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 چکیده

هدددا ايددن شددروهی بررسددي رابطدده بددین هددوش معنددوي و رفتددار  

شهروندي سازماني اعضاي هیئت علمي دانشگاه حکیم سدزوواري  

ز نظر هدا ااين شروهی . باشدمي 1932-1921در سال تحصیلي 

همزسدتگي   _کاربردي و از نظر روش و ماهیدت تحلیدل توصدی ي    

گیري هوش معنوي از مقیاس خود گوارشدي  براي اندازه .باشدمي

براي سنجی رفتار شهروندي و  9113کینگ ساخته شده در سال 

نامده رفتدار شدهروندي سدازماني شودسدکاا و       سازماني از شرسی

ماري متشکل از اعضاي هیئت جامعه آ .است اده شددر اين  مکنوي

باشد کده در حددود   مي حکیم سزوواريدانشگاه  علمي تمام وقت

سدي  جباشند که براساس جدول تعیین حجم نمونده کر ن ر مي 143

 نمونه گیري بده . نظرگرفته شد ن ر در 111و مورگان، حجم نمونه 

-شروهی از دو نرم  .روش تصادفي طزقه اي نسزي صورت گرفت

هدا اسدت اده   تحلیدل داده  تجويده و جهدت   LISRELو  SPSSافوار 

نتايج اين شروهی نشان داد که هدوش معندوي اعضدا،    . کرده است

، 92/1، 91/1هیئت علمي اين دانشگاه به ترتیب با ضرايب مسدیري 

بددر وجدددان کدداري، گفشددت و فددداکاري، فضددیلت  91/1و  41/1
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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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 مقدمه

در میااان مودااودام و مالومااام مت اااوم و  ی یااده    

باا  . اسات  چناان ررساي ناسات را دارا    بشر هام  ، روردگار

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

همواره موضوعي دذاب باراي مطالعاه باه من اور رشا  و      

از . هاي ناشناخته انسان در علم مديريت استاست اده از دنبه

اسات راه از   هاو  موضاوعي    ،هاا ان همه اين  ی یادگي می

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

 . مند بوده استها و انواع آن عالمهويژگي

هاايي اسات   اي از مهاارم هو  معنوي شامل مجموعاه 

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

. هااي فراواناي روبارو هساتیم    و فرصتها امروزه ما با چالش

آوري، حضااور همااه دااايي و همااه زماااني  ناارس سااري  فاان

اطالعام، افزايش تنوع فرهنگي و نیاز به شهروندان دهااني  

آمیاز، تاوا  باا     براي برماراري ارتبااو و همرااري مساالمت    

حال چگوناه  . ي از اين تغییرام استاحترا  و سازنده گوشه

رام را در دسات گرفاتد در حاالي    توان اين نوع از تغییمي

هاي فرري سنتي هنوز هم الز  هستند ولي ديگر ره مهارم

هاي ما رافي به آنها براي اطمینان از توسعه مداو  و موفقیت

هاي باالتر ره ترریب نیاز ما به توسعه ظرفیت. رسندن ر نمي

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

انتااب  ايدار باراي خودماان و ديگاران را     تصوير بزرگ و

 .دهدمي

 حااال  ي درراه دهااان ماا بااه طاور فزاينااده    طااور هماان 

 و  باا  یشاینه   ،طلبد راه باا مارد    تر شدن است از ما مي ی ده

. باشایم  تعاملي سازنده داشاته  ،مت اوم هاي رامالًبیني دهان

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

 .نامنداين توانايي را هو  معنوي مي. ستا هاي مااييدار

 هااااي اماااروزي نیااااز باااه   ساااازمانديگااار  ساااوياز 

رفتاار  .  ذيري براي موفقیت و موادهه با رمباا دارناد  انعطاف

شهروندي سازماني نوعي رفتار است ره ضمن ايجاد منافعي 

وري بیشاتر، ری یات دامعاه و بهباود ری یات      چون بهاره  هم

تواند در دهت ايجاد اين مزيت گامي مهم ميزندگي راري 

 .بر دارد

است ره هاو   بوده مطرح ، اين  رسش هموارهتارنون

 رناادد آياادد و چگونااه رشااد مااي   چیسااتد از رجااا مااي  

گیاري هاو    ها و ابزاري را براي انادازه شناسان رو  روان

ورز، ساختند، تعري  ارسطو از انسان هم ون حیواني انديشه

دربااااره هااو  شاااناختي  دياااد آورد  ياااي فرااري  مشااغله 

 (.111: 1931صمدي،)

اي اساات رااه در رفتااار حاال مساازلا سااازگارانه ،هااو 

-تسهیل اهداف راربردي و رشاد ساازگارانه دهات    راستاي

رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعاددي  . گیري شده است

ايان  . دهاد شوند، راهش ماي را ره باعث تعارض دروني مي

اي است ره فرايند حررات باه   زارهم هو  هو ، مبتني بر گ

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

، 9؛ اسااترنبرگ1222، 1ايمااونز. )سااازدمساازله ضااروري مااي 

 (9112، 9نازل: ؛ به نقل از1221

دهد ره در طاول تااري ، هرچاه هاو      تجربه نشان مي

اي ها هاي ناهنجاار، راه ظاهري بشر بیشتر شده است، گرايش

خطا و مسزله آفريني و ايجاد معضل و بحاران باراي بشاريت    

روانشناساان در ابتادا باا تعريا  هاو       . نیز بیشتر شده است

سای  باا   . هیجاني سعي رردند اين آسیب را دباران نمايناد  

هاو   »اضافه رردن انواع دديادي از هاو  تحات عناوان     

ره متوده م اهیمي ن یر مرگ و « هو  ودودي»و « معنوي

. اساات، سااعي در ترمیاال تعرياا  خااود نمودنااد   زناادگي 

گاناه   برخالف هو  ظاهري ره فعالیت آن به حاوا   ان   

مربوو است، هو  باطني با درک دهان  یراموني به عناوان  

ارتباو دارد و دمال الهاي، هاو  بااطني خ تاه را      ،تجلیام

 (.99: 1933 زاده و همراران،...عبدا. )سازدبیدار مي

  آرادمیاا  بیاااماد در معنااو  هااو  م هااو 

2استیونز توسط 1221 سال در بار اولین برا  شناسى روان
 

 باه . شاد  مطارح  ماونز يا توساط  1222 سال در بعد از آن و

 را معنو  هو  م هو  1222 1گاردنردريان،  اين موازام

 اين  ذير  و مرارداد بررسى و نقد مورد ابعاد ماتل  در
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د رشای  چاالش  باه  را هاو   و معنويات  ترریباى  م هاو  

 . (12: 1931سهرابي، )

معتقد اسات هاو  معناوي در ماورد     ( 9111) 1سانتو 

وي ايان هاو  را تواناايي    . ارتباو با آفرينناده دهاان اسات   

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

 . زندگي براسا  اين موانین تعري  ررده است

هو  معناوي را باه صاورم    ( 9111) 1زوهار و مارشال

 :ر تعري  رردندزي

هوشااي اساات رااه بااه وساایله آن مااا    ،هااو  معنااوي»

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

توانیم فعالیت ها هوشي است ره از طريق آن ما مي.  ردازيم

تار و باا معناادارتر    تار، وسای   مان را در فضايي غنيو زندگي

ي معنا هاي زندگمرار دهیم و تعیین رنیم ردا  ي  از رو 

 «.بیشتري دارد

رینااه هااو  معنااوي را بااه عنااوان ياا  مجموعااه از  

رنااد رااه در وحاادم و  هاااي نهنااي تعرياا  مااي  ظرفیاات

هااي غیرماادي و ماافو     يریارچگي و راربرد انطبامي دنباه 

هستي فرد و رسیدن به نتايجي از مبیل انديشه ودودي عمیق، 

ي بهبود معنا، شناخت خويشتن برتر و سلطه بر ساطوح معناو  

 (.9113رینه،)شررت دارند

 : دهدل ه  یشنهاد ميؤم 2رینه براي هو  معنوي 

اولین مول ه هاو  معناوي باه ت رار     : ت رر انتقادي  -1

انتقادي وداودي اشااره دارد و تواناايي انديشایدن باه طاور       

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

 . شودتعري  ميديگر موضوعام ماوراء طبیعي يا ودودي 

دومین مول ه هو  معنوي باه  : تولید معناي شاصي -9

تولید معناي شاصي اشاره دارد ره به تواناايي خلاق معناا و    

هدف شاصاي در رلیاه تجاارب دساماني و رواناي شاامل       

 . ظرفیت خلق و تسلط يافتن به مقصود زندگي است

سااومین مول ااه هااو  معنااوي بااه  : آگاااهي متعااالي -9

درک ابعاد برتار خاود، ديگاران و دهاان      ظرفیت شناخت و

 .        مادي اشاره دارد

آخرين مول ه هو  معنوي : توسعه سطوح هوشیاري -2

به توانايي ورود به مراحل باالتر هوشیاري از دمله هوشیاري 

 آگاااهي ریهاااني، وحاادم و يرتااايي اشاااره دارد   خااالص،

 (.9113رینه،)

نیلاوفر   تحت عنوان هو  معناوي،  خودزهار در رتاب 

 رنااد رااه داراي را بااه عنااوان ساامبل شاصااي اساات اده مااي 

است اده از نیلوفر به عنوان سامبلي غاايي   . هو  معنوي است

از انساني ره داراي هو  معنوي است، راه آشراري دهات  

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

 رنااد رااه بااا تایاال و رويااا ردازي     معنااوي رماا  مااي  

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

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

رند و با حررت به سمت خورشید، عار  و زماین   آغاز مي

هاي آسیايي، نیلوفر سامبل  در فلس ه. رندرا به هم متصل مي

باشد و هادف معنويات غارب دساتیابي باه      غايي تمامیت مي

است و روانشناسي اين تمامیات را رماال   بودهچنین تمامیتي 

 (.29:  1933ساغرواني،) نامدمي

. اسات  3رفتار شهروندي سازمانياين تحقیق  ديگرمتغیر 

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

اي راه در   تحقیقاام اولیاه  . میالدي به دنیاي علام اراهاه شاد   

نجاا  گرفات بیشاتر باراي     زمینه رفتاار شاهروندي ساازماني ا   

هاا و ياا رفتارهاايي باود راه راررناان در       شناسايي مسئولیت

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

هاي سنتي عملررد شاغلي باه طاور    ره در ارزيابي ودود اين

شدند و يا حتي گااهي اوماام ماورد      نامص اندازه گیري مي

باشي سازماني ماؤثر   اما در بهبود اثر گرفتند،  غ لت مرار مي

 (. 911؛ 9119، 2بینستوک و همراران)بودند 

گوناه   افتند را ايان   ره در محل رار ات ا  مي اعمالاين 

 : رنند  تعري  مي

اي از رفتارهاااي داوطلبانااه و اختیاااري رااه   مجموعااه»

باشي از وظاي  رسمي فرد نیستند، اما با اين ودود توساط  

هاااي عااث بهبااود مااؤثر وظاااي  و نقااش    وي انجااا  و با

 (12؛ 11،9112ا ل با  و همراران) « .شوند  مي سازمان
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معتقااد اساات رااه رفتااار شااهروندي   چنااین ارگااان هاام

سازماني، رفتاري فاردي و داوطلباناه اسات راه مساتقیماً باه       

هاي رسامي  اادا  در ساازمان طراحاي نشاده      وسیله سیستم

ر باشاي و راارايي   اثا  ءاست، اما با ايان وداود باعاث ارتقاا    

 (.931؛11،9112روهن و رول)عملررد سازمان مي شود 

ايان تعااري ، از انساان باه عناوان شاهروند ساازماني         با

رود بیش از الزامام نقش خود و فراتر از وظااي     انت ار مي

باه عباارم   . رسمي، در خدمت اهداف سازمان فعالیت رناد 

شناساايي،  ديگر ساختار رفتار شهروندي ساازماني باه دنباال    

اداره و ارزيابي رفتارهااي فارانقش راررنااني اسات راه در      

رننااد و در اثاار اياان رفتارهاااي آنااان     سااازمان فعالیاات مااي 

بینساتوک و همرااران،   )ياباد    اثرباشي ساازماني بهباود ماي   

 (. 911؛ 9119

ن اري را باراي تبیاین     الگويي 19 ادساروف و همراران

ه عامال با   1شاامل   رفتار مدني سازماندهي تن یم رردند راه 

 :شرح زير است

رفتارهاااي ياااري دهنااده بااه من ااور : دوسااتي نااوع .1

رم  به راررنان و ياا همرااراني راه داراي مشارالم     

 (.9111، 19 ادساروف و مرنزي)راري هستند 

شاود فارد   رفتارهايي ره سابب ماي  : وظی ه شناسي .9

وظاي  خود را در ساطوحي بااالتر از حاد انت اار انجاا       

 (.9111، 12و هوي ديیاال)دهد مي

رفتارهاااي مؤدبانااه رااه از ايجاااد  : ادب و احتاارا  .9

 .رندمسئله و مشرل در محیط رار دلوگیري مي

اي رااه باعااث  رفتارهاااي دوانمردانااه : مردانگااي .2

 .شودخودداري از شروه و شرايت زياد در محل رار مي

دهنده مشاررت رفتارهايي ره نشان: فضیلت مدني .1

شارررن و  )به سازمان هساتند  هاي مربوو فرد در فعالیت

 (.1931همراران، 

ويژه در رشورهاي توسعه نیافته و در حال ه ها، بسازمان

توسعه بايستي زمینه را به گونه اي فراهم سازند ره راررنان 

هاا و  و مديرانشان با طیاب خااطر تماامي تجربیاام، تواناايي     

ظرفیت هاي خود را در دهت اعاتالي اهاداف ساازماني باه     

ند، اين امر میسر ناواهاد شاد مگار آنراه اصاول و      رار گیر

مواعد مربوو به رفتار شهروندي سازماني و بساتر هااي الز    

هااي  ساازمان  .براي  یاده سازي اينگونه رفتار ها فراهم گردد

 ذيري براي موفقیت و موادهه با رمبا امروزي نیاز به انعطاف

ضامن  رفتار شهروندي سازماني نوعي رفتار است راه  . دارند

ايجاد مناافعي هم اون بهاره وري بیشاتر، ری یات دامعاه و       

تواناد در دهات ايجااد ايان     بهبود ری یت زندگي راري مي

 .مزيت گامي مهم بر دارد

امااروزه بررسااي و تحقیقااام در اياان حااوزه از م اااهیم، 

بحاث هاو  معناوي ناه تنهاا در      . برانگیز اسات بسیار چالش

اني، نیاز ماورد   هاي فردي  بلره در حاوزه هااي ساازم   حوزه

شاناختي وارد سااير    هااي روان توده است و عالوه بر حوزه

باه  . اسات شاده  ، از دملاه ماديريت   ،هاي علو  انسانيحوزه

توان گ ت ره شاايد علات تحقیقاام فزايناده در     م ميأدر

حوزه معنويت، مشاهده تاثیر چشمگیر آن، در بهبود عملررد 

 .فردي و سازماني بوده است

ره باه او مادرم    است  ذيرتحولي هوش ،هو  معنوي

هاا را دساتاو    باشد تا خاال  باشاد و ماوانین و نقاش    مي

شمار گاردد  تغییرام خود نمايد، مادر به انجا  اصالحام بي

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

تما  عیار راررنان و رفتارهاي برتر در رار با ورود معنويات  

 . خواهد بودبه سازمان میسر 

اطالعام را مديريت رارده و از   ،اگرچه هو  عقاليي

نماياد، هاو    گیري است اده مي منطق و تحلیل براي تصمیم

عاط ي نیز براي فهم و رنترل عواط  و احساسام ديگاران  

اما هو  معنوي دهت  عوامل زير ضروري . نیاز است مورد

 :است

راه از آنهاا   ترين منااب  دروناي،   رش  و است اده از عمیق -

 اذيري باه هماراه ظرفیات توداه و      مدرم مادارا و انعطااف  

 ؛شوددمت، حاصل مي

داشتن ح  هويت هنگامي ره فارد، باا روابطاي متغیار در     -

 ؛شودمحیط رار مواده مي
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توانايي تشایص معناي حقیقي رويدادها و شرايط و ايجاد -

 ؛رار با معنا

 هااي شاصاي باه   مشاص راردن و متعاادل راردن ارز    -

 ؛همراه درک روشني از اهداف

 .ودنها، بدون مصالحه و صاد  بح ظ ارز -

از دمله نتاي  ديگر اسات اده از هاو  معناوي، تواناايي     

-هاا و آشا تگي  ح ظ آرامش و تمررز در مواده باا بحاران  

هاست، به عالوه باه راارگیري هاو  معناوي باعاث ايجااد       

گاهي دوستانه نسبت به ديگاران و ايجااد دياد   گرايشام نوع

 .شودفررانه و آرا  نسبت به زندگي مي روشن

برخالف تصور بسیاري از افراد راه راار و محایط راار     

دهاد راه هاو     هیچ دنبه معنوي ندارد، تحقیقام نشان ماي 

تواند مورد است اده هاي راري ميمعنوي در بسیاري از حوزه

 . مرار بگیرد

باین   راه نشاان داد   رارشري و رضاازاده نتیجه  ژوهش 

 گیاري عقالناي رابطاه     معنوي مديران با سب  تصامیم هو

 . مستقیم و معناداري ودود دارد

 ي به مقايسها در مطالعه (9111)معلمي و رمیبي در سال 

معتاد در  غیر و معتاد افراد در روان سالمت و معنوي هو 

زاهادان   شاهر  دولتاي  غیر و دولتي بازتواني و درمان مرارز

 و معنوي هو  هاينمره بین ره داد ننشا هايافته.  رداختند

 معناداري ودود ت اوم معتادان غیر و معتادان روان سالمت

 معناوي  هو  از مادر مواد به معتادان ره طوري به .دارد

 برخاوردار  عادي گروه به نسبت تري ايین رواني سالمت و

 و معناوي  هاو   باین  گاروه  دو هار  در چناین  هام  .بودند

 .شد مشاهده ادارمعن همبستگي روان سالمت

به بررساي اثارام احتماالي     (9111)در سال  11آريانسي

هو  معنوي و هیجاني مديران ارشد ترریه بر عملررد مالي 

 . سازمان اينان  رداخت

ي بااه ا در مطالعااه (9111)در سااال  11برانااديررسااي و 

مطالعااام : بررساي نقاش دياان و معنويات در توسااعه هادف    

داد راه ديان   نتاي  نشان. ختندموردي از دوانان هدفمند  ردا

و معنويت داراي ودوه اشتراک باه هماراه اعتباار و اصاالت     

خود هستند به عنوان اينره معنويت به عنوان ي  عامل تمیز 

 .باشدبین دو مورد مي

 : ژوهشاااي تحااات عناااوان (9112) در ساااال 11آمااارا 

اي اثارباش  همراري هو  معنوي و هیجاني رهبري حرفاه 

   ااژوهش نشااان داد هااو  معنااوي چااه بااه نتاااي. انجااا  داد

صورم خود اي ا و چه به صاورم ارزياابي توساط رارمناد     

داري باا اثرباشاي   حتي    از رنترل ساير عوامل رابطه معنا

 . رهبري داشت

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

بررسي ارتباو باین هاو  معناوي و رهباري تحاول آفارين       

ن ريه  ردازان و دست اندرراران  رردند  رداختند و  یشنهاد

آموزشي بايد دانش خود را در مورد ارتبااو باین معنويات،    

 .رهبري تحول، توسعه سازماني و گستر  دهند

يا  مطالعاه  ديدارشناساانه    ( 9113) 12ديرسون هارلي

هادف مطالعاه ايان باود راه      . درباره هو  معنوي انجا  داد

ه آن را رااو   تجلي هو  معنوي و موضاوعام مرباوو با   

هااي رهباران   حال  هاا و راه نموده و اثرام آن را باه ويژگاي  

ويژگاي محاوري هاو     19در ايان  اژوهش   . بررسي نماياد 

نگاري، دلساوزي، احتارا  و    معنوي مثال خودآگااهي، رال   

تشويق تنوع و موضوعاتي از اين مبیال ماورد رنراا  مارار     

 .گرفت

باین    طهبررسي راب ي بها بهرنگي و موحدزاده در مطالعه

سب  رهبري تحولي آموزشي ماديران باا رفتاار شاهروندي     

مشااص شاد راه     رداختناد و  1933در سال  سازماني دبیران

بین رهباري تحاولي آموزشاي ماديران باا رفتاار شاهروندي        

ها رابطه ماوي   هاي آن در دبیران دبیرستانسازماني و ويژگي

 .داري ودود دارد و معني

ياابي تااثیر درک   لدعايي و ناوري در  ژوهشاي باه ماد    

ساتاره  1حمايت سازماني بر رفتار شاهروندي راررناان هتال    

نتااي  نشاان دادناد راه     .  رداختند1933 ار  مشهد در سال 

تمامي ابعااد رفتاار شاهروندي ساازماني راررناان ايان هتال        

هاي به عمل آماده از آناان باوده    تحت تاثیر مستقیم حمايت

 .است
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بررسي ساط  رفتاار    به1933نیز در سال نادري  و هويدا

 .اناد شهروندي سازماني راررنان دانشاگاه اصا هان  رداختاه   

نشان داد همه ابعاد رفتار شهروندي سازماني در بررسي  نتاي 

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

میزان دوانمردي در بین راررنان با توده به نوع وظااي  از  

هم چنین بین مول ه هاي رفتار . دت اوم معنادار برخوردار بو

شهروندي به دزء مول اه داوانمردي رابطاه مساتقیم وداود      

 .داشت

به بررسي رابطه عادالت ساازماني و    (9113) گودرزوند

. هاي دولتي رشت  رداخترفتار شهروندي راررنان سازمان

دهنده اين مطلب است ره همه ابعاد يافته هاي  ژوهش نشان

 .ر شهروندي سازماني مرتبط استعدالت سازماني و رفتا

باه بررساي    (1933)صاالحي  ظهیار و   اور  تقي دمالي،

 شاهروند  رفتاار  باا  ساازماني  و شاغلي  عوامال ي باین  رابطه

 دانشگاه ي  منطقه واحدهاي علمي هیام اعضاء سازماني

 ايان  ومناساب  رداختناد    مدل اراهه من ور به اسالمي آزاد

 بین در سازماني روندشه رفتار بروز میزان: شد حاصل نتاي 

 رماي  آزاداسالمي دانشگاه ي  منطقه هیام علمي اعضاء

 شاغلي و  رضايت متغیرهاي.  باشد مي متوسط حد از بیشتر

 و مثبات  ثیرزت سازماني شهروند رفتار بر روي سازماني تعهد

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

 راار،  ماهیات  يهاا مول اه  شاغلي،  رضاايت  هااي ل اه ؤم از

 مزاياا  و حقاو   میازان  از رضاايت  و همرااران  از رضايت

 مثبات  دهت در را سازماني شهروند رفتار بیني یش مدرم

 يعناي  شاغلي  فرساودگي  يگاناه ساه  هااي ل اه ؤم از .دارناد 

 عااط ي  خستگي و شاصیت زوال فردي، عملررد راهش

 دهت در را سازماني شهروند رفتار بیني یش مدرم سه هر

 تنهاا  ،ساازماني  تعهاد  گانهسه هايل هؤم از .دارند  معرو

 شاهروند  رفتاار  بیناي  ایش  مادرم  هنجااري،  تعهاد  مول اه 

 دو گانه ن  هايل هؤم از .دارد مثبت دهت در را سازماني

 بیناي  ایش  مادرم  مدير،حمايتي رفتار ل هؤم تنها سازماني،

 .دارد مثبت دهت در را سازمانيشهروند  رفتار

ارتبااو   بررساي ي باه  در مطالعاه  (9111) 91گوانگلینه

ساازماني و رفتاار شاهروندي     بین ح  راررناان از عادالت  

وي نتیجااه . هاااي خصوصااي  رداخااتسااازماني در شااررت

گرفاات حاا  عاادالت سااازماني نقااش مثباات در شناسااايي   

راررنااان سااازماني دارد و شناسااايي سااازماني ماارو  رفتااار  

ي سازماني نقش شهروندي سازماني راررنان است و شناساي

سااازماني و رفتااار شااهروندي واسااطه در رابطااه بااین عاادالت

 . سازماني دارد

به تال  براي ساخت مدلي  (9111)نزارتي و همراران 

بااراي دسااتیابي بااه رفتااار شااهروندي سااازماني از طريااق       

نتاي   ره دريافتند آن ها .توانمندسازي مناب  انساني  رداختند

قاااش رلیااادي در عوامااال توانمندساااازي منااااب  انسااااني ن

 . رفتارشهروندي سازماني دارد

به بررسي رفتاار شاهروندي ساازماني در     (9111) معرا 

وي دريافت ره رضايت . هاي بحرين  رداختداخل سازمان

شغلي، مقا  و دايگااه و تجرباه شاغلي باه ترتیاب مهمتارين       

هااي  عوامل موثر بار رفتاار شاهروندي ساازماني در ساازمان     

 .بحرين هستند

باه بررساي رفتاار شاهروندي      (9111)همرااران الاد و  خ

بینااي رننااده آن باار روي موفقیاات  سااازماني و نقااش  اایش 

دريافتناد راه ناوع     هاا  نآ.  رداختناد آموزان تحصیلي دانش

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

آمااوزان برخااي از مهمتاارين رفتارهاااي   و يااادگیري دانااش 

 .مدرسان است

بااه بررسااي ارتباااو بااین  (9112) 91از و ار ساايروررماا

 . رفتار شهروندي سازماني و هو  هیجاني  رداختند

99زارام مايرل و چیمن نتاي  بررسي استی ن
 (9113) 

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

 بادين  .دارد وداود  معراو   رابطه سازماني شهروند رفتار

 رفتار بروز میزان شغلي، ودگيفرس سط  افزايش با ره معنا

 .يابدمي راهش سازماني شهروند

عوامال مرباوو باه رفتارشاهروندي      شناساييدر راستاي 

 (9113)99سازماني و تحلیل آنها در چند سط  رانهو و چاي 
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بیمارساتان در   93واحد  رستاري در  139ي بر روي امطالعه 

  ب،نتااي  مطالعاه نشاان داد راه ماذه     . استان انجاا  دادناد   1

باشي خود و عواط  مثبات  شاتیباني و    مومعیت شغلي، اثر

 .سر رستي با رفتار شهروندي در سط  فردي مربوو بودند

 ژوهشااي تحاات عنااوان  (9113) 92، يااون و هااان اارک 

ثر باار رفتارشااهروندي سااازماني  رسااتاران انجااا  ؤعواماال ماا

اينان نتیجاه گرفتناد راه خاودرهبري، توانمندساازي،      . دادند

ساازماني و رهباري تباادلي  ان  عامال       لي، تعهدرضايت شغ

 .شهروندي سازماني  رستاران است ثر بر رفتارؤم

فراواناي در   شد تحقیقاام نسابتاً   هطور ره مشاهد همان

اين چند سال اخیر در مورد هو  معنوي و رفتار شاهروندي  

ولاي تاارنون   . سازماني به طور دداگانه صورم گرفته است

قیقاي در ماورد بررساي رابطاه     به طور مشاص و باارزي تح 

هو  معنوي و رفتار شهروندي ساازماني در هایچ ساازماني    

تنهاا  . چه آموزشي و چه غیر آموزشي صورم نگرفته اسات 

تحقیق مشابهي ره انجا  شده است تحقیقي است ره  توسط 

تحاات عنااوان بررسااي   1931فتاااحي و همراااران در سااال  

شاهروندي   ارمعنويت در محیط رار و نقش آن در بهبود رفت

 .سازماني در میان راررنان دانشگاه تهران انجا  شده است

هدف اصلي از اين تحقیاق شناساايي رابطاه باین هاو       

هیئاات علمااي  اعضاااي معنااوي و رفتااار شااهروندي سااازماني

 1932 -1921دانشااگاه حراایم ساابزواري در سااال تحصاایلي 

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

هااا و بهبااود غیرهااا در محاایط سااازمان و راررنااان سااازمانمت

عملررد فاردي و ساازماني دارناد و توداه باه اهمیات نهااد        

آموز  باه بررساي رابطاه هاو  معناوي و رفتارشاهروندي       

 شااد و باار اياان اسااا    سااازماني اساااتید دانشااگاه  رداختااه 

 :فرضیه هاي زير مورد بررسي مرار گرفتند

روندي ساازماني هیئات   بین هاو  معناوي و رفتاار شاه    

 -1921علمي دانشاگاه حرایم سابزواري در ساال تحصایلي      

 .رابطه ودود دارد 1932

، راااري وداااداندوسااتي،  بااین هااو  معنااوي و نااوع 

باه   تراريم  احتارا  و  مادني، فضیالت  ،فادارااري گذشت و

ل ه هاي تشریل دهناده رفتاار شاهروندي ساازماني     عنوان مؤ

ساابزواري در سااال  اعضاااي هیئاات علمااي دانشااگاه حراایم 

 .رابطه ودود دارد 1932 -1921تحصیلي 

 

 رو  

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطاه تجرباي    رهاز آنجاهي 

میان هو  معنوي و رفتار شهروندي ساازماني اعضاا هیئات    

 ،رااربردي و از ن ار ماهیات    ،باشاد از ن ار هادف   علمي مي

 . باشدهمبستگي مي _تحلیل توصی ي 

 

 رو  نمونه گیري دامعه تحقیق،  نمونه و

در اين  ژوهش دامعه آماري متشرل از اعضاي هیئات  

ن ار   123ره  است حریم سبزواريدانشگاه  علمي تما  ومت

سااي و دبراسااا  داادول تعیااین حجاام نمونااه رر  و هسااتند

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

 . ه استرو  تصادفي طبقه اي نسبي صورم گرفت به

 

 ر ابزا

گیري هو  معنوي از مقیا  خود گزارشي اندازه براي

 اياان . اساات اده شااد  9113رینااه ساااخته شااده در سااال    

اي اساات رااه رینااه بااه صااورم   گويااه 92نامااه   رسااش

 2 .خودارزيااابي و در مقیااا  لیراارم طراحااي راارده اساات

ت رر ودودي انتقادي، خلق معناي ل ه هو  معنوي شامل ؤم

  .عه حالت آگاهي استشاصي، آگاهي متعالي و توس

ناماه   سنجش رفتار شهروندي ساازماني از  رساش   براي

 9111رفتار شهروندي سازماني  ودسراف و مرنزي در سال

ساازي از  ساخته شده و براي اولین بار در ايران    از آماده

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

 راري، ودادان دوستي، نوعاشامل  رفتار شهروندي سازماني

 احتاارا  و فضیااالت شهرونااادي و  فادارااااري، گذشاات و

 . بااشادمي ترريم
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 روايي

روايي متغیرهاي اين  ژوهش برحساب رواياي ساازه در    

عاملي ارتشاافي و تاهیادي و هام چناین رواياي       تحلیلمالب 

االتي راه مقادار باار    ؤمحتوا مورد بررساي مرارگرفات و سا   

آمااره  . سب ررده بودند، حذف شدندر 1/1عاملي رمتر از 

هري  از سااختارها   (KMO)شاخص ر ايت نمونه گیري 

گیري خبر بدست آمد ره از ر ايت نمونه 1/1نیز بزرگتر از 

چنین مقدار معني داري آزمون بارتلات تماامي    هم. دهندمي

دهاد مااتري    است ره نشان ماي  11/1ساختاره روچرتر از 

لیاال عاااملي بااراي شناسااايي تااوان از تحواحااد نیساات و مااي

  .ساختار بهره برد

 LISRELعاملي تاهیدي در نر  افازار   تحلیلاز رو  

نیز باراي بررساي رواياي هار يا  از متغیرهااي        12/3نساه 

مستقل و وابسته بطور دداگانه است اده شاد نتااي  حاصاله از    

تحلیل عاملي ارتشافي و تاهیدي ره نشانگر ت  بعدي بودن 

 .باشدميمطرح شده براي متغیرهاي تحقیق  هر ي  از ابعاد

 

  ايايي

نامه ي  آزماون   اين  رسش اطمینان از  ايايي من وربه 

 آزماودني باه ايان  رساش     91مقدماتي انجا  شد ره در آن 

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

االم مرباوو باه هار ساازه     ؤصورم گروه گروه، بر روي س

ضريب آل ااي ررانبااس باراي  رسشانامه هاو        ره محاسبه

 ٪32و براي  رسشنامه رفتار شهروندي سازماني  ٪31معنوي 

اين مقاادير باراي هريا  از سااختارها و رال      .دست آمده ب

نامه به ت ریا  در دادول زيار اراهاه شاده اسات از         رسش

تاوان  باشاد لاذا ماي   ماي % 11ره اين مقادير باالتر از  آنجاهي

رار رفته از  ايايي بااليي برخوردار ه ين ابزار بادعا نمود ره ا

 .است

ن ااري از   112 در ياا  نمونااه  9111سااال  در ینااهر

ناماه   ررانباس  رسش يدانشجويان دانشگاه ترنت رانادا آل ا

 ٪32 ی تصاان يااقنامااه را بااه طر   رسااش  ايااايي و ٪21را 

بااا اساات اده از رو   يگاارمطالعااه د ياا  در. نمااود گاازار 

استاندارد شاده   يررانباس و آل ا يآل ا يیديزت يعامل یلتحل

ررانباس  يآل ا یزو همراران ن معلمي. آمد دست به ٪29 یزن

نامه   رسش يناعتبار ا يبضر هم نین و ٪32نامه را   رسش

در فاصااله  ين اار 11نمونااه  ياا در  ييبازآزمااا يااقرا از طر

 یباي، رم معلماي، ) نمودناد  محاسبه ٪11ه ته  9متوسط يزمان

رااه توسااط   يگااريدر مطالعااه د(. 9111درگااي، يساااالر

 يآل ااا يبانجااا  شااد ضاار ( 1932) يرضااازاده و رارشاار

 .آمد بدست ٪21 ي رسشنامه هو  معنو يررانباس برا

 ياايي  ا یقاي در تحق( 1939)يگاران و شرررن و د نعامي

و  نعااامي و ٪33را  يسااازمان ينامااه رفتارشااهروند   رسااش

 .رردند گزار  ٪29(1931)يگرانشرررن و د

 ضريب آل اي ررونباس هر ي  از ساختارها  :1ددول

 ضريب آل ا تعداد گويه سازه

 121/1 1 ت رر ودودي انتقادي

 193/1 1 خلق معناي شاصي

 121/1 1 آگاهي متعالي

 131/1 1 توسعه حالت آگاهي

 122/1 2 نوع دوستي

 119/1 9 وددان راري

 121/1 9 گذشت و فداراري

 119/1 9 فضیلت مدني
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 ضريب آل ا تعداد گويه سازه

 12/1 1 احترا  و ترريم

 31/1 22 رل  رسشنامه

 

 هايافته

تحلیل همبستگي ابزاري آماري باراي تعیاین ناوع و    

ضاريب  . درده رابطاه يا  متغیار باا متغیار ديگار اسات       

همبسااتگي يرااي از معیارهاااي مااورد اساات اده در تعیااین   

گي شادم  ضاريب همبسات  . باشاد همبستگي دو متغیر ماي 

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

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

اين توضی  و در ن ار داشاتن هادف تحقیاق حاضار راه       

دار بااین هااو  معنااوي و رفتااار    بررسااي رابطااه معنااي  

باشد با است اده از تحلیل همبستگي شهروندي سازماني مي

دار بر اسا  فرضیام تحقیق ودود رابطه معنيبه بررسي 

 . رداخته خواهد شد

 

 هاي سازنده آنل هؤم رفتار شهروندي سازماني وضرايب همبستگي  یرسون بین هو  معنوي و  :9ددول 

رفتار شهروندي  هو  معنوي هامول ه

 سازماني

گذشت و  راريوددان نوعدوستي

 فداراري

احترا  و  فضیلت مدني

 ترريم

 **931/1 1 معنوي هو 

112/1 

     

رفتار شهروندي 

 سازماني

931/1** 

112/1 

 

1 

     

 119/1 دوستي نوع

192/1 

123/1** 

111/1 

1     

 **911/1 راريوددان

119/1 

121/1** 

111/1 

212/1 

111/1 

1    

 **919/1 و فداراريگذشت

112/1 

929/1** 

111/1 

121/- 

191/1 

112/1- 

119/1 

1   

 **211/1 يفضیلت مدن

111/1 

113/1** 

111/1 

/1*999 

111/1 

193/1 

132/1 

121/1 

922/1 

1  

 **912/1 احترا  و ترريم

113/1 

129/1** 

111/1 

/1 **911 

113/1 

/1*919 

193/1 

/113 

131/1 

/1**932 

119/1 

1 

 .شدبامي معنادار 11/1 سط   در همبستگي ضريب ** .باشدمي معنادار 11/1 سط   در همبستگي ضريب*

 

 آيااد بااین  باار مااي  9طااور رااه از داادول    همااان

عناوان میاانگین ابعااد    ه هو  معنوي و رفتار شهروندي با 

داري در سط  اطمیناان  تشریل دهنده آنها نیز رابطه معني

 . درصد ودود دارد 22

شاود  ددول فو  استنباو ماي  نتاي طور ره از  همان

ي وداود نادارد و   دوستي رابطاه  نوعبین هو  معنوي و 

بااین هااو  معنااوي و وداادان راااري، فضاایلت ماادني،   

داري گذشت و فداراري و احترا  و ترريم رابطاه معناي  

 .مشاهده شده است
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سااازي معااادالم  در تحقیااق حاضاار از رو  ماادل 

ساختاري در نر  افزار لیزرل براي بررسي رابطه علي باین  

هو  معنوي و ابعاد  نجگاناه رفتاار شاهروندي ساازماني     

اي  حاصال از براارگیري ايان رو  در    نتا . اسات اده شاد  

البتاه الز  باه توضای     . اراهه شاده اسات   9و  1هاي شرل

باشد ره با توده به اينره حدامل نمونه مورد نیاز براي مي

است اده از مدلساازي معاادالم سااختاري باه رو  نیماه      

نمونه باشد و تعداد نموناه تحقیاق حاضار     911اشباع بايد 

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

يعني رو  اشباع شده براي مدلسازي معادالم ساختاري 

 .شوداست اده مي

 

 مقادير ضرايب استاندارد بدست آمده از ادراي مدل در نر  افزار  :1شرل

 
 

 مقادير معني داري بدست آمده از ادراي مدل در نر  افزار :9شرل
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 نتیجه رلي بررسي فرضیام بر مبناي مدل :9ددول

 نتیجه عدد معناداري ضريب استاندارد رابطه مودود در مدل

 رد 99/1 19/1 دوستي نوع –هو  معنوي 

 تاهید 19/9 91/1 وددان راري –هو  معنوي 

 تاهید 12/9 92/1 گذشت و فداراري –هو  معنوي 

 تاهید 92/1 21/1 فضیلت مدني –هو  معنوي 

 تاهید 33/9 91/1 احترا  و ترريم –هو  معنوي 

 

وداود   9و1شارل با توده باه مقاادير اراهاه شاده در     

رابطه علي بین هو  معنوي با وددان راري، گذشات و  

فااداراري، فضاایلت ماادني و احتاارا  و ترااريم در سااط  

دار شود چرا ره مقاادير معناي  درصد تاهید مي 21اطمینان 

هو  معناوي  )هر ي  از اين روابط دست آمده براي ه ب

بااالتر از  ( و ابعاد تشریل دهنده رفتارشهروندي ساازماني 

توان تشااص داد  و با توده به ضرايب مي. باشدمي 21/1

ره بیشترين تاثیر هو  معنوي اعضااي هئیات علماي بار     

فضایلت  ابعاد رفتار شاهروندي ساازماني مرباوو باه بعاد      

 .شددرصد مي با 21است ره تاثیر  مدني

 

 گیريدم  بندي و نتیجه

معنوي دديدترين نوع هاو  بشار اسات راه      هو 

شاهروندي   از طرف ديگر رفتار. عمر بسیار روتاهي دارد

سااازماني نیااز يرااي از ددياادترين نااوع رفتارهاااي انسااان 

سازماني است ره با تغییراتي ره در اين چنادين سااله بار    

ه هاا  دياد آماده ماورد تودا     فضاي رمابت و دو ساازمان 

طور ره اشاره همان. ها و مديران مرار گرفته استسازمان

شد اين دو متغیار ماورد بررساي در ايان  اژوهش هار دو       

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

گیري و اساتناد نتااي  را باه ديگار     دو متغیر بحث و نتیجه

ها به علت عد  بررسي باا مشارل مواداه سااخته      ژوهش

 .است

معناوي و رفتارشاهروندي ساازماني هار دو از      و ه

متغیرهاي دديدي است ره اگر به خوبي مورد توده مرار 

تواننااد باار بهبااود سااازماني  گیاارد بیشااترين تاااثیر را مااي 

رابطه بین اين دو متغیار در ايان  اژوهش ماورد     . بگذارند

هااا و عمااق هااو  معنااوي بااا ارز . تاهیااد ماارار گرفاات

ارتباو دارد و رفتار شهروندي  ناو ايجاد رار با مع زندگي

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

مرتبط است اين دو متغیر در ابعاد با هم ديگر همیوشااني  

 . دارد

دسات آماده   ه همبستگي اساییرمن با   ضريببا توده 

 رابطااه  بااین هااو  معنااوي و رفتااار شااهروندي سااازماني 

  .د ودااود دارددرصاا 22داري در سااط  اطمینااان  معنااي

چنین با توده به مقادير بدست آماده از اداراي مادل     هم

در ناار  افاازار ودااود رابطااه علااي بااین ابعاااد گذشاات و   

فااداراري، فضاایلت ماادني و احتاارا  و ترااريم بااا هااو   

شود چرا راه  درصد تاهید مي 21معنوي در سط  اطمینان 

دست آمده براي هر ي  از اين روابط ه دار بمقادير معني

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

ص داد ره بیشترين تاثیر هو  معنوي مربوو به بعد یتشا

درصدي را  21فضیلت مدني است ره هو  معنوي تاثیر 

 .نمايدبر  فضیلت مدني اعضاي هیزم علمي تحمیل مي

يرااي از نتاااي  بااه رااارگیري هااو  معنااوي ايجاااد  

به ديگران از دمله همراران دوستانه نسبت گرايشام نوع

ولي در اين  ژوهش و با توده به اين ن ر بین هو  است 
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دوستي هیچ ارتبااو معناادار و مابال تااملي      معنوي و نوع

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

از  یشاتر مشااهده شاده ب   دارييساط  معنا   ينرهتوده به ا

و  یاد صا ر تاه  فارض  یناندرصد اطم 21با  ي باشدم 11/1

 يدوسات  و ناوع  معناوي  هاو   ینبا  شاود ميگرفته  یجهنت

 عادد  و 19/1 اساتاندارد   ضاريب . ندارد ودود يهمبستگ

معااادالم  يساااز بدساات آمااده از ماادل 99/1 معناااداري

نشان داد راه در   یزن ي باشدم 21/1ره رمتر از  يساختار

و  يهاو  معناو   ینبا  ي درصاد رابطاه   21 ینانسط  اطم

باارخالف اياان  ااژوهش، در   .ود نااداردوداا ينوعدوساات

رابطه باین   و همرارانموسوي  ژوهش انجا  شده توسط 

هو  معنوي و مول ه نوعدوستي تاهید شد و هم ناین در  

 ژوهش فتاحي و همراران بین معنويت در محیط رااري  

البته شاايد بتاوان   . و نوعدوستي رابطه معناداري يافت شد

ر را عاد  حمايات   عد  ودود همبستگي بین اين دو متغیا 

رفتار نوعدوستي در سازمان ، فضا و حجم راري مت اوم 

  . اساگويان و هويت رار از ن ر استقالل شغلي دانست

رود ره فردي ره با ارز  و معناا باه   اينطور انت ار مي     

رناد در محایط   دهان و  یرامون خاود رابطاه برمارار ماي    

فارد باه    راري خود با وددان راري باال حضور يابد ايان 

دهاد و در هار زماان و هار     حضور ديگاران اهمیتاي نماي   

نتااااي  تحلیااال . شااارايطي بهتااارين عملراااردي را دارد 

درصد اطمینان فارض صا ر    21همبستگي نشان داد ره با 

همبستگي ودود  راريوددانتاهید و بین هو  معنوي و 

عادد معنااداري بدسات    ضاريب اساتاندارد و   ندارد ولاي  

و  91/1ي برابار باا   سااختار دالم ي معاا ساز مدل آمده در

دهناده  باشاد راه نشاان   ماي  21/1است ره باالتر از  19/9

رابطه بین هو  معنوي و وددان راري در سط  اطمینان 

 .گاردد    اين فرضیه تاهید ماي . باشددرصد رابطه مي21

اين موضوع در ايان  اژوهش همانناد  اژوهش فتااحي و      

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

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

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

هو  معنوي باعاث ماي شاود تاا ادراک فارد از خاود و       

اطرافیان عمیاق شاود و باه دنباال آن انجاا  راار و تعهاد        

 .راري غني تر مي شود

 زايش مااادرم يراااي از نتااااي  هاااو  معناااوي افااا       

 ذيري و مدارا باا ديگاران و درک شارايط آناان     انعطاف

 اساات اياان موضااوع ماننااد  ااژوهش فتاااحي و همراااران 

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

اسات باه ايان صاورم راه هاو        مورد تاهید مرار گرفتاه 

 .معنوي بر روي گذشت و فداراري فرد تاثیر مثبتاي دارد 

 ي داريو ساط  معنا   يهمبساتگ  یال تحل  يبا توده به نتاا 

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

بدسات آماده     ي نتا  .ي شودم یدفرض مقابل تاه یناناطم

 92/1اساتاندارد  يبضر) يمعادالم ساختار يساز از مدل

 نشاان  یاز ن( است 21/1ره باالتر از  12/9يو عدد معنادار

  یاد رابطاه را تاه  يان ا درصاد  21 اطمیناان  سط  در ره داد

و  معناوي  هاو   ینبا  ي شودگرفته م یجه   نت. رندي م

 .ودود دارد يگذشت و فداراري رابطه مثبت

بین هو  معناوي و فضایلت مادني رابطاه معنااداري           

ديده شد اين موضوع توسط  ژوهش فتااحي و همرااران   

 هاو  معناوي بیشاترين تااثیر را    . مورد تاهید مرار گرفات 

ه با  ي نتاا  .یلت مادني اسااتید وارد ماي آورد   بر روي فض 

رننده ودود رابطاه   یدتاه يهمبستگ یلدست آمده از تحل

ه ب ي نتا. و فضیلت مدني است يهو  معنو ینب ي دارمعن

عاادد ) يمعااادالم ساااختار يساااز دساات آمااده از ماادل

 21/1ره باالتر از  21/1استاندارد يبو ضر 92/1يمعنادار

درصاد هاو     21 یناان اطمنشان داد ره در ساط   ( است

دار اعماال   يمثبات و معنا   یرتازث  يمادن  یلتبر فض يمعنو

 .ي شودم يرفته ذ یهفرص ينمطالب ا ینبا توده ب. رند يم

مطمئنا فردي ره تاثیر و رابطه باین هماه انساان درک         

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

ین هو  معناوي و  رابطه ب. آوردنسبت به ديگران بجا مي

 ي داريبا توده به سط  معن .ادب و احترا  به تاهید رسید

  11/1رااه رمتاار از  يهمبسااتگ یاالمشاااهده شااده  در تحل
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و احتارا    يهو  معنو ینب یناندرصد اطم 22باشد با  يم

ه با  يعادد معناادار   یزو ن. ودود دارد يو ترريم همبستگ

و  33/9يمعااادالم ساااختار يدساات آمااده در  مدلساااز

  21/1اساات رااه باااالتر از   91/1اسااتاندارد آن  يبضاار

و احترا   يهو  معنو بین رابطه نشان دهنده ره ي باشدم

   . ي باشددرصد رابطه م21 ینانو ترريم در سط  اطم

ايان يافتاه باا مطالعاام      .ي گاردد ما  یاد تاه یاز ن یهفرض ينا

( 1921) و  ژوهش موسوي و همرااران ( 9111)  91در 

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

هاااو  معناااوي بااااالتر داراي مهاااارم هااااي برماااراري 

 ارتباطااام، درک بااین فااردي، هماادلي و احتاارا  بااااليي 

 .مي باشد
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