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 یسازمان یرفتار شهروند ینیب شیدر پ یو اخلاق کار ینقش هوش معنو

 کارکنان

  1مسعود دارابی ،1دکتر نسرین عزیزیان کهن ،2، دکترحبیب ابراهیم پور*1دکترمهرداد محرم زاده
 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی .1

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده .2
 (12/3/79، تاریخ پذیرش:02/1/79تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

ها و تغییرات محیطی نیاز ها برای پاسخگویی به چالشامروزه سازمان
دارند تا کارکنانی داشته باشند که فراتر از وظایف رسمی خود عمل کرده 

تواند در این  هایی که میکی از مهارت(. ی1و به سازمان کمک کنند )
است  1زمینه به سازمان و کارکنان کمک کند رفتار شهروندی سازمانی
ها بکار که به عنوان الگوی نوین رفتار کارکنان، در بسیاری از سازمان

 2(. رفتار شهروندی یکی از ابعاد مهم جامعه شناختی3، 2رفته است )
هایی که تاکید دهد که سازمانها نشان میسازمانی است و پژوهش

تر هستند تر و موفقتری بر رفتار شهروندی سازمانی دارند سالمبیش
(4 .) 

 
 
 
 

 
رفتار شهروندی سازمانی را رفتار فردی داوطلبانه، که به  محققانبرخی 

طور صریح توسطِ سیستم رسمی پاداش برانگیخته نشده است و کارایی 
(. رفتار شهروندی 5اند )یف کردهدهد، تعرسازمان را افزایش می

باشد که های غیررسمی و اختیاری میسازمانی، شامل انواعی از کمک
های رسمی و به عنوان فردی ها و پاداشکارمند، بدون توجه به تحریم

(. 6نماید )ها، خوداری میها را انجام داده و یا از انجام آنآزاد آن
های رسمی فتاری که از ضرورتمحققان رفتار شهروندی را به عنوان ر

رود و برای سازمان سودمند است تعریف کرده است سازمان فراتر می
 اری، ـــــ، وجدانِ ک3بعد نوع دوستی 5(. رفتار شهروندی سازمانی در 7)

 
 
 

 چکیده
همواره مورد توجه ان سودمند است رود برای سازمهای رسمی سازمان فراتر میرفتار شهروندی به عنوان رفتاری که از ضرورتزمینه: 

کارکنان  یسازمان یرفتار شهروند ینیب شیدر پ یو اخلاق کار ینقش هوش معنو یپژوهش حاضر با هدف بررس. محققان قرار گرفته است
 انجام گرفت. لیاستان اردب

 نیا یجامعه آمار ع همبستگی بود.های توصیفی از نوپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش در زمره پژوهشروش: 
در  یریبود که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گ لیکارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردب یپژوهش شامل تمام

ستفاده شد. ا یمانساز یپرسشنامه رفتار شهروند و یاخلاق کار ، ینفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه هوش معنو 132دسترس 
 .دیگرد لیهمزمان تحل ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیشده با استفاده از ضر یجمع آور یداده ها

. داشتوجود  یدار یرابطه مثبت معن یسازمان یبا رفتار شهروند یو اخلاق کار یهوش معنو نبی که داد نشان هاداده لیتحل جینتاها: یافته
 شیقابل پ یو اخلاق کار یبر اساس هوش معنو یسازمان یرفتار شهروند راتییدرصد از تغ 57نشان داد که  ونیرگرس لیتحل جینتا نیهمچن

 داشت. یشتریسهم ب یکار لاقاخ ریکه متغ بود ینیب

رکنان کا یسازمان یمهم و مرتبط با رفتار شهروند یرهایاز متغ یو اخلاق کار یگرفت که هوش معنو جهیتوان نتیمبنابراین  گیری:نتیجه
 .باشندمی
 

 هوش معنوی، اخلاق کاری، رفتار شهروندی سازمانی: گانکلیدواژ

 
 

 mmoharramzadeh@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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(. این 8فضیلتِ مدنی، احترام و تکریم و جوانمردی تعریف شده است )
را با متغیرهایی مانند اثر رفتارها برای هر سازمانی مطلوب است زی

 4وری ارتباط دارد و عاملی مؤثر بر همکاری، تعهد سازمانیبخشی و بهره

(. صاحبنظران رفتار شهروندی 9شود )محسوب می 5و عملکرد سازمانی
سازمانی بر این اعتقادند رفتار شهروندی سازمانی، چهارچوبی را فراهم 

دن آن بین افراد در سازمان، توانند با مدیریت کرکند که مدیران میمی
تری دهد تا با دقت بیشوری شده و به افراد امکان میباعث ارتقاء بهره

رفتار  ،6های سازمانی(. بر اساس نظریه11به انجام وظایف خود بپردازند )
شهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان و همچنین به کارایی و 

دهد که مطالعات میدانی نشان می(. 11کند )اثربخشی سازمان کمک می
دهد زیرا منابع رفتار شهروندی سازمانی اثربخشی سازمان را افزایش می

سازد و به هماهنگی های مولد آزاد مییابی به هدفرا برای دست
(. به عبارت دیگر، ساختار رفتار 12کند )ها در سازمان کمک میفعالیت

ره و ارزیابی رفتارهای فرانقش شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، ادا
کنند و در اثر این رفتارهای کارکنانی است که در سازمان فعالیت می

(. پیامدها و تاثیرات مثبت 13یابد )آنان، اثربخشی سازمانی بهبود می
رفتار شهروندی سازمانی برای سازمان، ضرورت شناسایی عوامل فردی 

کند زیرا ایجاد و را ایجاب می و سازمانی موثر بر آن پرداختن به این امر
های مثبت ناشی تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی، به عنوان واکنش

تواند بر عملکرد سازمان بخصوص در از عوامل درونی و بیرونی می
(. مرور پیشینه 14شرایط بحرانی نقش مثبت و تاثیرگذاری داشته باشد )

تحت تاثیر عوامل  دهد که رفتار شهروندی سازمانیپژوهش نشان می
های خود به رابطه بین هوش متعددی قرار دارد؛ محققین در پژوهش

ه عنوان یک عامل فردی و رفتار شهروندی سازمانی اشاره ب 7معنوی
ها در محیط کار و تلاش برای انسانی کردن سازمان 8اند. معنویتکرده

ز باشد که امی 21یکی از روندهای مهم کسب و کار و مدیریت قرن 
 (. 15مطرح شده است ) 91اواسط دهه 

ای یافته و رشد فزاینده ،هوش معنوی و کاربرد آن در رهبری سازمان
 سازمانتوجه به تلفیق و کاربرد معنویت در عملکرد سازمانی و اثربخشی 

(. جایگاه هوش معنوی در روانشناسی دین است 16) رو به افزایش است
این مفهوم متشکل از مفاهیم  و همانطور که از عنوان آن مشخص است
های معنویت و هوش را درون هوش و معنویت است. هوش معنوی سازه

کند کارکرد و کند و به افراد کمک مییک سازه جدید ترکیب می
بینی کنند و در محیط کار نقش بارزی در افزایش سازگاری فرد را پیش

دگی مفهوم با وجود پیچی. (16کند )عملکرد مطلوب کارکنان ایفا می
هوش معنوی بسیاری از نظریه پردازان در صدد ارائه تعریفی از آن 

و فردی به  به کارگیری معنویت به منظور حل مسائل سازمانیاند. برآمده
(. محققان 17) شودنامیده می نوعی توانایی اشاره دارد که هوش معنوی

آن بر اساس معیارهای هشت گانه معنویت را به عنوان هوش مطرح و 
های معنوی برای حل مسائل روزمره را توانایی بشر در استفاده از ظرفیت

(. برخی محققان هوش معنوی را 18داند )و دستیابی به اهداف می
داند که به آگاهی کامل و کاربرد های عقلی میای از ظرفیتمجموعه

های معنوی و جهان مافوق وجودی شخص کمک انطباقی از جنبه

هایی مثل تفکر وجودی عمیق، افزایش معنا، به خروجیکند و منجر می
(. 19شود )های معنوی میشناسایی عالم مافوق و سلطه حالت

صاحبنظران دیگر هوش معنوی را توانایی بکارگیری و بروز منابع، 
ای که بتواند کارکرد روزانه و های معنوی به گونهها و کیفیتارزش

 (.36قاء دهد، تعریف کرده است )آسایش )سلامت جسمی و روحی( را ارت
یابد این هوش هوش معنوی به زندگی درونی، ذهن، و نفس ارتباط می

ظرفیت فهم عمیق سئوالات وجودی را همراه با بینش نسبت به سطوح 
های زیادی برای هوش (.  مدل21شود )چندگانه هوشیاری را شامل می

ل کینگ است؛ این ها، مدترین مدلمعنوی ارائه شده است یکی از مهم
مولفه تفکر انتقادی وجودی )ظرفیت فکر کردن به صورت  4مدل دارای 

انتقادی در مورد ماهیت هستی، واقعیت، جهان، فضا، زمان، مرگ و 
توانایی ) دیگر موضوعات وجودی یا متافیزیکی(، تولید معنای شخصی

ایجاد مفهوم و هدف شخصی در تمامی تجارب فیزیکی و ذهنی، 
لق و تسلط بر یک هدف زندگی، داشتن درك درستی از مسیر، ظرفیت خ

ظرفیت ) آگاهی متعالید(، درك نظم و ترتیب و دلیلی برای موجو
همراه با ظرفیت  ،شناسایی ابعاد تعالی فرد، دیگران و جهان مادی

 هوشیاری )ظرفیت و بسط (شناسایی ارتباط آنها با خود فرد و جسم او
 مانند یگانگی محض، هوشیاری مانند الاترب معنوی موقعیتهای به ورود
تقسیم بندی کرده است  آن( از خروج و مراقبه و نیایش عمیق، تفکر

ترین کاربردهای هوش معنوی در محیط کار برخی محققان مهم .(19)
را آرامش خاطر، ایجاد روابط و تفاهم با افراد، مدیریت کردن تغییرات و 

 روی تاثیر با تواندوش معنوی میداند. هاز میان برداشتن موانع می
 روزمره هایمسئولیت به نسبت 9تعهد حس هاآن در هاانسان وجدان
کند می ایجاد هاآن در پذیری تعهد نوعی و آورده وجود به را زندگی

های ها و توانمندی(. صاحبنظران خودشکوفایی در زمینه قابلیت21)
دانند و معنویت را پذیر می ها امکانفردی را با ورود معنویت به سازمان

(. در واقع فرد 17کنند )های آینده مدیریت معرفی میپاسخگوی چالش
با هوش معنوی بالا دارای انعطاف، خودآگاهی، ظرفیتی برای الهام و 
شهود و دیدگاه کل نگر به جهان هستی است و در جست جوی پاسخ 

(. اگر هوش 22)باشد ها میهای بنیادین زندگی و نقد سنتبرای پرسش
معنوی با زندگی کاری کارکنان پیوند بخورد نیروی قدرتمندی حاصل 

شود که افراد در طول انجام وظایف کاری خود، لحظات لذت می
تر و معنادارتری را تجربه و کار را به عنوان یک تر، متوازنبخش

(. صاحبنظران آرامش خاطر، تفاهم با دیگران، 23ماموریت بپندارند )
یت تغییرات و تلاش برای برطرف کردن موانع را از جمله مدیر

اند. در مطالعات مدیریت، معنویت کاربردهای هوش معنوی معرفی کرده
تواند پاسخ و راه حلی برای کاهش کژکارکردهای در محیط کار می

سازمانی همچون از خودبیگانگی، استرس و زوال شخصیت کارکنان 
دهند که رفتار شهروندی ها نشان می(. از طرف دیگر پژوهش24باشد )

سازمانی بر پایه اخلاق است و درجات بالاتر از اخلاق منجر به درجات 
(. دنیای امروز دنیای 14شود )بالاتری از رفتار شهروندی سازمانی می

های و ارزش 11هاست و نیروی انسانی متعهد به اخلاق کاریسازمان
هاست بلکه مزیت رقابتی سازماننه تنها عاملی برای برتری  11سازمانی
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اند هایی موفقشود در واقع سازمانها تلقی میبرای بسیاری از سازمان
ها (. در نگرش14مدار باشند )مند، متعهد و اخلاقکه دارای کارکنان توان

یا کارکنان، افزون بر انجام 12و رویکردهای جدید سرمایه سازمانی
فرودهای سازمان احساس مسئولیت وظایف کاری خود، نسبت به فراز و 

پردازد. چنین کارکنانی از کرده و در مواقع نیاز به یاری سازمان می
های شوند که از شاخصهای هر سازمانی محسوب میآرزوها و آرمان

دستیابی به چنین کارکنانی، توسل به اخلاق فردی و اخلاق کاری است 
برای ایجاد و  هاانسازم(. امروزه مفهوم اخلاق کاری در تمام 25)

است با  داکردهیپاهمیت بالایی  کوشسختو  زهیانگ بای کارکنان دارنگه
ی، راخلاقیغو افزایش میزان کارهای  هاسازمان روزافزونتر شدن پیچیده

به بحث اخلاق معطوف  هاسازمانتوجه مدیران  رمسئولانهیغی و رقانونیغ
رزش ذاتی است و اخلاق (. اخلاق در درون خویش دارای ا26شده است )

کاری هنجاری فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خوب در جامعه، 
(. اخلاق کار یک هنجار فرهنگی 25بخشد )ارزش معنوی و مثبت می

است که به انجام کار خوب و مناسب در یک جامعه ارزش معنوی مثبت 
تی است دارای یک ارزش ذا نفسهیفو بر این باور است که کار  دهدیم
(. اخلاق کاری بخشی از اخلاق زندگی است که معطوف به کار و 27)

تجارت در سطوح خرد تا کلان است و متعهد شدن توان ذهنی، روانی و 
جسمانی فرد یا گروه به اندیشه جمعی در جهت اخذ قوا و استعدادهای 

(. برخی محققان، اخلاق کاری 28درونی گروه و فرد برای توسعه است )
های منعکس کننده ای از باورها و نگرشعنوان مجموعه را به
اند که ریشه در نظام ارزشی اجتماعی های اساسی کار تعریف کردهارزش

های شخصی، و هنجارها و آداب و رسوم جامعه با سیستم ارزش
(. در مورد اخلاق کاری و 31، 29باورهای دینی و تجارب گذشته دارد )

است. اخلاق کاری را  شده مطرحی متفاوتی هایبندطبقهی آن هامؤلفه
14پشتکار و جدیت ، 13در چهار بعد دلبستگی و علاقه به کار

روابط  ، 
. اندکردهی بندطبقه 16سالم و روحیه جمعی و مشارکت در کار15انسانی

که فرد در سازمان با تمام وجود وظیفه خود  شودیماخلاق کاری موجب 
ی انجام دهد و فرد در محیط کار پرتلاش، فداکار، با مسئولیت و خوببهرا 

دارای روابط اجتماعی و خلاق باشد و با پیامدهایی همچون تعهد 
  (. 31سازمانی، عملکرد شغلی و کاهش فرسودگی شغلی همراه است )

با متغیرهای پژوهش، تحقیقاتی انجام گرفته است. در پژوهشی  در رابطه

رابطه بین هوش معنوی و تحلیل رفتگی شغلی با در نظر "با عنوان 
گرفتن نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و 

صاحبنظران به این نتیجه رسیدند که بین  "پرورش استان مازندران
ازمانی رابطه مثبت معناداری وجود هوش معنوی و رفتار شهروندی س

بررسی همسویی "(.  برخی محققان در پژوهشی دیگر با عنوان 24دارد )
رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و هوش معنوی با رفتار اخلاقی 

به این نتیجه رسید که بین رفتار شهروندی سازمانی و رفتار  "پرستاران
(. در پژوهشی با عنوان 32رد )اخلاقی رابطه مثبت معنی داری وجود دا

های رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان"
برخی محققان به این نتیجه دست یافت که بین هوش  "شهر زنجان

معنوی با رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مثبت و معنی دار وجود 

وش معنوی و رابطه ه"(. صاحبنظران در پژوهش خود با عنوان 33دارد )
به این نتیجه رسیدند  "هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران

 بین هوش معنوی با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار وجود داردکه 

رابطه بین اخلاق کاری و رفتار "(. در پژوهشی دیگر با عنوان 1)
 صاحبنظران به این نتیجه "شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی

رسیدند که بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت 

نقش اخلاق کاری در ارتقای "(. در پژوهشی با عنوان 14وجود دارد )
برخی محققان به این نتیجه رسیدند که  "رفتار شهروندی سازمانی

اخلاق کاری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد 

رابطه معنویت در محیط کار و تعهد "وهشی با عنوان (.  در پژ26)
محققان به این نتیجه  "سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

رسیدند که بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی رابطه 
تاثیر هوش معنوی "(. در پژوهشی با عنوان 15معنی داری وجود دارد )

صاحبنظران به این نتیجه رسیدند که  "سازمانی بر ابعاد رفتار شهروندی
هوش معنوی پیش بین معنی دار رفتار شهروندی سازمانی می باشد 

 " یبر عملکرد سازمان یهوش معنو ریتأث "(. در پژوهشی با عنوان 34)
و مثبت در  یفینقش ک یهوش معنومحققان به این نتیجه رسیدند که 

 دهد یم شیرا افزا یسازمانعملکرد  یهوش معنوو  کار دارد تیفیک
(38.) 

ای رفتار شهروندی سازمانی رفتاری منحصر به فرد، اختیاری و فرا وظیفه
است که در افزایش عملکردِ اثربخش سازمان مؤثر است و به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله سیستم پاداش رسمی سازمان 

به  یسازمان یوندساختار رفتار شهر گر،یبه عبارت دشود ساماندهی نمی
دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در 

کنند و در اثر این رفتارها، اثربخشی سازمانی بهبود سازمان فعالیت می
(. بر اساس نظریه های سازمانی، رفتار شهروندی 35، 13یابد )می

یی و اثربخشی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان و همچنین به کارا
 (. 11سازمان کمک می کند )

محققان عوامل متعددی را در بروز رفتار شهروندی سازمانی شناسایی 
ها رضایت شغلی، رفتارهای رهبری، تعهد ی آناند که از جملهکرده

سازمانی، رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی، عدالت سازمانی، کنترل 
د. به زعم برخی محققان یکی باشهای شخصیتی میمدیریتی و ویژگی

باشد که به نظر ها میهای شخصیتی افراد، هوش معنوی آناز ویژگی
(. 39رسد در رفتار شهروندی سازمانی افرد تاثیر بسزایی داشته باشد )می

دارند، رفتار شهروندی  بهتریبالاتر و اخلاق کاری افرادی که از طرفی 
توان اینگونه نتیجه گرفت که میلذا دهند. تری نیز از خود نشان میبیش

در محیط کار  اخلاق کاریرفتارهای شهروندی سازمانی، ظهور و نمود 
بالاتری دارند،  اخلاق کاریرود افرادی که است. در نتیجه، انتظار می

اخلاق تری را نیز نشان دهند؛ بنابراین، رفتار شهروندی سازمانی بیش
تارهای شهروندی سازمانی رابطه طور مثبتی با رفتواند بهفرد می کاری

 یبرا یسازمان یشهروند یرفتارها تیبا توجه به اهم(. 41) داشته باشد
عوامل موثر بر  ییو شناسا ریمتغ نیآن، توجه به ا یسازمان و اثربخش

 یبرا یداخل قاتیبرخوردار خواهد بود؛ از آنجا که تحق تیآن از اهم



 کارکنان یسازمان یرفتار شهروند ینیب شیدر پ یو اخلاق کار ینقش هوش معنو دکتر مهرداد محرم زاده و همکاران: 
 

 011 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
 

 

 ویبه نقش هوش معنوکمتر  ،یرفتار شهروند یها نیب شیپ یبررس
به  یو هوش معنو یاخلاق کار گرید طرفپرداخته اند و از  یاخلاق کار

قرار نگرفته  یمورد بررس یسازمان یرفتار شهروند نیب شیپ امدیعنوان پ
نقش حساس خود در  لیاداره ورزش و جوانان به دل گریاست، از طرف د

عوامل موثر  ییشناسا رفتارها دارد و نیبه ا یمبرم ازیارتباط با جوانان ن
. لذا کندیم جابیحوزه را ا نیا رضرورت پژوهش د ریمتغ نیبر ا

بر اساس  یسازمان یرفتار شهروند ینیب شیپژوهش حاضر با هدف پ
اداره ورزش و جوانان استان اردبیل در  یو اخلاق کار یهوش معنو

 انجام گرفت.

 

 روش
هش در زمـره این پژوهش از نظر هـدف کـاربردی و از نظـر روش پـژو

پـژوهش را  یآمار یجامعههای توصیفی از نوع همبستگی بود. پژوهش
 دادنـدیم لیتشک لیکارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اردب یهیکلّ

هـا بـر اسـاس که از بین آن مشغول به کار بودند 1395-96که در سال 
نفر  132فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 

مربوط به هـوش  یهاداده یگردآور یبرابه عنوان نمونه انتخاب شدند. 
 نیـ. اشـداسـتفاده  نـگیک یهوش معنـو یابیخودارز اسیاز مق یمعنو

 اسیـرمقیچهار ز یسئوال و دارا 24شامل  یریگابزار اندازه کی اسیمق
 یمعنـا دیـ(، تول21، 17، 13، 9، 5، 3، 1)سـئوالات  یشامل تفکر وجود

)ســئوالات  یاری( ، بســط هوشــ23 ،19، 15، 11، 7ســئوالات ) یشخصــ
( 24، 16، 12، 8، 4)سئوالات  یمتعال ی( و آگاه22، 21، 18، 14، 2،6،11

 یـی. روابـود یانـهیگز 5 کـرتیل اسیـبـر اسـاس مق یگـذار. نمرهبود
نظـر قـرار گرفتـه و صـاحب دیاسـات دییـنامـه مـورد تاپرسـش ییمحتوا

. (37) انــدگــزارش کــرده 89/1را  مهشــناپرس نیــا ییایــپاصــاحبنظران 
 قیتحق نیکرونباخ در ا یپرسشنامه با استفاده از آلفا نیا یدرون یهمسان

از پرسشـنامه  یاخلاق کار یهاداده یآورجمع یبرا به دست آمد. 89/1
 23پرسشـنامه شـامل  نیـگریگوری، سی، پتی استفاده شـد. ااستاندارد 

(، پشتکار و جدیت 1-6علاقه به کار ) چهار بعد دلبستگی و یو دارا هیگو
(، روح جمعی 13-17( در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار )12-7)

نامه پرسش نیا یگذارنمره اسی. مقباشدی( م18-23و مشارکت در کار )
( 5( تا کاملاً مـوافقم )1از کاملاً مخالفم ) یکرتیپنج درجه ل فیط کیدر 

 دیاسـات دیـنامـه مـورد تائپرسـش ییمحتوا ییاست. روا شدهی بنددرجه
ــاحب ــه و پاص ــنظر قرارگرفت ــط  ییای ــان  آن توس ــی محقق  85/1برخ
پژوهش با استفاده  نینامه در اپرسش نیا ییای. پا(28) شده استگزارش

ــرا بــه دســت آمــد. 89/1کرونبــاخ  یاز روش آلفــا ســنجش رفتــار  یب
و کونوسکی اسـتفاده اورگان  استانداردنامه سازمانی از پرسش یشهروند

اسـت و  کرتـییل فیـگویه، و به صورت ط19شد. این پرسشنامه شامل 
، 4، 3، 2، 1سـوال ) 5نوع دوسـتی  انیکه از این م بودپنج مولفه  یدارا

، 11، 11، 9سوال ) 5 ی(، جوانمرد8، 7، 6سوال )  3(، احترام و تکریم 5
 2اجتمـاعی (،آداب 17، 16، 15، 14سـوال )  4 ی(، وجدان کـار13، 12

مـورد  ،نامـهپرسش ییمحتوا یی. رواشدندشامل می(، را  19، 18سوال )

 یپژوهش بـا اسـتفاده از روش آلفـا نیآن در ا ییایقرار گرفته و پا دییتا

کرونبـاخ بدسـت  یآلفا بیضرا یتمام چون .گزارش شد 88/1کرونباخ 
بالـا  رهایمتغ ی، لذا اعتبار سوالات تمامگزارش شدند 7/1تر از آمده بزرگ

هـای آمـار و روش SPSSبرای تجزیه و تحلیل داده از نرم افـزار  .بود
ــتنباطی  ــار اس ــی( و آم ــتاندارد، فراوان ــانگین، انحــراف اس توصــیفی )می

 )همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه( استفاده شد.
 

 یافته ها

 های تحقیق به قرار زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند:فرضیه
وش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معنی دار بین ه -

 دارد.
بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معنی دار  -

 دارد.
هوش معنوی و اخلاق کاری  قدرت پیش بینی رفتار شهروندی  -

 سازمانی را دارند.
زمانی مولفه های هوش معنوی قدرت پیش بینی رفتار شهروندی سا -

 را دارند.
های اخلاق کاری قدرت پیش بینی رفتار شهروندی سهم مولفه -

 سازمانی را دارند.
نفر زن(  از کارکنان  35نفر مرد و  97نفر ) 132پژوهش تعداد  نیدر ا

 قرار گرفتند.  یمورد بررس لیاداره ورزش و جوانان استان اردب
 

 پژوهش یرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگی. م0جدول 
 انحراف میانگین فراوانی متغیر

 استاندارد 
 34/15 12/75 132 هوش معنوی

 47/3 27/21 132 تفکر وجودی 

 68/5 44/18 132 تولید معنای شخصی 

 35/4 61/18 132 بسط هوشیاری 

 91/4 71/17 132 آگاهی متعالی

 11/11 67/79 132 اخلاق کاری

 97/2 68/21 132 دلبستگی و علاقه به کار 

 12/4 14/21 132 پشتکار و جدیت 

 22/3 71/19 132 روابط سالم و انسانی 

 14/5 24/19 132 روح جمعی و مشارکت 

 27/9 97/55 132 رفتار شهروندی سازمانی

 
 
 

 اریو انحراف مع نیانگیشود میمشاهده م 1همانگونه که در جدول 
و انحارف  نیگانی، م34/15و  12/75برابر با  بترتیبه  یهوش معنو
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و  نیانگیو م 11/11و  67/79برابر با  بترتیبه  یاستاندارد اخلاق کار
 27/9و  97/55برابر با  بیبه ترت یسازمان یانحراف رفتار شهروند

 .گزارش شده است
 ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیها از ضرداده لیو تحل هیتجز یبرا

ها با استفاده از داده عیزنرمال بودن تو یچندگانه استفاده شد. مفروضه

قرار گرفت که  دیی( مورد تا<p 15/1) رنوفیاسم-آزمون کولموگروف
 ارائه شده است. 1آن در جدول  جینتا
 
 

نرمال  یبررس یبرا رنوفی. آزمون کولموگروف اسم1جدول 

 بودن داده ها

Sig k-s 
 انحراف

 استاندارد
 متغیر میانگین

 هوش معنوی 12/75 34/15 86/1 65/1

 اخلاق کاری 67/79 11/11 79/1 213/1

 رفتار شهروندی سازمانی 97/55 27/9 83/1 124/1

 رنوفیآزمون کولموگروف اسم شودیمشاهده م 2همانگونه که در جدول 

و هر سه متغیر دارای توزیع ( است < p 15/1) ترشیب یرهایمتغ یبرا
های مونها از آزطبیعی هستند. بنابراین جهت انجام آزمون فرضیه

استفاده  چندگانه(   ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیضر) پارامتریک
 شود.می

 

 یسازمان یآن با رفتار شهروند یو مولفه ها یهوش معنو نیب یهمبستگ بی. ضرا1جدول 
 6 5 4 1 1 0 متغیر

      1 .هوش معنوی1

     1 66/1** .تفکر وجودی 2

    1 31/1** 85/1** .تولید معنای شخصی 3

   1 23/1** 41/1** 89/1** .بسط هوشیاری 4

  1 34/1** 33/1** 29/1** 87/1** .آگاهی متعالی5

 1 63/1** 65/1** 69/1** 49/1** 76/1** .رفتار شهروندی سازمانی6

 

 یسازمان یآن با رفتار شهروند یو مولفه ها یاخلاق کار نیب رسونیپ یهمبستگ بی. ضرا4جدول
 6 5 4 1 1 0 متغیر

      1 .اخلاق کاری1

     1 68/1** .دلبستگی و علاقه به کار2

    1 32/1** 78/1** .پشتکار و جدیت3

   1 25/1** 21/1** 82/1** .روابط سالم4

  1 36/1** 29/1** 31/1** 86/1** .روح جمعی و مشارکت5

 1 59/1** 38/1** 55/1** 48/1** 71/1** .رفتار شهروندی سازمانی6

 
شود، بین هـوش معنـوی بـا رفتـار مشاهده می 3نطور که در جدول هما

(، بین بعد تفکر وجودی با رفتـار p ،76/1=r<11/1شهروندی سازمانی )

(، بین بعد تولید معنای شخصـی p ،49/1=r<11/1شهروندی سازمانی )
ــار شــهروندی ســازمانی ) ــا رفت ــد بســط p ،69/1=r<11/1ب ــین بع (، ب

( و بـین بعـد p ،65/1=r<11/1سـازمانی ) هوشیاری با رفتار شهروندی
( رابطـه p ،63/1=r<11/1آگاهی متعالی با رفتار شـهروندی سـازمانی )

 مثبت معنی داری وجود دارد.
بـا رفتـار  یاخلـاق کـار نیبـ شود،یمشاهده م 4همانطور که در جدول 

و علاقه به  یبعد دلبستگ نی(، بp ، 71/1=r<11/1) یسازمان یشهروند
بعد پشتکار و  نی(، بp ، 48/1=r<11/1) یسازمان یر شهروندکار با رفتا

بعد روابط  نی(، بp ، 69/1=r<11/1) یسازمان یبا رفتار شهروند تیجد
بعـد روح  نی( و بـp ، 65/1=r<11/1) یسازمان یشهروند فتارسالم با ر

رابطـه مثبـت  (p ، 63/1=r<11/1) یسـازمان یبا رفتار شهروند یجمع
 د.وجود دار یدار یمعن

درصـد از رفتـار  57شـود، تقریبـاً مشاهده می 5طور که در جدول همان
شـهروندی سـازمانی بـر اسـاس هـوش معنـوی و اخلـاق کـاری قابـل 

نیـز بیـانگر ایـن اسـت کـه رگرسـیون رفتـار  Fبینی است. نسبت پیش
شهروندی سازمانی بـر اسـاس هـوش معنـوی و اخلـاق کـاری معنـادار 

( و اخلـاق p ،19/2=t<15/1) 18/1باشد. هـوش معنـوی بـا بتـای می
طور مثبت و معناداری قدرت ( بهp ،52/2=t<11/1) 34/1کاری با بتای 

بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند. همچنین، بتاهای بـه دسـت پیش
تـری بینی کنندگی بیشدهند که اخلاق کاری قدرت پیشآمده نشان می

 دارد.
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 بینی رفتار شهروندی سازمانی بر اساس هوش معنوی و اخلاق کاریج تحلیل رگرسیون جهت پیش. نتای5جدول 
 F Sig تعدیل شده R R2 R مدل

1 76/1 57/1 55/1 46/23 11/1 

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری  

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر ملاك

 
 یرفتار شهروندی سازمان

 11/1 69/3 - 12/5 89/18 مقدار ثابت

 15/1 51/2 18/1 11/1 23/1 هوش معنوی

 11/1 52/2 34/1 19/1 48/1 اخلاق کاری

 

 های هوش معنویبینی رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مولفه. نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش6جدول 
 F Sig تعدیل شده R R2 R مدل

1 73/1 53/1 51/1 46/23 11/1 

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری  

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر ملاك

 
 رفتار شهروندی سازمانی

 11/1 69/3 - 21/5 81/15 مقدار ثابت

 15/1 11/2 13/1 23/1 46/1 تفکر وجودی

 11/1 61/3 38/1 23/1 83/1 تولید معنای شخصی

 12/1 86/1 11/1 38/1 33/1 بسط هوشیاری

 15/1 42/2 13/1 29/1 68/1 آگاهی متعالی

 
درصـد از رفتـار  53شـود، تقریبـاً مشاهده می 6طور که در جدول همان

بینـی های هوش معنوی قابـل پـیششهروندی سازمانی بر اساس مولفه

نیز بیانگر ایـن اسـت کـه رگرسـیون رفتـار شـهروندی  Fاست. نسبت 
باشد. بعـد تفکـر س مولفه های هوش معنوی معنادار میسازمانی بر اسا

( و بعد تولید معنای شخصـی p  ،11/2=t<15/1) 13/1وجودی با بتای 
طـور مثبــت معنـاداری قــدرت ( بــهp  ،61/3=t<11/1) 38/1بـا بتـای 

بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند. اما بین بعد بسط هوشـیاری پیش
ابطـه معنـی داری مشـاهده نشـده اسـت. با رفتار شهروندی سـازمانی ر

دهنـد کـه بعـد تولیـد معنـای همچنین، بتاهای به دست آمده نشان می
 تری دارد.بینی کنندگی بیششخصی قدرت پیش

درصـد از رفتـار  46شـود، تقریبـاً مشاهده می 7طور که در جدول همان
بینـی شهروندی سازمانی بر اساس مولفه های اخلاق کاری قابـل پـیش

نیز بیانگر ایـن اسـت کـه رگرسـیون رفتـار شـهروندی  Fنسبت  است.
باشد. بعد دلبستگی های اخلاق کاری معنادار میسازمانی بر اساس مولفه

(، بعد تولیـد پشـتکار و p ،11/2=t<14/1) 21/1و علاقه به کار با بتای 
 13/1(، بعد روابط سالم با بتای p ،63/2=t<11/1) 29/1جدیت با بتای 

(11/1>p ،84/2=t ــای ــا بت ــارکت ب ــی و مش ــد روح جمع  26/1( و بع

(1/1>p ،16/2=tبه  )بینـی رفتـار طـور مثبـت معنـاداری قـدرت پـیش
شهروندی سازمانی را دارند. همچنـین، بتاهـای بـه دسـت آمـده نشـان 

تـری بینـی کننـدگی بـیشدهند که بعد پشتکار و جدیت قدرت پیشمی
 دارد

 

 های اخلاق کاریبینی رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مولفهت پیش. نتایج تحلیل رگرسیون جه7جدول 

 F Sig تعدیل شده R R2 R مدل

1 68/1 46/1 43/1 68/17 11/1 

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری  

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر ملاك

 
 رفتار شهروندی سازمانی

 11/1 17/4 - 21/5 91/21 مقدار ثابت

 14/1 11/2 21/1 41/1 83/1 دلبستگی و علاقه به کار

 11/1 63/2 29/1 33/1 87/1 پشتکار و جدیت

 11/1 84/2 11/1 13/1 37/1 روابط سالم

 13/1 16/2 26/1 29/1 64/1 روح جمعی و مشارکت
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 بحث
این پژوهش با هدف نقش هوش معنوی و اخلاق کاری در پـیش بینـی 

فتار شهروندی سازمانی در بین کارکنـان اداره ورزش و جوانـان اسـتان ر
ها نشان داد که بین هـوش اردبیل انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده

معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطـه مثبـت معنـاداری وجـود دارد. 
های هوش معنـوی قـدرت پـیش بینـی تغییـرات رفتـار همچنین مولفه

نی را داشتند. این نتیجه با نتایج برخی محققان مبنی بر شهروندی سازما
رابطه مثبت بـین هـوش معنـوی و رفتـار شـهروندی سـازمانی همسـو 

 (. 34، 33، 32، 24، 1باشد )می
توان گفت هـوش معنـوی بـه معنـی یـک حـس در تبیین این یافته می

ی کند تا از کار، انرژعمیق معنا و مقصود در کار است و به فرد کمک می
و روحیه گرفته و احساس مفید بودن را تجربه کند و همچنین نسبت بـه 

تری داشته و رفتارهایی فراتـر از وظیفـه سازمان و کارکنان نگرش مثبت
گیری و تقویت آن در کار کارکنان خود در سازمان انجام دهد که با بهره

 شـود. در واقـعها افـزوده مـیبر میزان رفتارهای شهروندی سازمانی آن
هـای تفکـر انتقـادی وجـودی، گسـترش کارکنانی که مجهز به مهـارت

توانند در محیط سازمان به وظیفـه خودآگاهی و معناسازی باشند بهتر می
خود عمل کنند، در مسایل جاری و فوق برنامه سازمان شرکت کنند، بـا 

ها کمک سایر همکاران رابطه مثبت برقرار کرده و در صورت لزوم به آن
ش معنوی در کار باعث احساس مشترك، احتـرام و وابسـتگی کنند. هو

شود و کارکنان با هوش معنوی بالاتر، با عشق و دلسوزی و بین افراد می
پذیر بـوده و در برابـر تغییـرات و مشـکلات کنند، مسئولیتخرد رفتار می

هـا محیط کاری صبورند و متعهد به وظایف خویش هستند. این ویژگـی
ر شهروندی سازمانی اسـت در واقـع کارکنـانی کـه در تداعی کننده رفتا

هـا بـا کارشان احساس معنا و مفهوم عمیقی دارند، باور دارند که انسـان
یکدیگر پیوند دارند، در محیط کار با دیگران احساس همبسـتگی دارنـد، 

بیننـد و بـاور دارنـد کـه ها و اهداف خود را با سازمان همسو مـیارزش
شان توجه و ملاحظه دارد احتمال زیادی و مسایل هاسازمان نسبت به آن

دارد که در محیط کارشان از خود رفتارهای شـهروندی سـازمانی نشـان 
توان گفت پرورش هوش معنـوی و معنویـت در کـار بدهند. بنابراین می

 تواند به افزایش رفتار شهروندی سازمانی منجر شود.می
داد که بین اخلـاق کـاری و ها نشان همچنین نتایج تجزیه و تحلیل داده

های آن با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان رابطه مثبت و مولفه
معناداری وجود دارد و مولفه اخلاق کاری قدرت پیش بینی تغییرات رفتار 
شهروندی سازمانی را داشتند. این نتیجـه بـا نتـایج برخـی صـاحبنظران 

و همسـار شهروندی سازمانی مبنی بر رابطه مثبت بین اخلاق کاری و رفت
 (. 34، 26، 14است )

تـوان گفـت افـراد دارای رفتارهـای شـهروندی در تبیین این یافته مـی
سودمند خارج از نقش رسمی و وظایف خود را بـدون  سازمانی، رفتارهای

دهنـد، توقع پاداشی به صورت اختیاری و داوطلبانه انجام می انتظار هیچ
در  یرند، از همکاران خود حمایت می کنند،انجام وظایف مسئولیت پذ در

کارها شـرایط  کنند و تا حد امکان در انجامجهت بهبود شرایط تلاش می

کنند سازمان پیروی می های پذیرفته شدهگیرند، از سیاسترا در نظر می
کننـد، کـه در واقـع شـکایت مـی ها و ناملایمات کمتر گله وو در چالش

تـوان گفـت یعنی میاخلاقی است.  رفتارهایها همان انجام این فعالیت
آید که اخلاق کـاری داشـته باشـند. که انجام این کارها از کسانی بر می

فردی که نسبت به کار خود دلبستگی دارد، از پشتکار و جدیت لازم برای 
مواجه با مشکلات و موانع کاری خود برخوردار است و  قـدرت برقـراری 

تواند به وظایفی فراتر از نقش و وظیفـه رد میروابط سالم را با دیگران دا
ها را انجام دهد. در واقع اخلـاق فـردی خود فکر کرده و در عمل نیز آن

شـود و بالاتر منجر به درجات بالاتری از رفتـار شـهروندی سـازمانی مـی
تـری نسـبت کارمندان اخلاق مدار کارآمدتر از دیگران بوده و تمایل بیش

هـای ایـن پـژوهش ر از نقـش خـود دارنـد. یافتـهبه انجام وظایفی فرات
های رفتار شهروندی تواند به بهترین وجه در راستای ارتقای مشخصهمی

با استفاده از تقویت اخلاق مورد استفاده قرار گیرد، بدین منظور لازم است 
گرایی در نظام اسـتخدام مـدنظر ای برای لحاظ نمودن اخلاقفرآیند ویژه

ضیان از حیث اخلاقی بودن نیز در کنـار سـایر شـرایط قرار گرفته و متقا
عمومی و اختصاصی بررسی شوند. همچنین اتخاذ تدابیری برای ارتقـای 

ای میـان مـدت بـرای اخلـاق اخلاق کاری کارکنان نیر به عنوان برنامـه
توانـد نقـش مـوثری در افـزایش رفتـار شـهروندی کاری کارکنـان مـی
 سازمانی داشته باشد.

ا توجه به نتایج پژوهش، پیشـنهادهای کـاربردی زیـر جهـت در نهایت ب
 شود:بهبود رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ها ارائه می

 کارکنـان رفتـار شـهروندی سـازمانی بهبود منظور به سازمان مدیران -
 کـرده و سـعی حمایـت کارکنـان کاری اخلاق اصول و هاارزش از خود،
 مشـارکت، و سالم روابط کار، به لبستگید پشتکار، و با ایجاد علاقه کنند

 .بهبود بخشند ها راسازمانی آنرفتار شهروندی 

 و کـرده برگـزار را کـار اخلاق زمینه در آموزشی هایدوره باید مدیران -
  هـااین رنامـه در فعال مشارکت  کارکنان همه که کنند حاصل اطمینان

  داشته باشند.
 

 گیرینتیجه
و  یهـوش معنـو نیبـ پـژوهش نشـان داد کـه نیـا جینتا یبه طور کل

ی رابطه مثبت معنی داری وجـود سازمان یآن با رفتار شهروند یهامولفه
 یآن بـا رفتـار شـهروند یهـاو مولفـه یاخلاق کـار نیبداشت، بعلاوه 

داشت، همچنین هـوش معنـوی، وجود  یدار یرابطه مثبت معنی سازمان
نی رفتار شهروندی سازمانی بیها قدرت پیشهای آناخلاق کاری و مولفه
 یبا رفتـار شـهروند یو اخلاق کار یهوش معنو نیبرا داشتند در نتیجه 

جهـت  یدر سـازمان ورزشـ لـذا اسـت یدار یرابطه مثبت معن یسازمان
 یرهایبه متغ توانیدر کارکنان، م یسازمان یشهروند یرفتارها شیافزا

 نهیه داشته و زمتوج یکارکنان ادارات ورزش یو اخلاق کار یهوش معنو
 ادارات فراهم کرد.  نیها را در کارکنان اپرورش آن
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 های اخلاقی ملاحظه
موضوعات اخلاقی همچون سرقت ادبی، رضایت آگاهانه، انتشار چندگانه 

 اند. و .... در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته
 

 سپاسگزاری
ز تمـام کارکنـان اداره دانند ابدینوسیله نویسندگان مقاله بر خود لازم می

کل ورزش و جوانان که در ایـن پـژوهش مـا را یـاری کردنـد تشـکر و 
 قدردانی نمایند.

 

 هنام واژه
1.Organizational citizenship behavior 

 رفتار شهروندی سازمانی
 Sociological .2 جامعه شناختی

 Humanitarian.3 نوع دوستی
 Organization Commitment.4 تعهد سازمانی

 Organizational Performance.5 عملکرد سازمانی
 Organizational theories.6 نظریه های سازمانی

 Spiritual Intelligence.7 هوش معنوی
 Spirituality.8 معنویت

 Commitment.9 تعهد

 Work ethics.10 اخلاق کاری
 Organizational values.11 ارزش های سازمانی

 Organizational capital.12 نیسرمایۀ سازما
 Interest in work.13 علاقه به کار

 Assiduity and collaboration.14 پشتکار و جدیت
 Human relationships.15 روابط انسانی

 Collaboration mood in job.16 روحیۀ جمعی در کار 
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