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چکیده
هدددا ايددن شددروهی بررسددي رابطدده بددین هددوش معنددوي و رفتددار
شهروندي سازماني اعضاي هیئت علمي دانشگاه حکیم سدزوواري
در سال تحصیلي  1932-1921ميباشد .اين شروهی از نظر هدا
کاربردي و از نظر روش و ماهیدت تحلیدل توصدی ي _ همزسدتگي
ميباشد .براي اندازهگیري هوش معنوي از مقیاس خود گوارشدي
کینگ ساخته شده در سال  9113و براي سنجی رفتار شهروندي
سازماني از شرسی نامده رفتدار شدهروندي سدازماني شودسدکاا و
مکنوي در اين است اده شد .جامعه آماري متشکل از اعضاي هیئت
علمي تمام وقت دانشگاه حکیم سزوواري ميباشد کده در حددود
 143ن ر ميباشند که براساس جدول تعیین حجم نمونده کرجسدي
و مورگان ،حجم نمونه  111ن ر در نظرگرفته شد .نمونه گیري بده
روش تصادفي طزقه اي نسزي صورت گرفت .شروهی از دو نرم-
افوار  SPSSو  LISRELجهدت تجويده و تحلیدل دادههدا اسدت اده
کرده است .نتايج اين شروهی نشان داد که هدوش معندوي اعضدا،

Dr. Hassan Nodehi
Zohre Sadat Sadr4

Abstract
The purpose of this article is to study the
relationship between the spiritual intelligence
and organizational-citizen behavior of the
faculty members in Hakim Sabzevari University
in the academic year 2010-2011. This is an
applied research using descriptive-correlation
methodology. In this study, LISREL and SPSS
were used for analyzing the data. The results
indicated that spiritual intelligence of the faculty
members of this university with the vectorial
coefficients of 0.20, 0.29, 0.47, 0.27 affects
directly on the work conscience, devotion and
sacrifice, civil virtue, respect, respectively and
the effect of the spiritual intelligence on the
altruism with the vectorial coefficient of 0.12
was not confirmed
Keywords: Intelligence, spiritual intelligence,
organizational citizen behavior, civil virtue,
altruism, work conscience
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زندگي راري ميتواند در دهت ايجاد اين مزيت گامي مهم

مقدمه

بر دارد.

در میااان مودااودام و مالومااام مت اااوم و ی یااده
روردگار ،بشر هام چناان ررساي ناسات را دارا اسات .باا

تارنون ،اين رسش همواره مطرح بودهاست ره هاو

ودود تحقیقام و مطالعام فراوان در اين زمینه باز هم ،بشر

چیسااتد از رجااا ماايآياادد و چگونااه رشااد ماايرناادد

همواره موضوعي دذاب باراي مطالعاه باه من اور رشا

روان شناسان رو ها و ابزاري را براي انادازهگیاري هاو

و

است اده از دنبههاي ناشناخته انسان در علم مديريت است .از
میان همه اين ی یادگيهاا ،هاو

ساختند ،تعري

موضاوعي اسات راه از

ارسطو از انسان هم ون حیواني انديشهورز،

مشااغلهياااي فرااري دربااااره هااو

ديرباز آدمي به ژوهش و ت حص در مورد ابعاد ،ت ااهرام،

شاااناختي دياااد آورد

(صمدي.)111: 1931،
هااو  ،رفتااار حاال مساازلا سااازگارانهاي اساات رااه در

ويژگيها و انواع آن عالمهمند بوده است.
معنوي شامل مجموعاهاي از مهاارمهاايي اسات

راستاي تسهیل اهداف راربردي و رشاد ساازگارانه دهات-

ره به عنوان وثیقه و بیمه در ساییده د مارن  91بودودآماد.

گیري شده است .رفتار سازگارانه ،شباهت اهداف متعاددي

امروزه ما با چالشها و فرصتهااي فراواناي روبارو هساتیم.

را ره باعث تعارض دروني ميشوند ،راهش مايدهاد .ايان

ناارس سااري فاانآوري ،حضااور همااه دااايي و همااه زماااني

م هو هو  ،مبتني بر گزارهاي است ره فرايند حررات باه

اطالعام ،افزايش تنوع فرهنگي و نیاز به شهروندان دهااني

سوي اهداف ،انجا راهبردهايي را براي غلبه بر موان و حل

براي برماراري ارتبااو و همرااري مساالمت آمیاز ،تاوا باا

مساازله ضااروري ماايسااازد( .ايمااونز1222 ،1؛ اسااترنبرگ،9

احترا و سازنده گوشهي از اين تغییرام است .حال چگوناه

1221؛ به نقل از :نازل)9112 ،9

هو

ميتوان اين نوع از تغییرام را در دسات گرفاتد در حاالي

تجربه نشان ميدهد ره در طاول تااري  ،هرچاه هاو

ره مهارمهاي فرري سنتي هنوز هم الز هستند ولي ديگر

ظاهري بشر بیشتر شده است ،گرايشهاي ناهنجاار ،راههااي

آنها براي اطمینان از توسعه مداو و موفقیتهاي ما رافي به

خطا و مسزله آفريني و ايجاد معضل و بحاران باراي بشاريت

ن ر نميرسند .نیاز ما به توسعه ظرفیتهاي باالتر ره ترریب

نیز بیشتر شده است .روانشناساان در ابتادا باا تعريا

و فراتر از مهارم هاي ديگار ماا اسات ،باه ماا اداازه ديادن

هیجاني سعي رردند اين آسیب را دباران نمايناد .سای
اضافه رردن انواع دديادي از هاو

تصوير بزرگ و انتااب ايدار باراي خودماان و ديگاران را

معنوي» و «هو

ميدهد.
هماان طااور راه دهااان ماا بااه طاور فزايناادهي در حااال

ودودي» ره متوده م اهیمي ن یر مرگ و

ی دهتر شدن است از ما ميطلبد راه باا مارد  ،باا یشاینه و

برخالف هو

دهان بینيهاي رامالً مت اوم ،تعاملي سازنده داشاته باشایم.

مربوو است ،هو

توانااايي عماال بااا شاا قت و خاارد يرااي از بااا ارز تاارين

تجلیام ،ارتباو دارد و دمال الهاي ،هاو

داراييهاي ما است .اين توانايي را هو

باا

تحات عناوان «هاو

زناادگي اساات ،سااعي در ترمیاال تعرياا

معنوي مينامند.

هاو

خااود نمودنااد.

ظاهري ره فعالیت آن به حاوا

ان گاناه

باطني با درک دهان یراموني به عناوان
بااطني خ تاه را

بیدار ميسازد( .عبدا...زاده و همراران.)99 :1933 ،
م هااو هااو

از ساااوي ديگااار ساااازمانهااااي اماااروزي نیااااز باااه

معنااو

در ادبیااام آرادمی ا
2

انعطاف ذيري براي موفقیت و موادهه با رمباا دارناد .رفتاار

روان شناسى برا اولین بار در سال  1221توسط استیونز

شهروندي سازماني نوعي رفتار است ره ضمن ايجاد منافعي

و بعد از آن در سال  1222توساط ايماونز مطارح شاد .باه
1

موازام اين دريان ،گاردنر  1222م هو هو

هم چون بهارهوري بیشاتر ،ری یات دامعاه و بهباود ری یات

در ابعاد ماتل
23

معنو را

مورد نقد و بررسى مرارداد و ذير

اين
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م هاو ترریباى معنويات و هاو

 -2توسعه سطوح هوشیاري :آخرين مول ه هو

را باه چاالش رشاید

(سهرابي.)12 :1931 ،

به توانايي ورود به مراحل باالتر هوشیاري از دمله هوشیاري

سانتو  )9111( 1معتقد اسات هاو

معناوي در ماورد

ارتباو با آفرينناده دهاان اسات .وي ايان هاو

خااالص ،آگاااهي ریهاااني ،وحاادم و يرتااايي اشاااره دارد
(رینه.)9113،

را تواناايي

شناخت اصول زندگي (موانین طبیعي و معنوي) و بناا نهاادن
زندگي براسا

اين موانین تعري

زوهار و مارشال )9111( 1هو
زير تعري
«هااو

معنوي

زهار در رتاب خود تحت عنوان هو

ررده است.

معناوي ،نیلاوفر

را بااه عنااوان ساامبل شاصااي اساات اده ماايرنااد رااه داراي
هو

معناوي را باه صاورم

رردند:

معنوي است .است اده از نیلوفر به عنوان سامبلي غاايي

از انساني ره داراي هو

معنااوي ،هوشااي اساات رااه بااه وساایله آن مااا

معنوي است ،راه آشراري دهات

ترریب سنن غربي و شارمي اسات .باه عقیاده زهاار ،هاو

مشاارالم معنااايي و ارزشااي را حاال راارده و بااه آنهااا مااي-

معنااوي رماا

ردازيم .هوشي است ره از طريق آن ما ميتوانیم فعالیت ها

محدوديت ها را از میان برداشته و هم ون نیلوفري از درون

و زندگيمان را در فضايي غنيتار ،وسای تار و باا معناادارتر

لجن ،شاروفا شاويم .نیلاوفر زنادگي را در تااريري و لجان

از رو هاي زندگي معنا

و زماین

مرار دهیم و تعیین رنیم ردا ي

آغاز ميرند و با حررت به سمت خورشید ،عار

بیشتري دارد».
رینااه هااو

ماايرنااد رااه بااا تایاال و رويااا ردازي

را به هم متصل ميرند .در فلس ههاي آسیايي ،نیلوفر سامبل
معنااوي را بااه عنااوان ي ا

ظرفیااتهاااي نهنااي تعرياا

مجموعااه از

غايي تمامیت ميباشد و هادف معنويات غارب دساتیابي باه

ماايرنااد رااه در وحاادم و

چنین تمامیتي بودهاست و روانشناسي اين تمامیات را رماال
مينامد (ساغرواني.)29 : 1933،

يریارچگي و راربرد انطبامي دنباههااي غیرماادي و ماافو
هستي فرد و رسیدن به نتايجي از مبیل انديشه ودودي عمیق،

متغیر ديگر اين تحقیق رفتار شهروندي سازماني 3اسات.

بهبود معنا ،شناخت خويشتن برتر و سلطه بر ساطوح معناوي

اين م هو براي اولین بار توسط ارگان در اوايل دهاه 1231

شررت دارند(رینه.)9113،

میالدي به دنیاي علام اراهاه شاد .تحقیقاام اولیاهاي راه در

رینه براي هو

معنوي  2مؤل ه یشنهاد ميدهد:

 -1ت رر انتقادي :اولین مول ه هاو

زمینه رفتاار شاهروندي ساازماني انجاا گرفات بیشاتر باراي

معناوي باه ت رار

شناسايي مسئولیتهاا و ياا رفتارهاايي باود راه راررناان در

انتقادي وداودي اشااره دارد و تواناايي انديشایدن باه طاور

سازمان داشتند ،اما اغلب ناديده گرفته مي شد .اين رفتارها با

انتقادي به حقیقت ودود ،هستي ،عالم ودود ،زمان ،مرگ و

ودود اين ره در ارزيابيهاي سنتي عملررد شاغلي باه طاور

ديگر موضوعام ماوراء طبیعي يا ودودي تعري
 -9تولید معناي شاصي :دومین مول ه هو

ميشود.

نامص اندازه گیري مي شدند و يا حتي گااهي اوماام ماورد

معنوي باه

غ لت مرار ميگرفتند ،اما در بهبود اثر باشي سازماني ماؤثر
بودند (بینستوک و همراران 9119 ،2؛.)911

تولید معناي شاصي اشاره دارد ره به تواناايي خلاق معناا و

اين اعمال ره در محل رار ات ا ميافتند را ايان گوناه

هدف شاصاي در رلیاه تجاارب دساماني و رواناي شاامل
ظرفیت خلق و تسلط يافتن به مقصود زندگي است.
 -9آگاااهي متعااالي :سااومین مول ااه هااو

تعري

ميرنند:

معنااوي بااه

«مجموعااهاي از رفتارهاااي داوطلبانااه و اختیاااري رااه

ظرفیت شناخت و درک ابعاد برتار خاود ،ديگاران و دهاان

باشي از وظاي

رسمي فرد نیستند ،اما با اين ودود توساط

مادي اشاره دارد.

وي انجااا و باعااث بهبااود مااؤثر وظاااي
11

و نقااشهاااي

سازمانميشوند ( ».ا ل با و همراران  9112،؛)12
22
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رار گیر ند ،اين امر میسر ناواهاد شاد مگار آنراه اصاول و

ارگااان هاام چنااین معتقااد اساات رااه رفتااار شااهروندي
سازماني ،رفتاري فاردي و داوطلباناه اسات راه مساتقیماً باه
وسیله سیستمهاي رسامي اادا

مواعد مربوو به رفتار شهروندي سازماني و بساتر هااي الز

در ساازمان طراحاي نشاده

براي یاده سازي اينگونه رفتار ها فراهم گردد .ساازمانهااي

است ،اما با ايان وداود باعاث ارتقااء اثار باشاي و راارايي

امروزي نیاز به انعطاف ذيري براي موفقیت و موادهه با رمبا

عملررد سازمان مي شود (روهن و رول9112،11؛.)931

دارند .رفتار شهروندي سازماني نوعي رفتار است راه ضامن
ايجاد مناافعي هم اون بهاره وري بیشاتر ،ری یات دامعاه و

با ايان تعااري  ،از انساان باه عناوان شاهروند ساازماني
انت ار مي رود بیش از الزامام نقش خود و فراتر از وظااي

بهبود ری یت زندگي راري ميتواناد در دهات ايجااد ايان

رسمي ،در خدمت اهداف سازمان فعالیت رناد .باه عباارم

مزيت گامي مهم بر دارد.

ديگر ساختار رفتار شهروندي ساازماني باه دنباال شناساايي،

امااروزه بررسااي و تحقیقااام در اياان حااوزه از م اااهیم،

اداره و ارزيابي رفتارهااي فارانقش راررنااني اسات راه در

بسیار چالشبرانگیز اسات .بحاث هاو

معناوي ناه تنهاا در

سااازمان فعالیاات ماايرننااد و در اثاار اياان رفتارهاااي آنااان

حوزههاي فردي بلره در حاوزه هااي ساازماني ،نیاز ماورد

اثرباشي ساازماني بهباود ماي ياباد (بینساتوک و همرااران،

توده است و عالوه بر حوزههااي روان شاناختي وارد سااير
حوزههاي علو انساني ،از دملاه ماديريت ،شادهاسات .باه

 9119؛.)911
19

ادساروف و همراران الگويي ن اري را باراي تبیاین

درأم ميتوان گ ت ره شاايد علات تحقیقاام فزايناده در

رفتار مدني سازماندهي تن یم رردند راه شاامل  1عامال باه

حوزه معنويت ،مشاهده تاثیر چشمگیر آن ،در بهبود عملررد

شرح زير است:

فردي و سازماني بوده است.

.1

نااوع دوسااتي :رفتارهاااي ياااري دهنااده بااه من ااور

رم

به راررنان و ياا همرااراني راه داراي مشارالم

معنوي ،هوشي تحول ذير است ره باه او مادرم

هو

ميباشد تا خاال باشاد و ماوانین و نقاشهاا را دساتاو

19

تغییرام خود نمايد ،مادر به انجا اصالحام بيشمار گاردد

راري هستند ( ادساروف و مرنزي .)9111 ،
.9

وظی ه شناسي :رفتارهايي ره سابب مايشاود فارد

و بتواند شرايط را به بهترين شرل متحول رناد .باروز خاود

وظاي

خود را در ساطوحي بااالتر از حاد انت اار انجاا

تما عیار راررنان و رفتارهاي برتر در رار با ورود معنويات

12

ميدهد (ديیاال و هوي .)9111 ،
.9

به سازمان میسر خواهد بود.
اگرچه هو

ادب و احتاارا  :رفتارهاااي مؤدبانااه رااه از ايجاااد

مسئله و مشرل در محیط رار دلوگیري ميرند.
.2

منطق و تحلیل براي تصمیم گیري است اده مينماياد ،هاو
عاط ي نیز براي فهم و رنترل عواط

مردانگااي :رفتارهاااي دوانمردانااهاي رااه باعااث

خودداري از شروه و شرايت زياد در محل رار ميشود.
.1

عقاليي ،اطالعام را مديريت رارده و از

مورد نیاز است .اما هو

و احساسام ديگاران

معنوي دهت عوامل زير ضروري

فضیلت مدني :رفتارهايي ره نشاندهنده مشاررت

است:

فرد در فعالیتهاي مربوو به سازمان هساتند (شارررن و

 -رش

همراران.)1931 ،

مدرم مادارا و انعطااف اذيري باه هماراه ظرفیات توداه و

سازمانها ،به ويژه در رشورهاي توسعه نیافته و در حال

و است اده از عمیقترين منااب دروناي ،راه از آنهاا

دمت ،حاصل ميشود؛

توسعه بايستي زمینه را به گونه اي فراهم سازند ره راررنان

-داشتن ح

و مديرانشان با طیاب خااطر تماامي تجربیاام ،توانااييهاا و

محیط رار مواده ميشود؛

ظرفیت هاي خود را در دهت اعاتالي اهاداف ساازماني باه

23
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-توانايي تشایص معناي حقیقي رويدادها و شرايط و ايجاد

خود هستند به عنوان اينره معنويت به عنوان ي

رار با معنا؛

بین دو مورد ميباشد.
آمااارا  11در ساااال ( )9112ژوهشاااي تحااات عناااوان:

مشاص راردن و متعاادل راردن ارز هااي شاصاي باههمراه درک روشني از اهداف؛

همراري هو

-ح ظ ارز ها ،بدون مصالحه و صاد بودن.

انجااا داد .نتاااي

از دمله نتاي ديگر اسات اده از هاو

عامل تمیز

معنوي و هیجاني رهبري حرفاهاي اثارباش
ااژوهش نشااان داد هااو

معنااوي چااه بااه

معناوي ،تواناايي

صورم خود اي ا و چه به صاورم ارزياابي توساط رارمناد

ح ظ آرامش و تمررز در مواده باا بحارانهاا و آشا تگي-

از رنترل ساير عوامل رابطه معناداري باا اثرباشاي

هاست ،به عالوه باه راارگیري هاو

حتي

رهبري داشت.

معناوي باعاث ايجااد

هااوارد و همراااران 13در سااال ( )9112در تحقیقااي بااه

گرايشام نوعدوستانه نسبت به ديگاران و ايجااد ديادگاهي

بررسي ارتباو باین هاو

روشن فررانه و آرا نسبت به زندگي ميشود.
برخالف تصور بسیاري از افراد راه راار و محایط راار

رداختند و یشنهاد رردند ن ريه ردازان و دست اندرراران

هیچ دنبه معنوي ندارد ،تحقیقام نشان مايدهاد راه هاو

آموزشي بايد دانش خود را در مورد ارتبااو باین معنويات،

معنوي در بسیاري از حوزههاي راري ميتواند مورد است اده

رهبري تحول ،توسعه سازماني و گستر
ديرسون هارلي )9113( 12يا

مرار بگیرد.
هو

دهند.

مطالعاه ديدارشناساانه

نتیجه ژوهش رارشري و رضاازاده نشاان داد راه باین

درباره هو

معنوي انجا داد .هادف مطالعاه ايان باود راه

تصامیمگیاري عقالناي رابطاه

تجلي هو

معنوي و موضاوعام مرباوو باه آن را رااو

معنوي مديران با سب

مستقیم و معناداري ودود دارد.

نموده و اثرام آن را باه ويژگايهاا و راه حالهااي رهباران

معلمي و رمیبي در سال ( )9111در مطالعه اي به مقايسه
هو

معناوي و رهباري تحاول آفارين

بررسي نماياد .در ايان اژوهش 19ويژگاي محاوري هاو

معنوي و سالمت روان در افراد معتاد و غیر معتاد در

معنوي مثال خودآگااهي ،رالنگاري ،دلساوزي ،احتارا و

مرارز درمان و بازتواني دولتي و غیر دولتاي شاهر زاهادان

مارار

رداختند .يافتهها نشان داد ره بین نمرههاي هو

تشويق تنوع و موضوعاتي از اين مبیال ماورد رنراا
گرفت.

معنوي و

سالمت روان معتادان و غیر معتادان ت اوم معناداري ودود
دارد .به طوري ره معتادان به مواد مادر از هو

بهرنگي و موحدزاده در مطالعه اي به بررسي رابطه باین

معناوي

رهبري تحولي آموزشي ماديران باا رفتاار شاهروندي

سب

و سالمت رواني ايینتري نسبت به گروه عادي برخاوردار

سازماني دبیران در سال  1933رداختناد و مشااص شاد راه

معناوي و

بین رهباري تحاولي آموزشاي ماديران باا رفتاار شاهروندي

بودند .هام چناین در هار دو گاروه باین هاو

سازماني و ويژگيهاي آن در دبیران دبیرستانها رابطه ماوي

سالمت روان همبستگي معنادار مشاهده شد.
آريانسي 11در سال ( )9111به بررساي اثارام احتماالي
هو

و معنيداري ودود دارد.
دعايي و ناوري در ژوهشاي باه مادلياابي تااثیر درک

معنوي و هیجاني مديران ارشد ترریه بر عملررد مالي

حمايت سازماني بر رفتار شاهروندي راررناان هتال 1ساتاره

سازمان اينان رداخت.
11

ار

ررسااي و براناادي در سااال ( )9111در مطالعااه اي بااه

مشهد در سال  1933رداختند .نتااي نشاان دادناد راه

بررساي نقاش دياان و معنويات در توسااعه هادف :مطالعااام

تمامي ابعااد رفتاار شاهروندي ساازماني راررناان ايان هتال

موردي از دوانان هدفمند رداختند .نتاي نشانداد راه ديان

تحت تاثیر مستقیم حمايتهاي به عمل آماده از آناان باوده

و معنويت داراي ودوه اشتراک باه هماراه اعتباار و اصاالت

است.
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هويدا و نادري نیز در سال 1933به بررسي ساط رفتاار

گوانگلینه )9111( 91در مطالعاهي باه بررساي ارتبااو

شهروندي سازماني راررنان دانشاگاه اصا هان رداختاهاناد.

بین ح

راررناان از عادالت ساازماني و رفتاار شاهروندي

نتاي بررسي نشان داد همه ابعاد رفتار شهروندي سازماني در

سااازماني در شااررتهاااي خصوصااي رداخاات .وي نتیجااه

میان راررنان به دزء نوع دوستي بیش از حاد متوساط باود.

عاادالت سااازماني نقااش مثباات در شناسااايي

میزان دوانمردي در بین راررنان با توده به نوع وظااي

گرفاات ح ا

از

راررنااان سااازماني دارد و شناسااايي سااازماني ماارو رفتااار

ت اوم معنادار برخوردار بود .هم چنین بین مول ه هاي رفتار

شهروندي سازماني راررنان است و شناسايي سازماني نقش

شهروندي به دزء مول اه داوانمردي رابطاه مساتقیم وداود

واسااطه در رابطااه بااین عاادالتسااازماني و رفتااار شااهروندي

داشت.

سازماني دارد.
نزارتي و همراران ( )9111به تال

گودرزوند ( )9113به بررسي رابطه عادالت ساازماني و

براي ساخت مدلي

رفتار شهروندي راررنان سازمانهاي دولتي رشت رداخت.

بااراي دسااتیابي بااه رفتااار شااهروندي سااازماني از طريااق

يافته هاي ژوهش نشاندهنده اين مطلب است ره همه ابعاد

توانمندسازي مناب انساني رداختند .آن ها دريافتند ره نتاي

عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني مرتبط است.

توانمندساااازي منااااب انسااااني نقاااش رلیااادي در عوامااال
رفتارشهروندي سازماني دارد.

دمالي ،تقي اور ظهیار و صاالحي( )1933باه بررساي
رابطهي باین عوامال شاغلي و ساازماني باا رفتاار شاهروند

معرا ( )9111به بررسي رفتاار شاهروندي ساازماني در

دانشگاه

داخل سازمانهاي بحرين رداخت .وي دريافت ره رضايت

آزاد اسالمي به من ور اراهه مدل مناساب رداختناد و ايان

شغلي ،مقا و دايگااه و تجرباه شاغلي باه ترتیاب مهمتارين

نتاي حاصل شد :میزان بروز رفتار شهروند سازماني در بین

عوامل موثر بار رفتاار شاهروندي ساازماني در ساازمانهااي

سازماني اعضاء هیام علمي واحدهاي منطقه ي

اعضاء هیام علمي منطقه ي

بحرين هستند.

دانشگاه آزاداسالمي رماي

بیشتر از حد متوسط مي باشد .متغیرهاي رضايت شاغلي و

خالاد و همرااران( )9111باه بررساي رفتاار شاهروندي

تعهد سازماني بر روي رفتار شهروند سازماني تزثیر مثبات و

سااازماني و نقااش اایشبینااي رننااده آن باار روي موفقیاات

بر روي فرسودگي شغلي و دو سازماني تاثیر من ي دارناد.

تحصیلي دانشآموزان رداختناد .آن هاا دريافتناد راه ناوع

از مؤل اههااي رضاايت شاغلي ،مول اههااي ماهیات راار،

دوستي ،حسن نیت و داشتن وددان به من ور افزايش انگیزه

رضايت از همرااران و رضاايت از میازان حقاو و مزاياا

و يااادگیري دانااشآمااوزان برخااي از مهمتاارين رفتارهاااي

مدرم یشبیني رفتار شهروند سازماني را در دهت مثبات

مدرسان است.
91

روررمااز و ار سااي ( )9112بااه بررسااي ارتباااو بااین

دارناد .از مؤل اههااي ساهگاناهي فرساودگي شاغلي يعناي

رفتار شهروندي سازماني و هو

راهش عملررد فردي ،زوال شاصیت و خستگي عااط ي

هیجاني رداختند.
99

هر سه مدرم یشبیني رفتار شهروند سازماني را در دهت

نتاي بررسي استی ن چیمن و مايرل زارام ()9113

دارند .از مؤل ههاي سهگانه تعهاد ساازماني ،تنهاا

نشان داد ره بین فرسودگي شاغلي و هار ساه ابعااد آن باا

مول اه تعهاد هنجااري ،مادرم ایشبیناي رفتاار شاهروند

رفتار شهروند سازماني رابطه معراو

وداود دارد .بادين

سازماني را در دهت مثبت دارد .از مؤل ههاي ن گانه دو

معنا ره با افزايش سط فرسودگي شغلي ،میزان بروز رفتار

سازماني ،تنها مؤل ه رفتار حمايتيمدير ،مادرم ایشبیناي

شهروند سازماني راهش مييابد.

معرو

رفتار شهروند سازماني را در دهت مثبت دارد.

در راستاي شناسايي عوامال مرباوو باه رفتارشاهروندي
99

سازماني و تحلیل آنها در چند سط رانهو و چاي ()9113
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مطالعه اي بر روي  139واحد رستاري در  93بیمارساتان در

عنوان مؤل ه هاي تشریل دهناده رفتاار شاهروندي ساازماني

 1استان انجاا دادناد .نتااي مطالعاه نشاان داد راه ماذهب،

اعضاااي هیئاات علمااي دانشااگاه حراایم ساابزواري در سااال

مومعیت شغلي ،اثر باشي خود و عواط

تحصیلي  1932 -1921رابطه ودود دارد.

مثبات شاتیباني و

سر رستي با رفتار شهروندي در سط فردي مربوو بودند.
اارک ،يااون و هااان )9113( 92ژوهشااي تحاات عنااوان

رو
از آنجاهي ره هدف تحقیق حاضر تعیین رابطاه تجرباي

عواماال ماؤثر باار رفتارشااهروندي سااازماني رسااتاران انجااا

معنوي و رفتار شهروندي ساازماني اعضاا هیئات

دادند .اينان نتیجاه گرفتناد راه خاودرهبري ،توانمندساازي،

میان هو

رضايت شغلي ،تعهد ساازماني و رهباري تباادلي ان عامال

علمي ميباشاد از ن ار هادف ،رااربردي و از ن ار ماهیات،

مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني رستاران است.

تحلیل توصی ي _ همبستگي ميباشد.

همان طور ره مشاهده شد تحقیقاام نسابتاً فراواناي در
اين چند سال اخیر در مورد هو

دامعه تحقیق ،نمونه و رو

معنوي و رفتار شاهروندي

نمونه گیري

سازماني به طور دداگانه صورم گرفته است .ولاي تاارنون

در اين ژوهش دامعه آماري متشرل از اعضاي هیئات

به طور مشاص و باارزي تحقیقاي در ماورد بررساي رابطاه

علمي تما ومت دانشگاه حریم سبزواري است ره  123ن ار

معنوي و رفتار شهروندي ساازماني در هایچ ساازماني

داادول تعیااین حجاام نمونااه رردسااي و

هو

هسااتند و براسااا

چه آموزشي و چه غیر آموزشي صورم نگرفته اسات .تنهاا

مورگان ،حجم نمونه  111ن ر درن رگرفته شد .نمونه گیري

تحقیق مشابهي ره انجا شده است تحقیقي است ره توسط

تصادفي طبقه اي نسبي صورم گرفته است.

به رو

فتاااحي و همراااران در سااال  1931تحاات عنااوان بررسااي
ابزار

معنويت در محیط رار و نقش آن در بهبود رفتار شاهروندي

براي اندازهگیري هو

سازماني در میان راررنان دانشگاه تهران انجا شده است.

معنوي از مقیا

خود گزارشي

هدف اصلي از اين تحقیاق شناساايي رابطاه باین هاو

رینااه ساااخته شااده در سااال  9113اساات اده شااد .اياان

معنااوي و رفتااار شااهروندي سااازماني اعضاااي هیئاات علمااي

رسااش نامااه  92گويااهاي اساات رااه رینااه بااه صااورم

دانشااگاه حراایم ساابزواري در سااال تحصاایلي 1932 -1921

لیراارم طراحااي راارده اساات2 .

خودارزيااابي و در مقیااا

معنوي شامل ت رر ودودي انتقادي ،خلق معناي

است .از اين رو و با توده به نقش و اهمیتي راه هار دو ايان

مؤل ه هو

متغیرهااا در محاایط سااازمان و راررنااان سااازمانهااا و بهبااود

شاصي ،آگاهي متعالي و توسعه حالت آگاهي است.

عملررد فاردي و ساازماني دارناد و توداه باه اهمیات نهااد

براي سنجش رفتار شهروندي ساازماني از رساش ناماه

معناوي و رفتارشاهروندي

رفتار شهروندي سازماني ودسراف و مرنزي در سال9111

آموز

باه بررساي رابطاه هاو

سااازماني اساااتید دانشااگاه رداختااه شااد و باار اياان اسااا

ساخته شده و براي اولین بار در ايران

فرضیه هاي زير مورد بررسي مرار گرفتند:

سوي نعامي و شرررن مورد است اده مرار گرفته است .ابعاد

بین هاو

از آمادهساازي از

معناوي و رفتاار شاهروندي ساازماني هیئات

رفتار شهروندي سازماني شامل نوعا دوستي ،ودادان راري،

علمي دانشاگاه حرایم سابزواري در ساال تحصایلي -1921

گذشاات و فادارااااري ،فضیااالت شهرونااادي و احتاارا و

 1932رابطه ودود دارد.

ترريم ميبااشاد.

بااین هااو

معنااوي و نااوع دوسااتي ،ودااادان راااري،

گذشت و فادارااري ،فضیالت مادني ،احتارا و تراريم باه
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محاسبه ره ضريب آل ااي ررانبااس باراي رسشانامه هاو

روايي
روايي متغیرهاي اين ژوهش برحساب رواياي ساازه در

معنوي  ٪31و براي رسشنامه رفتار شهروندي سازماني ٪32

مالب تحلیل عاملي ارتشاافي و تاهیادي و هام چناین رواياي

از سااختارها و رال

به دست آمد.اين مقاادير باراي هريا

محتوا مورد بررساي مرارگرفات و ساؤاالتي راه مقادار باار

رسش نامه به ت ریا

عاملي رمتر از  1/1رسب ررده بودند ،حذف شدند .آمااره

آنجاهي ره اين مقادير باالتر از  %11مايباشاد لاذا مايتاوان

از سااختارها

ادعا نمود ره اين ابزار به رار رفته از ايايي بااليي برخوردار

شاخص ر ايت نمونه گیري ( )KMOهري

نیز بزرگتر از  1/1بدست آمد ره از ر ايت نمونهگیري خبر

در دادول زيار اراهاه شاده اسات از

است.
رینااه در سااال  9111در ياا

ميدهند .هم چنین مقدار معني داري آزمون بارتلات تماامي
ساختاره روچرتر از  1/11است ره نشان مايدهاد مااتري

نمونااه  112ن ااري از

دانشجويان دانشگاه ترنت رانادا آل اي ررانباس رسش ناماه
را  ٪21و ايااايي رسااش نامااه را بااه طريااق تصاانی

واحااد نیساات و ماايتااوان از تحلیاال عاااملي بااراي شناسااايي

گاازار

ساختار بهره برد.

نمااود .در يا

٪32

مطالعااه ديگاار بااا اساات اده از رو

تحلیل عاملي تاهیدي در نر افازار LISREL

تحلیل عاملي تزيیدي آل اي ررانباس و آل اي استاندارد شاده

از متغیرهااي

نیز  ٪29به دست آمد .معلمي و همراران نیز آل اي ررانباس

مستقل و وابسته بطور دداگانه است اده شاد نتااي حاصاله از

رسش نامه را  ٪32و هم نین ضريب اعتبار اين رسش نامه

بعدي بودن

نمونااه  11ن ااري در فاصااله

از رو

نساه  3/12نیز باراي بررساي رواياي هار يا
تحلیل عاملي ارتشافي و تاهیدي ره نشانگر ت
هر ي

را از طريااق بازآزمااايي در يا

زماني متوسط 9ه ته  ٪11محاسبه نمودناد (معلماي ،رمیباي،

از ابعاد مطرح شده براي متغیرهاي تحقیق ميباشد.

ساااالري درگااي .)9111،در مطالعااه ديگااري رااه توسااط
رضااازاده و رارشااري ( )1932انجااا شااد ضااريب آل اااي

ايايي
به من ور اطمینان از ايايي اين رسش نامه ي

ررانباس براي رسشنامه هو

آزماون

معنوي  ٪21بدست آمد.

مقدماتي انجا شد ره در آن  91آزماودني باه ايان رساش

نعامي و شرررن و ديگاران( )1939در تحقیقاي اياايي

نامه اس دادند .در اين تحلیل ،ضريب آل ااي ررونبااس باه

رسااش نامااه رفتارشااهروندي سااازماني را  ٪33و نعااامي و

صورم گروه گروه ،بر روي سؤاالم مرباوو باه هار ساازه

شرررن و ديگران( ٪29)1931گزار

ددول :1ضريب آل اي ررونباس هر ي
سازه

از ساختارها

تعداد گويه

ضريب آل ا

ت رر ودودي انتقادي

1

1/121

خلق معناي شاصي

1

1/193

آگاهي متعالي

1

1/121

توسعه حالت آگاهي

1

1/131

نوع دوستي

2

1/122

وددان راري

9

1/119

گذشت و فداراري

9

1/121

فضیلت مدني

9

1/119

23
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تعداد گويه

ضريب آل ا

سازه
احترا و ترريم

1

1/12

رل رسشنامه

22

1/31

ميدهد (مومني و فعال میومي .)111: 1931 ،باا توداه باه

يافتهها
تحلیل همبستگي ابزاري آماري باراي تعیاین ناوع و

اين توضی و در ن ار داشاتن هادف تحقیاق حاضار راه

متغیار باا متغیار ديگار اسات .ضاريب

معنااوي و رفتااار

درده رابطاه يا

بررسااي رابطااه معناايدار بااین هااو

همبسااتگي يرااي از معیارهاااي مااورد اساات اده در تعیااین

شهروندي سازماني ميباشد با است اده از تحلیل همبستگي

همبستگي دو متغیر مايباشاد .ضاريب همبساتگي شادم

به بررسي ودود رابطه معنيدار بر اسا

فرضیام تحقیق

رابطه و هم چنین نوع رابطه (مستقیم و معرو ) را نشاان

رداخته خواهد شد.

ددول  :9ضرايب همبستگي یرسون بین هو
هو

مول هها

معنوي

رفتار شهروندي

معنوي و رفتار شهروندي سازماني و مؤل ههاي سازنده آن

نوعدوستي

گذشت و

وددانراري

سازماني
هو

معنوي

1/931

1

فضیلت مدني

فداراري

احترا و
ترريم

**

1/112
**

رفتار شهروندي

1/931

سازماني

1/112

1

نوع دوستي

1/119

1/123

1/192
وددانراري

1/911

1/111
**

1/119
گذشتو فداراري

1/919
1/211

**

احترا و ترريم

1/113

1/929

**

1/113

**

1/129
1/111

1/212

-1/112

-/121
1/191

**

1/111
**

1

1/111

1/111

1/111
1/912

1/121

**

1/111

1/112
فضیلت مدني

**

1

**

1

1/119

999*1/

1/193

1/121

1/111

1/132

1/922

**

1
**

911 1/

919*1/

113/

932 1/

1/113

1/193

1/131

1/119

1

*ضريب همبستگي در سط  1/11معنادار ميباشد ** .ضريب همبستگي در سط  1/11معنادار ميباشد.

هو

همااان طااور رااه از داادول  9باار ماايآيااد بااین

همان طور ره از نتاي ددول فو استنباو مايشاود

معنوي و رفتار شهروندي باه عناوان میاانگین ابعااد

معنوي و نوع دوستي رابطاهي وداود نادارد و

بین هو

معنااوي و وداادان راااري ،فضاایلت ماادني،

تشریل دهنده آنها نیز رابطه معنيداري در سط اطمیناان

بااین هااو

 22درصد ودود دارد.

گذشت و فداراري و احترا و ترريم رابطاه معنايداري
مشاهده شده است.
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در تحقیااق حاضاار از رو

است اده از مدلساازي معاادالم سااختاري باه رو

ماادل سااازي معااادالم

ساختاري در نر افزار لیزرل براي بررسي رابطه علي باین
هو

اشباع بايد  911نمونه باشد و تعداد نموناه تحقیاق حاضار

معنوي و ابعاد نجگاناه رفتاار شاهروندي ساازماني

اسات اده شاد .نتااي حاصال از براارگیري ايان رو

نیماه

رمتر از اين مقدار مورد نیاز است در نتیجاه از رو
يعني رو

در

شرلهاي  1و  9اراهه شاده اسات .البتاه الز باه توضای

اشباع شده براي مدلسازي معادالم ساختاري

است اده ميشود.

مي باشد ره با توده به اينره حدامل نمونه مورد نیاز براي
شرل :1مقادير ضرايب استاندارد بدست آمده از ادراي مدل در نر افزار

شرل :9مقادير معني داري بدست آمده از ادراي مدل در نر افزار

34
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ددول :9نتیجه رلي بررسي فرضیام بر مبناي مدل
ضريب استاندارد

رابطه مودود در مدل

نتیجه

عدد معناداري

هو

معنوي – نوع دوستي

1/19

1/99

رد

هو

معنوي – وددان راري

1/91

9/19

تاهید

هو

معنوي – گذشت و فداراري

1/92

9/12

تاهید

هو

معنوي – فضیلت مدني

1/21

1/92

تاهید

هو

معنوي – احترا و ترريم

1/91

9/33

تاهید

با توده باه مقاادير اراهاه شاده در شارل1و 9وداود
رابطه علي بین هو

هو

معنوي با وددان راري ،گذشات و

معناوي و رفتارشاهروندي ساازماني هار دو از

متغیرهاي دديدي است ره اگر به خوبي مورد توده مرار

فااداراري ،فضاایلت ماادني و احتاارا و ترااريم در سااط

گیاارد بیشااترين تاااثیر را ماايتواننااد باار بهبااود سااازماني

اطمینان  21درصد تاهید ميشود چرا ره مقاادير معنايدار

بگذارند .رابطه بین اين دو متغیار در ايان اژوهش ماورد

معناوي

معنااوي بااا ارز هااا و عمااق

به دست آمده براي هر ي

از اين روابط (هو

تاهیااد ماارار گرفاات .هااو

و ابعاد تشریل دهنده رفتارشهروندي ساازماني) بااالتر از

زندگي و ايجاد رار با معنا ارتباو دارد و رفتار شهروندي

 1/21ميباشد .و با توده به ضرايب ميتوان تشااص داد

سازماني با وظی ه شناسي و فراتار از وظی اه عمال راردن

معنوي اعضااي هئیات علماي بار

مرتبط است اين دو متغیر در ابعاد با هم ديگر همیوشااني

ره بیشترين تاثیر هو

دارد.

ابعاد رفتار شاهروندي ساازماني مرباوو باه بعاد فضایلت

با توده ضريب همبستگي اساییرمن باه دسات آماده

مدني است ره تاثیر  21درصد مي باشد.

بااین هااو
دم بندي و نتیجهگیري
هو

معنوي دديدترين نوع هاو

معنااوي و رفتااار شااهروندي سااازماني رابطااه

معناايداري در سااط اطمینااان  22درصااد ودااود دارد.
بشار اسات راه

هم چنین با توده به مقادير بدست آماده از اداراي مادل

عمر بسیار روتاهي دارد .از طرف ديگر رفتار شاهروندي

در ناار افاازار ودااود رابطااه علااي بااین ابعاااد گذشاات و

سااازماني نیااز يرااي از ددياادترين نااوع رفتارهاااي انسااان

فااداراري ،فضاایلت ماادني و احتاارا و ترااريم بااا هااو

سازماني است ره با تغییراتي ره در اين چنادين سااله بار

معنوي در سط اطمینان  21درصد تاهید ميشود چرا راه

فضاي رمابت و دو ساازمانهاا دياد آماده ماورد توداه

مقادير معنيدار به دست آمده براي هر ي

از اين روابط

سازمانها و مديران مرار گرفته است .همانطور ره اشاره

باالتر از  1/21مي باشد .و با توده باه ضارايب ماي تاوان

شد اين دو متغیار ماورد بررساي در ايان اژوهش هار دو

معنوي مربوو به بعد

تشایص داد ره بیشترين تاثیر هو

متغیرهاي دديد و نو هستند ره اين نو و دديد بودن ايان

فضیلت مدني است ره هو

دو متغیر بحث و نتیجهگیري و اساتناد نتااي را باه ديگار

بر فضیلت مدني اعضاي هیزم علمي تحمیل مينمايد.

ژوهشها به علت عد بررسي باا مشارل مواداه سااخته

معنوي تاثیر  21درصدي را

يرااي از نتاااي بااه رااارگیري هااو

است.

معنااوي ايجاااد

گرايشام نوعدوستانه نسبت به ديگران از دمله همراران
است ولي در اين ژوهش و با توده به اين ن ر بین هو
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معنوي و نوع دوستي هیچ ارتبااو معناادار و مابال تااملي

هو

يافت نشد ره خاود بساي دااي تامال و بررساي دارد .باا

اطرافیان عمیاق شاود و باه دنباال آن انجاا راار و تعهاد

توده به اينره ساط معنايداري مشااهده شاده بیشاتر از

راري غني تر مي شود.

 1/11مي باشد با  21درصد اطمینان فارض صا ر تاهیاد و
نتیجه گرفته ميشاود باین هاو

معنوي باعاث ماي شاود تاا ادراک فارد از خاود و

يراااي از نتااااي هاااو

معناااوي افااازايش مااادرم

معناوي و ناوع دوساتي

انعطاف ذيري و مدارا باا ديگاران و درک شارايط آناان

همبستگي ودود ندارد .ضاريب اساتاندارد  1/19و عادد

اساات اياان موضااوع ماننااد ااژوهش فتاااحي و همراااران

معناااداري  1/99بدساات آمااده از ماادلسااازي معااادالم

( )1931و موسوي و همرااران ( )1921در ايان اژوهش

ساختاري ره رمتر از  1/21مي باشد نیز نشان داد راه در

مورد تاهید مرار گرفتاهاسات باه ايان صاورم راه هاو

معناوي و

معنوي بر روي گذشت و فداراري فرد تاثیر مثبتاي دارد.

سط اطمینان  21درصاد رابطاه ي باین هاو

نوعدوسااتي ود اود ناادارد .باارخالف اياان ااژوهش ،در

با توده به نتااي تحلیال همبساتگي و ساط معناي داري

ژوهش انجا شده توسط موسوي و همراران رابطه باین

مشاهده شده ره رمتار از  1/11ماي باشاد باا  22درصاد

معنوي و مول ه نوعدوستي تاهید شد و هم ناین در

بدسات آماده

هو

اطمینان فرض مقابل تاهید مي شود .نتاي

ژوهش فتاحي و همراران بین معنويت در محیط رااري

از مدلسازي معادالم ساختاري (ضريب اساتاندارد1/92

و نوعدوستي رابطه معناداري يافت شد .البته شاايد بتاوان

و عدد معناداري 9/12ره باالتر از  1/21است) نیاز نشاان

عد ودود همبستگي بین اين دو متغیار را عاد حمايات

داد ره در سط اطمیناان  21درصاد ايان رابطاه را تاهیاد

رفتار نوعدوستي در سازمان  ،فضا و حجم راري مت اوم

مي رند.

معناوي و

اساگويان و هويت رار از ن ر استقالل شغلي دانست.

گذشت و فداراري رابطه مثبتي ودود دارد.

اينطور انت ار ميرود ره فردي ره با ارز

بین هو

و معناا باه

نتیجه گرفته مي شود باین هاو

معناوي و فضایلت مادني رابطاه معنااداري

دهان و یرامون خاود رابطاه برمارار مايرناد در محایط

ديده شد اين موضوع توسط ژوهش فتااحي و همرااران

راري خود با وددان راري باال حضور يابد ايان فارد باه

مورد تاهید مرار گرفات .هاو

معناوي بیشاترين تااثیر را

حضور ديگاران اهمیتاي نمايدهاد و در هار زماان و هار

بر روي فضیلت مادني اسااتید وارد ماي آورد .نتااي باه

شااارايطي بهتااارين عملراااردي را دارد .نتااااي تحلیااال

دست آمده از تحلیل همبستگي تاهید رننده ودود رابطاه

همبستگي نشان داد ره با  21درصد اطمینان فارض صا ر

معنوي و فضیلت مدني است .نتاي به

تاهید و بین هو

معني دار بین هو

معنوي و وددانراري همبستگي ودود

دساات آمااده از ماادلسااازي معااادالم ساااختاري (عاادد

ندارد ولاي ضاريب اساتاندارد و عادد معنااداري بدسات

معناداري 1/92و ضريب استاندارد 1/21ره باالتر از 1/21

آمده در مدلسازي معاادالم سااختاري برابار باا  1/91و

است) نشان داد ره در ساط اطمیناان  21درصاد هاو

 9/19است ره باالتر از  1/21مايباشاد راه نشااندهناده

معنوي بر فضیلت مادني تازثیر مثبات و معناي دار اعماال

رابطه بین هو

معنوي و وددان راري در سط اطمینان

21درصد رابطه ميباشد.

ميرند .با توده بین مطالب اين فرصیه ذيرفته مي شود.

اين فرضیه تاهید مايگاردد.

مطمئنا فردي ره تاثیر و رابطه باین هماه انساان درک

اين موضوع در ايان اژوهش همانناد اژوهش فتااحي و

ررده است در تما مناسبام و لح ام احتارا و ادب را

همراران ( )1931و موسوي و همراران ( )1921نیز مورد

نسبت به ديگران بجا ميآورد .رابطه بین هو

معناوي و

تاهید مرار گرفت .نازل ( )9112معتقد اسات راه ويژگاي

ادب و احترا به تاهید رسید .با توده به سط معني داري

نامحدود بودن ،ماهیت رل نگر و است اده از سمبل هاا در

مشاااهده شااده در تحلیاال همبسااتگي رااه رمتاار از 1/11

33

نودهي و صدر :بررسي رابطه هو معنوي و رفتارشهروندي سازماني اعضاي هیئت علمي دانشگاه

معنوي و احتارا

مي باشد با  22درصد اطمینان بین هو

و ترريم همبستگي ودود دارد .و نیز عادد معنااداري باه
يادداشت ها

دساات آمااده در مدلسااازي معااادالم ساااختاري 9/33و
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ضااريب اسااتاندارد آن 1/91اساات رااه باااالتر از 1/21
معنوي و احترا

مي باشد ره نشان دهنده رابطه بین هو

و ترريم در سط اطمینان 21درصد رابطه مي باشد.
اين فرضیه نیاز تاهیاد ماي گاردد .ايان يافتاه باا مطالعاام
در

91

( )9111و ژوهش موسوي و همرااران ()1921

مطابقت دارد .طبق ن ر و تحقیقام در ( )9111افراد با
هاااو

معناااوي بااااالتر داراي مهاااارم هااااي برماااراري

ارتباطااام ،درک بااین فااردي ،هماادلي و احتاارا بااااليي
مي باشد.
یشنهادام


افاازايش آگاااهي و اطالعااام مااديران و روساااء
معناوي و رفتاار

سازمان از اهمیت توداه باه هاو
شهروندي سازماني.


ايجاد فرهنه و ن ا توده به رفتار هاي شهروندي
سازماني در محیط سازمان.






معنوي.

برگازاري راال هاا و رارگااههااي آموزشاي باه

دعايي ،ح .مرتضوي ،. ،ناوري ،ع .)1932(.مادلياابي

من ور تقويت و اشاعه رفتار شهروندي سازماني در

تاثیر درک حمايت سازماني بر رفتارشهروندي سازماني
مورد مطالعه هتال1ساتاره اار  ،ژوهشانامه علماي –

میان اساتید.
افاازايش رفتارهاااي شااهروندي سااازماني از طريااق

ژوهشي مديريت ادرايي ،سال دهم ،شماره  (1یايي،)93

توانمندسازي ،غني سازي شغلي.

صص.19-99

ايجاد محیط مشاو دهات باروز رفتاار شاهروندي

رضازاده .)1932(. ،بررسي رابطه سب
تصاامیم گیااري و هااو

هااي عماومي

معنااوي مااديران دانشااگاههاااي

فردوسي و علو زشاري مشاهد در ساال  ،1932چاا

است اده از بروشورها ،وسترها و عر ها در زمینه
تقوياات شاااخص هاااي هااو



23.
24.
25.

مناب

سازماني.


9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

برگزاري رال ها و رارگاههاي آموزشي راافي
و مناسب در زمینه رشد و ارتقا هو



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

نشاده ،اياانناماه رارشناساي ارشاد ،دانشاگاه فردوسااي،

معنااوي و رفتااار

شهروندي سازماني و مؤل ه هاي آن در دانشگاه.

مشهد.

است اده از مؤل ههاي رفتار شهروندي سازماني در

ساغرواني،

 .)1933( .هو

انتشارام آهنه ملم.

ارزيابي عملررد راررنان.
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سااهرابي ،ف .)1931( .مباااني هااو

مومني ،و فعاال میاومي ،ع (« ،)1931تحلیال دادههااي

معنااوي ،فصاالنامه

سالمت روان ،شماره اول.

آماري با است اده از  ،»SPSSانتشارام رتاب نو ،چاا

شرررن ،ح .و همراران( .)1931بررسي رابطه خشنودي

اول ،تهران.

شغلي با رفتار مدني سازماني و عملررد شغلي راررناان

هوياادا ،ر ،.نااادري ،ن .)1933( .بررسااي سااط رفتااار

برخااي از رارخانااه هاااي اهااواز ،مجلااه علااو تربیتااي و

شااهروندي سااازماني راررنااان ،ژوهشاانامه مااديريت

روانشناسي دانشگاه چمران اهواز ،ص .21

ادرايي ،شماره  1یا ي .99

صالحي ،. ،تقي ور ظهیر ،ع ،.دمالي ،ا .)1933(.رابطه

Amram,Y(2009). The Contribution of
Emotional and Spiritual Intelligences To
Effective Business Leadership. Doctoral
Dissertation, Institute of Transpersonal
Psychology, California, Palo Alto.
Appelbaum, Steven ; Bartolomucci, Nicolas
; Beaumier, Erika ; Boulanger, Jonathan
;Corrigan, Rodney ; Dore, Isabelle ; Girard,
Chrystine ; Serroni, (2004) Carlo
"organizational citizenship behavior : a
case study of culture , leadership and trust
"Manamement decision Vol.42 No.1, , pp.
13-40
Ayranci. Evren,(2011). Effects Of Top
Turkish Managers’ Emotional And
Spiritual
Intelligences
On
Their
Organizations’ Financial Performance,
Business Intelligence Journal – January,
Vol.4 No.1
Bienstock, C.Carol ; Demoranville, W.
Carol ; Smith,
K.
“ )Rachel (2003

بین عوامل شغلي و سازماني با رفتار شهروند سازماني
اعضاء هیام علمي واحد هاي منطقه ي

دانشگاه آزاد

اسالمي به من ور اراهه مدل مناسب ،فصلنامه رهبري و
مديريت آموزشي ،سال ساو  ،شاماره دو صاص- 31
.111

صمدي .)1931( . ،هو

معنوي ،فصلنامه انديشه هاي

نوين تربیتي ،دوره  9شماره 2و 9صص .22-112
عبدا...زاده ،ح .بامر ور ،. ،باوممهراني،

( .)1933هو

 .و لط اي. ،

معنوي (م اهیم ،سانجش و راربردهااي

آن)  ،انتشارام روان سنجي.

فتاحي .)1931( . ،معنويت در محیط رار و نقش آن در
بهبود محیط رفتارشهروندي سازماني ،فرهنه مديريت،
سال چهار  ،شماره سیزدهم،صص .1-91
غباري بناب ،ب .؛ سالیمي. ،؛ سالیماني ،ل.؛ و ناوري

مقاد  ،ث .)1931( .هاو

معناوي ،فصالنامه علماي -

organizational citizenship behavior and
service quality “ journal of services
marketing, Vol .17 No.4, pp. 357-378.
)Cohen, Aaron & Kol, Yardena .(2004
Professionalism
and
organizational
citizenship behavior " an empirical
examination among Israeli nurses , journal
of managerial psychology, Vol.19 No.4.
DiPaola, M. F., & Hoy, W. K. (2005b).
Organizational citizenship of faculty and
achievement of high school students. The
High School Journal, 88, PP. 34-5.
Dixon Harell,M.(2008). Axploration of
spiritualilty s Effect on Executive Decision
submitted to Benedicitine University in
Partial fulfillment of the reguirement for

ژوهشي انديشه نوين ديني ،شماره .11

معلمي،ص ،.رمیبي ،. ،ساالريدرگي ،ز )9111( .مقايسه
هو

معنوي و سالمت روان در افراد معتاد و غیر معتاد

 ،مجله علمي ژوهشاي دانشاگاه علاو زشاري شاهید
صدومي يزد ويژه نامه همايش رفتارهاي رخطار ،دوره
، 13شماره ،صص .991-929
موساااوي،

 .ح ،.طالاااب زاده نوبرياااان ،. ،شااام

مورراني ،غ .ر .)1921( .بررسي رابطاه هاو

معناوي و

رفتار شهروندي سازماني معلمان دبیرستان هاي شهرستان
زنجان ،روان شناسي تربیتي (روانشناسي و علو تربیتاي)،
.22-11:)99(1

33

 بررسي رابطه هو معنوي و رفتارشهروندي سازماني اعضاي هیئت علمي دانشگاه:نودهي و صدر

Thesis, Trent University, Peterborough,
Ontario, Canada.
King B .David , DeCicco L.Teresa(2009).
A Viable Model and Self-Report Measure
of Spiritual Intelligence, International
Journal of Transpersonal Studies, Pp. 68-85.
Kirsi Tirri, Brandy Quinn(2010). Exploring
the role of religion and spirituality in the
development of purpose: case studies of
purposeful youth, British Journal of
Religious Education,Volume 32, Issue 3,
Pp 201 – 214.
Korkmaz.Tugba,
Arpacı.Ebru(2009).
Relationship of organizational citizenship
behavior with emotional intelligence,
World
Conference
on
Educational
Sciences,Volume 1, Issue 1 Pp2432-2435.
Mearaj.
Ali(2010),
Organizational
Citizenship Behavior (OCB) Inside
Bahraini Organizations, Unpublished
Master’s Thesis University, Terbuka,
Malaysia.
Nasel, D. D. ,(2004), Spiritual Orientation
in Relation to Spiritual Intelligence: A
consideration of traditional Christianity
and New Age/individualistic spirituality;
Unpublished
thesis.
Australia:
The
university of south Australia.

the degerr of the doctor of philosophy in
Organization Development.
Hamzaoui, L., ; Merunka, D (2007).
"Consumers’ product evaluations in
emerging markets: Does country of design,
country of manufacture, or brand image
matter?" International Marketing Review,
Vol. 24, No. 4, pp. 409-426
Howard. Barbara B, Precious GuramatunhuMudiwa, and White. Stephen R (2009)
Spiritual
Intelligence
and
Transformational Leadership: A New
Theoretical Framework, Journal of
Curriculum and Instruction (JoCI) , Volume
3, Number 2 p54-67.
George, M. (2006). Practical Application
Of Spiritual Intelligence In The
Workplace. Human Resource Management
International Digest, 14(5), 3-5
Guangling, Wang(2011). The Study on
Relationship between Employees’ Sense of
Organizational Justice and Organizational
Citizenship
Behavior
in
Private
Enterprises, Energy Procedia 5, Pp 2030–
2034.
Goudarzvand Chegini Mehrdad(2009). The
Relationship between
Organizational
Justice and Organizational Citizenship
Behavior, American Journal of Economics
and Business Administration 1 (2)Pp 171174.
Kanho. Taehan, Chi. Hakhoe(2008).
Identification of factors related to hospital
nurses' organizational citizenship behavior
using a multilevel analysis, ;38(2):287-97.
Khalid. Shaiful Annuar,
Jusoff.
Hj.Kamaruzaman,
Othman.
Mahmod,
Ismail.Mohammad, Rahman. Norshimah
Abdul(2010). Organizational Citizenship
Behavior as a Predictor of Student
Academic
Achievement,
International
journal of Economics and Finance, Vol. 2,
No. 1, Pp 65-71.

Nezakati, Hossien. Asgari, Omid. Karimi,
Faraz and Kohzadi, Vajihe(2010). Fostering
Organizational
Citizenship
Behavior
(OCB) Through Human Resources
Empowerment (HRE), World Journal of
Managemen, Volume 2. Number 3.
September. Pp. 47 – 64.
Pappu, R., Quester, P.G., Cooksey, R.W
(2005). "Consumer-based brand equity:
improving the measurement - empirical
evidence". Journal of Product & Brand
Management, Vol. 14, No. 3, pp. 143-154.
Park J, Yun E, Han S (2009). Factors
influencing
nurses'
organizational
citizenship behavior, Journal Korean Acad
Nurs,39(4):499-507.

King, D. B. (2008). Rethinking claims of
spiritual intelligence: A definition, model,
and measure.
Unpublished Master’s

33

1921  زمستان،)92 شماره اول (مسلسل،سال هشتم/فصلنامه نوآوري هاي مديريت آموزشي

How it benefits a person?, www. Skopun.
Files. Wordpress.com.
Zohar, D., & Marshall, I. (2000). SQ:
Connecting
with
ou
spiritual
intelligence.
New
York,
NY:
Bloomsbury.

Podsakoff, P.M., Machenzie, S., pin &
Buchrch. (2000)“ organizational citizenship
behaviors: A critical review of heretical
and empirical literature and suggestion for
future research”, Journal of Management.
26(3) , P.543.
Santos, E, Severo, (2006), Spiritual
intelligence; What is spiritual intelligence?

33

