ميز رويكرد اسالمي به اين موضوع در نظر گرفتن عامل قصد و نيت افراد در اين يكي از وجوه م شهروندي سازماني،
از اين نظر ممكن است فرد با نيت خوب جلوه دادن خود در محيط كار و بد جلوه دادن همكارانش درگير  .رفتارها است

كاركنان است و سازمان هدف اساسي رشد و بالندگي  به اين ترتيب در تفكر اسالمي، .رفتار شهروندي سازماني شود
اين امر  .بستري براي شكوفايي استعدادهاي بالقوه كاركنان و حمايت از آنان در جهت رسيدن به كمال مطلوب انساني است

مي تواند بستر مناسبي براي حاكميت رويكرد مديريت مبتني بر اخالق را در سازمان فراهم، واز اين طريق ضمن ايجاد 
رفتار .كاركنان به اهداف فردي خود،فضاي مناسب براي اثربخشي سازماني نيز فراهم كند فضاي الزم براي دستيابي

شهروندي سازماني ملهم از اخالق اسالمي كار كاركنان را در مسير كمال پيش مي برد و موجب افزايش چشمگير كارايي 
 . و اثربخشي سازماني مي شود

بين اخالق اسالمي كار با رفتارشهروندي سازماني رابطه مستقيم و براساس نتايج حاصل شده از تجزيه و تحليل داده ها
 ، هاشمي شيخ شباني و همكاران)1392( سيدجوادين و همكاراننتايج پژوهش هاي محققان ديگر  .معناداري وجود دارد

ن در ايمان مذهبي اگر بر مبناي اين استدالل اين موضوع را بپذيريم كه ريشه هاي اخالقي را مي توا.همسو مي باشد )1393(
جستجو كرد بر اين مبنا رفتار شهروندي كاركنان در سازمان ها را نيز كه در اين ارزش ها ريشه دارد،مي توان از اموري به 

همواره تمايل و گرايش به بروز رفتارهاي شهروندي سازماني  از اين ديدگاه، .حساب آورد كه فضيلت محسوب مي شوند
ايجاد انگيزه بيشتر در كاركنان به منظور بروز اين  دستاورد دين در حوزه بسترسازي،.ارددر كاركنان سازمان وجود د

اخالق اسالمي كار سبب مي  .)1390موغلي و همكاران،( رفتارها و ثبات و پايداري اين جريان رفتاري در سازمان است
سالمي بر نگرش كاركنان به جهت ايجاد رفتار شود كه مديران بر مبناي درك فوق العاده اي از تأثير متغيرهاي اخالق كار ا

مطلوب در سازمان تالش نموده، و موانع ايجاد رفتارشهروندي سازماني مطلوب را آسيب شناسي كرده و دريابند چه 
اخالق بايد در تك تك . متغيرهاي ديگري در تأثير و تأثر رفتارشهروندي سازماني و اخالق كار اسالمي دخالت دارند

اقتصادي و هنري جاري باشد و هر فردي تالش كند تا بستري مناسب را براي تجلي اخالق وارتقا  اجتماعي، فعاليت هاي
 .                                                                                  رفتارهاي شهروندي سازماني ايجاد كند
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