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Abestact
The aim of this study was to investigate of the
effect between spiritual intelligence and
appreciation, and organizational citizenship
behavior and counterproductive behavior, as well as
the indirect relationship through organizational
commitment and job engagement. The population
included all staffs in Shahid Chamran University.
One hundred ninety five staffs were selected
through simple random sampling. Data collection
instruments included Spiritual Intelligence Scale
(King 2008), Appreciation Scale (Mac Kalluk
Tsang & Vamans, 2002), Organizational
Citizenship Behavior Scale (Smith, Oregon &
veneer, 1988), Counterproductive Work Behavior
Scale (Bennett, Vrabynsvn, 2000), Organizational
Commitment Scale (Maud, Steers & Porter, 1979),
and Job Engagement Scale (Askafly & Vbakr,
2003). Data were analyzed through structural
equation modeling (SEM). Structural equation
modeling analysis supported the proposed modeldata fit. The results showed the effect of spiritual
intelligence and appreciation on job engagement,
organizational
commitment,
organizational
citizenship behavior, and counterproductive
behavior, as well as the effect of organizational
commitment and job engagement on organizational
citizenship behavior and counterproductive
behavior (p<0.05), and the indirect effect of
spiritual intelligence and appreciation (through
organizational commitment and job engagement)
on organizational citizenship behavior and
counterproductive behavior (p<0.05). Based on the
results, values and behaviors such as forgiveness,
charity and humility in the organization are
expanded, which requires a model in the
organization that everyone can follow .Therefore,
managers should pay special attention to this issue.
Keywords: spiritual intelligence, appreciation,
commitment, job engagement, organizational
citizenship behavior, counterproductive behavior,
university personal
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش معنوی و قدردانی بر رفتاار
شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید و همچنین رابطاة غیارمساتیی
آنها از طریق تعهد ساازمانی و اشاتیاش شا بی باودم امعاة آمااری
پااژوهش را همااة کارکنااان داناااشای شااهید مااران اهااواز تااالی
 نفر باا اساتفادی از روش نموناهگیاری591 میدهند که از این تعداد
تصادفی سادی انتخاب شدندم ابزار این پژوهش شام پرسانامههاای
، رفتار ضد تولیاد، رفتار شهروندی سازمانی، قدردانی،هوش معنوی
تعهد ساازمانی و اشاتیاش شا بی بودنادم دادیهاا از طریاق الشویاابی
) و تحبیاا واسااطهای تحبیاا شاادندمSEM( معاااد س سااایتاری
تحبی های الشویابی معاد س سایتاری برازندگی الشوی پیانهادی
 حااکی از اثار هاوش، را با دادیها مورد حمایت قارار دادنادم نتاای
 رفتاار شاهروندی، تعهد ساازمان،معنوی و قدردانی بر اشتیاش ش بی
سازمانی و رفتار ضد تولید و اثر تعهد ساازمانی و اشاتیاش شا بی بار
رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید و اثر غیرمساتیی هاوش
معنوی و قدردانی از طریق تعهد سازمانی و اشاتیاش شا بی بار رفتاار
) بر مبنای نتایp>5/51( شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید بودم
 انفاش و فروتنی،به دست آمدی ارزشها و رفتارهایی همانند بخاش
در سازمان بسط و توسعه مییابد کاه ایان کاار مساتبزگ الشاویی در
سازمان است که همه بتوانند از آن پیروی کنند؛ بنابراین مدیران باید
تو ه ویژیای به این موضوع داشته باشندم
، تعهاد ساازمانی، قادردانی، هاوش معناوی:واژه های کلیدی
، رفتااار ضااد تولیااد، رفتااار شااهروندی سااازمانی،اشااتیاش شا بی
کارکنان داناشای
k.beshlideh@scu.ac.ir : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
در عص حاض ن وی انسانی یکی از مدمت ین شاخصهگای
پ ش فت و توسعهیافتای جوامگ بشگاار مگیرود .بگ خف

اشت اق شغلی با عالک د وف فه رابطة مثبت و معنگادار وجگود
8

دارد .ریاو و کاندا ( )2001به این نت جه رس دند ب ن هگوش
معنوی و تعدد سازمانی ن رابطة مثبت وجود دارد .در ها ن
جدت قدردانی ن می تواند در اف ایش رفتارهگای شگد وندی

گذشته که از کارکنان انتظار میرفت در حد نقشهای رسای
خگود عاگ کننگد ،در ق اردادهگای روانشگناختی جدیگد،

سازمانی و کاهش رفتارهگای ضگد تول گد مگؤب واقگ شگود.

رفتارهای داوطلبانه و ف ات از نقش ،مورد انتظار است .عگدم

قدردانی ،حالت ه جانی مطلوب است و با ه جانام مثبت از

تعدد بگه سگازمان ،دیگ رسگ دن بگه سگ کار ،نداشگتن رفتگار

قب

رضایت و خشنودی خاط  ،شگادی ،غگ ور و ام گدواری

شد وندی و جوانا دی در مح ط کاری ناونههگایی از عگدم

م تبط است (مککولو

شناخت معنای زندگی در مح ط کاری است ،ب ایگن اسگا
مدی ان سازمان ب ای داشگتن مگدی یتی ابگ ببش بایگد توجگه

 .)2001مگگککولگگو

قدردانی باعث رفتار سودمند اجتااعی مگیشگود و بگه ایجگاد

خاصی را به شناساندن معنای زندگی به کارکنان داشته باشند.

اعتااد در روابط اجتااعی کاک میکند و اگ ارتباط و رفتگار

ارزشگی بایگد از

اجتااعی انسان بگ حگ شناسگی اسگتوار باشگد ،دسگت ابی بگه
عدالت اجتااعی م س خواهد شد (اع افی .)1817 ،یعقگوبی،

ب ای شناخت معنای زندگی و حگ مسگا

4

5

 ،ک لپات یگک  ،امگان

6

و الرسگن ،

و هاکگگاران ( )2001نشگگان دادنگگد کگگه

هوشی ورایِ هوشهای متعار استفاد ک د که این موضگوع
در قالب مفدوم هوش معنوی ب ان میشود (لوتگان و لوتگان ،1

مقدمی و ک با ( )1819نشان دادنگد کگه از م گان مؤلفگههگای

 .)1994هوش معنوی را می توان بن انی ب ای ب وز رفتارهگای

مورد ب رسی هگوش معنگوی ،قگدردانی ب شگت ین تگرب را در

مثبت شغلی مورد توجه ق ار داد .در ایگن صگورم مگیتگوان

رفتار شد وندی سازمانی دارند.

پ ش ب نی ک د کگه ه رگه کارکنگان سگازمان ،هگوش معنگوی

در سال های اخ دو متغ رفتارهای شد وندی سگازمانی

باالت ی داشته باشند ،انتظار ب وز رفتارهگای شگغلی مثبگت در
آن ها اف ایش پ دا می کند .یکی از مؤلفههگای هگوش معنگوی

و رفتارهای ضد تول د ره از نظ مفدومی و ره از نظگ بعگد
علای توجگه روانشناسگان صگنعتی و سگازمانی را در جدگت

داشگگتن ف ف گگت عا گ اخفقگگی ماننگگد ببشگگش ،تواض گ و

توسعة سگازمان هگا بگه خگود جلگب کگ د اسگت .رفتارهگای

نوع دوستی است که این ویژگی در رفتار شد وندی سگازمانی

شگگد وندی سگگازمانی بگگهعنگگوان رفتگگار ارادی و از روی م گ
کارکنان تع یف میشود که داوطلبانه بود و به آنهگا پگاداش

هم دید میشود؛ بناب این انتظار میرود ب ن هوش معنگوی و
رفتار شد وندی سازمانی رابطة معنگادار مثبگت وجگود داشگته

تعل نایگ د ،اما مگیتواننگد عالکگ د سگازمانهگا را بدبگود

باشد .از آنجگا کگه رفتارهگای ضگد تول گد ،مقابگ رفتارهگای

ببشند (ارگان .)1911 ،7وجود رفتارهای شد وندی سازمانی

شد وندی سازمانی است انتظار مگیرود هگوش معنگوی بگاال

در یگک سگازمان مگیتوانگد اب ببشگی سگازمانی را از ط یگ

باعث کاهش رفتارهای ضگد تول گد شگود (امگان .)2000 ،2

سازوکارهایی هاچون اف ایش بد وری مدی یت و کارکنگان،

از ذهن خودشان
هوش معنوی به اف اد میآموزد که این ت
ناشی میشود نه از تغ مح ط و به آنها کاک مگیکنگد تگا

استفاد اب ببش از نتایج و یا انعطا پذی ی سازمانیِ ف اینگد

اف ایش دهد (پودساکف ،مککن ی و بوم  .)1996 ،1هاچن ن

تغ اتی که در اص از درونشان به وجود مگیآیگد را بب ننگد،

رفتارهگگای ضگگد تول گگد در سگگازمانهگگا دامن گة گسگگت د ای از

باورها و تصورام نادرست و غ واقعی را دور ب ی ند و خود

رفتارهای کارکنان را شام میشود که ب ای سازمانهگا مرگ
است (مور نسکی .)2006 ،9این رفتارها از قب نش شگایعه،

و فشگار رهگا کننگد و درنت جگه پگذی ای تغ گ ام
را از ت
منطقگگی و درسگگت باشگگند (عبگگداهزاد  ،بگگاق پور ،لطفگگی و

اسگگتفادة نامناسگگب از اینت نگگت ،کث گگف کگگ دن محگگ کگگار،

بوژمد انی .)1811 ،پژوهش مفیی ،مدداد و گ پ ور ()1898

خ ابکاری عادی تجد ام ،س قت و اعاگال خشگونتآم گ

نشان داد کگه ب گن معنگویت در مح ط کگار ،انا گ ة درونی و

جسای ،کگار کگ دن بدون ک ف ت ،رفتارهای نگادرست کفمی

2. Emmons
4. McCullough
6. Larson
8. Podsakoff, MacKenzie & Bommer

1. Lazarus & Lazarus
3. Rego & Cunha
5. Kilpatrick
7. Organ
9. Muchinsky
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(مث ج و بحث ک دن) و جسگاانی (مثگ تنگه زدن) اسگت.

رندبعدی است که ترب ام ویژ ای ب مسا

وجه مشبص ایگن گونگه رفتارهگای آگاهانگه از روی م گ و

نظ کاهش غ بت ،رفتارهای ناکارآمد شغلی و ت ک خگدمت

ارادی بودن آنها است .ایگن رفتارهگای منحگ  ،هگم بگ ای
سازمان و هم ب ای سفمت کارکنان مر و ه ینگهبگ هسگتند

(ریکتا  ،)2002 ،تفش و کوشگش کگاری (ب سگبو ،هاکگت و
آلن )1995 ،6و عالک د شگغلی (م گ  ،اسگتنلی ،ه شگووی و

رفتارهای شد وندی سازمانی در تقاب با هگم قگ ار داشگته و

دنبال کارکنان متعدد هستند ،زی ا رن ن کارکنانی اغلب سطح

یکگگی بگگه سگگازمان سگگود مگگیرسگگاند ،درحگگالیکگگه دیا گ ی

تفش ب شت و عالک د بدت و م

به ت ک شغ کات دارنگد

آس ب رسان است .اگ ره مشبص ک دن این رفتارهگا بسگ ار

(ر و و ران  .)2007 ،رگاراش و اسگپکتور ( )2001مطگ

مشک است ،اما آبار منفی روانشناختی رفتارهای ضد تول گد

ک د اند وقتی در سازمان ها با کارکنان بهصورم عادالنه رفتار

در مح ط کار به کاهش روح ة کارکنان ،اف ایش ن خ غ بت و

میشود و س پ ستان ارتباط خوبی با آنها دارند ،م ان تعدگد

ت ک شغ و بد وری کات منج میشود (هوول ،دیاگدان و

سازمانی آن ها اف ایش می یابد .با این وجود مگیتگوان انتظگار

(کولن و ساکت)2008 ،1؛ بنگاب این رفتارهگای ضگد تول گد و

کاری و شگغلی

5

تاپولن تسکی )2002 ،7را به جای میگگذارد؛ مگدی ان ن گ بگه

9

1

بگگورو .)2010 ،2گ گ پ گ ور و خاکسگگار ( )1817در پژوهشگگی
دریافتند که مدی ان و س پ ستان سازمانها در درجة اول ب ای

داشت ب ن قدردانی و اشت اق شغلی و تعدگد سگازمانی رابطگة
مثبت وجود داشته باشد .مدی ان باید به نا ش کارکنان توجه

در

خاصی داشته باشند ،زی ا این ناگ ش هگا بگ رفتگار افگ اد در

رفتارهای معطو
روابط و مسگا

بگه تب یگب و دزدی امگوال ،انحگ ا

م بگوط بگه مگواد مبگدر نسگبت بگه دیاگ

رفتارهای انح افی اها ت ب شت ی قا

هستند .بگاق ی 1811

سازمان ترب میگذارد و مدی ان میتواننگد رفتگگار آن هگگا را
10

پگ شب نگی کنند .مارکو و کل نگک ( )2005معتقدنگد کگه در

و بنت( ،1991 8بگه نقگ از هاشگای شگ شگبانی ،شگک کن،

مح ط کاری با معنویت باال رفتارهایی از قب

ن سی ،شدنی ی فق و حق قی )1817 ،ب ان ک دنگد زمگانی کگه

بد وری ،انعطا پذی ی و ف ف ت ب شت بود و خ وج ن گ و

ب ن ف د و شغ تطاب وجود دارد ،فگ د احسگا

کنتگ ل بگ

رضایت ،تعدد،

از سازمان کات است؛ بنگاب این هگوش معنگوی مگیتوانگد از

ش ایط مح ط کار میکنگد در ایگن صگورم هگم انا گ ة فگ د

ط ی تعدگد سگازمانی بگ رفتارهگای شگد وندی سگازمانی و

اف ایش می یابد و هگم از علگ بگ وز رفتارهگای ضگد تول گد
میکاهد .مات و و زایاک ،1990( 4به نقگ از ارشگدی،)1816 ،

رفتارهگای ضگد تول گد ابگ باگذارد .م لگ ان ،ک اپلوسگکی و
ف گوسن )2008( 11ارتباط معنی داری بگ ن معنویگت و تعدگد

کسانی که به سازمان خگود متعدگد هسگتند و بگه سگازمان در

سازمانی را در پگژوهش خگود نشگان دادنگد .گگاتان ،دیگک،

دست ابی به اهدافش یاری مگیرسگانند و بگه اقگداماتی کگه در

واگن  ،آپدایای و دیگوی

( )2006و پورسگلطانیزرنگدی و

جدت آس ب رساندن به سازمان هستند ،مبادرم نای ورزنگد.

ای جی نقندر ( )1891در مطالعام خود نشان دادند کگه بگ ن

نعامی ،هاشگگای شگگ شگگبانی و انصافداران ( )1892نشگان

تعدد سازمانی و رفتارهای شد وندی سازمانی رابطة مثبگت و

دادند تطاب ف د-سازمان و ف د-گ و بگه صگورم مسگتق م و

معناداری وجود دارد .بهعفو اشت اق شغلی مفدومی است که

غ مستق م از ط ی انا ش شغلی باعث افگ ایش رفتارهگای

با پ امدهای مثبتی هاچون عالک د شغلی ،تقویت رفتارهگای

شد وندی سازمانی و کاهش رفتارهای ضد تول د میشوند.

مدنی سازمانی و خشنودی شغلی رابطة مثبت و با قصد ت ک

در این راستا دو نا ش عاد که میتوانگد بگ رفتارهگای
شد وندی سازمانی و رفتارهای ضگد تول گد اب گگذار باشگند،

شگگغ رابط گة منفگگی بگگاالیی دارد (هاک گانن ،هاک گانن ،ب گاک و
دم تی .)2005 ،18باک و ل ت  )2009( 14معتقدنگد کگه اشگت اق

تعدد سازمانی و اشت اق شغلی است .تعدد سازمانی یک سازة

شغلی حالتی از سفمت شغلی است که مثبت ،خشنودکنند و

2. Howell, Digdon & Buro
4. Matio & Zapak
6. Bycio, Hackett & Allen
8. Chew & Chaan
10. Markow & Klenke
12. Gautam, Dick, Wagner, Upadhyay & Davis
14. Leiter

12

1. Cullen & Sackett
3. Bent
5. Riketta
7. Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky
9. Charash & Spector
11. Milliman, Czaplewski & Ferguson
13. Hakanen, Hakanen, Bakker & Demerouti
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کارکنگان مشگتاق ،انگ ژی

فرضیههای پژوهش
بدین ت ت ب با توجه به مطالعام گذشگته ،ادب گام نظگ ی و

ح فگة خگود هگمذامپنگداری مگیکننگد .صگف زاد  ،تگدین و
ح محادی ( )1891نشان دادند که ب ن جوسازمانی نوآورانگه

میتوان به ف ض ههگای زیگ اشگار کگ د و در

ب انا انند است و ب ایگن اسگا

زیادی دارند ،درنت جه ب شت درگ شغ میشوند و بس ار بگا

و اشت اق شغلی با رفتار شگد وندی سگازمانی در کارکنگان زن

پ ش نة تحق

ادامه الاوی پژوهشی (شک  )1را پ شنداد ک د:
ف ض ة اول .هوش معنوی ب اشت اق شغلی اب مثبت دارد.
ف ض ة دوم .هوش معنوی ب تعدد سازمانی اب مثبت دارد.

رابطة مثبت معنیداری وجود دارد.

ف ض ة سوم .قدردانی ب اشت اق شغلی اب مثبت دارد.

ایجگاد مح طگی کگه هگ یگک از مسگنول ن دارای تعدگد
سازمانی و از ط فی آشنای با رفتار شگد وندی و رفتگار ضگد

ف ض ة ردارم .قدردانی ب تعدد سازمانی اب مثبت دارد.

تول د است ،تگرب ام مثبگت زیگادی بگ ای سگازمانهگا دارد،

ف ض ة پنجم .هوش معنوی ب رفتار شگد وندی سگازمانی
اب مثبت دارد.

ب عک  ،ه ینههای بیتعددی به علت عدم تاای کارکنان به
هاکگاری و مشگارکت ،خط پگذی ی بگه خگاط رفتارهگای

ف ض ة ششم .هوش معنوی ب رفتار ضد تول د اب منفی دارد.

نامناسب ،ک ف ت پای ن کار و بیاشت اقی ،مگیتوانگد سگنا ن
باشد؛ بناب این تقویت تعدد و رفتارهای شد وندی سگازمانی،

ف ض ة هفتم .قدردانی ب رفتگار شگد وندی سگازمانی ابگ

عالک د و کارایی سازمانها را ارتقا ببش د و بقای بلندمدم

مثبت اب مثبت دارد.
ف ض ة هشتم .قدردانی ب رفتار ضد تول د اب منفی دارد.

آنها را ترا ن میکند .این پژوهش میتواند تصوی مناسگبی

ف ض ة ندم .تعدد سازمانی ب رفتار ضد تول د اب منفی دارد.

از ترب هوش معنوی و قدردانی با رفتار شد وندی سگازمانی

ف ض ة دهم .تعدد سازمانی ب رفتار شگد وندی سگازمانی

و رفتگگار ضگگد تول گگد بگگه ناگگایش باگگذرد .هاچنگگ ن بگگه

اب مثبت دارد.

خطمشیگذاران و مدی ان سازمانها کاک کند تگا بگه بحگث

ف ض ة یازدهم .اشت اق شغلی ب رفتار ضد تول د اب منفی
دارد.

نقش آ ن ها در اف ایش رفتارهای شد وندی سازمانی و کاهش

ف ضگ ة دوازدهگگم .اشگگت اق شگگغلی بگ رفتگگار شگگد وندی

هوش معنوی و قدر دانی در سازمانها نظ ویژ داشگته و بگه

سازمانی اب مثبت دارد.

رفتارهای ضد تول د توجه داشته باشند.

تعهد سازمانی
رفتارهای ضد تولید

هوش معنوی

رفتار شهروند سازمانی

قدردانی

اشتیاق شغلی

شکل  .1مدل پیشنهادی پژوهش
و ب اسا

شک  1و تگرب ام مسگتق م م گان متغ هگا،

میتوان در  1ف ض ة ذی روابط غ مستق م م گان متغ هگا را
ب رسی ناود.
ف ض ة س دهم .هوش معنوی از ط ی اشت اق شغلی بگ
رفتار شد وندی سازمانی اب مثبت غ مستق م دارد.

ف ض ة رداردهم .هوش معنوی از ط ی اشگت اق شگغلی
ب رفتارهای ضد تول د اب منفی غ مستق م دارد.
ف ض ة پان دهم .هوش معنوی از ط ی تعدد سازمانی ب
رفتار شد وندی سازمانی اب مثبت غ مستق م دارد.
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ف ض ة شان دهم .هوش معنوی از ط ی تعدگد سگازمانی

پگگژوهش ک نگگگ ( )2001پایگایی ایگن مق گا

بگگا اسگگتفاد از

ب رفتارهای ضد تول د اب منفی غ مستق م دارد.

ض یب آلفای ک ونباخ  0/95بگ آورد شگد .روایگی صگوری و

ف ض ة هفدهم .قدردانی از ط ی اشت اق شغلی ب رفتگار
شد وندی سازمانی اب مثبت غ مستق م دارد.

محتوایی مق ا توسط متبصصان روانشناسگی مگورد تری گد
قگ ار گ فگت .بگ ای بگ آورد روایگی هاا ایگی از پ سشگنامة

ف ض ة هجگدهم .قگدردانی از ط یگ اشگت اق شگغلی بگ
رفتارهای ضد تول د اب منفی غ مستق م دارد.
ف ض ة نوزدهم .قدردانی از ط ی تعدد سازمانی ب رفتار
شد وندی سازمانی اب مثبت غ مستق م دارد.
ف ضگ ة ب سگگتم .قگگدردانی از ط ی گ تعدگگد سگگازمانی ب گ
رفتارهای ضد تول د اب منفی غ مستق م دارد

تج به معنوی غبگاری بنگاب ،غفمعلگی لواسگانی و محاگدی
( )1814به طور ها مان استفاد شد کگه ضگ ایب هابسگتای
این دو پ سشنامه  0/66بهدسگتآمگد اسگت .بگ ای محاسگبة
روایی سازة مق ا

عام اکتشگافی و تحل گ عامگ

از تحل

تری دی م تبه اول استفاد شد .نت جههای بهدستآمگد نشگان
داد که این مق ا

اب اری پایا بگ ای سگنجش هگوش معنگوی

است و با توجه به روایی و پایایی مناسب ،آن را میتگوان در
روش
این پگژوهش طگ

هابسگتای از ط یگ الاویگابی معگادالم

ساختاری 1است که یک روش هابستای رنگدمتغ گ ی اسگت.
2
الاویابی معادالم ساختاری درواق بسط الاوی خطگی کلگی

مح طهای آموزشی و پژوهشی مانند دانشاا استفاد ک د .در
پژوهش حاضگ پایگایی ایگن پ سشگنامه بگا اسگتفاد از روش
ض یب آلفای ک ونباخ  0/78به دست آمد.
پرسشنامة قدردانی :پ سشنامة قدردانی -ف م شش سؤالی
و تسگانگ )2002( 4ط احگی شگد

است که محق را قادر مگیسگازد تگا مجاوعگهای از معگادالم

توسط مک کولو  ،امان

رگ س ونی را ها مان ب ازماید .جامعة آماری در ایگن پگژوهش

است که مشتا بگ  6مگاد اسگت کگه ط گف آن بگ اسگا

هاة کارکنان دانشاا شد د را ان اهواز در سال  1895بودنگد
که به روش ناونهگ ی تصادفی سگاد انتبگاب شگدند .ناونگة

ل ک م هفتدرجهای (=1بههگ وجگه در مگورد مگن صگادق
ن ست تا =7کامفً در مورد مگن صگادق اسگت) ناگ گگذاری

پژوهش در کگ  220نفگ بودنگد ،امگا از بگ ن  220پ سشگنامة

میشود .مککولو

و هاکاران ( )2002ض یب پایگایی ایگن

توزی شد  25 ،پ سشنامه ناقص جگواب داد شگد بگود کگه از

مق ا را از ط ی آلفای ک ونبگاخ  0/15گگ ارش ک دنگد .در
پژوهش حاض پایایی این پ سشنامه از روش آلفای ک ونبگاخ

تقل یافت .بهمنظور تج یهوتحل گ داد هگا از نگ مافگ ارهگای
 SPSS21و  AMOS21استفاد شد .روش آماری مگورد اسگتفاد

 0/79به دست آمد.

تحل

کنار گذاشته شدند ،بناب این گگ و ناونگه بگه  195نفگ

پرسشنامة تعهد سازمانی :ب ای سنجش تعدد سازمانی از

با توجه به ن مال بودن توزی داد ها ب ای ض یب هابستای دو

پ سشنامة تعدد سگازمانی مگاودی ،اسگت ز و پگورت )1979( 5

متغ ی پ سون و مدلسازی معادالم ساختاری بود.

استفاد شد که دارای  15ماد است و آزمودنی بگ پایگة یگک
مق ا

ابزار سنجش
پرسشنامة هوش معنوی :پ سشگنامة هگوش معنگوی توسگط

هفتدرجه ای ( =1کامفً مبالفم تا  =7کامفً مگوافقم)

بگگه آن پاسگ مگگیدهگگد .ارشگگدی ( )1816در پگگژوهش خگگود
ض گ ایب اعتبگگار ایگگن مق گگا

را بگگا اسگگتفاد از روش آلفگگای

ک نگ )2001( 8ط احی و ساخته شگد .ایگن پ سشگنامه دارای

ک ونباخ به ت ت گب  0/19گگ ارش کگ د اسگت .در پگژوهش

آن سگنجش م گ ان

حاض پایایی این پ سشنامه از روش آلفای ک ونباخ  0/10بگه
دست آمد.

معنای شبصی ،بسط حالت هش اری ،آگاهی متعگالی) اسگت.
ط ف ناگ دهی آن بگ اسا ل ک م پنج گ ینهای است .در

پرسشنامة اشتیاق شغلی :ب ای سنجش اشگت اق شگغلی از

 24ماد و ردار خ د مق ا

است .هد

هوش معنوی از ابعاد مبتلف (تفک وجودی انتقگادی ،تول گد

)2. General Linear Model (GLM
4. Tsang
6. Schaufeli

مق گا

اشت گاق شغلی پگ سشنامة اشت گاق شغلی اسکافلی 6و
)1. Structural Equation Modeling (SEM
3. King
5. Mowday, Steers & Porter
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باک ( )2001استفاد شد .این مق گا

تول گگد از مق گا

دارای  17آیگتم و سگه

4

کگگجروی در مح گ ط ک گار سگگاختة بنگگت و

بعگگد ن ومنگگدی ( ،)6وقگگف خگگود ( )5و جگگذب ( )6اسگگت.

راب نسون ( )2000اسگتفاد شگد .ایگن پ سشگنامه شگام 19

پاس گ هگگای ایگگن پ سشگگنامه ب گ روی یگگک مق گگا ل ک گ م
پگگنجدرجگگهای از = 1کگگامفً مبگگالفم تگگا  =5کگگامفً مگگوافقم،

سؤال است که  7ماد ب ای انداز گ ی کجروی بگ نفگ دی و
 12ماد ب ای کگجروی سگازمانی اسگت .در ایگن پ سشگنامه،

نا گذاری میشوند .اسکافلی و باک ( )2001ض یب پایگایی

پاس ها ب روی یک مق ا

هفتدرجهای ل ک م ( =1ه گ ،

این پ سشنامه را از روش آلفای ک ونباخ ب ای بعد ن ومنگدی

 =2یکبار در سال =8 ،دو بار در سال =4 ،رند بار در سگال،

در ناونه اول  0/61و در ناونه دوم  0/10و ب ای بعگد وقگف

 =5ماهی یکبار =6 ،هفتهای یکبار = 7 ،ه روز) نا گذاری

خود در ناونه اول  0/78و ب ای ناونه دوم  0/75و ب ای بعد

میشگوند .بنگت و راب نسگون ( )2000مقگدار ضگ یب آلفگای
کج روی سازمانی  0/11و ب ای مق گا

سوم در ه دو ناونه ب اب با  0/91به دست آورد .تقیپگور و

ک ونباخ ب ای مق ا

غفاری ( )1811در پژوهش خود ضگ یب آلفگای ک ونبگاخ را

کج روی ب نف دی  0/71گ ارش ک دند .در پگژوهش حاضگ

 0/94گ ارش ک دند .در این پژوهش بهمنظور تع ن ضگ یب

ب ای تع ن ضگ یب پایگایی ایگن پ سشگنامه از روش آلفگای

پایایی این پ سشنامه از روش آلفای ک ونباخ استفاد شد کگه
ض یب  0/15به دست آمد.

ک ونباخ استفاد شد که  0/14به دست آمد.

پرسشنامة رفتار شهروندی سازمانی :ب ای سنجش رفتار

یافتهها
الاوی پ شندادی پژوهش ،درمجاگوع  6متغ گ دارد کگه دو

2

متغ بهعنوان متغ پ شب ن (مستق ) ،دو متغ گ بگهعنگوان

( )1918گ فتگگه شگگد اسگگت و اقتباسگگی از کگگار ارگگگان و

متغ مفک (وابسته) و دو متغ گ بگهعنگوان متغ گ م گانجی

مدنی از یک پ سشنامة  16ماد ای استفاد شد .این پ سشنامه

یک پ سشنامة تعدی شد است که از اسا ت ،1ارگان و ن گ

کونوفسکی )1919( 8است .اسگا ت و هاکگاران ( )1918در
مطالعة خود ض یب اعتبار این پ سشگنامه را در دامنگة -0/19

هستند .به منظور آزمگودن الاگوی پ شگندادی رابطگة هگوش
معنوی و قدردانی با رفتار شد وندی سازمانی و رفتار ضگد

 0/91گگ ارش کگ د انگگد .اشگگج ( )1817در پگگژوهش خگگود

تول د با م انجی گ ی اشت اق شغلی و تعدد سازمانی از روش

پایایی این پ سشنامه را از روش آلفای ک ونباخ  0/72گ ارش
ک د .در پگژوهش حاضگ بگ ای تع گ ن ضگ یب پایگایی ایگن

الاویابی معادالم ساختاری اسگتفاد شگد .بگ ازش الاگوی
پ شندادی با داد ها ب اسا شاخصهای ب ازندگی ازجاله
مجذور خی ،5بهعنوان شاخص ب ازندگی مطل در جدول 1

پ سشنامه از روش آلفای ک ونباخ اسگتفاد شگد کگه ضگ یب

گ ارش شد است.

 0/11به دست آمد.
پرسشنامة رفتارهای ضد تولید :ب ای سنجش رفتار ضگد

جدول  .1شاخصهای برازندگی الگوی پیشنهادی
شاخصهای برازش

χ2

df

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

CFI

IFI

TLI

RMSEA

الاوی پ شندادی

6/462

2

8/281

0/919

0/116

0/958

0/964

0/967

0/727

0/107

الاوی ندایی

1/481

1

1/481

0/991

0/949

0/990

0/996

0/997

0/947

0/047

هاانگونه که جدول  1نشان مگیدهگد ،الاگوی ندگایی از
ب ازش خوبی ب خوردار اسگت .ناگودار  2الاگوی پ شگندادی
پژوهش به ها ا ض ایب مس استاندارد نشان میدهد.
2. Near
4. Bennett & Robinson

1. Smith
3. Konovsky
5. Chi - square
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**0/19

**0/22

تعهد سازمانی
*0/15

رفتار شهروند سازمانی

*0/17

هوش معنوی

*

0/17
**-0/18

*-0/15
**-0/20

رفتار ضد تولید

قدردانی

**0/34

*0/18

*

0/16

*-0/15

اشتیاق شغلی

شکل  .2الگوی پیشنهادی پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد
هاانطور که شک  2نشان میدهگد ،ضگ ایب مسگ های
هوش معنوی به اشت اق شغلی ( ،)p= 0/001 ،β= 0/84هوش
معنوی به تعدد سازمانی ( ،)p= 0/001 ،β= 0/22قدردانی بگه

سازمانی به رفتار شد وندی سگازمانی (،)p=0/011 ،β= 0/19
تعدد سازمانی به رفتارهای ضد تول د ()p= 0/84 ،β= -0/15
معنیدار است؛ بناب این ض ایب مس تاامی متغ ها معنگیدار

اشگگت اق شگگغلی ( ،)p= 0/021 ،β= 0/16قگگدردانی بگگه تعدگگد

شد ( .)p>0/05ب این اسا

سگگازمانی ( ،)p= 0/018 ،β= 0/15هگگوش معنگگوی بگگه رفتگگار

 )12در سطح اطا نان 95درصد معنادار بود و تری د شدند.

شد وندی سازمانی ( ،)p= 0/018 ،β= 0/17هوش معنوی بگه
رفتارهای ضگد تول گد ( ،)p= 0/011 ،β= -0/11قگدردانی بگه

ب ای تع ن معنیداری ه یک از روابط واسگطهای و ابگ
غ مستق م متغ مسگتق بگ متغ گ وابسگته از ط یگ متغ گ

رفتار شد وندی سازمانی ( ،)p= 0/011 ،β= 0/17قدردانی به

تاام ف ض ههای مسگتق م ( 1تگا

م انجی از روش بوم است اپ 1در ب نامه ماک و آزمون پ یچ
2

رفتارهای ضد تول د ( ،)p= 0/008 ،β= -0/20اشت اق شگغلی

وه

به رفتار شد وندی سگازمانی ( ،)p= 0/006 ،β= 0/11اشگت اق

بوم است اپ ب ای مس های واسطهای الاگوی پ شگندادی در

شغلی به رفتارهای ضد تول د ( ،)p= 0/024 ،β= -0/15تعدد

جدول  2نشان داد شد است.

( )2001ب روی ن ماف ار  SPSS21استفاد شگد .نتگایج

جدول  .2نتایج بوت استرپ برای مسیرهای واسطهای الگوی پیشنهادی پژوهش
مسیر

مقدار

بوت

خطای استاندارد سطح معنیداری

هوش معنوی ← اشت اق شغلی ← رفتار شد وندی سازمانی

0/0510

0/0510

0/0221

0/01

هوش معنوی ← اشت اق شغلی ← رفتارهای ضد تول د

-0/0818

-0/0898

0/0201

0/02

هوش معنوی ← تعدد سازمانی ← رفتار شد وندی سازمانی

0/0756

0/0747

0/0261

0/01

هوش معنوی ← تعدد سازمانی ← رفتارهای ضد تول د

-0/0510

-0/0510

0/0254

0/01

قدردانی ← اشت اق شغلی ← رفتار شد وندی سازمانی

0/1095

0/1011

0/0544

0/04

قدردانی ← اشت اق شغلی ← رفتارهای ضد تول د

-0/0111

-0/0189

0/0554

0/05

قدردانی ← تعدد سازمانی ← رفتار شد وندی سازمانی

0/1219

0/1249

0/0544

0/08

قدردانی ← تعدد سازمانی ← رفتارهای ضد تول د

-0/0919

-0/1007

0/0578

0/08

2. Preacher & Hayes

1. bootstrap
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1

هاانطگور کگه نتگایج جگدول  2نشگان مگیدهگد ،سگطح

نتایج این پژوهش با یافتههای خانیفگ  ،جنگدقی و شگجاعی

معنی داری ب ای متغ اشت اق شغلی و تعدد سازمانی بهعنوان

( ،)2010مالگگک و نعگگ م ( )2011و ریاگگو و کاندگگا ()2001

متغ م انجی ب ن هوش معنوی و رفتار شد وندی سگازمانی؛
و ب ن هوش معنوی و رفتارهای ضد تول گد معنگی دار اسگت.

هابوانی دارد .ویال وورث ( )2002ن معتقد اسگت رشگد
هوش معنوی گ و کاری باعگث مگیشگود کگار بگ ای افگ اد

هاچن ن سطح معنی داری ب ای متغ اشت اق شگغلی و تعدگد

معنادارت شود ،بد وری و خدمام اف ایش یابد و رفتارهگای

سگگازمانی بگگهعنگگوان متغ گ م گگانجی ب گ ن قگگدردانی و رفتگگار

کارکنان متحدانه ،مسنوالنه و بادوام شود .لابگ م ،هوگگان و

شد وندی سازمانی و بگ ن هگوش معنگوی و رفتارهگای ضگد

گ یف ن ( )2007معتقدند تعدد سازمانی حالتی اسگت کگه در

تول د معنیدار بود .با توجه به اینکه فاصلههای اطا نان ب ای

وفاداری به سگازمان دارنگد ،ارزش هگا و

2

8

4

آن کارکنان احسا

آن را درونی میکنند و میپذی ند و به سازمان دلبسته

مس های غ مستق م حاکی از ق ار نا فتن عدد صف در ایگن

اهدا

فاصلههاست .ازاینرو روابط غ مستق م در الاوی پ شگندادی

می شوند ،بناب این هوش معنوی می توانگد تعدگد سگازمانی را

بگگ ای ف ضگگ ههگگای  19 ،11 ،17 ،16 ،15 ،14 ،18 ،12و 20

اف ایش دهد.

مورد تری د ق ار گ فت (.)p<0/05

هاچن ن نتایج این پژوهش نشان داد که بگ ن قگدردانی و
اشت اق شغلی رابطة مثبت وجگود دارد .یافتگههگا بگا پگژوهش

بحث و نتیجهگیری
هد از این پژوهش ب رسی ترب هوش معنگوی و قگدردانی

باک و دم تی ( ،2007به نق از بگاک و ل تگ  )2009 ،هاسگو
است .کارکنان ارزش زیادی بگ ای پگاداشهگای اجتاگاعی از
هستند و عگواملی از

ب رفتار شد وندی سازمانی و رفتار ضد تول د با م انجیگ ی

قب

توجه ،قدردانی و تقدی بیریا قا

تعدد سازمانی و اشت اق شغلی بود .نتایج حاصگ از آزمگودن

قب

قدردانی از انجام مناسب کگار و رفتگار احتگ ام آم گ بگه

ب ازش الاگوی پ شگندادی بگا داد هگا نشگان داد کگه الاگوی
پ شندادی با توجه به داد هگای بگه دسگت آمگد از پگژوهش

ناگ شهگگای مثبگگت بگگه هاکگگاران ،مشگگت یان و شگگغ منجگ
میشوند .اف اد رنانچه احسا

ب ازندگی ب خوردار است و ب ازش بدت بعد از هابسته ک دن

نسبت به شغلشان از سگوی س پ سگتان یگا مگدی ان بگه نحگو

دو مس تعدد سازمانی و اشت اق شغلی حاص شد.

مطلوبی ارزش ابی و قدردانی میشود ،اشت اق ب شت ی به شغ
خود نشان خواهند داد.

کنند درگ ی و پشتکار آنها

نتایج پژوهش نشان داد که ب ن هگوش معنگوی و اشگت اق
شغلی رابطة معنی دار و مثبت وجود دارد .نتایج این پگژوهش

بهعفو  ،این پژوهش نشان داد که ب ن قگدردانی و تعدگد

با یافتههگای مفیگی و هاکگاران ( )1898هابگوانی دارد .در

رابطة مثبت وجود دارد .نتایج پژوهش حاض با پژوهشهگای

تب ن این یافته میتوان گفت مدی ان و رهب ان سازمانها با به

ورن ،جانگ و س دل ( )2007و گ ینب گ و بگارون ()2000

را

هابوانی دارد .تج ب ام کاری که در طول زندگی کاری ف د

در م گان کارکنگان ایجگاد مگی کننگد کگه کارکنگان خگود را از
سازمان و واحد کاری بدانند ،در سازمان از هادیا حاایگت

در سازمان رخ می دهد ،یکگی از ن وهگای عاگد در ف اینگد

وجود آوردن معنویگت در مح ط های کاری ،این احسگا

ک د و خود را بگا مرموریتها و اهدا

سازمان عج ن کننگد

(ب گگکزاد ،ی دانگگگی و حاگگدالدگگی .)1890 ،کارکنگگانی کگگه
انا های قوی ب ای انجام کار دارند ،مشتاقانه وفایف خگود
را انجام میدهند و نسگبت بگگه شغلشگگان اشگگت اق و عفقگة
زیادی دارند.

6

5

اجتااعیشدن یا اب پذی ی کارکنان به شاار میآید و ب م ان
وابستای روانی کارکنان به سازمان ترب میگگذارد .احسگا
اها ت ف د ب ای سازمان ،ب تعدد سازمانی او ترب مثبت دارد
(مودی ،پورت و است ز .)1912 ،رهب ان کارآمد باید با جلگب
مشارکت کارکنان ،توجه به آنان و قدردانی ،راهی ب ای کسب
بدت ین نت جگه از ایشگان ،تع یگف اهگدا

روشگن ،مشگاهدة

از سوی دیا نتایج پگژوهش نشگان داد کگه بگ ن هگوش

رفتارهای صح ح و تشوی تاام موفق تهای به دسگت آمگد

معنگوی و تعدگد سازمانی رابطة معنیدار و مثبت وجود دارد.

دهند .نت جة ندایی،

2. Malik & Naeem
4. Lambert, Hogan & Griffin
6. Greenberg & Baron

در طول را  ،ط ز فک قدیایشان را تغ

1. Khanifar, Jandghi & Shojaie
3. Wigglesworth
5. Vuuren, Jong & Seydel
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تشک

سازمانی از کارکنان بد ور هست که متعدد میشوند،

رابطه بگ ن هگوش معنگوی بگا رفتگار شگد وندی سگازمانی و

میکنند به آنها توجگه شگد ،

مبانی نظ ی

به وف فة خود پایبندند و ح

به آنها ارزش داد میشود و مورد قدردانی ق ار میگ ند.
نتایج دیا این پژوهش نشان داد که ب ن هوش معنوی و
رفتار شد وندی سازمانی رابطة مثبت و معناداری وجگود دارد
و ب ن هوش معنوی و رفتارهای ضد تول د رابطة منفی وجود
دارد کگه ایگن یافتگه بگا نتگایج پگژوهشهگای گارسگ اوزامور

1

رفتارهای ضد تول د نقش م انجی دارد .ب اسا

پژوهش ،هگوش معنگوی در محگ ط کگار از ط یگ تگرب بگ
نا شهای اف اد به دل احسا معناداری در کار ،احسگا
پ وند با سگازمان و اط اف گان ،احسگا
ارزشها و اهدا
انا

هاسگویی و یاگانای

خود با سازمان و دیا ان ،سبب باال رفتن

درونی در اف اد خواهد شگد .انا گ ة درونگی بگاال هگم

( ،)2008ک یسگگت ،دیسگگک ،واگنگگ و اسگگت مگگاک )2008( 2

بهطور مستق م و هگم از ط یگ افگ ایش اشگت اق در کارکنگان

فتاحی ،ف هنای و وابقی ( ،)1815موسوی ،طالبزاد  ،شا

سبب انجام مطلوب وفایف محوله و حتی رفتارهایی ف ات از

کارکنانی کگه در

وفایف شگغلی (رفتارهگای شگد وندی سگازمانی) مگیشگود.

مورکانی ( )1890هاسو است .ب این اسا

معنا و مفدوم عا قی دارند ،بگاور دارنگد کگه

معنویت در کار موجب میشود کارکنان خود را از سگازمان و

انسانها بگا یکگدیا پ ونگد دارنگد ،در محگ ط کگار احسگا
هابستای با دیا ان دارند ،ارزشها و اهدا خود را هاسگو

واحد کاری بدانند و از یکدیا حاایت کگ د و خگود را بگا
مرموریتها و اهدا سازمان عج ن کنند .در این حالت است

با ارزشهای سازمان میب نند و باور دارند که سازمان نسگبت

که کارکنان کار خود را بامعنا ،هد دار و رالشب انا یافتگه

به آنها و مسا لشان مث رفا هاة کارکنان سگازمان توجگه و

و بدین ت ت ب در آنها انا ة کاری ایجاد میشگود .یکگی از

مفحظه دارد ،احتاال زیادی دارد که در مح ط کگار از خگود

ابعاد اشت اق شغلی غ ق شدن در کار است .غ ق شگگگدن در

رفتارهای رفتار شد وندی سازمانی نشگان دهنگد و از درگ گ

کار نوعی درگ ی ادراکی اسگگت که شگگام توجه مگ من و

شدن در رفتارهای ضد تول د خودداری کنند.

مداوم بود و غوطهوری در شغ را موجب میشود .افگ ادی

کارشان احسا

از این گذشته ،نتایج پژوهش حاضگ نشگان داد کگه بگ ن

که در کار خود غ ق شد انگد ،شگدیداً بگ انجگام وفایفشگان

قدردانی و رفتار شد وندی سازمانی رابطة مثبت وجگود دارد

متا ک شد و هوش اری خود را نسبت بگه محگ ط از دسگت

و ب ن قدردانی و رفتارهای ضد تول د رابطة منفی وجود دارد.
قدردانی ،اغلب یک رابطة متقاب ایجاد میکند که ایگن سگوق

میدهند؛ بنگاب این در هناگام انجگام کگار ،زمگان بگ ای آنهگا
بهس عت سپ ی میشود .جدا شدن ایگن افگ اد از کگاری کگه

دادن اف اد به پاس دادن به صورم سودمند اجتااعی به فگ د

انجام میدهند ،ب ای آنها بسگگ ار سبت است .آنان ف اتگ از

خ منج میشود (بارتلت و دستنو2006 ،8؛ تسانگ2006 ،4

وفایف خود عا ک د و به نتایج ف ات از انتظار ن گ دسگت

ب جگگاری .)1891 ،اف گ اد

مییابند باک و ل ت ( )2009بناب این کارکنان در رن ن حگالتی

قدردان احتاگا ًال بگ ای ابگ از قگدردانی خگود رفتگار سگودمند

رفتارهای شد وندی ب شت ی از خودشان به ناایش میگذارند

اجتااعی اب از می کننگد و بگا گذشگت زمگان ایگن رفتارهگای

و از رفتارهای ضد تول د پ ه میکنند.

و تسگگانگ ،2007 ،بگگه نق گ از فگ

سودمند اجتااعی میتوانند باعگث افگ ایش و ارتقگای روابگط

ب اسا

نتایج بگه دسگت آمگد در ایگن پگژوهش تعدگد

اجتااعی ف د شوند (آمون و شلتون ،2002 ،5به نقگ از فگ

سازمانی در رابطه بگ ن هگوش معنگوی بگا رفتگار شگد وندی

ب جاری )1891 ،به عفو  ،قدردانی به ایجاد اعتااد در روابگط
اجتااعی کاک میکنگد (دون و شگوایت ر)2005 ،6؛ بنگاب این

سگگازمانی و رفتارهگگای ضگگد تول گگد نقگگش م گگانجی دارد.
ویال وورث ( )2002ن گ معتقگد اسگت کگه توسگعه و رشگد

قدردانی میتواند رفتارهگای شگد وندی سگازمانی کگه نگوعی

هوش معنوی فقط بگ ای خگود فگ د سگودمند ن سگت ،بلکگه

رفتار سودمند اجتاگاعی اسگت افگ ایش داد رفتارهگای ضگد

خانواد  ،سازمان و کشور را ن متنف میکند .ف دی که تعدگد
سگازمانی بگاالیی دارد در سگازمان بگاقی میماند ،اهگدا

تول د را کاهش دهد.
از ط فی نتایج این پژوهش نشان داد که اشت اق شغلی در
2. Christ, Dick, Wagner & Steelmaker
4. Tsang
6. Dunn & Schweitzer

را میپذی د و ب ای رس دن به آن اهدا

آن

از خگود تفش ب ش
1. Garcia
3. Bartlett & Desteno
5. Shelton

 / 11دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

از حد و یا حتی ایثار نشان میدهگد .بگه ایگن ت ت گب انتظگار

ف انقش اشار ک د (گگاتان و هاکگاران .)2006 ،وقتگی فگ د

میرود کگه افگ ایش تعدگد سگازمانی موجگب افگ ایش بگ وز

دارای تعدد سگازمانی ،اهگدا

سگازمانی را پذی فتگه و بگ ای

رفتارهای شد وندی سازمانی شگود .یافته های تج بگگی ن گگ
ایگن موضوع را تری د میکنگد (فتگاحی و اعظاگی .)1817 ،از

رس دن به آن اهدا از خود تفش و ایثار فوقالعاد ای نشان
میدهد ،این نوع از تفش مراعف بهمنظور به دسگت آوردن

دیا ف اهم بگودن شگ ایط کگاری ،شگغلی و سگازمانی

سازمانی را ،میتگوان در زمگ رفتارهگای شگد وندی

ط

مناسب ،اغلب زم نه ساز افگ ایش رضگایت ،تعدگد و قگ ارداد

اهدا

سازمانی دستهبندی ک د (سبحانینگژاد ،یوزباشگی و شگاط ی،

روانی می شود (داالل .)2005 ،1بگه دنبگال رضگایت ،تعدگد و

)1819؛ بنگگاب این بگگه دنبگگال اف گ ایش رفتارهگگای شگگد وندی

ق ارداد روانی باالت  ،کارکنان ب پایة جبگ ان ایگن شگ ایط ،از

سازمانی ،رفتارهای ضد تول د کاهش پ دا خواهد ک د.

آس برسانی غ اخفقی به سازمان ،ش ایط و دیا هاکاران،

ط

حاض به دل

استفاد از الاوی معادالم ساختاری

اجتناب ک د و تاایلی به ارتکاب رفتارهای غ اخفقی نشان

عل ت را به اببام نایرساند و باید جانب احت گاط را رعایگت

نایدهند.

ک د .با توجه به اینکه پگژوهش حاضگ بگهصگورم مقطعگی

بهعفو  ،نتایج به دست آمد نشان داد که اشت اق شغلی در
رابطه ب ن قدردانی با رفتار شد وندی سازمانی و رفتارهای ضد

انجام شد است ،بناب این نت جه گ ی دربارة عل ت را دشگوار
میکند .بهعگفو  ،در ایگن پگژوهش بگهمنظگور زم نگهیگابی از

تول د نقش م انجی دارد .قدردانی عبارم است از م گ ان ادراک

پ سشنامه استفاد شد ،باید محدودیتهگایی م بگوط بگه ایگن

کارکنان از اینکگه مشگارکت و کاگکهگای آنهگا بگه سگازمان

اب ار ازجالگه خگودداری از ارا گة پاسگ و غ واقعگی بگودن

شناسایی میشود و مگورد قگدردانی قگ ار مگیگ نگد (کگوپ و

پاس ها مدنظ ق ار گ د .از این گذشگته ،متغ هگای مسگتق

دکوت  .)1991 ،2اگگ کارکنگان احسگا

کننگد کگه از رفتگار و

این مطالعه فقط متغ هگای اب گگذار بگ پ امگدهای سگازمانی

عالک د مطلوب آنها بهطور مناسبی قدردانی می شود ،اشگت اق

ن ستند؛ بناب این ن از است که در آیند مطالعام دیا ی بگ ای

ب شت ی به شغ خود خواهند داشت (باک و ل ت  .)2009 ،طب

کاک به شناخت این متغ ها انجام شود .از آنجا که قدردانی

الاوی اشت اق شغلی (باک و دم وتی )2001 ،ب خگی از منگاب

متغ مدای در اف ایش عالک د سازمانی است و پژوهشهای

شغلی و شبصی در مح ط کار موجب ایجاد اشت اق شغلی در
کارکنان میگ دند و اشت اق شغلی ن بگه پ امگدهای مثبگت در

اندکی در رابطه با هوش معنوی صورم گ فته است ،جا دارد
هوش معنوی و قدردانی با سای متغ های سازمانی ن مگورد

مح ط کار منج میشود؛ بناب این اشت اق سبب میشود کارکنان

مطالعه ق ار گ د .هاچن ن پ شنداد میشود در پگژوهشهگای

به فعال تهایی که بگ ای سگازمان سگودمند بگود پ داختگه و از

آتی به ب رسی متغ های م انجی دیا ازجاله انا ش شغلی

رفتارهای ضد تول د خودداری کنند.

و عدالت سازمانی توجه شود.

با توجه به نتایج به دسگت آمگد در ایگن پگژوهش تعدگد

سازمانی در رابطه ب ن قدردانی با رفتار شد وندی سگازمانی و منابع
رفتارهای ضد تول د نقش م انجی دارد .به باور محققان زمانی
که در جامعه «کگار» ارزشگاند تلقگی شگود و افگ اد پ کگار و
پ تفش ارج نداد شوند ،تعدد شغلی کارکنان سازمانهگا ن گ
اف ایش مییابد؛ زی ا آنها میدانند کگه بگا تگفش و کوشگش
ب شگگت و اف گ ایش هاگگت و پشگگتکار خگگویش ،بگگه من لگگت و
موقع ت اجتااعی باالت ی دست مییابند .پژوهشها حاکی از
آن است که تعدد سازمانی کارکنان ،منگاف زیگگادی را بگگ ای
سازمان درب دارد؛ از منافعی که ماکن اسگت در پ تگو تعدگد
سازمانی مرگاعف کارکنان حاص شود میتوان به رفتارهای
2. Koys & DeCotiis

ارشگگدی ،ن .)1816( .ط احگگی و آزمگگون الاگگویی از پ شگگایندها و
پ امدهای مدم انا ش شغلی در کارکنان ش کت ملگی منگاط
نفتخ جنوب – منطقة اهواز .پایاننامة دکت ی روانشناسگی

صنعتی و سازمانی ،دانشاا شد د را ان اهواز ،اهواز ،ای ان.
اشج  ،ا .)1817( .رابطة مشگارکت در تصگا مگ گ ی و اعتاگاد بگا

رفتار مدنی سازمانی ،هویگت و عگدالت سگازمانی در مجتاگ
فوالد مبارکة اصفدان .پایگاننامگة کارشناسگی ارشگد ،دانشگکد
علوم ت ب تی و روانشناسی اصفدان ،اصفدان ،ای ان.
اع افی ،ع .)1817( .اهدا ت ب ت از دیگدگا اسگفم (جلگد دوم،
راپ دهم) .تد ان :انتشارام سات.
1. Dalal

بررسی تأثیر هوش معنوی و قدردانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید 11 / ...
ب ک زاد ،ج ،.ی دانی ،. ،و حادالدی ،م .)1890( .معنویت مح ط
کاری و تگرب آن بگ مؤلفگههگای رفتگار شگد وندی سگازمانی
(مطالعة موردی :کارکنان آموزشوپ ورش نواحی پنجگانة شد
تب ی ) .فصلنامة تحق قام مدی یت آموزشی.90-61 ،)1(8 ،
پورسلطانی زرندی . ،و ای جی نقنگدر ،ر .)1891( .ارتبگاط درک
حاایت سازمانی با تعدد سازمانی و رضگایت شگغلی کارکنگان
ادارة کگ ورزش و جوانگان اسگتان مازنگدران در سگگال .1890

مفیی ،م.؛ مدگداد ع.؛ و گگ پگ ور م .)1898( .رابطگة معنویگت در
مح ط کار ،انا ة درونی و اشت اق شغلی بگا عالکگ د وف فگه.
دانش و پژوهش در روانشناسی کارب دی.47-55 ،)2(15 ،
موسوی،

 .؛ طالبزاد  ،م.؛ شا

مورکانی ،غ .)1890( .ب رسی

رابطگة هگگوش معنگگوی و رفتگگار شگگد وندی سگگازمانی معلاگگان
دب ستان های شد ستان زنجان .فصلنامة روان شناسگی ت ب تگی،
.66-65 ،)28(7

مدی یت و رفتار سازمانی در ورزش.55-66 ،)1(1 ،
تقی پور . ،و غفاری .)1811( . ،ب رسی نقش ب نامه درسی پندان

نعگگگامی ،ع.؛ هاشگگگای شگگگ شگگگبانی . ،ا.؛ و انصافداران. ،
( .)1892ب رسی رابطة علی تطاب در مح ط کار بگا رفتارهگای

در رفتار انرباطی دانشآمگوزان از دیگدگا مگدی ان و معلاگان

مگگدنی سگگازمانی و رفتارهگگای ضگگدتول د در محگگ ط کگگار بگگا

مدار راهناایی دخت انة شد ستان خلبال در سال تحصگ لی
 .11 – 19مجلة آموزش و ارزش ابی.88-66 ،84 ،

م انجیگ ی انا ش شغلی .مجلة مشاور شگغلی و سگازمانی،
.109-127 ،)16(5

سگگبحانینگگژاد ،م.؛ یوزباشگگی ،ع.؛ و شگگاط ی ،ک .)1819( .رفتگگار
شگگد وندی سگگازمانی (مبگگانی نظ گ ی ،هابسگگتههگگا ،اب ارهگگای
سنجش) .تد ان :نش یسط ون.

 .ا.؛ شک کن. ،؛ ن سی ،ع.؛ شگدنی یگ فق،

صف زاد . ،؛ تدین ،ا.؛ و ح محاگدی ،م .)1891( .ب رسگی تگرب
است اتژی های مدی یت دانش ب نوآوری و عالکگ د سگازمانی

م.؛ و حق قی ،ج .)1817( .ب رسگی روابگط سگاد  ،رندگانگه و
تعاملی متغ های مدم مح طی ،نا شی ،شبص تی و عاطفی بگا
رفتارهگگای نابگگارور در محگ ط کگگار در کارکنگگان یگگک ش گ کت
صنعتی .مجلة علوم ت ب تی و روانشناسی.58-10 ،)1(15 ،

(مطالعة موردی م اک بدداشتی و درمانی شاال فار ) .مجلگة
طلوع بدداشت.76-16 ،)1(11 ،

یعقوبی ،ن.؛ مقدمی ،م.؛ و ک بگا ،ع .)1819( .ب رسگی رابطگه بگ ن
رهب ی تحگولآفگ ین و رفتگار شگد وندی سگازمانی کارکنگان.

.)1811( .

پژوهشنامة مدی یت تحگول (پگژوهشنامگه مگدی یت)،)4(2 ،

عبداه زاد . ،؛ باق پور ،م.؛ لطفی ،م.؛ و بگوژمد انی،

هوش معنوی (مفاه م ،سنجش و کارب دهای آن) .تد ان :نشگ
روانسنجی.
غباری بناب ،ب.؛ غفمعلگی لواسگانی ،م.؛ و محاگدی ،م.)1814( .
ساخت مق ا تج به معنوی دانشجویان .مجلگة روانشناسگی،
.261-271 ،)9(85
فتاحی ،م .و اعظای ،ا .)1817( .رفتگگار شگگگد وندی سگگگازمانی:

ب گگان تعاریف ،عوامگگ ایجگگگادکنند  ،پ امگدها و ارا گة یگک
مدل اول ه .اول ن کنف ان ملگی مگدی یت رفتگگار شگگد وندی
سازمانی ،دانشگکد مدی یت ،تد ان.
فتاحی ،م.؛ ف هنای ،ع.؛ و وابقی ،ب .)1815( .معنویت در محگ ط
کار و نقگش آن در بدبگگود رفتگار شگد وندی سگازمان .مجلگة
ف

هاشای ش شبانی،

ف هنگ مدی یت.5-86 ،)18(4 ،
ب جاری ،ا .)1891( .رابطة قدردانی با ویژگیهای شبص تی و

رفتارهگگای جامعگگهگ گ ا در دانشگگجویان دخت گ و پس گ  .مجل گة
مطالعام روانشناختی دانشگاا علگوم ت ب تگی و روانشناسگی
دانشاا ال ه اء.121-127 ،)8(1 ،
گ پ ور ،م و خاکسار .)1817( . ،رفتارهای ضد تول د از دیدگا
س پ ستان و مدی ان صنای و سازمانها .مجلة یافتههای نگو در
روانشناسی (روانشناسی اجتااعی).47-65 ،)1(2 ،
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