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  چكيده
ه پارادايم جديد براي كار كاركنان با رويكرد ي ارادهد كه  ميشماري از مطالعات اخير نشان

ين يدنبال تبه سان مقاله حاضر ب به همين.  زندگي معنوي ضروري است زندگي كاري وتر تلفيقي
ارتباط با .  بين ارتباط فرافردي يعني بعد معنوي كاركنان و رفتار شهروندي سازماني استهرابط

 تعادل، ،وي معنويت است كه در برگيرنده توازنخدا تحت عنوان ارتباط فرافردي، بعد معن
حساسيت و پرورش چهار بعد زيستي، اجتماعي، رواني و معنوي در قالب چهار نوع ارتباط يعني 
. ارتباط برون فردي، ارتباط ميان فردي، ارتباط درون فردي و ارتباط فرا فردي تعريف شده است

تباط با خدا يعني، همه خدايي، همه در خدايي، عالوه بر اين، ارتباط فرافردي، با چهار نوع ار
 روشاز اين رو براي تبيين رابطه معناداري از  .با خدا تعريف شده است كارگزاري خدا و تعاملي

 آمده حكايت از آن دارد كه از چهار دست به نتايج .استفاده شدتحقيق توصيفي از نوع همبستگي 
  بين نوع ارتباط همه در خدايي، ارتباط ازهمه خدايي، به غير از نوع ارتباط نوع ارتباط فرافردي

دار وجود فتار شهروندي سازماني رابطه معنانوع كارگزاري خدا و ارتباط از نوع تعاملي با خدا و ر
 بين ارتباط فرافردي و رفتار شهروندي سازماني ي تحقيق، رابطهها بر اساس يافتهاين  بنابر.دارد

  .ثابت شد
  

 ،نوع كارگزاري خدا  ارتباط ازدرخدايي،همه  ، همه خدايي،رتباط فرافرديا :هاي كليدي واژه
  رفتار شهروندي سازماني ارتباط از نوع تعاملي با خدا،

  

  Email: shvares@yahoo.com                            نويسنده مسئول*
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  مقدمه
تحت تأثير نيرويي    اخيراً چه به لحاظ عملي،    چه به لحاظ نظري و     سازمان، مديريت و  قلمرو
ظرفيـت الزم    رسـد     مـي  بـه نظـر    هدايت شود،  گرفته كه اگر به درستي اداره و       ند قرار قدرتم

بلكـه بـراي     اي،  هـاي حرفـه     در زمينـه   نه تنها  ين تشريك مساعي،  تر  شدن به ژرف   براي منجر 
كـه ايـن     غالب بـراين بـود     باور قبل، دهه تاچند اگرچه .باشد اردا را تمام عيار  انسانيت بروز

اكنـون بـه عنـوان موضـوع         امـا ،  بازرگاني مناسب نيست   هان مديريت و  نيروي عظيم براي ج   
 يكــي از از يــك طــرف، .]5[اي مطــرح اســت يعلمــي بــسيار جــد تحقيقــات دانــشگاهي و
 به طورجدي مطرح    90 كه از اواسط دهه      21قرن   مديريت در  و كار روندهاي مهم كسب و   

  .]21[شدبا  ميسازمان شده است، تمركز بر معنويت كاركنان در
اين مواجهه  . آدمى با امر قدسى به درجات مختلف است       ان   مواجهه ج  محصولمعنويت  
گـرا   ن انـسا  شناسـان  روان كه به نظـر      اي را  معنوي رشد   شود و   مي  جان آدمى  شموجب پرور 

  .]1[كند  ميآدمى است تضمينزو برترين نياين تر مهم
فتـار سـازماني    موضـوعي جديـد در مباحـث ر       رفتار شهروندي سازماني    ،  ديگراز طرف   

شهروند خـوب سـازماني يـك تفكـر و          . اهميت آن همچنان در حال افزايش است       است كه 
ايده است و آن مشتمل بر رفتارهاي متنوع كاركنان نظير پذيرش و به عهده گرفتن وظـايف                 

ي سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، ها ي اضافي، پيروي از مقررات و رويهها و مسئوليت
 و  هـا   بـر پايـه و اسـاس تئـوري        .  نارضـايتي و مـشكالت در سـازمان اسـت          شكيبايي و تحمل  

همچنـين   ،ازماني به رقابت و عملكـرد سـازمان        رفتار شهروندي س   ي سازماني مسلماً  ها  نظريه
 پذيري كمـك   ها و انطباق   تحوالت منابع، نوآوري  ها از طريق     به كارايي و اثربخشي سازمان    

  . ]13[كند مي
شود بلكه عملكرد   نقشي محسوب نمي عملكرد درون،سازمانيدر واقع رفتار شهروندي     

شـود كـه در       عملكرد درون نقشي به آن رفتارهاي شغلي كاركنان اطالق مي         . فرانقشي است 
 سازمان شناسـايي      سازمان بيان شده و توسط سيستم رسمي        هاي رسمي   شرح وظايف و نقش   

ــيو  ــاداش داده م ــ. شــوند پ ــارعملكــرد فرانق ــه رفت ــ شي ب ــاي ش ــر از نقــشه ــاي غلي فرات  ه
گردد كـه ايـن رفتارهـا اختيـاري هـستند و معمـوال در سيـستم پـاداش                     كاركنان برمي   رسمي 

  .]18[شوند  سازمان در نظر گرفته نمي رسمي
ي هر سازمان براي كـار در شـرايط متغيـر، داشـتن افـرادي               ها  ترين خصيصه  يكي از مهم  
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 بدون وجود الزامات رسمي شغل شركت       آميز سازمان،  است كه راغبند در تغييرات موفقيت     
 سـازمان مهـم و       رسـمي نقـش فـرا رفتـه ولـي بـراي بقـاي              رفتارهايي كه از انتظـارات    . كنند

  .]23[اند رفتار شهروندي سازماني تعريف شدهعنوان  ضروري هستند و به
اكنون معنويت و رفتار شهروندي سـازماني، بـه عنـوان دو عنـصر مهـم در محـيط كـار،                     

ي اخير نقش بالقوه اين دو متغير       ها  نده و مناسبي در حال شناسايي است و در سال         طور فزاي  هب
  . در محيط كار، در مباحث تجاري مورد توجه قرار گرفته است

  
  ضرورت پژوهش اهميت و
خود را بر مداخالتي از قبيل  هاي تغيير و بهبود  به بعد، برنامه1980از دهه « ها سازمان

اما از . اند يل متمركز ساختهكاپوي گروهي و مواردي از اين قبسازي، ت بازمهندسي، كوچك
  اند، نتايج اميدواركننده  داشتهكيدخالت اغلب بر پارادايم مكانيكي تاجا كه اين مداآن

اند، يا حداقل بايد اذعان داشت، اين مداخالت در عصر  اي را به ارمغان نياورده جدي
اي  ها با كاركنان رشديافته امروزه سازمان«راين، ب  عالوه. ]12[» باشند كنوني پاسخگو نمي

هاي كاري مساعد براي  اند كه خواستار كار بامعنا، كار هدفمند و ايجاد محيط مواجه
   .]14[»  هستنددپرورش خالقيت و استعدادهاي خويش جهت بالندگي خو

اري هـاي كـ    زمينـه و محـيط   هاي جديد، از يك طرف، توسعه  افتبنابراين، از جمله رهي   
است كه خالقيت و رشد شخصي كاركنان را پرورش دهد و خود تمام عيار آنان را تحقـق                  

ي بيرونـي بـه رويكردهـاي    هـا  لندگي كاركنـان بـا رويكـرد    تغيير و با   از طرف ديگر،  . بخشد
ي سازماني هدايت ميكنـد را موجـب   ها نگري كه كاركنان را به وراي وظايف و نقش         درون
ي هـا  ا محـيط اي است كه بيشتر ب ن نگرانه نتيجه رويكرد درو  ،  نيرفتار شهروندي سازما  . شود

  .خورد  ميمعنوي پيوند
تـري را بـراي كاركنـان فـراهم           ها، زنـدگي كامـل      فرض بر اين است كه اين قبيل محيط       

هـا بـه همـراه        آورد و نتايج و پيامـدهاي مثبتـي از قبيـل سـودآوري بيـشتر بـراي سـازمان                    مي
ايش خالقيت، صداقت، اعتماد و تعهد در محيط كار، همـراه بـا             معنويت در كار با افز    «.دارد

جالب ايـن    .]14[» باال رفتن احساس تكامل شخصي و بالندگي كاركنان پيوند خورده است          
از ايـن رو، ورود      .د مهم رفتـار شـهروندي سـازماني اسـت         ي اين چنيني از ابعا    ها  كه ويژگي 

قرن بيست و يكم تلقـي       يها  عنوان چالش ، به    و رفتار شهروندي سازماني    معنويت به سازمان  
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 و ضـرورتا بايـد       نوپا بايد دست و پنجه نـرم كننـد         يها   د و مديران الزاماً با اين پديده      نشو  مي
  .رابطه آنها را نيز در نظر بگيرند

ها به منظور رقابت در صحنه جهاني، ارضـاي نيازهـا و             پرچالش كنوني سازمان  در دنياي   
ري با ماهيت در حال تغيير شغل، در تالشـند تـا كاركنـاني را بـه                 انتظارات مشتريان و سازگا   

 كار گيرند كه فراتر از وظيفه و نقش تعيين شده در شرح شغلشان عمل كنند، زيرا اعتقاد بـر       
يابـد، مـشاركت      مـي  اين است كه اين رفتارهاي فراتر از نقش در ارزيابي عملكرد انعكـاس            

تواند عاملي موثر بر عجين شـغل بـا     مير خواهد داد و را تحت تاثير قرا   ها  كاركنان در برنامه  
  .]6[شغل، تعهد سازماني و عزت نفس باشد

 و فرصت براي انجام كار بامعنا، منجـر بـه ارتقـا عـزت نفـس،        سازمان ي انساني ها  ارزش
فيزيكـي، ذهنـي،   (نتيجـه آنهـا تمـام وجودشـان         در .شـود   مي رشد شخصي كاركنان   واميد،  

وكار را به عنوان يك ماموريـت، بيـشتر از يـك             ورندآ  مي اي سازمان بر را )عاطفي ومعنوي 
عادالنه  شوند و  ميتر به سازمانشان جذب  هنجاري تر و   ه طور عاطفي  ب وكنند     مي شغل فرض 

 عقاليي ي عاطفي وها كنندكه آنها به عنوان انسان   مي كنند زيرا احساس    مي محترمانه رفتار  و
كننـد    ميرفتگي كمتري احساس  جه كاركنان فشار وتحليل   نتي  در ،شوند  مي ارزش شناخته  با
ار ما با زندگي    ك .]19[عملكرد بهتري خواهند داشت     و   از كارشان رضايت بيشتري دارند     و

 بنابراين تغييرات اجتماعي و تجاري براي ما آشوب واضطراب هستند،           ما گره خورده است؛   
  .]24[ كاهش دهدتواند عدم قطعيت، عدم امنيت و ابهام را  ميمعنويت

اي باشد بـراي كنتـرل محـيط، جلـوگيري از تعـارض،              هتواند وسيل   مي تمركز بر معنويت  
  .]22[پذيرش اهداف سازماني و كسب موفقيت

با توجه به مباحث مطرح شده و در نظر گرفتن اينكه رفتارهاي شهروندي سازماني يـك            
رفتارهاي داوطلبانه هستند،    ند و ي مادي توجه ندار   ها  و به جنبه  نوع رفتارهاي فرانقش هستند     

تواند در بـروز و ارتقـاي چنـين رفتارهـايي نقـش مـوثري داشـته                  مي معنويت رسد  مي به نظر 
 اين تحقيق بعد معنوي معنويت يعني ارتباط فرافـردي مـورد بررسـي قـرار               دربنابراين  . باشد
و رفتـار شـهروندي     د آيا بين ارتباط فرافـردي       ن تا درياب  ند هست  در پي آن   محققينگيرد و    مي

  سازماني رابطه معناداري وجود دارد يا نه؟
 جمله عواملي كه ضرورت انجام اين تحقيق را در حال حاضر بيش از پيش مـضاعف                از
سازد، ضرورت زماني تحقيق درآغاز هزاره سوم مـيالدي اسـت، چـرا كـه امـروزه بـشر                    مي
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 شده و دچار بـي قـراري        ت خسته از اين تحوال   همواره دچار تحوالت تكنولوژيكي است و     
اعتمـاد   ي كـاري اخـالق و     هـا   محـيط   همچنـين در   ؛بنابراين به دنبـال ثبـات هـستند        ،اند شده

ارتباط  قبيل معنويت و   رسد پرداختن به موضوعاتي از      مي كمياب شده است، بنابراين به نظر     
  .هم ضروري باشد فرافردي و رفتار شهروندي سازماني هم مهم و

  
  قيقمروري بر ادبيات تح

  معنويت .1
ارتباط درون   ،جهت پرورش حساسيت نسبت به ارتباط فرافردي       كار؛ تالش در   معنويت در 

 در  شغلي فردي در زندگي كاري به منظور بالندگي        و ارتباط برون   ،فردي  ارتباط ميان  ،فردي
  .]5[باشد  ميرسيدن به تعالي انساني

 ،اجتمـاعي  ،زيـستي  ابعـاد  نييع ؛وجودي انسان است   دربرگيرنده همه ابعاد   تعريف فوق 
 زيـستي ( بيروني بعد و )رواني و معنوي(دورني   بعد داراي معنويت بنابراين .معنوي رواني و 

 بعـد   ،فـردي  حـساسيت نـسبت بـه ارتبـاط بـرون          بـا پـرورش    زيـستي  بعـد  .است )اجتماعي و
رورش حـساسيت   بعد روانـي بـا پـ   ،فردي حساسيت نسبت به ارتباط ميان    اجتماعي با پرورش    

فردي و بعد معنوي با پـرورش حـساسيت نـسبت بـه ارتبـاط فرافـردي                  نسبت به ارتباط درون   
بعد معنويت،ارتباط فرا فردي يا همان ارتباط با خداست كه تحت           ترين   مهم .خورد  مي پيوند

 درصـد   97بـر اسـاس تحقيقـات ميتـروف ودنتـون تقريبـا             . شود  مي عنوان بعد معنوي مطرح   
 يا نيروي برتر اعتقـاد داشـته انـد كـه ايـن حـضور و ظهـور در               كاركنان يك سازمان به خدا    

  .]5[عملكرد آنان تĤثير مثبت داشته است
آميـز توسـعه يابـد     طور موفقيـت  هتواند در سازمان ب    مي  زماني تنهامعنويت در محيط كار     

ل بـاال   معنويت درك افراد را از مساي      .كه مورد استقبال و حمايت رهبران سازمان قرار گيرد        
  .]15[كند  ميه و آنها را به سمت عملكرد مناسب هدايتبرد

رونـد،    مـي  ارتبـاط دوام نـدارد،كاركنان تحليـل       الهـام و    و وحـي زندگي سازماني بدون    
كنند   مي  تالش ها  اغلب سازمان  .دهند  مي از دست  هدف خود را   شوند و   مي فرسوده خسته و 

جهـان متعـالي را      رج از مـادي و    تا سازماني را بوجود آورند كه اعضاي آن بتوانند جهان خا          
  .]9[تجربه كنند

 فرافردي، بعد معنوي معنويت است، چـرا كـه          ارتباطاين،ارتباط با خدا تحت عنوان      ربناب
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رواني  اجتماعي، زيستي، معنويت در برگيرنده توازن، تعادل، حساسيت و پرورش چهار بعد         
ارتبـاط  ،  فـردي   ميـان  ارتبـاط ،  فـردي   قالب چهار نوع ارتباط يعني؛ ارتباط بـرون        معنوي در  و

 از اين رو در اين مقاله تنها بـه يـك بعـد از ابعـاد                 .]5[باشد  مي ارتباط فرافردي فردي و    درون
  .معنويت يعني ارتباط فرا فردي يا بعد معنوي معنويت پرداخته شده است

  
  ارتباط فرا فردي يا ارتباط با خدا .2

ل انسان بوده، هست و يترين مسا  از اصلي خدا، وجود، اوصاف و ارتباط با آن، يكي مسأله
خواهد بود، چرا كه پاسخ به آن به هر نحوي از انحاء، نه فقط جهان بيرون را براي انسان 

تر از آن، خود انسان هم در پرتو پاسخي كه به اين پرسش  سازد، افزون و مهم متفاوت مي
  . يابد دهد، جلوه و معنايي ديگر مي مي

هـاي مختلـف، در معـاني بـسيار متنـوعي بـه كـار                  آن در زبـان    هـاي  معادلو  » خدا«واژه  
 1دال بـر وجـود متعـالي و نامتنـاهي اسـت كـه خـالق و رب                 » خدا«از يك سو، واژه     . اند  رفته

ي محـدودي كـه داراي اهميـت ويـژه      است، از سوي ديگر، اين واژه بر هر موجود يا تجربه        
بين ايـن دو حـد، مـوارد اسـتعمال          . شود  يانگيزاند، اطالق م    است، يا تكريم خاصي را بر مي      

انـد كـه آنهـا را         هـا خـدايان متعـددي را پرسـتش كـرده            زياد ديگري وجود دارد؛ گاه انسان     
كنـد،    اي كه در قلمرو مافوق اين جهـان زنـدگي مـي             همچون موجودات انساني عظيم الجثه    

 جهـان اسـت، بـه    در برخي اوقات ديگر، آنان به يـك خـدا، كـه عينـاً مثـل ايـن            . اند  پنداشته
  .]3[اند اند، اعتقاد داشته مترادف انگاشته شده] انسان[و » طبيعت«و » خدا«اي كه  گونه

بـه عنـوان خـالق     ، خداي متعـال : اينگونه تعريف شده است    Websterخدا در ديكشنري    
  و قـدرت  كنـد معنويـت     مـي   ميتروف بيان  .شود  مي حكمران در جهان نگريسته    قادر مطلق و  

كنـد كـه يـك قـدرت          مـي  او ادعـا   .كنـد   مي  كه بر كل جهان حكومت     ي است  متعال ينيروي
متعال   خدا نه تنها برتر و  و  مراقب جهان است    دارد كه مسئول آفرينش و     دمنزه وجو  متعال و 

  .]16[است بلكه در هر جايي حضور دارد
 توانـد   مي كه خدا  اين باورند  برقبول دارند   وجود خدا را    ي تجاري كه    ها  شركت افراد و 

  . ]21[گرفته شود نظر نفع در بايد به عنوان گروه ذي و
همـه افـراد برابرنـد، همـه افـراد از      . دهـد   مـي ي مديريت خبر از خـدا ها  ين ايده تر  اساسي

                                                 
1. Lord 
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تنها  ي انساني خود راها سازمان .و همه افراد دوست داشتني هستند     برند  مي بزرگي خدا سهم  
  ].20[مقابل خدا متواضع باشند دارند كه رهبرانشان در  ميزماني در تعادل نگه

 )خدا، نيروي برتر(ي ترانس فيزيك ها  يك فرد با پديده    پيوند ارتباط فرافردي، اتصال و   
  .]5[است

نكته بسيار مهمي كه در اين رابطه بايد به آن توجه داشت ايـن اسـت كـه دربـاره خـدا،                      
ه در ايـن    چـ آن.  ارتبـاط بـا خداسـت        تصور خداست و يك بحـث دربـاره         هيك بحث دربار  

از خـدا چـه تـصوري       با خداسـت نـه ايـن كـه          ) كارمند(پژوهش مدنظر است، ارتباط انسان      
وار و    تصور از خدا؛ گاهي خدا نامتـشخص، گـاهي متـشخص ولـي ناانـسان                درباره. شود  مي

  .گنجد وار تصور شده است كه بحث آن در اين مقال نمي گاهي متشخص و انسان
تـوان در چهـار       اع ارتباطات پيروان اديان با خـدا را مـي         براساس مطالعات انجام شده، انو    

اتخـاذ  . گونه ارتباط؛ همه خدايي، همه در خدايي، كارگزاري خدا، تعاملي با خدا قرار دارد     
هر نوع از ارتباطات مذكور پيامدها و آثاري بر آن مترتب است كه انسان را ملزم به رعايت                  

 چهارگونه ارتباطـات منحـصر بـه پيـروان يـك      اين. آيد كند كه در مباحث آينده مي    آن مي 
باشد و ممكن است هـر چهـار گونـه يـا بخـشي از آن را در يـك ديـن نيـز                          دين خاص نمي  
  .]5[مشاهده نمود

  گونه ارتباط همه خدايي  هب خدا ارتباط انسان با .1-2
Pantheism     ازدو واژه يوناني pan )همه (و theo )و به همين خاطر     تركيب شده است  ) خدا

ان جه .كل خدا است كل است و اين نظريه خدا در .ه معناي همه خدايي ترجمه شده است  ب
اسـپينوزا از مـدافعان      .خـدا جهـان اسـت و جهـان خداسـت           ،اي متمايز از خدا نيست     آفريده

  .]2[مشهور فلسفه و الهيات پانته ايسم يا همه خدايي است
 حدت وجود يعنـى ايـن كـه هـر         بگوييم و  اگرگويند،  مي پانته ايسم را وحدت وجود نيز     

وحـدت   ولى اگر  ،انحراف  يا است يا شرك   يا كفر  اين خداست، وجود اى از  اى تكه  پديده
كـه   »اهللاُ نُـور الـسماوات واالَرض     « :فرمايـد  باشد كه خداوند در قـرآن مـى        به اين معنا   وجود
 وجودى پرتوى  از نور، وجود الهى است كه در همه جا سارى است به اين ترتيب هر               منظور
  ].4[اين حق است الهى و وجود است از

گوييم، بحـث از يگانـه موجـود اسـت كـه ممكـن اسـت                  وقتي از همه خدايي سخن مي     
بـه عبـارت    . در اين حالت هر عين موجود به يك معنا ربوبي اسـت           . برخي آن را خدا بنامند    
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گير به يـك معنـي      دهند فراگير و اين واحد فرا        موجودات وحدتي را تشكيل مي      ديگر، همه 
بنابراين، همه خدايي، يگانه انگاري همه موجودات بـا خداسـت، اوالً در پـس               . ربوبي است 

كثرات، وحدتي فراگيـر وجـود دارد و ثانيـاً ايـن وحـدت فراگيـر از يـك نـوع تقدسـي يـا                    
د وجود دارد كه خدا چيزي      در نوع ارتباط همه خدايي، اين اعتقا      . اولوهيتي برخوردار است  

 موجودات جهان هستي نيست و هر موجود خاصي هم خداسـت و هـم آن موجـود              جز همه 
  .]5[خاص است 

   گونه ارتباط همه درخدايي هب ارتباط انسان با خدا .2-2
آن  وشتق شـده اسـت      مـ ) خـدا ( theo و) در (enو  )همـه  (panپانن تئيـسم از لغـات يونـاني         

همـه جهـان     ودات اسـت و در    عبارت است از اعتقاد به اين كه وجود خدا شامل همـه موجـ             
بـر خـالف همـه      . او وجـود دارد   جريان دارد، آن چنان كه هر جزئـي از جهـان در              سريان و 
 او را  ، همه در خدايي معتقد است كه وجود خدا بيشتر از جهان است و جهان كـامالً                خدايي

ان خدا تـا حـدي غيـر از انـس          همه در خدايي بر اين عقيده است كه اگر چه          .گيرد بر نمي  در
را در بـردارد    ) انسان(خدا جهان   . كند  مي ن آشكار ، ولي جوهر خود را با آن يعني انسا        است
  .]3[جوهرا از يكديگر متمايز هستند )انسان(خدا وجهان  يطره دارد ولين سو بر آ

ظاهراً اظهارات فوق تصوير دو گانه انگارانه از وحدت وجود اسـت كـه نـسبت خـدا و                   
ود، بلكه خدا و خلـق، دو ذات هـستند كـه بـا يكـديگر متحـد                  انسان در يك ذات نخواهد ب     

ي دوگانه انگاري خدا و جهـان،   به نظريه) همه خدايي(ايسم   از اين رو، اگر در پانته     . اند  شده
. تـر اسـت   ل باشـيم، اصـطالح پـانن تئيـسم مناسـب      و انسان از معناي محدودتر آن قاي    يا خدا 

 نسبت خدا و جهان يا خدا بـا انـسان، جزئـي در              دوگانه انگاري بدين معناست كه ارتباط يا      «
در صـورتي كـه در يگانـه      . حالت اتحاد، بنيونت محض يـا نايكـساني بـودن يكـساني اسـت             

انگاري همه خدايي، ناظر به اين معناست كه اين نـسبت، يكـساني محـض بـدون نايكـساني                   
  .]5[» است

  ارتباط انسان با خدا بگونه كارگزاري خدا .3-2
اسـت و مـا      ، خدا غير از ما     مخلوقات خدا هستيم   ها   ما انسان   همه موجودات و   دراين ديدگاه 

م و چون خدا خالق ما اسـت بنـابراين          مخلوق او هستي    و ما  ما خدا خالق . يمهم غير از او هست    
، حفـظ مـا و    مـا  آن ايجـاد   سه چيز ما بر عهده خدا است كه اين سه چيز همه چيز ما است و               
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، حفـظ و هـدايت       آن وقت چون ايجاد    ،م در اختيار خدا است    ين سه امر مه   ا. هدايت ماست 
ي مـا خواهـد     ، تمام تاثير را خدا در زندگي خانوادگي و زندگي كار           است ما در اختيار خدا   

 را دگرگون اي در دگرگوني خدا دخالتي نداريم بلكه دم به دم خدا ما       ما نه تنها ذره   . داشت
 و خداست كه ما را بـه كـاري وا         شويم   ميا   نماينده خد   در اين صورت است كه ما     . كند مي
 نماينـده و كـارگزار       او  فقـط  يـك فـرد درسـازمان وقتـي اعتقـاد داشـته باشـد كـه                .دارد مي

چنين كارمندي تسليم محض در      .پذيرد  مي ، باال دست و فرودستش را به هر تقدير        خداست
   ].5[داند  ميكاري را به هر نحوي از انحا كار خدا برابر سازمان خواهد بود و هر

  ا بگونه تعاملي با خداارتباط انسان با خد .4-2
سازمان نوع ارتباطش با خدا بگونه تعاملي با خدا اسـت در كـارش همـواره در     وقتي فرد در  

در نظر وي كارش دادوستدي با خدا است كه بايد با او معاملـه   گيرد و  مي تعامل با خدا قرار   
براي خدا  . طلبد  مي دستمزد از طرف خدا     پاداش و  دهد  مي در قبال هر كاري كه انجام     . شود

  ].5[طلبد  ميند و در ازاي آن چيزي راك  مينيايش
 

  رفتار شهروندي سازماني  .3
رفتارهاي فراتر از " چستر بارنارد پديده رفتار شهروندي سازماني را تحت نام 1930در دهه 
قشي را كه موجب بهبود رفتارهاي فراتر از ن) 1966(كاتز و كان .]6[ بررسي كرد"نقش

 است كه ماشين اجتماعي يشود، تشريح نموده كه شامل رفتارهاي  مياثربخشي سازمان
شود و رفتارهاي   به انجام وظايف رسمي سازمان نميسازمان را روان كرده و منحصر

شان، پذيرفتن ديگران در  ردن به ديگران در حل مشكالت كاريديگري نظير كمك ك
  .گيرد  از منابع سازماني را نيز در بر ميون خرده گيري و حفاظت كردني كاري بدها گروه

 مطرح 1983 سالتمن و ارگان در يدر تعريف اوليه رفتار شهروندي سازماني كه به وسيله ب
رغم اينكه  گيرد كه علي  ميكلي آن دسته از رفتارهايي مورد توجه قرار شده است به طور

 آنها وجود ندارد، در سايه انجام آنها از جانب اجباري از سوي سازمان براي انجام
  .]8[شود هايي ايجاد مي كاركنان، براي سازمان منفعت

طـور   هي كاري مرتبط، داوطلبانـه و اختيـاري اسـت و بـ         ها  فعاليترفتار شهروندي بيانگر    
ي پاداش سـازماندهي شـده و      ها  مستقيم و ضمني از طريق توصيف رسمي شغل و سيستم         غير

  .]17[دهد ربخشي وظايف سازمان را ارتقا ميي و اثيرادر نهايت كا
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رفتارهـاي سـازماني    گيزشي سـازماني،    در تحقيقات اخير اسامي گوناگوني مانند، خودان      
 "رفتارهـاي نوآورانـه و خودجـوش      " و تمايل به همكاري   ،و رفتارهاي فرانقشي   گرا اجتماع

 رفتـار شـهروندي     " ايـن واژه    درنهايت بـا بررسـي     .]6[به اين پديده سازماني داده شده است      
اين رفتارها بـراي اولـين بـار توسـط ارگـان و      .  براي اين مفهوم پذيرفته شده است "سازماني

ارگـان رفتـار شـهروندي سـازماني را بـه عنـوان مجموعـه               . انـد  ه كار برده شده   همكارانش ب 
ي يــست و تحــت تــاثير نظــام رســمرفتارهــاي آگاهانــه افــراد، گرچــه داراي الــزام اجرايــي ن

  . ]11[كند  ميدهي نيز قرار ندارد اما بر عملكرد سازمان تاثير بسزايي دارد، تعريف پاداش
جوانمردي و   مالحظه، ادب و  دوستي، وجدان،  نوع شامل   ابعاد رفتار شهروندي سازماني   

 مطـرح شـدند و      1988ايـن پـنج بعـد توسـط اورگـان در سـال              .  است رفتار مدني  گذشت و 
 با كمك روش تحليل عاملي براي هـر كـدام از ايـن              1990 سال   پادسكف و همكارانش در   

هـاي بعـد بـراي     ها در سـال  پنج بعد، مقياس سنجش استانداردي ايجاد كردند كه اين مقياس 
  . سنجش رفتار شهروندي سازماني مورد استفاده بسياري از محققان قرار گرفته است

كالت و وظـايف مـرتبط    كمك به ديگر اعـضاي سـازمان در رابطـه بـا مـش        ؛دوستي نوع
  .كنند مانند كاركناني كه به افراد تازه وارد و يا كم مهارت كمك مي. است

. رود  مـي  شود كه از حداقل الزامات نقـش فراتـر           به رفتارهاي اختياري گفته مي     ؛وجدان
ماند و يا كارمندي كه وقت زيادي را براي           مي مثل فردي كه بيشتر از حالت معمول سر كار        

  .كند ف نمياستراحت صر
هـا و مـشكالت كـاري در           به تالش كاركنان براي جلوگيري از استرس       ؛ادب و مالحظه  

  .شود رابطه با ديگران گفته مي
ال سـازمان بـدون      ن دادن تحمل و گذشت در شرايط غيرايده        نشا ؛جوانمردي و گذشت  

  .باشد  ميشكايت كردن
ه سـازماني و نيـز ارايـ      پـذيري در زنـدگي        تمايل به مشاركت و مـسئوليت      ؛مدنيفضيلت  

  .]7[است تصويري مناسب از سازمان
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  رابطه ارتباط فرافردي ورفتار شهروندي سازماني .4
با عنايت به اينكه رفتارهاي شهروندي سـازماني يـك نـوع رفتارهـاي فـرانقش هـستند و بـه                     

باط با رسد معنويت و ارت    مي ي مادي توجه ندارند ورفتارهاي داوطلبانه هستند، به نظر        ها  جنبه
ي هـا   تواند به وظـايف و فعاليـت        مي كند كه فرد دراين فضا      مي اي را فراهم   فضا و زمينه  خدا  

توانـد    مـي  )خـدا (خود معنا و مفهـوم بخـشيده و بـه دليـل پيونـدش بـا معنـا، ارزش و مـاورا                       
  .رفتارهاي فراتر از نقش يا رفتارهاي شهروندي سازماني را بروز دهد

 عنوان بنياني براي بروز رفتارهـاي مثبـت شـغلي مـورد توجـه       بهارتباط فرافردي   در واقع   
 در بين كاركنان در سازمان افزايش يابد انتظار بروز رفتارهـاي            اتباط فرا فردي  هر چه   . است

البته رفتار شـهروندي را بايـد حـد اعـالي رفتارهـاي شـغلي       . يابد  ميشغلي مثبت نيز افزايش 
ن به چنين رفتـاري نيازمنـد يـك محـيط معنـوي             رحال رسيد  ه اما به . مثبت و سازنده دانست   

 ارتبـاط فرافـردي بـه عنـوان يكـي از ابعـاد معنويـت در سـازمان                 . باشـد   مـي  قوي در سازمان  
واقـع   در. تواند فضاي عمومي سـازمان را مهيـاي بـروز رفتـا شـهروندي سـازماني نمايـد                  مي

خـدا و ارتبـاط     خـدايي، ارتبـاط كـارگزاري        ارتباط فرافردي از نوع همـه خـدايي، همـه در          
ورزنـد   كند كه كاركنان به كار خود عشق         تواند فضايي را در سازمان مهيا       مي تعاملي با خدا  

 تـاكنون   .و بدون اينكه پاداش مادي و اضافي بگيرند در اجراي وظايف خـود كوشـا باشـند                
 ايـن تحقيـق      دو متغير در داخـل كـشور نبـوده و          هيچ تحقيقي به دنبال بررسي رابطه بين اين       

  .ساس مدل مفهومي زير به دنبال تعيين اين رابطه استبرا
  
  

  
  
  
  

  
  

  

  ارتباط فرافردي
  
  
  
  
  
  
 

 رفتار شهروندي سازماني

 همه خدايي

 همه در خدايي

 ارتباط كارگزاري با خدا

 ارتباط تعاملي با خدا
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   تحقيقشناسي روش
هـاي آن     توان سنجيد، اما از دشواري      شناسي بر اين باور است كه معنويت را مي          ادبيات روان 

هـا و چـه در اهـداف           چـه در روش     و رفتار كاركنـان     چرا كه معنويت   ،نيز نبايد غفلت نمود   
ي نظرها و نگرش افراد       ي معنويت، مطالعه    و مطالعه و پژوهش درباره    هاست    آكنده از ارزش  

بنـابراين، دقـت در انتخـاب روش علمـي مناسـب            . درباره معنويت اسـت نـه خـود معنويـت         
  .]5[رسد ضروري به نظر مي

ي ميان متغيرهاي ارتباط فرا فردي و رفتـار         از آنجايي كه هدف پژوهش تعيين روابط علّ       
 گـردآوري    كـاربردي، از نظـر نحـوه       ،ز نظر هدف  تحقيق حاضر ا  شهروندي سازماني است،  

اين نـوع تحقيـق رابطـه ميـان متغيرهـا براسـاس              در همبستگي است كه   -توصيفي اطالعات،
 . گردد  ميهدف تحقيق تحليل

 شـهروندي سـازماني    رفتـار  تعيين رابطه بين ارتبـاط فرافـردي و        اين تحقيق    هدف اصلي 
  : شده استاست كه در اهداف فرعي زير ديده

  سازماني شهروندي رفتار تعيين رابطه بين ارتباط همه خدايي و
  شهروندي سازماني رفتار تعيين رابطه بين ارتباط همه درخدايي و

  شهروندي سازماني رفتار نوع كارگزاري خدا و تعيين رابطه بين ارتباط از
  انيشهروندي سازم رفتار خدا و تعيين رابطه بين ارتباط ازنوع تعاملي با

  
   تحقيقيها هفرضي

  .ي وجود دارددار شهروندي سازماني رابطه معني رفتار بين ارتباط فرافردي و و :فرضيه اهم
  :ي اخصها فرضيه

  .ي وجود دارددار شهروندي سازماني رابطه معنا رفتار  وبين ارتباط همه خدايي
 .جود داردي ودار شهروندي سازماني رابطه معنا رفتار وبين ارتباط همه در خدايي 

شـهروندي سـازماني رابطـه معنـاداري وجـود           رفتار و بين ارتباط از نوع كارگزاري خدا     
 .دارد

  .شهروندي سازماني رابطه معناداري وجود دارد رفتار وخدا  نوع تعاملي با  ازبين ارتباط
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  نمونه آماري جامعه و
 صـدا و  . اسـت معاونـت سـيماي سـازمان صـدا و سـيما        شامل كاركنان   تحقيق  جامعه آماري   

 سياسـي،   ي مختلف اداري مالي، آمـوزش،     ها  سيماي جمهوري اسالمي ايران داراي معاونت     
معاونت سيما كـه مـورد تحقيـق ايـن          . الملل است  ريزي و بين    زي، صدا، سيما، برنامه   مر برون

ي يـك، دو، سـه، چهـار، پـنج،          هـا    نفر است داراي شبكه    800باشد و تعداد آنها       مي پژوهش
ي اداري مالي، تامين برنامه، پـشتيباني       ها  هر شبكه خود داراي بخش     ن است و  آموزش و قرآ  

  .باشد  ميسازي  برنامهفني و توليد و
 مجـزا تفكيـك     ي كـامالً  هـا   از آنجا كه در اين تحقيق افراد در جامعه آمـاري بـه گـروه              

  .تصادفي برگزيده شد -اي گيري خوشه اند، لذا روش نمونه دهش
 از فرمـول   به اينكه تعداد كاركنان محـدود بـود        نمونه با توجه     همچنين براي تعيين حجم   

  . نفراست200كوكران استفاده شده است كه حجم نمونه مورد نياز پژوهش با تقريب 
  

  ها آوري داده ابزار جمع
هـاي علـوم اجتمـاعي و رفتـاري از آن اسـتفاده       ابزار سنجش پژوهش كه معمـوالً در پديـده        

رل شده است كه در اين پژوهش نيـز از آن بهـره گرفتـه شـده                 خود كنت  نامه  پرسششود،    مي
كنـد، بلكـه متغيرهـاي        را به طور مستقيم مشاهده نمي     » رفتار«در اين روش، پژوهشگر     . است

هـايي كـه      مرتبط به هم از قبيل عقايد، احساسات، نظرات، ادراكات، توجيهـات و يـا ارزش              
  ]. 5[گيرد ار ميهستند، مورد بررسي قراعضاي سازمان آنها را دارا 

 نامه  پرسشيك   . پاسخ بسته استفاده شده است     نامه  پرسش از دو    ها  آوري داده  براي جمع 
  .رفتار شهروندي سازمانيديگري براي سنجش متغير  براي سنجش متغير ارتباط فرافردي و

  
  نامه پرسش  و رواييپايايي

 بـدين صـورت كـه       .، يك مرحله پيش آزمون انجام گرفـت       نامه  پرسشبراي سنجش پايايي    
 و پـس از وارد كـردن        آوري   مورد نظر توزيع و جمـع      ي   در جامعه  نامه  پرسش 30ابتدا تعداد   

كـل  نظـر بـراي      ضـريب مـورد   . محاسـبه گرديـد   ) آلفـاي كرونبـاخ   (ها، ضريب پايـايي       داده
 بـراي هـر متغيـر بـه طـور جداگانـه ضـريب آلفـاي                 چنين   هم .تعيين گرديد /. 85  نامه  پرسش

   :ه شده استبه گرديد كه در نگاره زير ارايمحاسكرونباخ 
  



148 1388 ، پاييز و زمستان3ره ، شما1، دوره دولتيمديريت 

  ضريب پايايي  متغير

  80/0  ارتباط فرافردي
  79/0  همه خدايي

  88/0  همه در خدايي
  81/0  ارتباط كارگزاري خدا
  82/0  ارتباط تعاملي با خدا

  87/0  رفتار شهروندي سازماني

  
تاندارد رسـاله دكتـري      اس نامه  پرسشدر اين تحقيق به منظور سنجش ارتباط فرافردي از          

 استفاده شـده اسـت و بـراي سـنجش متغيـر             ،1385 سال   عباسعلي رستگار در دانشگاه تهران    
 استانداردي كه توسط اورگان و كانوسـكي درسـال          نامه  پرسشرفتار شهروندي سازماني از     

 در اختيـار    نامـه   پرسـش بـه منظـور تعيـين روايـي،         .  طراحي گرديد استفاده شده اسـت      1996
  .و نظرات اصالحي آنان اعمال گرديداز خبرگان قرار داده شد تعدادي 

  
  ي تجزيه تحليل اطالعاتها شيوه
شـامل ضـريب      از آمار استنباطي   ، آمده دست  بهي  ها  اين پژوهش براي تجزيه تحليل داده      در

آزمـون   بـه منظـور آزمـون فرضـيات از     . استفاده شـده اسـت  T آزمون   و همبستگي اسپيرمن 
 جهت سـنجش همبـستگي بـين    ،SPSS 15سپيرمن با استفاده از نرم افزار اي ا همبستگي رتبه

 تاييد نشده و از سـوي ديگـر         ها  فرض نرمال بودن داده    كه   به دليل اينكه  . متغيرها استفاده شد  
اسـت از    )اي رتبـه (يك مقياس ترتيبـي   )  تحقيق نامه  پرسشمورد استفاده در    ( مقياس ليكرت 

  .اين آزمون استفاده شده است
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  ي پژوهش ها تهياف

  گانهي اخص چهارها نتايج آماري فرضيه اهم و فرضيه. 1 نگاره

  سطح  2متغير  1 متغير  فرضيه
  معناداري

  ميزان
  خطا

  ضريب
  همبستگي

  نتيجه
  آزمون

 رد  H0فرض   OCB  00/0  05/0  560/0  ارتباط فرافردي  فرضيه اهم
  .شود مي

 رد  H0فرض   OCB  06/0  05/0  126/0  همه خدايي  1فرضيه اخص
  .نمي شود

 رد  H0فرض   OCB  00/0  05/0  697/0  همه درخدايي  2فرضيه اخص
  .شود مي

ارتباط   3فرضيه اخص
 رد  H0فرض   OCB  00/0  05/0  576/0  كاگزاري خدا

  .شود مي

ارتباط تعاملي   4فرضيه اخص
 رد  H0فرض   OCB  02/0  05/0  623/0  باخدا

  .شود مي
  

رفتار شهروندي سازماني وجـود       فرافردي و  براساس فرضيه اهم، رابطه مثبتي بين ارتباط      
دهد كـه ضـرب همبـستگي بـين ارتبـاط             مي نشان) 1 (نگارهمشاهده نتايج پژوهش در      .دارد

 .باشد  مي560/0، 95/0 در سطح اطمينان ، رفتار شهروندي سازمانيفرافردي و
 . داردي وجوددار رفتار شهروندي سازماني رابطه معني وبين همه خدايي  :فرضيه اخص اول

تـر از ميـزان    دهد كه سطح معناداري بـزرگ     مي نشان) 1 (در نگاره مشاهده نتايج آماري    
رفتـار   خطاي پذيرفته شده است، بنابراين فـرض صـفر رد نمـي شـود و بـين همـه خـدايي و                  

 .ي وجود ندارددار رابطه معني 95/0شهروندي سازماني در سطح اطمينان 
ي وجـود   دار  رفتار شهروندي سازماني رابطه معني     بين همه درخدايي و و    : فرضيه اخص دوم  

 .دارد
تر از ميزان    دهد كه سطح معناداري كوچك      مي نشان) 1 ( نگاره در مشاهده نتايج آماري  

فـرض خـالف مبنـي بـر رابطـه           خطاي پذيرفته شده است، بنـابراين فـرض صـفر رد شـده و             
 تاييــد 95/0مينــان دي ســازماني در ســطح اط بــين همــه درخــدايي و رفتــار شــهروندار معنــي
  .شود مي

رفتـار شـهروندي سـازماني رابطـه         بين ارتبـاط از نـوع كـارگزاري و        : فرضيه اخص سوم  
 .ي وجود دارددار معني
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تر از ميزان    دهد كه سطح معناداري كوچك      مي نشان) 1 (نگاره  در مشاهده نتايج آماري  
 بـر رابطـه     فـرض خـالف مبنـي      خطاي پذيرفته شده است، بنـابراين فـرض صـفر رد شـده و             

رفتـار شـهروندي سـازماني در سـطح اطمينـان        بين ارتباط از نوع كارگزاري خدا و  دار  معني
  .شود  ميتاييد 95/0

رفتار شهروندي سازماني رابطـه      بين ارتباط از نوع تعاملي با خدا و       : فرضيه اخص چهارم  
 .ي وجود دارددار معني

تر از ميزان    طح معناداري كوچك  دهد كه س    مي نشان) 1 (نگاره درمشاهده نتايج آماري    
فـرض خـالف مبنـي بـر رابطـه           خطاي پذيرفته شده است، بنـابراين فـرض صـفر رد شـده و             

 95/0رفتار شهروندي سازماني در سطح اطمينان         بين ارتباط از نوع تعاملي با خدا و        دار  معني
  .شود  ميتاييد

ست كه نتايج آزمـون   استفاده شده اT ميانگين متغيرهاي تحقيق از آزمون       جهت بررسي 
  :در ذيل آمده است

  ارتباط فرافردي Tآزمون نتايج .2 نگاره
  ميزان خطا  يدار سطح معني  ميانگين ارتباط فرافردي

4.13  0.02  0.05  
  

 3 و چون ايـن مقـدار بـاالتر از     است4.13 در سازمان مورد نظر ميانگين ارتباط فرافردي  
  . ارتباط فرافردي در سطح مناسبي قرار دارد بدين معني است كه در اين سازمان ،باشد مي

 رفتار شهروندي سازماني  Tآزمون نتايج .3 نگاره

  ميزان خطا  يدار سطح معني  ميانگين رفتار شهروندي سازماني

4.01  0.01  0.05  

 ايـن مقـدار    و چـون  اسـت 4.01مورد نظـر  سازمان ميانگين رفتار شهروندي سازماني در  
 در سـطح  رفتار شهروندي سـازماني  معني است كه در اين سازمان   بدين ،باشد  مي 3باالتر از   

  .مناسبي قرار دارد
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  گيري نتيجهبحث و 
ي مختلف مقاله اشاره گرديد، اين تحقيق درصدد بررسي رابطه ها طور كه در قسمت همان

ي ارتباط فرافردي ها  هر يك از مولفهچنين همارتباط فرافردي و رفتار شهروندي سازماني و 
آماري استفاده ي ها  از آزمونها  جهت بررسي اين رابطه.فتار شهروندي سازماني استبا ر

ي بين ارتباط فرافردي و دار  حاكي از آن است كه رابطه مثبت و معني،گرديد كه نتايج
 در اين پژوهش ثابت شد كه همه كاركنان صداو .رفتار شهروندي سازماني وجود دارد

و نوع  نوع كارگزاري خدا وع ارتباط آنها بيشتر همه درخدايي،سيما به خدا اعتقاد داشته و ن
 نوع ارتباط ترانس فيزيك و ، ارتباط فرافرديطور كه گفته شد، همان. تعاملي با خدا بود

ي رفتار ها ناظر به مافوق انساني است و حضور خدا در محيط كار تقويت كننده مؤلفه
، ايثار، نوع دوستي و وجدان كاري شهروندي همانند، جوانمردي، فضيلت مدني، گذشت

 در كار و سازمان خود ،كنند  ميدر سازمان معنويت بااليي را تجربه  يعني افرادي كه .باشد
دانند و با تعهد به شغل و   مياحساس معنا و مفهوم عميقي دارند و كار خود را هدفمند

 رفتارهاي فرانقش در  بنابراين احتمال بروز.كنند  ميسازمان خود احساس پيوستگي با خدا
  .آنها بيشتر است

تار شـهروندي سـازماني اسـت رد شـده      كه بيانگر رابطه بين همه خدايي و رف        اول فرضيه
باتوجه به اينكه همـه كاركنـان پيـرو         : عدم رابطه را اين چنين توجيه كرد      توان اين     مي ؛است

 رفتـار   ونـه همـه خـدايي و      گ نوع ارتباط با خدا به    دين مبين اسالم بودند، رابط معناداري بين        
كه اين نوع ارتباط بيشتر مخصوص اديان غيـر ابراهيمـي            چرا ،شهروندي سازماني ثابت نشد   

  .به مانند بوديسم است
داري بـين همـه در خـدايي و رفتـار شـهروندي               دوم رابطه مثبت و معنـي      فرضيهساس  برا

ي فـردي در سـازمان    وقتسازماني وجود دارد كه اين رابطه را مي توان اين چنين تبيين كرد،   
 بااليي دارد، در تمامي لحظات زندگي و كار خدا را حاضر و ناظر براعمال               ارتباط فرافردي 

 و بـه صـورت   اراي وجـدان كـاري زيـادي خواهـد بـود           د فـردي  چنين   احتماالًبيند    مي خود
كنـد،     نظـارت نمـي    اوكند؛ براي مثال حتي وقتي كسي بر          خودجوش و خودكنترل عمل مي    

 از وقـت و انـرژي خـود در جهـت اثربخـشي سـازمان حـداكثر                   و كنـد   ن را رعايت مي   قواني
  .استفاده را مي كند
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 كه رابطه بين ارتباط كارگزاري خدا و رفتار شهروندي سازماني است مورد             سومفرضيه  
د افـر ا با خدا از نوع كارگزاري است،        كاركنانوقتي رابطه   تاييد قرار گرفت بدين معني كه       

چنين كاركناني براي انجام     دندان  مي زار و خدمت گذار خدا و سازمان و مردم        كارگخود را   
هـاي خـود را بـه          و مهـارت   كنند و همواره، اطالعات، دانش      مي تالش بيشتري بهتر كارشان   
كننـد،     اين كاركنان با توجه به مفهوم عميقي كـه در كارشـان حـس مـي                .دارند  روز نگه مي  

راي بهتر انجام شدن كارها بـه همكـاران خـود از جملـه              شرايط دشوار را تحمل و همچنين ب      
ر آنها مالحظـه و اهميـت       نسبت به همكارانشان و كا     و   كنند  مهارت كمك مي     كاركنان كم 

بنابراين منطقي است كه هر چه معنويـت فـرد در سـازمان بـاالتر باشـد                 . ل هستند يبيشتري قا 
 تر  يت نسبت به سازمان خود متعهد     نها دهد، نسبت به مردم و در       مي نسبت به كاري كه انجام    

كند در سـازمان مـشاركت فعـال داشـته باشـد و سـازمان را در رسـيدن بـه                       مي است و سعي  
  .رساند اهداف ياري

 بـين ارتبـاط تعـاملي بـا         دار   چهارم تحقيق كه بيانگر رابطه مثبت و معني        فرضيهدر نهايت   
زماني كه ارتباط فرد با خـدا       . خدا و رفتار شهروندي سازماني است، مورد تاييد قرار گرفت         

از نوع تعاملي است خود را در تعامل با خدا مـي دانـد و اعتقـاد دارد كـه هـر عمـل نيكـو و                        
ي هـا   چنين فردي به پـاداش .درستي كه انجام دهد پاداش آن را از خدا دريافت خواهد كرد 

اي فـرانقش و  ي مـادي توجـه دارد، بنـابراين احتمـال بـروز رفتارهـ             ها  معنوي بيشتر از پاداش   
 .داوطلبانه در اين فرد باالتر است

 كاركناني هستند كه بيش از وظايف معمول خود كار كرده و            نيازمندهاي موفق    سازمان
رفتـار شـهروندي سـازماني اقـداماتي را         . عملكردي فراتر از انتظارات سـازمان داشـته باشـند         

 تعيين شـده نقـش خـود، عمـل        كنند كه در آن كاركنان فراتر از نيازهاي از پيش             مي تشريح
اسـاس نتـايج ايـن        بـر  .]10[شـود   مـي  كنند و اين امر سبب باال رفـتن اثربخـشي سـازماني            مي

تحقيق، رفتار شهروندي سازماني ماحـصل معنويـت اسـت بنـابراين بهتـر اسـت معنويـت در                  
 .محيط كار تقويت شود تا از طريق رفتارهاي شهروندي سازماني در سازمان ظهور پيدا كند              

باشـد   ها مي   ل مهم در سازمان   يعدم جدايي بين زندگي كاري و معنوي يكي از مسا         رواقع،  د
بنـابراين   .و اينكه كاركنان خدا را در بيرون از محيط كارشان جا نگذارند بسيار مهـم اسـت                

بايست در جهت اعتالي آن در محيط كاري خود           مي ها معنويت موضوعي است كه سازمان    
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ي ديني و معنويت در ها ارتباط فرافردي، بايد آموزهمعنويت وي بهبود  برا  .تالش وافر نمايند  
 .بين كاركنان تقويت شود

 بايد سعي كنند عوامل ايجـاد كننـده   ها به منظور بهبود رفتار شهروندي سازماني، سازمان   
رفتارهـاي شــهروندي ســازماني را كــه تحقيقــات زيــادي تــأثير آنهــا را تأييــد كــرده اســت،  

ار بـر   ين متغيرهـاي اثرگـذ    تـر   مهـم .  براي ايجاد آنها در سازمان تالش كنند       شناسايي كرده و  
رفتار شهروندي سازماني عبارتند از عدالت سازماني، رضايت شغلي، تعهد سازماني، فـضاي         
. سياســي مثبــت، رهبــري تحــول آفــرين، پــشتيباني ادراك شــده توســط ســازمان و اعتمــاد  

تواننـد اميـدوار      مـي  شده در محيط كـاري شـان      ها با تالش جهت ايجاد مفاهيم ذكر         سازمان
  .يابد  ميي شهروندي سازماني در سازمانشان افزايشها باشند كه احتمال بروز رفتار
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