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Abstract
Aim: The purpose of this research was to study the
moderating effect of organizational commitment on the
relationship between spiritual intelligence and .
organizational citizenship behavior. Method: This
practical research is a field survey and its nature is
descriptive and correlative. The statistical population of
this research is formal support staff in expertise position
and higher of the Isfahan steel factory in 2012 which are
reported to be 500 persons. The number of samples was
counted 217 persons using the table, and sampling was
done randomly. The King questionnaire was used to
collect information for spiritual intelligence , Podsakoff ,et
al & Netemeyer, et al questionnaire was used for
organizational citizenship behavior and Allen &Meyer
questionnaire was used for organizational commitment.
The reliabilities of 3 questionnaires were calculated To

be,0/94, o/74, 0/87. For data analysis, inferential statistics
methods (Pearson correlation, Hierarchical multiple
regression) were used. Results: The results of this
research showed that there is a positive and Significant
correlation
between
spiritual
intelligence
and
organizational citizenship behavior Also The moderating
effect of organizational commitment on the relationship
between spiritual intelligence and organizational
citizenship behavior was confirmed.
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چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطهی: هدف

 این: روش.بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت

 کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی – همبستگی،تحقیق از منظر هدف
 جامعه آماری تحقیق نیروهای ستادی.است و به شیوه میدانی اجرا گردید

تهای کارشناسی و باالتر کا خر انه ذوب آهن اصفهان در
 رسمی در پس

 تعداد نمونه با. نفر گزارش گردید005 است که تعداد آنها1931 سال

 نفر محاسبه گردید و نمونه گیری به روش712 استفاده از جدول مورگان

 جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامههای.تصادفی ساده انجام شد

 رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و، ) 008 2(هوش معنوی کینگ

 ) و تعهد سازمانی آلن1997 ( ) و نت مه یر و همکارانش1990 (همکارانش

 پایایی پرسشنامهها در این تحقیق به ترتیب. ) استفاده شد199 0(ییر
 وم

 برای تجزیه تحلیل دادهها از ضریب. محاسبه گردید0/ 87  و0/ 74 ، 0/49

: یافتهها.همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد

یافتهها نشان داد که بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه
 همچنین اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر این.مثبت و معنی دار وجود دارد

.رابطه تایید گردید

 تعهد، رفتار شهروندی سازمانی،  هوش معنوی:واژههای کلیدی
کا خر انه ذوب آهن اصفهان، سازمانی

92 31/4/3:تاریخ دریافت

92 31/11/ 24 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

هوش یکی از امتیازات بسیار مهم نوع بشر است که او را از سایر موجودات متمایز میکند (غباری بناب  ،سلیمی ،سلیانی ،نوری مقدم،

 .) 386 1در سالهای ا یخ ر مفهوم هوش ،تنها به عنوان یك توانایی شناختی در نظر گرفته نمیشود ،بلكه به حوز ههای دیگری مانند
هوش هیجانی ،هوش طبیعی ،هوش وجودی و هوش معنوی گسترش یافته است(زارع  ،پدرام ،شیروانیان .)1931،توجه به معنویت در

حل مشكالت زندگی و ارزش و معنادار نمودن زندگی انسان ،از دوران جیمز و نگارش كتاب گوناگونی تجربههای معنوی( ) 1977
یشود كه فرد در برابر رویدادها و حوادث زندگی ،بینشی عمیق
آغاز شد .زهر و مارشال (  ) ۲۰۰۰معتقدند ،هوش معنوی 2موجب م 
لهای منطقی و انسانی برای آنها بیابد .متغ یی ر دیگر این
یهای زندگی نترسد وبا صبر و تفكر با آنها مقابله نموده و راه ح 
بیابد و از سخت 

تحقیق رفتار شهروندی سازمانی 3است .سازمانها به کارکنانی با تمایل به حرکت در فراسوی الزامات رسمی شغل نیاز دارند

(موریسون .) 1994 ،4محققان زیادی تاثیر مثبت رفتارهای شهروندی سازمانی بر اثر بخشی سازمانی را تائید کرده اند(فرهنگی  ،واثق،

فتا یح  .) 386 1،رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است .چرا که با متغیرهای مهمی چون رضایت شغلی ،نگهداری
سیستم و بهره وری سازمانی ارتباط دارد (تورنیپسید و مورکیسون .) 996 1،5بدون شک تمام متغیرهای رفتار سازمانی تحت

تأثیرمتغیرهای مداخله گر و تعدیل کننده قرار دارند و این تحقیق از این امرمستثنی نیست .متغیر تعدیل کننده متغیری است که جهت و

میزان رابطه متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار میدهد(دالور .) 1389 ،بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت

وجود دارد(دوستدار ،گودرزیان چگینی ،پورعباسی 2012 ،؛ مالکی ،بهرالعلوم  ،حسنی 2012 ،؛ موسوی ،طالب زاده نوبریان ،شمس

مورکانی . ) 90 31 ،بین هوش معنوی و تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد(ساغروانی ،)1388،وبا توجه به اینکه تعهد سازمانی با

رفتار شهروندی سازمانی رابط معنادار مثبت دارد(نجفی ،حمین خضری آذر،نظری ،شیرکوهی 2011 ،؛ احمدی و آواجیان 2011 ،؛
عالمه .) 2011 ،طبق تحقیق ش کی

مهامد و انیسا(  ) 2012که نشان دادند تعهد هنجاری و مستمر اثر معنادار بر روی رفتار شهروندی

سازمانی دارند ،و از آنجا که تعهد سازمانی و هوش معنوی هردو با ویژگی شخصیت رابطه مثبت دارند(امرایی ،فراهانی ،ابراهیمی،

باقریان 2011 ،؛ نصر اصفهانی و اعتمادی 2012 ،؛ شریفی ،سلیمی ،احمدی ،) 1389 ،تعهد سازمانی را میتوان به عنوان متغیر تعدیل

کننده در نظر گرفت.

تعهد سازمانی نوعی نگرش است که میزان عالقه ،دلبستگی و فاداری کارکنان نسبت به سازمان و تمایل آنان به ماندن در سازمان را

نشان میدهد(آلن و میر .)1 99 1 ،6گاپتا ) 2012 (7در تحقیقی به این نتیجه رسید که بین هوش معنوی و هوش هیجانی با خود کارآمدی

رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .چیا و تسایی )7 00 2(8در برسی رابطه برنامههای مشارکت در سود با رفتار شهروندی سازمانی با

نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در  35شرکت مرتبط با فن اوری اطالعات تایوان دریافتند که تعهد سازمانی رابطه بین برنامههای

مشارکت در سود و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل میکند .خورشیدی و گانه عبادی(  ) 2012نشان دادند که بین هوش معنوی و
رضایت شغلی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
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- Spirituality intelligence
- organizational citizenship behavior
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- Morrison
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- Turnipseed & Murkison
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- Allen &Meyer
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- Gupta
8
- Chiu &Tsai
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بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر...

یتوان نتیجه گرفت که این متغیرها بر اثر بخشی و عملکرد
با توجه به تحقیقات ذکر شده و دیگر تحقیقاتی که در ادامه خواهد آمد م 

سازمانی،رضایت شغلی ،بهره وری موثر هستند که این امر میتواند برای کا خر انه ذوب آهن اصفهان که نقش کلیدی در اقتصاد

کشور دارد و یکی از صنایع مادر محسوب میشود مزایای بسیاری دربر داشته باشد.پویایی و توانایی کا خر انه ذوب آهن اصفهان به

عنوان یکی از یح اتی ترین سازمانها در انجام امور مربوط به خود میتواند یکی از مقدمات توسعه ی همه جانبه ی کشور را فراهم

سازد و گامهای مؤثری در تحقق آرمانهای جامعه بردارد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه

ی بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در کا خر انه ذوب آهن اصفهان به مرحله اجرا درآمد و بر همین اساس فرضیههای زیر

مطرح شدند:

-1بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

 -2تعهد سازمانی به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد.

هوش معنوی توسط ایمونز و مارشال 9در سال  2000مطرح شد .زهر و مارشال سه نوع هوش بهره هوشی ،هوش عاطفی و هوش

شها هستند .هوش معنوی برای حل مشکالت و
معنوی را شناسایی کرده اند که عقیده دارند بقیه هوشهای دیگر زیر مجوعه این هو 

مسائل مربوط به معنای زندگی و ارزشها مورد استفاده قرار میگیرد و سؤالهایی همانند «آیا شغل من باعث تکامل من در زندگی
یکند (ویگلزورثُ .) 2004 ،10زُزهر 11در
یشود؟» و یا «آیا من در شادی و آرامش روانی مردم سهیم هستم؟» را در ذهن ایجاد م 
م 

کنفرانسی که در سال  2001برگزار شد 9 ،ویژگی برای هوش معنوی بیان کردکه به صورت زیر است -1:خود آگاهی -2 12تع یی ن

یها و استفاده از آنها -4 14کل نگر بودن-5 15
شها و چشم انداز( 13یا آرمان گرایی)  -3توانایی مواجه با نامالیمات و گرفتار 
ارز 

تنوع پذیری-6 16مستقل بودن( 17شجاعت)  -7تمایل به پرسیدن چرا؟ -8 18توانایی این که چارچوب تازه ای به مفاهیم بدهیم-9 19

خود جوشی. 20

مدلهای متعددی در مورد هوش معنوی ذکر شده است ازجمله مدل وگان ،ایمونز ،کینگ ،که در این تحقیق از مدل کینگ استفاده

یکند،تا معنا را در زندگی درک کند و به
شد .کینگ معتقد است ،هوش معنوی توانایی منحصر به فردی را در شخص ایجاد م 

تهای معنوی باالترراه یابد .از نظر او ابعاد هوش معنوی عبارتند از:
موقعی 

-1تفکر انتقادی وجودی:توانایی ایجاد معنی بر اساس فهمیدن عمیق در خصوص مسائل مربوط به هستی،وتوانایی استفاده از

سطوح چندگانه هوش در حل مسائل ؛ظرفیت تفکر انتقادی نسبت به مباحث متا فیزیکی و مربوط به هستی از جمله

حقیقت،جهان،مرگ؛ -2ایجاد معنای شخصی:توانایی استفاده از تجارب فیزیکی و رو یح جهت ایجاد معنا و هدف شخصی؛ -3
آگاهی متعالی:توانایی شناسایی جنبههای متعالی خویشتن،دیگران و جهان با استفاده از هوشیاری؛-4ایجاد موقعیت هوشیاری:

9 - Emmons & Marshal
10 - Wigglesworth
11- Zohar
12-Self-Awareness
13 -Vision & Values Led
14-The Capacity to Face and USE Adversity
15-To be Holistic
16-Diversity
17-Field Independence
18-The Tendency to Ask WHY
19-The Ability to Re-Frame
20-Spontaneity

84

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال پنجم  /شماره  /81بهار 93 31

توانایی ورود به موقعیتهای معنوی باالتر از جمله تفکر عمیق ،نیایش ،مراقبه و خروج از آن (کینگ، 008 2،21به نقل از
هیلدبرانت .) 2011 ،نوبل و وگان معتقدند مؤلفههای هشت گانه ای که نشاندهنده هوش معنوی رشد یافته هستند عبارتند از :درستی و

صراحت ،تمامیت ،تواضع ،مهربانی ،سخاوت ،تحمل ،مقاومت و پایداری و تمایل به برطرف کردن نیازهای دیگران (نازل.) 2004 ،

فرهنگی و همکاران( ) 1388معتقدند که با توجه به فرهنگ ایرانی آگاهی ،اعتماد،کل نگری ،تجارب معنوی و آرامش از مؤلفههای
هوش معنوی هستند .به عقیده جورج،) 2006 ( 22مهم ترین کاربردهای هوش معنوی در محیط کار عبارتند از  -1 :ایجاد آرامش خاطر

،به گونه ای که اثر بخشی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد :هنگامی که هوشیاری فرد افزایش مییابد احساس امنیت به وجود میآید و

ییابد -2 .ایجاد درک متقابل و تفاهم بین افراد :یکی از بنیانهای اساسی برای ایجاد رابطه سالم
بدین ترتیب عملکرد او بهبود م 

،یکدلی است .ایجاد یکدلی برای بسیاری از مدیران سخت است .بسیاری از کارکنان ،سازمان خود را ترک نم کنند ،بلکه مدیران

خود را ترک میکنند ،بنابراین تمایل به حفظ نیروی کار یکی از دالیلی است که که در ک کارکنان از سوی مدیران را الزامی

یسازد -3 .مدیریت کردن تغ یی رات واز میان برداشتن موانع راه :برای اکثر افراد تغ یی ر رنج آور است .مقاومت ر برابر تغ یی رات با کنار
م 

کشیدن ،انتقاد کردن  ،انکار کردن بروز میکند.زمانی که افراد اشتباهات خود را عمیقا درک کنند ،آن را تکرار نخواهند کرد و از

ترس و آشفتگی در برابر تغ یی ر رها خواهند شد و این عمیق ترین سطح هوش معنوی است .سلطانی(  ) 1388دستاوردهای هوش معنوی

را به این صورت معرفی میکند :دستاوردهای فردی(انگیزه درونی پایدار ،کار بامعنی ،وجدان کار قوی)؛ دستاوردهای سازمانی(چشم

انداز یکپارچه قوی ،تعالی سازمان پایدار ،رضایت شغلی درونی ،همسویی جمعی با ارزشهای سازمان)؛ دستاوردهای فرایندی(ایجاد

تهای پایدار ،پارادایم سازی مداوم فکری).
عالقه سازمانی ،بهبود ارتباطات ،ایجاد قابلی 

از نظراورگان(  ) 1988رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است که از روی میل و اراده فردی بوده و به طور مستقیم یا صریح از طریق

سیستم پاداش رسمی سازمانی مورد تقدیر قرار نمیگیرد ولی باعث ارتقاء عملکرد اثر بخش میشود(ابراهیم پور و همکاران.) 2011 ،
عناصر کلیدی رفتار شهروندی سازمانی را اینگونه برشمردند -1یک نوع رفتاری است فراتر از انچه که برای کارکنان سازمان به طور

رسمی تشریح گردیده است-2 .یک نوع رفتاری است که به صورت اختیاری و بر اساس اراده فردی است-3 .یک نوع رفتاری است

که به طور مستقیم پاداشی به دنبال ندارد-4 .رفتاری است که بر عملکرد سازمان و موفقیت عملیات سازمانی یخ لی مهم است(کاسترو
وهمکاران.) 2004 (23در مورد ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز یک توافق واحد وجود ندارد .بررسیهای پادساکف و همکاران

24

(  ) 2000نشان داد که تقریبًاًا  30نوع رفتار متفاوت از ابعاد آن شناسایی شده است .این مفاهیم در هفت بعد طبقه بندی شده اند-1 :

رفتارهای کمک کننده-2رادمردی و گذشت -3وفاداری سازمانی -4اطاعت سازمانی -5ابتکارات فردی -6رفتار مدنی -7توسعه

شخصی .اورگان (  ) 1988مقیاس پنج بعدی از رفتار شهروندی سازمانی ارائه داد که ساختار رفتار شهروندی سازمانی را تب یی ن نموده و

شامل؛ ادب و مالحظه ،وجدان کاری ،نوع دوستی ،جوانمردی و رفتارمدنی بوده است که از معتبرترین تقسیمات
سها و مشکالت کاری در رابطه با دیگران گفته
است(.ماتاماال .) 2011 ،25ادب ومالحظه :به تالش کارکنان برای جلوگیری از استر 

یشود .نوع دوستی :عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان(کاسترووهمکاران ) 2004 ،
م 

21-king
22-George
23- Castro etal
24-Podsakoff et al
25-Matamala
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.وجدان کاری :رفتاری است که فراتر از الزامات تع یی ن شده به وسیله سا زمان در محیط کار میباشد .جوانمردی :عبارت است از

تمایل به شکیبایی در شرایط غیر ایده ال سازمان و اجحافهای کاری بدون اینکه گله و شکایتی صورت گیرد .رفتار مدنی :تمایل
یباشد (مک کنزی وهمکاران 1993 ،و
به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان م 

پادساکف و همکاران .) 2000 ،پادساکف بر یخ از زمینههای اثرگذاری رفتار شهروندی سازمانی در راستای بهبود موفقیت سازمان را
شامل موارد زیر دانسته است:

-1افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان-2 ،آزاد شدن منابع سازمانی برای بهره گیری در مقاصد مولدتر-3 ،کاهش اختصاص منابع

کمیاب جهت وظایفی صرفا نگهدارنده-4 ،کمک به فعالیتهای هماهنگ کننده گی هم در درون و هم در بین گروههای کاری-5 ،
تقویت توانایی سازمان برای جذب ونگهداری کارکنان کارامد-6 ،افزایش ثبات عملکرد سازمان -7،توانمندسازی سازمان برای

انطباق موثرتر با تغ یی رات محیطی(ابراهیم پور و همکاران.) 2010 ،

بررسی مسیر تاریخی مطالعات تعهد سازمانی حکایت از آن دارد که این موضوع در سالهای ا یخ ر مورد توجه گسترده واقع شده است

و صاحب نظران علوم رفتاری با مطالعه و برسی در حوزه تعهد سازمانی ،تعاریف مختلفی از آن ارائه داده اند .اوریلی و چاتمن

،) 986 1(26تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف وارزشهای یک سازمان ودوری از ارزشهای ابزار ی آن

تعریف میکنند (رودپشتی و محمود زاده .) 1387 ،گرچه تعا ير ف متعددي از تعهد توسط صاحب نظران حوزه علوم رفتا ير ارائه شده

است ولي اختالف نظر در زمينه تعريف تعهد سازماني وجود ندارد و در تمامي تعا ير ف تعهد سازماني سه عامل اعتقاد به اهداف و

شهاي سازمان و تمايل به تالش شديد و خواست عميق ادامه عضويت در سازمان وجود دارد(آلن و میر  ، 1997به نقل از مستحسن
ارز 

و حقانی .) 1389 ،نيروي انساني وفادار ،متعهد و دلبسته كه با اهداف و ارز شهاي سازماني سازگار بوده و متمايل به حفظ عضويت

سازماني است ،حاضر است فراتر از وظايف مقرر خود فعاليت كند و موجبات اثربخشي و ارتقاء سطح عملكرد سازمان را به خوبي

یتواند با عملکردکارکنان ،رضایت شغلی  ،غیبت و ترک
فراهم آورد(صداقتی فرد و خلج اسدی .) 90 31 ،تعهد سازمانی همچنین م 

خدمت رابطه داشته باشد(گرجی ،صیامی ،شامانی .) 1389 ،از نظرآلن ( ،)7 00 2تعهد سازمانی ،نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به

کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند .مییر وآلن 27مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهتها وتفاوتهایی که در مفاهیم

تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت ایجاد کردند .بحث کلی آنها این بود که تعهد ،فرد را با سازمان پیوند میدهد وبنابراین این

یشوند .تعهد عاطفی  :اشاره به وابستگی عاطفی
پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد .آنها بین سه نوع تعهد تمایز قائل م 

فرد به سازمان دارد .تعهد مستمر  :مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینههای ترک سازمان یا پاداشهای ناشی از
یشود .تعهد هنجاری  :احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس میکند.
ماندن در سازمان م 

رو ش

این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،نیروهای ستادی رسمی

در پستهای کارشناسی و باالتر کا خر انه ذوب آهن اصفهان میباشد که تعداد آنها  005نفر گزارش گردید و تعداد نمونه با استفاده

از جدول مورگان(مومنی 712 ،) 1389 ،نفر محاسبه گردید .نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده انجام گردید .از تعداد  250پرسشنامه

توزیع شده  170پرسشنامه برگشت شد .بنابراین در مجموع در حدود  20درصد نسبت به نمونه محاسبه شده ،محقق با افت نمونه مواجه

گردید.

26-O,Reilly & Chatman
27
-Meyer & Allen
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ابزار سنجش

برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامه کینگ ( ) 008 2که دارای  24سوال و  4خرده مقیاس به نامهای تفکر انتقادی وجودی(7

سوال)؛ ایجاد معنای شخصی( 5سوال)؛ آگاهی متعالی( 7سوال)؛ ایجاد موقعیت هوشیاری( 5سوال) است،استفاده شد .برای سنجش

رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پادساکف و همکاران(  ) 1999که دارای  20سوال و  4خرده مقیاس نوع دوستی( 6سوال)؛

وجدان(6سوال)؛ رادمردی و گذشت(4سوال)؛ رفتار مدنی(4سوال) است ،استفاده شد و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد

سازمانی آلن و میر(  ) 1990که دارای  24سوال و  3خرده مقیاس به نامهای تعهد عاطفی( 8سوال)؛ تعهد مستمر( 8سوال) و تعهد

هنجاری( 8سوال) است ،استفاده شد و هر سه دارای مقیاس پاسخگویی پنج درجه ای (کامال مخالف1 ،تا کامال موافق )5 ،استفاده شد.

در این تحقیق از روایی صوری استفاده شد .برای تع یی ن پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .پایایی پرسشنامهها در این تحقیق
به ترتیب  0/ 74 ، 0/49و  0/ 87محاسبه گردید.

روش اجرا و تحلیل :پرسشنامههای پژوهش حاضر را اعضای گروه نمونه  ،در محل کار خود در اردیبهشت  1931پاسخ دادند .دادهها
از طریق ضریب همستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی با استفاده از  spss-18تحلیل شدند.

نتایج

فرضیه  -1بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

جدول ( -)1ضریب همبستگی بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی
ضریب همبستگی

رفتار شهروندی سازمانی

ضریب تعیین

/265

/ 07

هوش معنوی

تعداد نمونه

سطح معنی داری

170

/001

بر اساس یافتههای جدول ( )3ضریب همبستگی بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در سطح  p≤0/01معنی دار است.

بنابراین بین این دو متغیر همبستگی مثبت ومعنی دار وجود دارد  .همچنین ضریب تع یی ن ( )0/07نشان میدهد هفت درصد تغ یی رات دو

یدهد.
متغیر یکدیگر را پوشش م 

جدول(-)2ضریب همبستگی بین ابعاد هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی
سازمانی

.061
.438

ایجاد موقعیت
هوشیاری

**.340
.000

ایجادمعنای

آگاهی متعالی

تفکرانتقادی

شخصی

**.510

**.540

.000

.000

ابعاد هوش معنوی

وجودی

1

ضریب همبستگی
سطح معناداری

تفکرانتقاد

ی وجو د ی

170

170

170

170

170

**.310

**.560

**.746

1

**.540

ضریب پیرسون

ایجاد

.000

.000

.000

.000

سطح معناداری

معنای

170

170

170

170

170

**.391

**.552

1

**.746

**.510

تعداد
ضریب پیرسون

.000

.000

.000

.000

سطح معناداری

تعداد

170

170

170

170

170

*.188

1

**.552

**.560

**.340

ضریب همبستگی

.000

.000

.000

سطح معناداری

170

170

170

170

170

1

*.188

**.391

**.310

تعداد

.061

ضریب پیرسون

.015

.000

.000

.438

سطح معناداری

170

170

170

170

تعداد

.015

170

آگاهی

متعالی

تعداد

**.ضریب همبستگی در سطح خطای سک درصد معنادار است
*.ضریب همبستگی در سطح خطای پنج درصد معنادار است

شخصی

ایجاد

موقعیت

هوشیاری
رفتار

شهروندی

سازمانی
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نتایج جدول ( )2نشان میدهد که تنها بین تفکر انتقادی وجودی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد و رابطه بین

سایر ابعاد هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است  .رفتار شهروندی سازمانی بیشترین رابطه را با آگاهی متعالی در سطح

خطای یک درصد دارد .در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه  -2تعهد سازمانی به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی را تحت
یدهد.
تاثیر قرار م 

متغیرهای پیش بین

جدول( -)3رگرسیون سلسله مراتبی برای آزمون فرضیه 2

مرحله 1
هوش معنوی

متغیرمالک رفتار شهروندی سازمانی

م دل 1
*/ 265

م دل 2
* / 262

مرحله 2

/911

تعهد سازمانی

مرحله 3

م دل 3
/311

/ 380

-/ 06 1

/ 450

*/ 276

هوش معنوی× تعهد سازمانی
F

12 / 398

12 / 001

13 /9 40

ضریب همبستگی

/ 265

/ 262

/ 276

ضریب تع یی ن

/ 070

/ 069

/ 076

/560

/ 063

/ 070

-/ 002

+/ 007

ضریب تع یی ن تعدیل شده
تغ یی رات ضریب تع یی ن تعدیل شده

 sigمدل 3

/ 000

یدهد که مقدار بتای استاندارد معنی دار است.
* نشان م 

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که در مدل ،1رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مالک و هوش معنوی به عنوان متغیر پیش بین در

نظرگرفته شدند .دراین مدل مقداربتای استاندارد هوش معنوی معنی دار بود .در مدل  ،2عالوه بر هوش معنوی تعهد سازمانی به عنوان

متغیر پیش بین وارد مدل شد و در این مدل فقط مقدار بتای استاندارد هوش معنوی معنی دار بود .ضریب تع یی ن تعدیل شده ( )/ 002

نسبت به مرحله قبل کاهش یافت .در مدل  ،3عال یونعم شوه( ،یلبق یاهریغتم رب هو × تعهد سازمانی) به مدل اضافه شد ودر این مدل

یدهد که تعهد
فقط مقدار بتای (هوش معنوی× تعهد سازمانی) معنی دار بود و تغ یی رات ضریب تع یی ن تعدیل شده (  )+/ 007نشان م 

یتواند رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل کند .در نتیجه معادله رگرسیون را میتوان به صورت
سازمانی م 
زیر نوشت:

(هوش معنوی× تعهد سازمانی)  = 3/ 387 +0/ 276رفتار شهروندی سازمانی

× تعهد سازمانی) به میزان یک واحد  ،رفتار شهروندی سازمانی به میزان یک واحد
یدهد که با افزایش (هوش معنوی
معادله نشان م 
ییابد.
افزایش م 

بحث و نتیجه گیری

براساس یافتههای تحقیق در جدول (1و )2بین رفتار شهروندی سازمانی و هوش معنوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج

جدول ( ،)3نشان میدهد که تعهد سازمانی میتواند رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل کند .یعنی با افزایش
ییابد .یافتهها با تحقیق(دوستدارو همکاران 2012 ،؛
تعهد سازمانی رابطه مثبت بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی افزایش م 

مالکی و همکاران 2012 ،؛ موسوی و همکاران)که بیان کردند بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد به

صورت مستقیم همسو است  .پیرامون بررسی فرضیه ،2بر اساس جستجوی محقق  ،تحقیقی یافت نشد .با توجه به اینکه هوش معنوی با
هوش هیجانی (فرهنگی و همکاران 1389 ،؛فرامرزی و همکاران  1388 ،؛ آیرنسی  ) 2011و تعهد سازمانی (ساغروانی  ) 1388 ،رابطه
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یو همکاران ) 90 31 ،و تعهد سازمانی رابطه
مثبت دارد و رفتارشهروندی سازمانی با هوش هیجانی(کارمیلی و کوالکلو  2005 ،28؛ مقدم 

معنادار مثبت دارد(کرساد وامی ، 008 2آبراهام و همکاران ، 2005اله توکلی  ) 1388وتعهد بر روی رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت
دارد(ش کی

مهامد و انیسا ) 2012 ،و همچنین طبق تحقیق (فرهنگی و همکاران  ،) 1388 ،هوش معنوی اثر قابل مالحظه ای بر رهبری

تحول آفرین داردو رهبری تحول آفرین رابطه مثبت با رفتار شهروندی سازمانی دارد(فتا یح  386 1 ،؛ اگاز ) 2010 ،شاید بتوان قضاوت

یتوان رفتار
نمود که یافتههای تحقیق با این تحقیقات به طور غیر مستقیم همسو است .با افزایش هر کدام از مولفههای هوش معنوی م 

یشود وفرد را کل نگر میکند ورضایت
شهروندی سازمانی را افزایش داد .افزایش هوش معنوی موجب پرورش خودآگاهی بیشتر م 

یکند و در نتیجه فرد رفتار شهروندی بیشتری از
شغلی درونی او افزایش مییابد و یک وجدان کاری قوی و انگیزه درونی پدیدار م 

یدهد .به عبارت دیگر هرچه هوش معنوی افراد باالتر باشد امکان بروز رفتار شهروندی سازمانی بیشتر است .اگر افراد میل
خود بروز م 
به باقی ماندن در سازمان داشته باشند و خود را عضوی از سازمان بدانند ،افراد جنبههای متعالی خویشتن و دیگران را بهتر میشناسند و

هوش معنوی در افراد افزایش پیدا میکند در نتیجه شرایط ایده آل سازمان را راحت تر تحمل میکنند و حس نوع دوستی در انها

شهای دیگر
یدهند  .این پژوهش مانند پژوه 
یشود و وجدان کاری خواهند داشت و رفتار شهروندی بیشتری ازخود نشان م 
تقویت م 

با محدودیتهایی روبرو بوده است که باید به آنها توجه شود .این پژوهش در قلمرو مکانی کا خر انه ی ذوب آهن اصفهان و در
اردیبهشت  91انجام گردیده است ،از این رو در تعمیم نتایج به دیگر سازمانها و دیگر زمانها باید احتیاط شود .از توصیههای

کاربردی که در راستای نتایج این پژوهش میتوان ارائه داد این است که :برای افزایش هوش معنوی افراد توصیه میشود که افراد به

مفاهیم اساسی دین مانند(خالق یکتای جهان ،روح و زندگی پس از مرگ) اعتقاد داشته باشند؛ از جهان بینی خود و دیگران آگاهی

شهای خود آگاهی یابند؛ در مورد اهداف و تمایالت خود بیندیشند و در زندگی هدف داشته
داشته باشند؛ از سلسله مراتب ارز 
باشند؛ از به هم پیوستگی کل زندگی و قوانین معنوی آگاهی داشته باشند؛ توانایی بروز رفتارهای دلسوزانه و خردمندانه را داشته

باشند؛ آرامش داشته باشند؛ به آیینهای مذهبی عمل و نیایش کنند چون فرصتی برای تولد دوباره و ثبات فراهم میکند .طبق مدل

ییر و آلن(  ،) 2002عوامل ضروری تعهد عاطفی(مشخصات فردی و تجربههای کاری)؛ عوامل ضروری تعهد
تعهد سازمانی م 

مستمر(مشخصات فردی ،جایگزینها ،سرمایه گذاریها)؛ عوامل ضروری تعهد هنجاری(مشخصات فردی ،تجارب اجتماعی شدن ،سر

مایه گذاریهای سازمانی) هستند و با توجه به این عوامل میتوان هر سه نوع تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاری و در نتیجه تعهد

سازمانی را افزایش داد .مطابق با نظر جورج(  ) 2006ایجاد درک متقابل و تفاهم بین افراد و ایجاد آرامش خاطر به گونهای که اثر

بخشی فرد را تحت تاثیر قرار دهد از مهمترین کاربردهای هوش معنوی در محیط کار است .غنی سازی مشاغل ،تنوع مهارت ،مشاغل

یشود .همچنین روابط گروهی و چگونگی رابطه مدیر با کارکنان و
چالش برانگیز ،اعتماد سازمانی موجب افزایش تعهد سازمانی م 

مدیریت مشارکتی بر روی تعهد سازمانی موثر است .برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی توصیه میشود افراد وظایفی را انجام دهند

که اجباری نیستند ولی به بهبود تصویر سازمان کمک میکند؛ در امور سازمان مشارکت داشته باشند و نظر خود را در مورد مسایلی

که فکر میکنند برای سازمان مفد است بیان کنند حتی اگر برای آنها ریسک داشته باشد و همیشه اعالنات و اطالعیهها را بخوانند و

خود را مطلع نگه دارند .افزایش هر کدام از این متغیرها بر روی بهره وری ،اثربخشی ،عملکرد سازمان مورد نظرتاثیر مثبت دارد و

یتواند سازمان مورد نظر را زودتر به هدف خود برساند.
م 

- Carmeli&Colakoglu
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