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رفتار  برمعنویت محیط کاري  اثر سازي معادالت ساختاري مدل 

 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شهروندي سازمانی
  
  

 2فرهاد همراهی /1قاسم سلیمی 

                             چکیده
  

پارادایم  خشی به سازمان،ب معنا در چند دهه اخیر، با ورود مفاهیم جدیدي همچون معناجویی در کار، شناخت اخالق،مقدمه: 
شده در  هاي انجام پژوهش عنوان معنویت محیط کاري نام برد. توان از آن به که می است ها مطرح شده نوینی در سازمان

هاي سازمانی منجر به رشد و توسعه رفتارهاي شهروندي  دهد که معنوی ت در محیط معنوی ت در محیط کار نشان می زمینه
سازمانی  يهاي آن با رفتار شهروند هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معنویت در کار و مؤلفه شود. لذا سازمانی می

  .بود در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آوري  . جهت جمعبود همبستگی -ها، توصیفی روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ گردآوري دادهروش کار: 

. ابزارهاي ندارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بررسی قرار گرفتنفر از ک 260هاي موردنظر، تعداد  داده
پرسشنامه معنویت در کار میلیمن و و  مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی ارگان

ها  این پرسشنامه ت آمد. رواییبه دس 82/0و  71/0کرونباخ به ترتیب  آلفاي ها از طریق ضریب آن است که پایایی همکاران
 رگرسیون، اي، همبستگی پیرسون تی تک نمونه يها ها از آزمون نیز مورد تائید متخصصان قرار گرفت. جهت تحلیل داده

  استفاده گردید. سازي معادالت ساختاري و مدل چندگانه
معنویت در کار در سطح نسبتا  مطلوبی  رفتار شهروندي سازمانی و اي نشان داد که وضعیت نتایج تی تک نمونهها:  یافته

آن با  يها رفتار شهروندي سازمانی و تمامی مؤلفه قرار دارد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین
 ينشان داد که ابعاد معنویت در کار، بر رفتار شهروند ونیرابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتایج رگرس معنویت در کار

  مانی اثر معناداري دارد.ساز
توان گفت که وجود معنویت در کار در دانشگاه علوم پزشکی شیراز منجر  این پژوهش می هاي بر اساس یافتهگیري:  نتیجه

  .شود یبه توسعه و بهبود رفتار شهروندي سازمانی م
  سازي معادالت ساختاري مدل: رفتار شهروندي سازمانی، معنویت در کار، کلید واژه ها
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ــم  ــی از مه ــروزه، یک ــم ام ــی از مه ــروزه، یک ــت   ام ــاد مزی ــابع ایج ــرین من ــت ت ــاد مزی ــابع ایج ــرین من ــابتی در     ت ــابتی در رق رق
  آنـان در آنـان در گـویی بـه نیازهـاي اساسـی     گـویی بـه نیازهـاي اساسـی       ها، ضرورت پاسـخ ها، ضرورت پاسـخ   سازمانسازمان

  ننییسازمان است؛ چراکـه نیـل بـه اهـداف سـازمان در گـرو تـأم       سازمان است؛ چراکـه نیـل بـه اهـداف سـازمان در گـرو تـأم       
. . ]11[طقی و مشروع منابع انسـانی اسـت.  طقی و مشروع منابع انسـانی اسـت.  منمن  ييهاها  اهداف و خواستهاهداف و خواسته

عنـوان یکـی از   عنـوان یکـی از     در این راستا، داشتن یک محیط کاري خوب بهدر این راستا، داشتن یک محیط کاري خوب به
هـا در عصـر حاضـر، یـاد     هـا در عصـر حاضـر، یـاد       هاي مدیریت سازمانهاي مدیریت سازمان  ترین چالشترین چالش  مهممهم
ــی ــیم ــناخت    شــود.شــود.  م ــاجویی در کــار، ش ــد معن ــاهیم جدی ــناخت  ورود مف ــاجویی در کــار، ش ــد معن ــاهیم جدی ورود مف

بخشـی بـه زنـدگی کارکنـان و     بخشـی بـه زنـدگی کارکنـان و       معنـا معنـا   اخالق،اخالق،  هاي کاري،هاي کاري،  ارزشارزش
  دیدي تحت عنوان معنویـت محـیط کـاري   دیدي تحت عنوان معنویـت محـیط کـاري   پارادایم جپارادایم ج  سازمان،سازمان،

)Workplace Spirituality ( سـعی  سـعی    کـه کـه   اسـت  ایجاد نمودهایجاد نمودهرا را
خشـک وبـی روح سـازمانی    خشـک وبـی روح سـازمانی      ييهـا هـا   ممییدر فاصله گرفتن از پـارادا در فاصله گرفتن از پـارادا 

  ييهــاهــا  معنویــت در محــیط کــار، چــارچوبی از ارزشمعنویــت در محــیط کــار، چــارچوبی از ارزش  ..]22[نــدنــدداردار
نشانه آن وجود فرهنگی اسـت کـه کارکنـان را    نشانه آن وجود فرهنگی اسـت کـه کارکنـان را      سازمانی است،سازمانی است،

هـا  هـا    و فهم آنو فهم آن  بردبرد  ییهاي کاري مهاي کاري م  وراي فرایندوراي فرایند  بهبه  يياا  ندهندهییطور فزاطور فزا  بهبه
بـا توجـه بـه اهمیـت     بـا توجـه بـه اهمیـت       ..]33[بخشدبخشد  را از ارتباط با دیگران بهبود میرا از ارتباط با دیگران بهبود می

پژوهشی کنونی پیرامون پژوهشی کنونی پیرامون   ييهاها  توجه به این متغییر سازمانی، تالشتوجه به این متغییر سازمانی، تالش
هاي معنوي افراد هاي معنوي افراد   ها بر ادراك ارزشها بر ادراك ارزش  بررسی معنویت در سازمانبررسی معنویت در سازمان

سـازمانی  سـازمانی    ييااهـ هـ   ییمشـ مشـ   خـط خـط   وو  هاها  در سازمان، رهبري معنوي، شیوهدر سازمان، رهبري معنوي، شیوه
خـواهی کارکنـان تمرکـز یافتـه     خـواهی کارکنـان تمرکـز یافتـه       براي برآوردن نیازهاي معنویتبراي برآوردن نیازهاي معنویت

. در این راستا مطالعات تجربی اخیر به نقش معنویت بر . در این راستا مطالعات تجربی اخیر به نقش معنویت بر ]44[استاست
؛ التــزام  ؛ التــزام  ]55[متغیرهــاي ســازمانی ازجملــه خوشــنودي شــغلی    متغیرهــاي ســازمانی ازجملــه خوشــنودي شــغلی    

ــازمانی  ييامــــدهاامــــدهایی؛ پ؛ پ]22[کارکنــــانکارکنــــان ــازمانیفــــردي و ســ ــد ]44[فــــردي و ســ ؛ تعهــــد ؛ تعهــ
ــغلی ]66[ســازمانیســازمانی ــري ش ــغلی ؛ رضــایت شــغلی و درگی ــري ش ــرش ؛ ؛ ]77[؛ رضــایت شــغلی و درگی ــرش نگ نگ

  يياند. از سوي دیگر متغیر رفتـار شـهروند  اند. از سوي دیگر متغیر رفتـار شـهروند    نمودهنمودهاشاره اشاره   ]88[شغلیشغلی
  متغیرهاي سازمانی مهمـی همچـون رضـایت شـغلی،    متغیرهاي سازمانی مهمـی همچـون رضـایت شـغلی،    با با سازمانی سازمانی 

ــازمانی  نگهــداري سیســتمنگهــداري سیســتم ــازمانیس ــره  اثربخشــی،اثربخشــی،  ،،س ــرهکــارایی و به وري وري   کــارایی و به
دهـد کـه رفتـار    دهـد کـه رفتـار      سازمانی ارتباط دارد. نتایج مطالعات نشـان مـی  سازمانی ارتباط دارد. نتایج مطالعات نشـان مـی  

ایجـاد و  ایجـاد و    ههمدیریت بـ مدیریت بـ   لهلهییوسوس  بهبهو مدیریت آن و مدیریت آن شهروندي سازمانی شهروندي سازمانی 
  ..]99[انجامدانجامد  ییبهبود محیط کاري مبهبود محیط کاري م

اساس رفتار شهروندي سازمانی و عملکرد محیطی به رفتارهایی اساس رفتار شهروندي سازمانی و عملکرد محیطی به رفتارهایی 
و ایـن  و ایـن    رنـد رنـد کلـی سـازمان، نقـش دا   کلـی سـازمان، نقـش دا     ییکه در اثربخشکه در اثربخش  گرددگردد  ییبرمبرم
و و   ییشــناختشــناخت  محــیط ســازمانی، روانمحــیط ســازمانی، روان  ییدهــدهــ  ، از طریــق شــکل، از طریــق شــکلررییتــأثتــأث

ا ا رر) ) Technical core(( و هسته فنـی و هسته فنـی   ردردییگگ  ییاجتماعی صورت ماجتماعی صورت م
گرفتـه  گرفتـه    انجـام انجـام   ييهـا هـا   . در میان پـژوهش . در میان پـژوهش ددیینمانما  ییتقویت و حمایت متقویت و حمایت م

سـازمانی،  سـازمانی،    ییروي رفتار شهروندي سازمانی و در زمینـه اثربخشـ  روي رفتار شهروندي سازمانی و در زمینـه اثربخشـ  
تجربـی  تجربـی    ييهـا هـا   پودسکف و ماك کنزي به دو تبیین نظري و دادهپودسکف و ماك کنزي به دو تبیین نظري و داده

ــ   اشــاره کــردهاشــاره کــرده ــ انــد کــه رفتــار شــهروندي ســازمانی در اثربخش   ییانــد کــه رفتــار شــهروندي ســازمانی در اثربخش
ایی چــون ایی چــون و در قالــب معیارهــو در قالــب معیارهــ  دهــددهــد  مــیمــیســازمانی از خــود بــروز ســازمانی از خــود بــروز 

عملکرد سـطوح سـازمان، رضـایت مشـتري، کمیـت و کیفیـت       عملکرد سـطوح سـازمان، رضـایت مشـتري، کمیـت و کیفیـت       
رفتار رفتار بر این باور است که بر این باور است که  باتمنباتمن  ..]1010[ابدابدیی  ییمحصوالت تجلی ممحصوالت تجلی م

از وظـایف  از وظـایف    ییسازمانی رفتاري اختیاري است که جزئسازمانی رفتاري اختیاري است که جزئ  ييشهروندشهروند
ولی میزان اثربخشی سازمان را افـزایش  ولی میزان اثربخشی سازمان را افـزایش  ؛ ؛ رسمی کارکنان نیسترسمی کارکنان نیست

االي مطالعـه رفتـار   االي مطالعـه رفتـار   با توجـه بـه اهمیـت بـ    با توجـه بـه اهمیـت بـ      رورو  ننییازاازا  ..]1111[دهددهد  ییمم
نظـران  نظـران    انسان در محیط کار، بسـیاري از پژوهشـگران و صـاحب   انسان در محیط کار، بسـیاري از پژوهشـگران و صـاحب   

  ررییبـه مطالعـه تـأث   بـه مطالعـه تـأث     ]1212[و پـاوار و پـاوار   ]22[  ساکسساکس  علوم رفتاري ازجملهعلوم رفتاري ازجمله
ــازمانی     ــهروندي س ــار ش ــر روي رفت ــاري ب ــیط ک ــت مح ــازمانی    معنوی ــهروندي س ــار ش ــر روي رفت ــاري ب ــیط ک ــت مح معنوی

هاي صورت گرفتـه در  هاي صورت گرفتـه در    با توجه به پژوهشبا توجه به پژوهش  حالحال  ننییاند. باااند. باا  پرداختهپرداخته
به نظـر  به نظـر    تار شهروندي سازمانی،تار شهروندي سازمانی،حوزه معنویت محیط کاري و رفحوزه معنویت محیط کاري و رف

نبـود احسـاس درك معنویـت محـیط کـاري در بــین      نبـود احسـاس درك معنویـت محـیط کـاري در بــین        رسـد رسـد   ییمـ مـ 
  ييممکن است به بـروز رفتارهـا  ممکن است به بـروز رفتارهـا    ،،هاها  کارکنان و کارمندان سازمانکارکنان و کارمندان سازمان

؛ بنـابراین بـا   ؛ بنـابراین بـا   ]3[در سازمان حتی ترك کار منجر شوددر سازمان حتی ترك کار منجر شود  ييکارکار  کمکم
ـ یـ توجه به اهمیتی کـه ایـن دو متغ  توجه به اهمیتی کـه ایـن دو متغ   در دنیـاي ادبیـات سـازمانی    در دنیـاي ادبیـات سـازمانی      رری

عنـوان یکـی از   عنـوان یکـی از     به اهمیـت معنویـت در کـار بـه    به اهمیـت معنویـت در کـار بـه      دارند و با توجهدارند و با توجه
هاي امروز ونیز بررسی رفتار شـهروندي  هاي امروز ونیز بررسی رفتار شـهروندي    عوامل موفقیت سازمانعوامل موفقیت سازمان

ها، عالقه ها، عالقه   عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمانعنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان  سازمانی بهسازمانی به
پژوهشگران به پژوهش در رابطه با معنویت محیط کاري رو بـه  پژوهشگران به پژوهش در رابطه با معنویت محیط کاري رو بـه  

شـتر  شـتر  بیبی  ي گذشـته، ي گذشـته، هـا هـا   اسـت در پـژوهش  اسـت در پـژوهش    ذکرذکر  انانییفزونی است. شافزونی است. شا
میزان میزان با متغیرهایی همچون با متغیرهایی همچون متغیر معنویت محیط کاري در رابطه متغیر معنویت محیط کاري در رابطه 

  ییموردبررسـ موردبررسـ   ننبهبود عملکرد و اثـربخش بـودن سـازما   بهبود عملکرد و اثـربخش بـودن سـازما     ،،  کاراییکارایی
انـدکی بـه بررسـی رابطـه بـین      انـدکی بـه بررسـی رابطـه بـین        ييهـا هـا   و پژوهشو پژوهش  قرار گرفته استقرار گرفته است

  انـد. انـد.   معنویت محیط کاري و رفتار شهروندي سـازمانی پرداختـه  معنویت محیط کاري و رفتار شهروندي سـازمانی پرداختـه  
بررسـی رابطـه بـین    بررسـی رابطـه بـین    هاي انـدکی بـه   هاي انـدکی بـه     پژوهشپژوهش  ززییکشور نکشور ن  در داخلدر داخل

گرفتـه  گرفتـه    معنویت محیط کاري با رفتار شهروندي سـازمانی، انجـام  معنویت محیط کاري با رفتار شهروندي سـازمانی، انجـام  
این شـکاف مطالعـاتی در بـین مراکـز آمـوزش پزشـکی       این شـکاف مطالعـاتی در بـین مراکـز آمـوزش پزشـکی         است.است.

مشهود است. عالقه پژوهشگران به تبیین این رابطه در دانشـگاه  مشهود است. عالقه پژوهشگران به تبیین این رابطه در دانشـگاه  
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ي علوم پزشـکی  ي علوم پزشـکی  هاها  دانشگاهدانشگاهعنوان یکی از عنوان یکی از   علوم پزشکی شیراز بهعلوم پزشکی شیراز به
ر کشور، به انجام این پـژوهش  ر کشور، به انجام این پـژوهش  دد  بزرگ متولی آموزش پزشکیبزرگ متولی آموزش پزشکی

تحلیـل  تحلیـل    منظـور منظـور   بهبهاست که در این مقاله است که در این مقاله   ذکرذکر  انانییشاشامنجر گردید. منجر گردید. 
 Lisrel  افـزار افـزار   نـرم نـرم هاي کمی و آزمون فرضیات پژوهش از هاي کمی و آزمون فرضیات پژوهش از   دادهداده

یابی معـادالت سـاختاري اسـتفاده شـده     یابی معـادالت سـاختاري اسـتفاده شـده       براي اجراي مدلبراي اجراي مدل  8.50
یـابی  یـابی    است. دلیـل اسـتفاده از ایـن رویکـرد آن اسـت کـه مـدل       است. دلیـل اسـتفاده از ایـن رویکـرد آن اسـت کـه مـدل       

ــاختا  ــادالت س ــاختا مع ــادالت س   ))Structural Equation Modeling((ريريمع

یـک تکنیــک تحلیـل چنــد متغیــري بسـیار کلــی و نیرومنــد از    یـک تکنیــک تحلیـل چنــد متغیــري بسـیار کلــی و نیرومنــد از    
تـر بسـط مـدل    تـر بسـط مـدل      خانواده رگرسیون چند متغیري و بـه بیـان دقیـق   خانواده رگرسیون چند متغیري و بـه بیـان دقیـق   

اي از اي از   دهد مجموعـه دهد مجموعـه   خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میخطی کلی است که به پژوهشگر امکان می
معادالت رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قـرار دهـد.   معادالت رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قـرار دهـد.   

آزمـون  آزمـون    فـراهم کـردن  فـراهم کـردن  ی معـادالت سـاختاري   ی معـادالت سـاختاري   یـاب یـاب   هدف از مـدل هدف از مـدل 
پژوهشـگر  پژوهشـگر    لهلهییوسـ وسـ   بـه بـه کمی براي یک مدل نظري مفروض شـده  کمی براي یک مدل نظري مفروض شـده  

کنـد بـه تبیـین و    کنـد بـه تبیـین و      ر این راستا این مقالـه سـعی مـی   ر این راستا این مقالـه سـعی مـی   دد. . ]1313[»»تتاساس
کــردن دالیلــی دال بــر وجــود رابطــه بــین کــردن دالیلــی دال بــر وجــود رابطــه بــین   دادایــیــپپ  ،،آنآن  تــر ازتــر از  مهــممهــم

  معنویت در محیط کاري و رفتـار شـهروندي سـازمانی بپـردازد.    معنویت در محیط کاري و رفتـار شـهروندي سـازمانی بپـردازد.    
ي بـین وجـود   ي بـین وجـود   اا  رابطـه رابطـه ین مقالـه آن اسـت کـه آیـا     ین مقالـه آن اسـت کـه آیـا     اصلی ااصلی ا  سؤالسؤال

  ي سازمانی وجود دارد؟ي سازمانی وجود دارد؟رفتار شهروندرفتار شهروندمعنویت در کار و معنویت در کار و 
معنویـت  معنویـت  پژوهش حاضر بررسی رابطه بـین  پژوهش حاضر بررسی رابطه بـین    بر این اساس، هدفبر این اساس، هدف

در قالب یک مـدل  در قالب یک مـدل    در محیط کاري و رفتار شهروندي سازمانیدر محیط کاري و رفتار شهروندي سازمانی
معادله ساختاري است تا امکان ارائه الگویی راهنما براي فعاالن معادله ساختاري است تا امکان ارائه الگویی راهنما براي فعاالن 

هاي بهداشـتی در کشـور را فـراهم    هاي بهداشـتی در کشـور را فـراهم      ندیشمندان عرصه سازمانندیشمندان عرصه سازمانو او ا
جهت تحقق این هدف و براي پاسـخگویی و تبیـین ایـن    جهت تحقق این هدف و براي پاسـخگویی و تبیـین ایـن      آورد.آورد.
  ..شودشود  ییبه مبانی نظري مطالعه حاضر پرداخته مبه مبانی نظري مطالعه حاضر پرداخته م  بتدابتدادر ادر ا  سؤالسؤال

ــف)  ــف) الـ ــومالـ ــوممفهـ ــار    مفهـ ــت در محـــیط کـ ــار  معنویـ ــت در محـــیط کـ ــوم  : : معنویـ ــوم  هـــزاره سـ هـــزاره سـ
مناســبات جدیــدي اســت کــه همراهــی بــا آن در  مناســبات جدیــدي اســت کــه همراهــی بــا آن در    دآورنــدهدآورنــدهییپدپد

ــتن ــتنگــــرو داشــ ــه توانمنــــدي درك   کارکنــــانیکارکنــــانی  گــــرو داشــ ــه توانمنــــدي درك اســــت کــ اســــت کــ
ــارچوب ــارچوبچ ــند.       چ ــته باش ــا آن را داش ــویی ب ــد و همس ــاي جدی ــند.     ه ــته باش ــا آن را داش ــویی ب ــد و همس ــاي جدی ه

ــتن ــروزه داش ــتنام ــروزه داش ــازوکارهاي     ام ــوب از س ــاري خ ــیط ک ــک مح ــازوکارهاي   ی ــوب از س ــاري خ ــیط ک ــک مح ی
ــا   رود و ســازمانرود و ســازمان  هــا بــه شــمار مــیهــا بــه شــمار مــی  پیشــرفت و توســعه ســازمانپیشــرفت و توســعه ســازمان ــا ه ه

بــه وجــود آوردن   بــه وجــود آوردن   بــا  بــا  کســب مزیــت رقــابتی پایــدار     کســب مزیــت رقــابتی پایــدار       بــرايبــراي
ــد  هــاي کــاري مــیهــاي کــاري مــی  معنویــت در ایــن محــیطمعنویــت در ایــن محــیط ــدتوانن ــان  توانن ــاندر کارکن   در کارکن

ــود      ــار خ ــه در ک ــد ک ــود آورن ــه وج ــاس را ب ــن احس ــود ای ــود     خ ــار خ ــه در ک ــد ک ــود آورن ــه وج ــاس را ب ــن احس ــود ای خ

انجــام ایــن انجــام ایــن   احســاس معنــا کننــد و از کــار خــود لــذت ببرنــد واحســاس معنــا کننــد و از کــار خــود لــذت ببرنــد و
ــه آن  ــار ب ــه آن ک ــار ب ــداف       ک ــا اه ــود را ب ــد خ ــد و بتوانن ــرژي بده ــا ان ــداف     ه ــا اه ــود را ب ــد خ ــد و بتوانن ــرژي بده ــا ان ه

ــد    ــو کنن ــروه و ســازمان همس ــد   گ ــو کنن ــروه و ســازمان همس ــزایش   ]33[گ ــن راســتا اف ــزایش   . در ای ــن راســتا اف . در ای
ــرعت روزافــزون پــژوهش   ــرعت روزافــزون پــژوهش  س هــا در مــورد معنویــت محــیط    هــا در مــورد معنویــت محــیط      س

  ..]1144[توجه استتوجه است  کامالً قابلکامالً قابل  يياا  لهلهکاري مسئکاري مسئ
معنویت محیط کاري را در سـه بعـد کـار    معنویت محیط کاري را در سـه بعـد کـار     میلیمن و همکارانشمیلیمن و همکارانش

معنادار در سطح فردي، احساس همبستگی در سطح گروهـی و  معنادار در سطح فردي، احساس همبستگی در سطح گروهـی و  
سـازمانی در سـطح سـازمانی توصـیف     سـازمانی در سـطح سـازمانی توصـیف       ييهـا هـا   همسویی بـا ارزش همسویی بـا ارزش 

که که   دهنددهند  ییصورت گرفته نیز نشان مصورت گرفته نیز نشان م  ييهاها  پژوهشپژوهش  ..]88[نمایند.نمایند.  میمی
هاي هاي   درصد از دیگر شرکتدرصد از دیگر شرکت  5050تا تا   4040د د معنوي حدومعنوي حدو  ييهاها  شرکتشرکت

سـرمایه و  سـرمایه و    دهیدهیمشابه در افزایش درآمد خالص؛ بهبود نـرخ بـاز  مشابه در افزایش درآمد خالص؛ بهبود نـرخ بـاز  
  ..]99[کنندکنند  ییممعمل عمل بهتر بهتر   خودخود  دارانداران  سهامسهام  ششییافزاافزا

رفتار شـهروندي سـازمانی   رفتار شـهروندي سـازمانی   : : رفتار شهروندي سازمانیرفتار شهروندي سازمانی  مفهوممفهومب) ب) 
ــاتدر مدر م ــاتطالعـ ــگران و    طالعـ ــیاري از پژوهشـ ــه بسـ ــر موردتوجـ ــگران و  اخیـ ــیاري از پژوهشـ ــه بسـ ــر موردتوجـ اخیـ

گرفتـه  گرفتـه    سازمانی قرارسازمانی قرار  پردازانپردازان  ههیینظرنظرنظران علوم رفتاري و نظران علوم رفتاري و   صاحبصاحب
نظران ازجمله چسـتر بارنـارد،   نظران ازجمله چسـتر بارنـارد،     بسیاري از صاحببسیاري از صاحب  رورو  ننییاست. ازااست. ازا

  ) و کتــز و کــاهن، آن را رفتارهــاي فــرا نقشــی    ) و کتــز و کــاهن، آن را رفتارهــاي فــرا نقشــی    19631963کتــز (کتــز (
))Extra-role Behavior((     ــهروندي ــار شـ ــد، رفتـ ــهروندي   نامیدنـ ــار شـ ــد، رفتـ نامیدنـ

بـراي نخسـتین بـار در ادبیـات سـازمانی      بـراي نخسـتین بـار در ادبیـات سـازمانی        19801980سازمانی در دهه سازمانی در دهه 
ــد ــا   ..]1010[ظــاهر گردیــدظــاهر گردی ــا ب ــه اب ــه اتوجــه ب ــتوجــه ب ــی ــار   کــهکــه  ننی ــاد رفت ــاره ابع ــار درب ــاد رفت ــاره ابع درب

زیـادي بـین ابعـاد وجـود دارد.     زیـادي بـین ابعـاد وجـود دارد.       ییشهروندي سازمانی، همپوشـان شهروندي سازمانی، همپوشـان 
شده دربـاره ابعـاد رفتـار شـهروندي     شده دربـاره ابعـاد رفتـار شـهروندي       ارائهارائه  ييبندبند  ممییتقستقس  ننییمعتبرترمعتبرتر

  ..11  انـد از: انـد از:   ارائه داد که عبارتارائه داد که عبارت  19881988در سال در سال   سازمانی را اورگانسازمانی را اورگان
ــت  نـــوعنـــوع ــتدوسـ ــدامات و    ):):Altruism((ی ی دوسـ ــه نـــوع اقـ ــامل همـ ــدامات و  شـ ــه نـــوع اقـ ــامل همـ شـ

داوطلبانه کارکنان به دیگر اعضاي سازمان در رابطه داوطلبانه کارکنان به دیگر اعضاي سازمان در رابطه   ييهاها  کمککمک
ــرتبط اســـت. ــا مشـــکالت و وظـــایف مـ ــرتبط اســـت.بـ ــا مشـــکالت و وظـــایف مـ   نزاکـــت ادبـــینزاکـــت ادبـــی  ..22  بـ

))Respect:(:(    ــه ســازمان و ــه ســازمان و  اجتنــاب از وارد نمــودن خســارات ب اجتنــاب از وارد نمــودن خســارات ب
  ررییچطـور اقــدامات فـرد بــر دیگـران تــأث   چطـور اقــدامات فـرد بــر دیگـران تــأث     کــهکــه  ننیـ یـ اندیشـیدن بــه ا اندیشـیدن بــه ا 

رفتـاري اختیـاري اسـت    رفتـاري اختیـاري اسـت      ):):Duty((  وجدان کاريوجدان کاري  ..33  ..گذاردگذارد  ییمم
سـازمان در محـیط کـار    سـازمان در محـیط کـار      لهلهییوسـ وسـ   بهبه  شدهشده  ننییییاز الزامات تعاز الزامات تعکه فراتر که فراتر 

تمایـل بـه شـکیبایی    تمایـل بـه شـکیبایی      ):):Magnanimity((  جـوانمردي جـوانمردي   ..44  است.است.
گلـه و  گلـه و    کـه کـه   ننیـ یـ بـدون ا بـدون ا   ررییناپـذ ناپـذ   اجتنـاب اجتنـاب   ييهـا هـا   در مقابـل مزاحمـت  در مقابـل مزاحمـت  

  ):):Civic Virtue((  رفتـار اجتمـاعی  رفتـار اجتمـاعی    ..55  شکایتی صورت گیرد.شکایتی صورت گیرد.
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و وفـاداري در زنـدگی   و وفـاداري در زنـدگی     ييررییپـذ پـذ   تتییتمایل به مشـارکت و مسـئول  تمایل به مشـارکت و مسـئول  
    ..]1155[وو  ]99[انی و نیز ارائه تصویر مناسب از سازمان است.انی و نیز ارائه تصویر مناسب از سازمان است.سازمسازم

معنویت در کـار بـا رفتـار شـهروندي     معنویت در کـار بـا رفتـار شـهروندي     مطالعات تجربی رابطه مطالعات تجربی رابطه ) ) جج
از از مربوطـه  مربوطـه    مطالعات تجربیمطالعات تجربی: ادبیات موجود مدیریت و : ادبیات موجود مدیریت و سازمانیسازمانی

رابطه بین معنویت در کار با رفتار شـهروندي سـازمانی حمایـت    رابطه بین معنویت در کار با رفتار شـهروندي سـازمانی حمایـت    
  ..شـده اسـت  شـده اسـت  اشـاره  اشـاره    هـا هـا   تـه تـه افافدر ادامه مقاله به برخی از یدر ادامه مقاله به برخی از ی  کنند.کنند.  میمی

نشـان داد  نشـان داد    صورت گرفـت، صورت گرفـت،   20042004هاي پژوهشی که در سال هاي پژوهشی که در سال   یافتهیافته
  ييهـا هـا   نگـرش نگـرش   جادکننـده جادکننـده ییکه معنویت در محیط کار، از عوامل اکه معنویت در محیط کار، از عوامل ا

شغلی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، مشـارکت شـغلی،   شغلی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، مشـارکت شـغلی،   
دوچون و پلوامن به کشف دوچون و پلوامن به کشف   ..]1616[سازمان استسازمان است  ییدر کل اثربخشدر کل اثربخش

شمند بودن کار فرد بـا عملکـرد   شمند بودن کار فرد بـا عملکـرد   رابطه مستقیمی بین احساس ارزرابطه مستقیمی بین احساس ارز
بیـک زاده و  بیـک زاده و    ..]1177[نـد نـد بهتر و رفتار شـهروندي سـازمانی پـی برد   بهتر و رفتار شـهروندي سـازمانی پـی برد   

همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبـت  همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبـت  
تعهـد و  تعهـد و    ،،یییی، کـارا ، کـارا ییو معناداري بین معنویت در کار و اثربخشـ و معناداري بین معنویت در کار و اثربخشـ 
. پودسـاکوف و  . پودسـاکوف و  ]1188[نیز رفتار شـهروندي سـازمانی وجـود دارد   نیز رفتار شـهروندي سـازمانی وجـود دارد   

بین درك بین درك   ييژوهشی نشان دادند که رابطه معنادارژوهشی نشان دادند که رابطه معناداردر پدر پ همکارانهمکاران
بخشـی کـل سـازمان وجـود     بخشـی کـل سـازمان وجـود       ارزش کار توسـط کارکنـان و اثـر   ارزش کار توسـط کارکنـان و اثـر   

نشـان  نشـان  نک نک هاي پژوهش کرشیناکومارو هاي پژوهش کرشیناکومارو   . همچنین یافته. همچنین یافته]1919[دارددارد
رضـایت  رضـایت    داد که رابطه معناداري بین معنویت در کـار بـا تعهـد،   داد که رابطه معناداري بین معنویت در کـار بـا تعهـد،   

  ..]2020[رفتـار شـهروندي سـازمانی وجـود دارد.    رفتـار شـهروندي سـازمانی وجـود دارد.      جـه جـه ییشغلی و درنتشغلی و درنت
کـه رابطـه مثبـت و    کـه رابطـه مثبـت و      افتافتیی  یامز در پژوهشی به این نتیجه دستیامز در پژوهشی به این نتیجه دستویلویل

معناداري بین معنویت فردي و رفتار شهروندي سـازمانی وجـود   معناداري بین معنویت فردي و رفتار شهروندي سـازمانی وجـود   
  ..]2121[دارددارد

 ييرهارهاییمتغمتغ بینبین کهکهي مطالعه نیکپور و همکاران نشان داد ي مطالعه نیکپور و همکاران نشان داد هاها  افتهافتهیی
 ييهـا هـا   ارزشارزش بابا همسوییهمسویی وو دیگراندیگران بابا همبستگیهمبستگی کار،کار، معناداريمعناداري

معنـاداري وجـود   معنـاداري وجـود    رابطهرابطه ازمانیازمانیسس شهرونديشهروندي و رفتارهايو رفتارهاي سازمانسازمان
 وجـود وجـود  تأییـد تأییـد  بهبه توجهتوجه بابا کهکه  انداند  دادهدادهپیشنهاد پیشنهاد   دارد. پژوهشگراندارد. پژوهشگران

 شهروندي سـازمانی، شهروندي سـازمانی،  رفتاررفتار وو کاريکاري محیطمحیط معنویتمعنویت میانمیان رابطهرابطه

 محیطمحیط دردر معنویتمعنویت بهبودبهبود جهتجهت ییییهاها  راهراه پیپی دردر بایدباید هاها  سازمانسازمان

 بـروز بـروز  سـازمان، زمینـه  سـازمان، زمینـه   داخلـی داخلـی  فضـاي فضـاي  بـا بهبـود  بـا بهبـود   تـا تـا  باشندباشند کارکار

 فراهمفراهم رارا ي سازمانیي سازمانیرفتار شهروندرفتار شهروند همچونهمچون ربخشربخشاثاث رفتارهايرفتارهاي

شده شده   هاي انجامهاي انجام  توان گفت که پژوهشتوان گفت که پژوهش  میمی  ییطورکلطورکل  بهبه  ..]2222[کنندکنند
ــهروندي     ــار ش ــاري و رفت ــیط ک ــت مح ــه معنوی ــه رابط ــهروندي    در زمین ــار ش ــاري و رفت ــیط ک ــت مح ــه معنوی ــه رابط در زمین

  هـا از طریـق  هـا از طریـق    دهنده این مطلـب اسـت کـه سـازمان    دهنده این مطلـب اسـت کـه سـازمان      سازمانی نشانسازمانی نشان
ــت محــیط کــاري  ــت محــیط کــاري توســعه معنوی ــی  توســعه معنوی ــیم ــه  م ــد مؤلف ــهتوانن ــد مؤلف ــا  توانن ــاه ــار   ييه ــار رفت رفت

شده در ایـن  شده در ایـن    ازمانی را بهبود بخشند. مطالعات انجامازمانی را بهبود بخشند. مطالعات انجامشهروندي سشهروندي س
صنعتی و خدماتی صورت گرفته اسـت و  صنعتی و خدماتی صورت گرفته اسـت و    ييهاها  زمینه، در سازمانزمینه، در سازمان

بهداشتی و آموزشی به این موضوع پرداخته نشده بهداشتی و آموزشی به این موضوع پرداخته نشده   ييهاها  ططییدر محدر مح
است. با توجه به اهمیت بررسی این موضوع در این بسـتر، ایـن   است. با توجه به اهمیت بررسی این موضوع در این بسـتر، ایـن   

محـیط  محـیط  پژوهش بر آن است که به بررسـی رابطـه بـین معنویـت     پژوهش بر آن است که به بررسـی رابطـه بـین معنویـت     
کاري و رفتار شـهروندي سـازمانی در دانشـگاه علـوم پزشـکی      کاري و رفتار شـهروندي سـازمانی در دانشـگاه علـوم پزشـکی      

پرداختن به چنین موضـوعی راه گشـاي   پرداختن به چنین موضـوعی راه گشـاي     شکشک  ییشیراز بپردازد. بشیراز بپردازد. ب
ادبیــات پژوهشــی معنویــت محــیط کــاري و رفتــار ادبیــات پژوهشــی معنویــت محــیط کــاري و رفتــار   ييســازســاز  ییغنــغنــ

 شهروندي سازمانی خواهد بود.شهروندي سازمانی خواهد بود.

  
  

هـا  هـا    دادهداده  ييآورآور  این پژوهش ازنظر هدف، کاربردي و ازنظر جمعاین پژوهش ازنظر هدف، کاربردي و ازنظر جمع
پیمایشی و مبتنی بر روش همبستگی قرار پیمایشی و مبتنی بر روش همبستگی قرار   ييااهه  در گروه پژوهشدر گروه پژوهش

جامعـه  جامعـه  انجـام گردیـد،   انجـام گردیـد،     13931393که در سـال  که در سـال  دارد. در این پژوهش دارد. در این پژوهش 
آماري شامل کلیه کارکنـان و مـدیران دانشـگاه علـوم پزشـکی      آماري شامل کلیه کارکنـان و مـدیران دانشـگاه علـوم پزشـکی      

در ایـن  در ایـن    به شکل تصادفی بود.به شکل تصادفی بود.  ييررییگگ  . نمونه. نمونهبودبودنفر) نفر)   816816((  شیرازشیراز
ــه کرجســی  ــین حجــم نمون ــا اســتفاده از جــدول تعی ــه کرجســی پــژوهش ب ــین حجــم نمون ــا اســتفاده از جــدول تعی   پــژوهش ب

  265265نفـر)، تعـداد   نفـر)، تعـداد     816816] با توجه به حجم جامعـه ( ] با توجه به حجم جامعـه ( 2233[[  ومورگانومورگان
اسـت  اسـت    ذکـر ذکـر   انانییشـا شـا   عنوان نمونـه پـژوهش انتخـاب شـدند.    عنوان نمونـه پـژوهش انتخـاب شـدند.      نفر بهنفر به

پژوهشگران ضمن مراجعه به دانشگاه و اخذ مجوزهاي قـانونی،  پژوهشگران ضمن مراجعه به دانشگاه و اخذ مجوزهاي قـانونی،  
ــه روش  ــه روش ب ــهب ــهنمون ــگگ  نمون ــی ــان   رری ــت کارکن ــاده از فهرس ــادفی س ــان   ي تص ــت کارکن ــاده از فهرس ــادفی س ي تص

ــههــاهــا  بخــشبخــش ــهي مختلــف دانشــگاه نســبت ب ــع و گــردآوري   ي مختلــف دانشــگاه نســبت ب ــع و گــردآوري توزی توزی
پرسشنامه پرسشنامه   265265از محل از محل هفته اقدام نمودند. هفته اقدام نمودند.   دودوبه مدت به مدت پرسشنامه پرسشنامه 

مـورد آن  مـورد آن    181888شـد کـه   شـد کـه   داده داده پرسشنامه عـودت  پرسشنامه عـودت    208208، ، شدهشده  ععییتوزتوز
و کامل شناخته شد. براي سـنجش رفتـار شـهروندي    و کامل شناخته شد. براي سـنجش رفتـار شـهروندي      للییتحلتحل  قابلقابل

  سـازمانی از ابــزار پرسشـنامه رفتــار شـهروندي ســازمانی ارگــان   سـازمانی از ابــزار پرسشـنامه رفتــار شـهروندي ســازمانی ارگــان   
وجـدان  وجـدان  ، ، ییدوسـت دوسـت   که پنج بعد (آداب اجتماعی، نوعکه پنج بعد (آداب اجتماعی، نوع  استفاده شداستفاده شد

. ایـن  . ایـن  دهددهد  ییکاري، جوانمردي و نزاکت) را مورد بررسی قرار مکاري، جوانمردي و نزاکت) را مورد بررسی قرار م
  تعیین پایـایی تعیین پایـایی   يي]. برا]. برا1155گویه تنظیم شد [گویه تنظیم شد [  2020پرسشنامه در قالب پرسشنامه در قالب 

کرونبـاخ  کرونبـاخ    پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی از ضـریب آلفـاي  پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی از ضـریب آلفـاي  
توضیح آنکـه از  توضیح آنکـه از  برآورد شد. برآورد شد.   00//7171استفاده گردید که مقدار آن استفاده گردید که مقدار آن 
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ازگاري درونـی سـنجه اسـتفاده    ازگاري درونـی سـنجه اسـتفاده    آلفاي کرونباخ براي ارزیابی سآلفاي کرونباخ براي ارزیابی س
  ذکـر ذکـر   انانییشـا شـا . . اسـت اسـت آن مناسب آن مناسب   00//88از از   ترتر  بزرگبزرگشود و مقدار شود و مقدار   میمی

. . ]]2424شـوند [ شـوند [   عموماً ضـعیف تلقـی مـی   عموماً ضـعیف تلقـی مـی     00//66  ازاز  ترتر  کمکماست پایایی است پایایی 
دومین ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه معنویت در دومین ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه معنویت در 

کار میلیمن و همکاران است که سه بعد (احساس همبستگی در عد (احساس همبستگی در کار میلیمن و همکاران است که سه ب
ها) را مورد سنجش ها) را مورد سنجش   اري در کار و هم سویی با ارزشاري در کار و هم سویی با ارزشکار، معنادکار، معناد

گویه است کـه بـر مبنـاي    گویه است کـه بـر مبنـاي      1616. این پرسشنامه داراي . این پرسشنامه داراي دهددهد  ییقرار مقرار م
]. پایـایی ایـن   ]. پایـایی ایـن   88لیکرت تنظیم شـده اسـت [  لیکرت تنظیم شـده اسـت [    يياا  نهنهییطیف پنج گزطیف پنج گز

کـه حـاکی از   کـه حـاکی از     بـود بـود   00//8282پرسشنامه نیز بر اساس آلفاي کرونباخ پرسشنامه نیز بر اساس آلفاي کرونباخ 
  ایـن ایـن   روایـی روایـی قبول این پرسشـنامه دارد. جهـت تعیـین    قبول این پرسشـنامه دارد. جهـت تعیـین      اعتبار قابلاعتبار قابل
هـا، از روایـی محتـوایی و صـوري اسـتفاده گردیـد و       هـا، از روایـی محتـوایی و صـوري اسـتفاده گردیـد و         پرسشنامهپرسشنامه

مشــخص شــد کــه هــر دو پرسشــنامه داراي روایــی محتــوایی و مشــخص شــد کــه هــر دو پرسشــنامه داراي روایــی محتــوایی و 
پرسشنامه بـا موضـوع و   پرسشنامه بـا موضـوع و     ييهاها  صوري هستند و ازنظر انطباق سؤالصوري هستند و ازنظر انطباق سؤال

) ) نفـر نفـر   دودورشته مدیریت (رشته مدیریت (  متخصصانمتخصصان  ددییییاهداف پژوهش مورد تأاهداف پژوهش مورد تأ
هاي هاي     ها از آزمونها از آزمون  دهدهدادا  است. جهت تحلیلاست. جهت تحلیل  نفر)نفر)  (دو(دو  ییروانشناسروانشناس  وو

چندگانـه  چندگانـه    ونونییاي، همبسـتگی پیرسـون و رگرسـ   اي، همبسـتگی پیرسـون و رگرسـ     تی تـک نمونـه  تی تـک نمونـه  
باید اشاره گـردد کـه در ایـن پـژوهش، برخـی      باید اشاره گـردد کـه در ایـن پـژوهش، برخـی        استفاده گردید.استفاده گردید.

مالحظات بالقوه اخالقی وجود داشتند که براي رعایت موازین مالحظات بالقوه اخالقی وجود داشتند که براي رعایت موازین 
  طـور طـور   بـه بـه اندیشـیده شـد.   اندیشـیده شـد.     هـا هـا   آنآناخالق پژوهشی، تمهیداتی براي اخالق پژوهشی، تمهیداتی براي 

، ، موردمطالعهموردمطالعهام این پژوهش در دانشگاه ام این پژوهش در دانشگاه نمونه با علم به اینکه انجنمونه با علم به اینکه انج
صـالح بـود، ضـمن ارسـال     صـالح بـود، ضـمن ارسـال       منوط به اجازه رسمی از مراجـع ذي منوط به اجازه رسمی از مراجـع ذي 

مـذکور و ذکـر   مـذکور و ذکـر       پژوهشـی دانشـگاه  پژوهشـی دانشـگاه      اي خطـاب بـه معاونـت   اي خطـاب بـه معاونـت     نامهنامه
عنوان و اهـداف پـژوهش، رسـماً بـراي انجـام پـژوهش در آن       عنوان و اهـداف پـژوهش، رسـماً بـراي انجـام پـژوهش در آن       
قلمرو مکانی اجازه گرفته شد. پژوهشگر، تعهد خود را در قبال قلمرو مکانی اجازه گرفته شد. پژوهشگر، تعهد خود را در قبال 

ین و مقـررات در طـی انجـام مراحـل گـردآوري و      ین و مقـررات در طـی انجـام مراحـل گـردآوري و      رعایت قوانرعایت قوان
اعـالم  اعـالم    موردمطالعـه موردمطالعـه هـاي  هـاي    بـه دانشـگاه  بـه دانشـگاه    هـاي پـژوهش  هـاي پـژوهش    تحلیل دادهتحلیل داده

توجـه و احتـرام بـه حقـوق،     توجـه و احتـرام بـه حقـوق،       منظـور منظـور   بـه بـه در ادامه در ادامه   ،،. همچنین. همچنیننمودنمود
تـر  تـر    ، پـیش ، پـیش کننـدگان کننـدگان   مشـارکت مشـارکت و انتظـارات  و انتظـارات    هـا هـا   ارزشارزشها، ها،   خواستهخواسته

هـاي پـژوهش و نیـز تعهـدات     هـاي پـژوهش و نیـز تعهـدات       اهداف و نحـوه گـردآوري داده  اهداف و نحـوه گـردآوري داده  
  کننـدگان کننـدگان   مشـارکت مشـارکت شـفاهی بـراي   شـفاهی بـراي     صورتصورت  بهبهپژوهشگر پژوهشگر   اخالقیاخالقی

و ارائــه و ارائــه   بــراي اســتفاده از محتــواي پرسشــنامهبــراي اســتفاده از محتــواي پرسشــنامه  هــاهــا  آنآنتبیــین و از تبیــین و از 
بـه ایـن   بـه ایـن     ي متعاقب آن در گزارش پژوهش، اخـذ شـد؛  ي متعاقب آن در گزارش پژوهش، اخـذ شـد؛  هاها  للییتحلتحل

 حــــریم شخصــــیحــــریم شخصــــیکــــه کــــه   پژوهشــــگر متعهــــد شــــدپژوهشــــگر متعهــــد شــــد  وســــیلهوســــیله

در در   هـا هـا   آنآناز ذکـر نـام   از ذکـر نـام   را رعایت مـی شـود و   را رعایت مـی شـود و     کنندگانکنندگان  مشارکتمشارکت
  ..شدشد  ارياريگزارش پژوهش خوددگزارش پژوهش خودد

  
  

زن زن   116116مرد و مرد و   7272هاي توصیفی افراد نمونه از هاي توصیفی افراد نمونه از   بر اساس شاخصبر اساس شاخص
در رابطــه بــا وضــعیت اشــتغال از کارکنــان در رابطــه بــا وضــعیت اشــتغال از کارکنــان   شــوند.شــوند.  تشــکیل مــیتشــکیل مــی

درصـد رسـمی،   درصـد رسـمی،     2828  کننده در پـژوهش کنـونی  کننده در پـژوهش کنـونی    سازمانی شرکتسازمانی شرکت
درصـد از کارکنـان نیـز قـراردادي     درصـد از کارکنـان نیـز قـراردادي       4848//11درصد پیمانی و درصد پیمانی و   2323//88

درصــد درصــد   2828//66نیـز  نیـز  بودنـد. در رابطـه بــا سـابقه خـدمت کارکنــان     بودنـد. در رابطـه بــا سـابقه خـدمت کارکنــان     
شـش  شـش  درصد داراي سابقه درصد داراي سابقه   2222//88سال، سال،   یک الی پنجیک الی پنجداراي سابقه داراي سابقه 

ــی ده ــی دهال ــال،  ال ــال،س ــابقه    2727//55  س ــد داراي س ــابقه  درص ــد داراي س ــال،   1515-1111درص ــال، س   1212//22س
سـال بـه   سـال بـه     2121درصـد داراي سـابقه   درصـد داراي سـابقه     نُهنُهسال و سال و   2020-1616درصد سابقه درصد سابقه 

هـا نیـز بـا توجـه بـه      هـا نیـز بـا توجـه بـه        اسـتنباطی داده اسـتنباطی داده   للییوتحلوتحل  ههییدر تجزدر تجز  ..بودندبودندباال باال 
ها با استفاده از آزمون ناپـارامتري  ها با استفاده از آزمون ناپـارامتري    ونهونهاینکه نرمال بودن توزیع نماینکه نرمال بودن توزیع نم

بـه  بـه    قـرار گرفتـه اسـت،   قـرار گرفتـه اسـت،     ددییـ ییـ اسـمیرونف مـورد تأ  اسـمیرونف مـورد تأ  -گولموگروفگولموگروف
  اي،اي،  از آزمـون تـی تـک نمونـه    از آزمـون تـی تـک نمونـه    پـژوهش  پـژوهش    سؤاالتسؤاالت  تتییماهماهجهت جهت 

    استفاده شده است.استفاده شده است.  و رگرسیونو رگرسیون  آزمون همبستگی پیرسونآزمون همبستگی پیرسون
نشـان داد کـه میـانگین نمونـه در خصـوص      نشـان داد کـه میـانگین نمونـه در خصـوص        آمـده آمـده   دستدست  نتایج بهنتایج به

(احسـاس  (احسـاس    هـاي آن هـاي آن   فـه فـه کارکنـان و مولّ کارکنـان و مولّ وضعیت معنویت در کـار  وضعیت معنویت در کـار  
هـا)  هـا)    همبستگی در کار، معناداري در کار و هم سـویی بـا ارزش  همبستگی در کار، معناداري در کار و هم سـویی بـا ارزش  

  22//99  ،،33//33، ، 33//33در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ترتیب برابر با در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ترتیب برابر با 
نشان داد که همه نشان داد که همه   يياا  است. همچنین آزمون تی تک نمونهاست. همچنین آزمون تی تک نمونه  33//22و و 

  ها از میانگین سـطح متوسـط و  ها از میانگین سـطح متوسـط و    جز بعد همسویی با ارزشجز بعد همسویی با ارزش  ابعاد بهابعاد به
و به لحاظ آمـاري معنـادار اسـت    و به لحاظ آمـاري معنـادار اسـت      استاست) باالتر ) باالتر 33(عدد (عدد   قبولقبول  قابلقابل

))0505//00==  P.(.(  توان گفـت کـه از دیـدگاه کارکنـان،     توان گفـت کـه از دیـدگاه کارکنـان،       میمی  رورو  ننییازاازا
جـز بعـد همسـویی    جـز بعـد همسـویی      آن همه ابعاد بهآن همه ابعاد به  ييهاها  معنویت در کار و مؤلفهمعنویت در کار و مؤلفه

  ).).یکیک(جدول (جدول   ها در سطح قابل قبولی وجود داردها در سطح قابل قبولی وجود دارد  با ارزشبا ارزش
کـه میـانگین نمونـه    کـه میـانگین نمونـه      هدهددد  یینشان منشان م  tآمده از آزمون آمده از آزمون   دستدست  نتایج بهنتایج به

آن آن   ييهـا هـا   در خصوص وضعیت رفتار شهروندي سازمانی و مؤلفهدر خصوص وضعیت رفتار شهروندي سازمانی و مؤلفه
، وجــدان کـاري، جــوانمردي و  ، وجــدان کـاري، جــوانمردي و  ییدوسـت دوسـت   (آداب اجتمـاعی، نــوع (آداب اجتمـاعی، نــوع 

  ،،33//66نزاکت) در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ترتیب برابر بـا  نزاکت) در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ترتیب برابر بـا  
ــک      33//77و و   33//66،،33//77  ،،33//88  ،،33//77 ــی ت ــون ت ــین آزم ــت. همچن ــک    اس ــی ت ــون ت ــین آزم ــت. همچن اس

سـازمانی از  سـازمانی از    ييرفتـار شـهروند  رفتـار شـهروند    نشان داد کـه همـه ابعـاد   نشان داد کـه همـه ابعـاد     يياا  نمونهنمونه

 یافته ها
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) بـاالتر بـوده و بـه    ) بـاالتر بـوده و بـه    33قبـول (عـدد   قبـول (عـدد     میانگین سطح متوسـط و قابـل  میانگین سطح متوسـط و قابـل  
گفـت  گفـت    تـوان تـوان   ییمم  رورو  ننیی). ازا). ازاP= = 00//0505لحاظ آماري معنادار است (لحاظ آماري معنادار است (

  ييهـا هـا   سـازمانی و مؤلفـه  سـازمانی و مؤلفـه    ييکه از دیدگاه کارکنان، رفتار شهروندکه از دیدگاه کارکنان، رفتار شهروند
 ).).22آن همه ابعاد در سطح قابل قبولی وجود دارد (جدول آن همه ابعاد در سطح قابل قبولی وجود دارد (جدول 

  

  آن يها براي بررسی وضعیت معنویت در کار کارکنان و مؤلفه يا ون تی تک نمونهآزم :1جدول 
 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سطح   انحراف معیار  میانگین  متغیر
  سطح معناداري  مقدار تی  قبول قابل

  0/ 00 5/ 9  3  0/ 67  3/ 2  احساس همبستگی در کار
  0/ 00 5/ 3  3  0/ 72  3/ 2  معناداري در کار

  0/ 36 0/ 9  3  0/ 80  2/ 9  ها یی با ارزشهم سو
  0/ 00 3/ 8  3  0/ 61  3/ 1  معنویت در کار

  

  آن يها براي بررسی وضعیت رفتار شهروندي سازمانی و مؤلفه يا آزمون تی تک نمونه :2جدول 
 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سطح   انحراف معیار  میانگین  متغیر
  سطح معناداري  مقدار تی  قبول قابل

  0/ 00 13/ 0  3  0/ 67  3/ 6  اب اجتماعیآد
  0/ 00 17/ 7  3  0/ 56  3/ 7  یدوست نوع

  0/ 00 19/ 7  3  0/ 53  3/ 7  وجدان کاري
  0/ 00 15/ 8  3  0/ 65  3/ 7  جوانمردي

  0/ 00 13/ 3  3  0/ 60  3/ 5  نزاکت
  0/ 00 25/ 0  3  0/ 38  3/ 6  رفتار شهروندي سازمانی

  

  دهـد دهـد   ییستگی پیرسون نشـان مـ  ستگی پیرسون نشـان مـ  آمده از ضریب همبآمده از ضریب همب  دستدست  نتایج بهنتایج به
  ييرفتـار شـهروند  رفتـار شـهروند    ييهـا هـا   که بـین ابعـاد معنویـت در کـار و مؤلفـه     که بـین ابعـاد معنویـت در کـار و مؤلفـه     

سازمانی رابطه معناداري وجـود دارد. همچنـین نتـایج نشـان داد     سازمانی رابطه معناداري وجـود دارد. همچنـین نتـایج نشـان داد     

رفتـار  رفتـار    ييهـا هـا   که بـین دو متغیـر اصـلی معنویـت در کـار و مؤلفـه      که بـین دو متغیـر اصـلی معنویـت در کـار و مؤلفـه      
  در سطحدر سطح  )) =00r//260260سازمانی رابطه مستقیم و مثبتی (سازمانی رابطه مستقیم و مثبتی (  ييشهروندشهروند

 ست.ست.اا  داردار  ییمعنمعن  00//0505
  

  *اصلی پژوهش يها ضرایب همبستگی بین عوامل و سازه :3جدول 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
1  1                    
2  **484/0  1                  
3  **511/0  **626/0  1                
4  **247/0  *156/0  *154/0  1              
5  *161/0  096/0  112/0  **272/0  1            
6  *173/0  *169/0  093/0  **354/0  **332/0  1          
7  *164/0  069/0  065/0  **191/0  103/0  **317/0  1        
8  **215/0  *152/0  064/0  **233/0  105/0  **233/0  **323/0  1      
9  **780/0  **845/  **871/0  **219/0  *146/0  *171/0  116/0  *166/0  1    

10  **307/0  **202/0  *156/0  *671/0  **552/0  **685/0  **632/0  **607/0  *260/0  1  
= 10= معنویت در کار، 9= نزاکت،8= جوانمردي، 7= وجدان کاري، 6، یدوست = نوع5= آداب اجتماعی، 4= ارزشمندي، 3، معناداري= 2همبستگی،  =1*

  >05/0P< ،**01/0P*رفتار شهروندي سازمانی، 
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حاکی از آن است حاکی از آن است   چهارچهارجدول جدول   همزمانهمزمان  تحلیل رگرسیونتحلیل رگرسیوننتایج نتایج 
کننـده مثبـت و   کننـده مثبـت و     یینـ نـ ییبب  ششییاحساس همبستگی کارکنان در کار پاحساس همبستگی کارکنان در کار پ

ــار شــهروند ــادار رفت ــار شــهروندمعن ــادار رفت   3030و و =P   00//  0000(( ســازمانی اســتســازمانی اســت  ييمعن
//00B=00//  3838در کار (در کار (  ييداردار  یی)؛ اما معن)؛ اما معن P= 00//  0707و وB=  و هـم  ). و هـم .(

ــا  ــویی ب ــا س ــویی ب ــا (  ارزشارزش  س ــا (ه ــت  =00B//0101و و =P 00//  9898ه ــته اس ــت  ) نتوانس ــته اس ) نتوانس
ـ    ييصـورت معنـاداري رفتـار شـهروند    صـورت معنـاداري رفتـار شـهروند      بهبه ـ  سـازمانی را پ ـ ییبب  ششییسـازمانی را پ ـ ن   یین

ر کار توانسته است ر کار توانسته است نماید. اما بعد احساس همبستگی کارکنان دنماید. اما بعد احساس همبستگی کارکنان د
سـازمانی را تبیـین   سـازمانی را تبیـین     ييدرصـد از واریـانس رفتـار شـهروند    درصـد از واریـانس رفتـار شـهروند      هفتهفت
معنـاداري  معنـاداري    ،،احساس همبسـتگی در کـار  احساس همبسـتگی در کـار  است است   ذکرذکر  انانییشاشا  نماید.نماید.

آداب آداب متغیرهــاي مســتقل و متغیرهــاي مســتقل و   هــاهــا  هــم ســویی بــا ارزشهــم ســویی بــا ارزشو و در کــار در کــار 
  نزاکـت نزاکـت   وو  جـوانمردي جـوانمردي   ،،وجـدان کـاري  وجـدان کـاري    ی،ی،دوسـت دوسـت   نوعنوع  ،،اجتماعیاجتماعی

  متغیرهاي وابسته بودند.متغیرهاي وابسته بودند.
  

 رفتار شهروندي سازمانی بر اساس ابعاد معنویت در کار در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ینیب شیپ :4جدول 
 معناداري F  P  R  R2  Beta  T  نیب شیمتغیر پ

  19/ 47  احساس همبستگی در کار
  

00 /0  37 /0  09 /0 30 /0  41 /4  00 /0  
  0/ 38  0/ 87  0/ 07  معناداري در کار
  0/ 98  0/ 018  0/ 01  ها شهم سویی با ارز

  
ــی  ــت بررس ــی جه ــت بررس ــؤالجه ــؤالس ــدل   س ــژوهش از روش م ــلی پ ــدل اص ــژوهش از روش م ــلی پ ــازي   اص ــازي س س

ــد. هــدف از ایــن تحلیــل،   ــد. هــدف از ایــن تحلیــل،  معــادالت ســاختاري اســتفاده گردی معــادالت ســاختاري اســتفاده گردی
ــدل    ــاي اصــلی پــژوهش اســت. م ــین متغیره ــط ب ــدل   بررســی رواب ــاي اصــلی پــژوهش اســت. م ــین متغیره ــط ب بررســی رواب

معنویـت در  معنویـت در    ررییتـأث تـأث آمـده اسـت،   آمـده اسـت،     یـک یـک ساختاري کـه در شـکل   ساختاري کـه در شـکل   
دانشگاه نشـان  دانشگاه نشـان  ي کاري را بر رفتار شهروندي کارکنان ي کاري را بر رفتار شهروندي کارکنان هاها  ططییمحمح

ي کـاري  ي کـاري  هـا هـا   ططییمحـ محـ معنویت در معنویت در   یکیک . با توجه به شکل. با توجه به شکلدهددهد  ییمم
) بـر رفتـار شـهروندي    ) بـر رفتـار شـهروندي    00p<    3333//00 = =ββ//0505((  معنـاداري  معنـاداري    ررییتـأث تـأث 

ي ي هـا هـا   مؤلفـه مؤلفـه بارهـاي عـاملی   بارهـاي عـاملی   عـالوه  عـالوه    بـه بـه سازمانی کارکنـان دارد.  سازمانی کارکنـان دارد.  
  ییعـامل عـامل همبستگی (بار همبستگی (بار مؤلفه مؤلفه هاي کاري براي هاي کاري براي   معنویت در محیطمعنویت در محیط

(بـار  (بـار    هاها  ارزشارزشو همسویی با و همسویی با ) ) 00//7878  ییعاملعامل)، معناداري (بار )، معناداري (بار 00//6464
بعد همسـویی بـا   بعد همسـویی بـا     ي معنویتي معنویتهاها  مؤلفهمؤلفه. در بین . در بین استاست) ) 00//7979  ییعاملعامل

معنویـت  معنویـت    ررییمتغمتغ، ، هاها  مؤلفهمؤلفهبهتر از سایر بهتر از سایر   00//7979ی ی بار عاملبار عاملبا با   هاها  ارزشارزش
. همچنین بارهاي عـاملی  . همچنین بارهاي عـاملی  ددیینمانما  ییممي کاري را تبیین ي کاري را تبیین هاها  ططییمحمحدر در 

  ییعـامل عـامل ي رفتـار شـهروندي سـازمانی شـامل ادب (بـار      ي رفتـار شـهروندي سـازمانی شـامل ادب (بـار      هاها  مؤلفهمؤلفه
  ییعــاملعــامل)، وجــدان (بــار )، وجــدان (بــار 00//4343  ییبــار عــاملبــار عــاملی (ی (دوســتدوســت  نــوعنــوع  )،)،00//5555

ــار 00//4444  ییعــاملعــامل)، جــوانمردي (بــار )، جــوانمردي (بــار 00//6666 ــار ) و نزاکــت (ب   ییعــاملعــامل) و نزاکــت (ب
  مؤلفـه مؤلفـه ي، ي، رفتـار شـهروند  رفتـار شـهروند  ي ي هـا هـا   مؤلفـه مؤلفـه . در بـین  . در بـین  باشـند باشـند   ییمم) ) 00//4242

را را   رریـ یـ متغمتغایـن  ایـن    هـا هـا   مؤلفـه مؤلفـه بیشتر از سایر بیشتر از سایر   00//6666ی ی بار عاملبار عاملوجدان با وجدان با 
آمـده اسـت.   آمـده اسـت.   ) نتایج برازش مـدل  ) نتایج برازش مـدل  33. در جدول (. در جدول (ددیینمانما  ییممتبیین تبیین 

ي بـرازش مـدل پـژوهش بـا     ي بـرازش مـدل پـژوهش بـا     هـا هـا   شـاخص شـاخص الزم به ذکر است که الزم به ذکر است که 
سـازي  سـازي    در مـدل در مـدل   نظـران نظـران   صاحبصاحبي برازش مورد اتفاق ي برازش مورد اتفاق هاها  شاخصشاخص

همچنـان  همچنـان    مقایسه شـده اسـت.  مقایسه شـده اسـت.    ]2255[ساختاري هوپر و همکاران ساختاري هوپر و همکاران 
نسـبت کـاي دو بـه درجـه     نسـبت کـاي دو بـه درجـه       شـده شـده مشـخص  مشـخص    پـنج پـنج   در جـدول در جـدول   کـه کـه 

ــر از ــر ازآزادي کمت ــه  آزادي کمت ــهس ــاخص اســتاســت  س ــاخص . ش ــانگین  . ش ــاي می ــانگین  ریشــه خط ــاي می ریشــه خط
  است و سه شـاخص، است و سه شـاخص،  00//0808نیز کمتر از نیز کمتر از   RMSEA  مجذوراتمجذورات
ــاخص  ــاخص ش ــوییش ــویینیک ــراز  نیک ــرازب ــرازش  GFI  ششب ــاخص ب ــرازش  ، ش ــاخص ب ــاخص ، ش ــاخص ش ش

نیـز مقـادیري   نیـز مقـادیري     CFIتطبیقـی  تطبیقـی    شششـاخص بـراز  شـاخص بـراز    وو  NFI  شدهشده  نرمنرم
ــه خــود اختصــاص داده اســت. همگــی ایــن    00//99بــاالتر از بــاالتر از  ــه خــود اختصــاص داده اســت. همگــی ایــن  را ب را ب

  دهند.دهند.  ها در کل برازش مناسب مدل را نشان میها در کل برازش مناسب مدل را نشان می  شاخصشاخص

  
  برازش مدل برازش مدل ساختاري يها : شاخص3جدول 

PGFI AGFI RFI NFI CFI  GFI RMSEA  X2  
درجه 
  آزادي

51/0  94/0  89/0  93/0  98/0  97/0  045/0  60/26  19  
  

  



  

 

 ... اثر سازي معادالت ساختاري مدل

ت 
الم

ت س
یری

مد
13

94
؛

18)60(
 

44 

  
  ي سازمانی در حالت ضرایب معناداريرفتار شهروند: مدل ساختاري اثر معنویت محیط کاري بر 1نگاره 

  
خالصه با توجه به ضـرایب معنـاداري مـدل سـاختاري،     خالصه با توجه به ضـرایب معنـاداري مـدل سـاختاري،       طورطور  بهبه

ي کاري ي کاري هاها  ططییمحمحه فرضیه اصلی پژوهش و اثر معنویت در ه فرضیه اصلی پژوهش و اثر معنویت در نتیجنتیج
  ))00p<    3333//00 = =ββ//0505بر رفتار شـهروندي سـازمانی کارکنـان (   بر رفتار شـهروندي سـازمانی کارکنـان (   

 ..باشدباشد  ییمم

  
  

بخشی بخشی   معنامعنا  تأکید بر گفتمان معناجویی در کار، شناخت اخالق،تأکید بر گفتمان معناجویی در کار، شناخت اخالق،
کاري، راهبـردي اسـت کـه مـدیران سـازمانی در      کاري، راهبـردي اسـت کـه مـدیران سـازمانی در        ييهاها  ططییبه محبه مح

بع انسـانی از آن  بع انسـانی از آن  هاي اخیر، جهت کارآمـدي مـدیریت منـا   هاي اخیر، جهت کارآمـدي مـدیریت منـا     سالسال
شـده در زمینـه معنویـت در    شـده در زمینـه معنویـت در      هـاي انجـام  هـاي انجـام    . پژوهش. پژوهشرندرندییگگ  ییبهره مبهره م

هاي سازمانی بـه  هاي سازمانی بـه    دهد که معنویت در محیطدهد که معنویت در محیط  محیط کار نشان میمحیط کار نشان می
  شـود. شـود.   رشد و توسـعه رفتارهـاي شـهروندي سـازمانی منجـر مـی      رشد و توسـعه رفتارهـاي شـهروندي سـازمانی منجـر مـی      

مطالعـات مربـوط بـه تحــوالت سـازمانی بـر نقـش معنویــت در       مطالعـات مربـوط بـه تحــوالت سـازمانی بـر نقـش معنویــت در       
ها وجود معنویت در ها وجود معنویت در   وهشوهشو پژو پژ  کندکند  ییمم  ددییکاري تأککاري تأک  ييهاها  ططییمحمح

که منجـر  که منجـر    بخشبخش  اتاتیییک اصل اخالقی حیک اصل اخالقی حعنوان عنوان   بهبهمحیط کار را محیط کار را 
اند و بر ایـن  اند و بر ایـن    گردد، مورد مالحظه قرار دادهگردد، مورد مالحظه قرار داده  به کیفیت متعالی میبه کیفیت متعالی می

چنـان اسـت کـه    چنـان اسـت کـه      باورند که ضرورت معنویت در محیط کار آنباورند که ضرورت معنویت در محیط کار آن
و و   تتیـ یـ و بـراي اجتمـاع، فعال  و بـراي اجتمـاع، فعال    تتییهـا، انسـان  هـا، انسـان    تواند براي سازمانتواند براي سازمان  میمی

از سـوي دیگـر   از سـوي دیگـر     ..]88[  لیت را بـه ارمغـان آورد  لیت را بـه ارمغـان آورد  براي محیط، مسئوبراي محیط، مسئو
  ييدهـد کـه رفتـار شـهروند    دهـد کـه رفتـار شـهروند      ادبیات سازمان و مدیریت نشان مـی ادبیات سازمان و مدیریت نشان مـی 

ــار   ــه رفت ــژه کارکنــان نیســت، ســازمان کارآمــد ب ــار  ســازمانی، وی ــه رفت ــژه کارکنــان نیســت، ســازمان کارآمــد ب ســازمانی، وی
انـد  انـد    سازمانی مدیران نیز نیازمند است تا با تعامل نظـام سازمانی مدیران نیز نیازمند است تا با تعامل نظـام   ييشهروندشهروند

لذا لذا   را در خود تضمین نماید.را در خود تضمین نماید.  ییسازمانسازمان  این دو عنصر، نظام توسعهاین دو عنصر، نظام توسعه
در در   تتیـ یـ معنومعنو  رریـ یـ دو متغدو متغ  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطـه بـین  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطـه بـین  

سـازمانی در دانشـگاه   سـازمانی در دانشـگاه     ييآن بـا رفتـار شـهروند   آن بـا رفتـار شـهروند     ييهاها  کار و مؤلفهکار و مؤلفه
علوم پزشکی شیراز بود. این پژوهش، هم از منظـر تئوریـک و   علوم پزشکی شیراز بود. این پژوهش، هم از منظـر تئوریـک و   

کـاري و هـم از   کـاري و هـم از     ييهاها  ططییواسطه توجه به معنویت در محواسطه توجه به معنویت در مح  بهبه  نظرينظري
ایـن مطالعـه،   ایـن مطالعـه،   منظر کاربردي جذاب اسـت. از دیـدگاه نظـري،    منظر کاربردي جذاب اسـت. از دیـدگاه نظـري،    

ــا       ــود ت ــنهاد نم ــی پیش ــات تجرب ــراي مطالع ــی ب ــدلی پژوهش ــا      م ــود ت ــنهاد نم ــی پیش ــات تجرب ــراي مطالع ــی ب ــدلی پژوهش م
معنویـت در  معنویـت در    ييهـا هـا   پژوهشگران به استناد این مدل بتواننـد مؤلفـه  پژوهشگران به استناد این مدل بتواننـد مؤلفـه  

هــاي هــاي   کــار را بــا رفتــار شــهروندي ســازمانی پیونــد دهنــد. یافتــهکــار را بــا رفتــار شــهروندي ســازمانی پیونــد دهنــد. یافتــه
پژوهش، تائیدي بود بر این موضوع که ضـمن ارتبـاط معنـادار    پژوهش، تائیدي بود بر این موضوع که ضـمن ارتبـاط معنـادار    

ــر معنویــت در محــ ــر معنویــت در محــدو متغی ــار شــهروند  کــاري وکــاري و  ييهــاهــا  ططییدو متغی ــار شــهروندرفت   ييرفت
سازمانی برخی از ابعـاد معنویـت در کـار کارکنـان بـر بـروز و       سازمانی برخی از ابعـاد معنویـت در کـار کارکنـان بـر بـروز و       

سازمانی آنان اثر معناداري دارد. در ایـن  سازمانی آنان اثر معناداري دارد. در ایـن    ييرفتار شهروندرفتار شهروند  ظهورظهور
هـا اشـاره   هـا اشـاره     هاي پژوهش و تبیین آنهاي پژوهش و تبیین آن  بخش مطالعه به تلخیص یافتهبخش مطالعه به تلخیص یافته

 بحث و نتیجه گیري
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همـه ابعـاد معنویـت در    همـه ابعـاد معنویـت در      . نتایج نشـان داد کـه وضـعیت   . نتایج نشـان داد کـه وضـعیت   می شودمی شود
هـا از میـانگین سـطح    هـا از میـانگین سـطح      سـویی بـا ارزش  سـویی بـا ارزش  جز بعـد هم جز بعـد هم   محیط کار بهمحیط کار به

گفـت کـه از   گفـت کـه از     تـوان تـوان   ییمـ مـ   رورو  ننیـ یـ . ازا. ازاباشـد باشـد   ییقبول مـ قبول مـ   متوسط و قابلمتوسط و قابل
آن همـه ابعـاد   آن همـه ابعـاد     ييهـا هـا   دیدگاه کارکنان، معنویت در کار و مؤلفـه دیدگاه کارکنان، معنویت در کار و مؤلفـه 

ها در سطح قابل قبولی وجـود دارد؛  ها در سطح قابل قبولی وجـود دارد؛    جز بعد همسویی با ارزشجز بعد همسویی با ارزش  بهبه
عنـوان  عنـوان    هـا بـه  هـا بـه    توان گفت که همسویی با ارزشتوان گفت که همسویی با ارزش  یافته مییافته می  براساسبراساس

کـاري در دانشـگاه   کـاري در دانشـگاه     ييهـا هـا   ططییاز ابعاد اصلی معنویت در محاز ابعاد اصلی معنویت در محیکی یکی 
علوم پزشکی شیراز در سطح مطلوبی قرار ندارد و تا رسیدن بـه  علوم پزشکی شیراز در سطح مطلوبی قرار ندارد و تا رسیدن بـه  
سطح مطلـوب فاصـله معنـاداري وجـود دارد و ایـن امـر توجـه        سطح مطلـوب فاصـله معنـاداري وجـود دارد و ایـن امـر توجـه        

ــئوالن دانشــگاه را مــ    ــئوالن دانشــگاه را مــ   جــدي مس ــه    طلبــدطلبــد  ییجــدي مس ــه  تــا بــا برنام   ييهــاهــا  تــا بــا برنام
  ییسـازمان سـازمان   توانمندسازي، این بعـد را در کارکنـان و در فرهنـگ   توانمندسازي، این بعـد را در کارکنـان و در فرهنـگ   

  نهادینه نمایند.نهادینه نمایند.
آن آن   ييهـا هـا   رفتار شهروندي سازمانی و مؤلفهرفتار شهروندي سازمانی و مؤلفه  تتییدر خصوص وضعدر خصوص وضع

، وجـدان کـاري، جـوانمردي و    ، وجـدان کـاري، جـوانمردي و    ییدوسـت دوسـت   (آداب اجتماعی، نـوع (آداب اجتماعی، نـوع 
نزاکت) در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نتایج نیز نشان داد کـه  نزاکت) در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نتایج نیز نشان داد کـه  

سـازمانی در سـطح قابـل    سـازمانی در سـطح قابـل      ييدر سازمان همه ابعاد رفتار شـهروند در سازمان همه ابعاد رفتار شـهروند 
تأمـل خواهـد   تأمـل خواهـد     ز این زاویه قابـل ز این زاویه قابـل قبولی وجود دارد. این موضوع اقبولی وجود دارد. این موضوع ا

خـود را بـر حفـظ    خـود را بـر حفـظ      ييهـا هـا   بود که مـدیریت دانشـگاه بایـد تـالش    بود که مـدیریت دانشـگاه بایـد تـالش    
دهـد کـه   دهـد کـه     وضعیت موجود متمرکـز نمایـد. مطالعـات نشـان مـی     وضعیت موجود متمرکـز نمایـد. مطالعـات نشـان مـی     

ســازمانی متغیرهــاي ســازمانی ســازمانی متغیرهــاي ســازمانی   ييکیفیــت متغیــر رفتــار شــهروندکیفیــت متغیــر رفتــار شــهروند
همچون رضـایت شـغلی، نگهـداري سیسـتم، اثربخشـی،      همچون رضـایت شـغلی، نگهـداري سیسـتم، اثربخشـی،        ییمهممهم

  ررییها را تحت تـأث ها را تحت تـأث   ط دارد و آنط دارد و آنوري سازمانی ارتباوري سازمانی ارتبا  و بهرهو بهره  ییییکاراکارا
دهد که رفتـار شـهروندي   دهد که رفتـار شـهروندي     . نتایج مطالعات نشان می. نتایج مطالعات نشان میدهددهد  ییقرار مقرار م

مدیریت با ایجاد و بهبود محیط کـاري مثبـت   مدیریت با ایجاد و بهبود محیط کـاري مثبـت     لهلهییوسوس  سازمانی بهسازمانی به
  ..]99[  قابل پرورش استقابل پرورش است

هاي پژوهش نشان داد که بـین ابعـاد معنویـت در    هاي پژوهش نشان داد که بـین ابعـاد معنویـت در      همچنین یافتههمچنین یافته
طـه معنـاداري   طـه معنـاداري   سـازمانی راب سـازمانی راب   ييرفتـار شـهروند  رفتـار شـهروند    ييهـا هـا   کار و مؤلفـه کار و مؤلفـه 
تجربه نشان داده است کـه در مطالعـات سـازمان و    تجربه نشان داده است کـه در مطالعـات سـازمان و    وجود دارد. وجود دارد. 

و متغیرهـاي  و متغیرهـاي    هـا هـا   دهدهییپدپدي و تبیین رابطه بین ي و تبیین رابطه بین پردازپرداز  ههیینظرنظرمدیریت، مدیریت، 
از منظـر کـاربردي،   از منظـر کـاربردي،   سازمانی مقدمه عمل مدیریت خواهد بـود.  سازمانی مقدمه عمل مدیریت خواهد بـود.  

معنویـت در کـار و   معنویـت در کـار و     ييهـا هـا   هاي پژوهش و ارتباط بین مؤلفـه هاي پژوهش و ارتباط بین مؤلفـه   یافتهیافته
رهنمودهایی بـراي  رهنمودهایی بـراي    تواندتواند  ییسازمانی مسازمانی م  ييرفتار شهروندرفتار شهروند  ييهاها  مؤلفهمؤلفه

نمودن معنویـت  نمودن معنویـت    ییاتاتییسازي و عملسازي و عمل  مدیران دانشگاه جهت نهادینهمدیران دانشگاه جهت نهادینه

موضـوعی کـه بـا عنایـت بـه      موضـوعی کـه بـا عنایـت بـه        در کار بین کارکنان فراهم آورد.در کار بین کارکنان فراهم آورد.
ي آتـی توسـعه   ي آتـی توسـعه   هـا هـا   برنامـه برنامـه در در   تواندتواند  ییممي پژوهشی کنونی ي پژوهشی کنونی هاها  افتهافتهیی

  نتـایج نتـایج   قـرار گیـرد.  قـرار گیـرد.    موردتوجهموردتوجهی ی پزشکپزشکمنابع انسانی در آموزش منابع انسانی در آموزش 
معنویـت  معنویـت    ييهاها  ین مؤلفهین مؤلفهببدهندگان، دهندگان،   پاسخپاسخ  ددییاز داز د  کهکه  دهددهد  ییمم  نشاننشان

سـازمانی رابطـه مثبـت و    سـازمانی رابطـه مثبـت و      ييرفتـار شـهروند  رفتـار شـهروند    ييهاها  در کار و مؤلفهدر کار و مؤلفه
هاي پژوهش کنونی نشـان داد بـین   هاي پژوهش کنونی نشـان داد بـین     وجود دارد. یافتهوجود دارد. یافته  ييداردار  ییمعنمعن

سـازمانی رابطـه   سـازمانی رابطـه     ييدو متغیر معنویـت در کـار و رفتـار شـهروند    دو متغیر معنویـت در کـار و رفتـار شـهروند    
ک از این دو متغیـر،  ک از این دو متغیـر،  مستقیم و معناداري دارند و با افزایش هر یمستقیم و معناداري دارند و با افزایش هر ی

  يي  هاها  یابد. این یافته پژوهش با نتایج پژوهشیابد. این یافته پژوهش با نتایج پژوهشدیگري افزایش میدیگري افزایش می
  ککیــیــ؛ ب؛ ب]1212[20092009ســال ســال در در   ؛ پــاوار،؛ پــاوار،]22[20112011ســال ســال در در   ســاکسســاکس

ــاران، ــاران،زاده و همک ــن،  ؛؛]1818[13901390ســال ســال در در   زاده و همک ــن،دوچــان و پالوم در در   دوچــان و پالوم
ــال  ــال سـ ــ]1177[20052005سـ ــ؛ کرشـ ــال  20022002،،نکنک  ناکوماروناکومارویی؛ کرشـ ــالدر سـ   ؛؛]2020[در سـ

ــامز، ــامز،ویلی ــال در در   ویلی ــال س ــ]2121[20132013س ــو میلیم ــنو میلیم ــنان و فرگوس ــال در در  ان و فرگوس ــال س س
ــم]1010[20082008 ــمه ــی   ه ــتا م ــی راس ــتا م ــاحب راس ــد. ص ــاحب باش ــد. ص ــت در    باش ــران معنوی ــت در  نظ ــران معنوی نظ

تعریـف  تعریـف    بخـش بخـش   اتاتیـ یـ کاري را یک اصـل اخالقـی ح  کاري را یک اصـل اخالقـی ح    ييهاها  ططییمحمح
گردد. بر این باورند کـه  گردد. بر این باورند کـه    د که منجر به کیفیت متعالی مید که منجر به کیفیت متعالی میننکنکن  میمی

توانـد  توانـد    چنـان اسـت کـه مـی    چنـان اسـت کـه مـی      ضرورت معنویت در محیط کار آنضرورت معنویت در محیط کار آن
، فعالیت و براي محیط، ، فعالیت و براي محیط، ها، انسانیت و براي اجتماعها، انسانیت و براي اجتماع  براي سازمانبراي سازمان

  ييهـا هـا   افتـه افتـه ییراسـتا بـا   راسـتا بـا     هـم هـم   ،،. لـذا . لـذا ]88[را بـه ارمغـان آورد  را بـه ارمغـان آورد    تتییمسئولمسئول
به کشف رابطـه مسـتقیمی بـین    به کشف رابطـه مسـتقیمی بـین      مطالعه کنونی دوچان و پالومنمطالعه کنونی دوچان و پالومن

ــار   ــر و رفت ــرد بــا عملکــرد بهت ــار  احســاس ارزشــمند بــودن کــار ف ــر و رفت ــرد بــا عملکــرد بهت احســاس ارزشــمند بــودن کــار ف
در داخل کشور نیز بیـک زاده  در داخل کشور نیز بیـک زاده    ..]1177[شهروندي سازمانی پی بردشهروندي سازمانی پی برد

آنـان در  آنـان در    ..گذارنـد گذارنـد   ییتـه پـژوهش صـحه مـ    تـه پـژوهش صـحه مـ    و همکاران بر این یافو همکاران بر این یاف
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبـت و معنـاداري   پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبـت و معنـاداري   

، تعهـد و نیـز رفتـار    ، تعهـد و نیـز رفتـار    یییی، کـارا ، کـارا ییبین معنویت در کـار و اثربخشـ  بین معنویت در کـار و اثربخشـ  
ــود دارد   ــازمانی وج ــهروندي س ــود دارد  ش ــازمانی وج ــهروندي س ــین]1188[ش ــین. همچن ــه  . همچن ــهیافت ــاي   یافت ــاي ه ه

آیا معنویت فـردي  آیا معنویت فـردي  ««ویلیامز در پاسخ به این پرسش که ویلیامز در پاسخ به این پرسش که   پژوهشپژوهش
نشان داد که رابطـه  نشان داد که رابطـه  » » ندي سازمانی اثرگذار است؟ندي سازمانی اثرگذار است؟بر رفتار شهروبر رفتار شهرو

مثبت و معناداري بین معنویت فردي و رفتار شهروندي سازمانی مثبت و معناداري بین معنویت فردي و رفتار شهروندي سازمانی 
چنـین  چنـین    ایـن ایـن   تـوان تـوان   یی؛ بنابراین یافته مـذکور را مـ  ؛ بنابراین یافته مـذکور را مـ  ]2121[وجود داردوجود دارد

تبیین نمود که در بین کارکنان نیز هرقدر فرد در کـار احسـاس   تبیین نمود که در بین کارکنان نیز هرقدر فرد در کـار احسـاس   
ز خود بـروز  ز خود بـروز  تري اتري اسازمانی مثبتسازمانی مثبت  ييمعنویت کند، رفتار شهروندمعنویت کند، رفتار شهروند

هاي این هاي این   بر اساس یافتهبر اساس یافته  خواهد داد و عکس آن نیز صادق است.خواهد داد و عکس آن نیز صادق است.
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هاي کـاري یـک   هاي کـاري یـک     توان گفت که معنویت در محیطتوان گفت که معنویت در محیط  پژوهش میپژوهش می
اهـداف  اهـداف    ييوجـو وجـو   ضرورت است. معنویت یعنی تمایل بـه جسـت  ضرورت است. معنویت یعنی تمایل بـه جسـت  

  رسـد رسـد   یینهایی زندگی و زیستن بر اساس این اهداف. بـه نظـر مـ   نهایی زندگی و زیستن بر اساس این اهداف. بـه نظـر مـ   
ــر از ، چیــزي ف، چیــزي فکننــدکننــد  ییکارکنــان در هرکجــا کــه فعالیــت مــکارکنــان در هرکجــا کــه فعالیــت مــ ــر از رات رات

کننـد. آنـان در   کننـد. آنـان در     وجو میوجو می  مادي در کار خود را جستمادي در کار خود را جست  ييهاها  پاداشپاداش
هستند و خواسـتار متعـادل   هستند و خواسـتار متعـادل     دبخشدبخشییکار بامعنا و امکار بامعنا و ام  ييوجووجو  جستجست

شاید بتوان اسـتنباط نمـود کـه    شاید بتوان اسـتنباط نمـود کـه      ..]1111[هستندهستند  شانشان  ییساختن زندگساختن زندگ
  ييهـا هـا   ططییاگر در دانشگاه علوم پزشـکی شـیراز معنویـت در محـ    اگر در دانشگاه علوم پزشـکی شـیراز معنویـت در محـ    

رهــاي شــهروندي رهــاي شــهروندي بســیاري از رفتابســیاري از رفتا  ،،کــاري وجــود داشــته باشــد کــاري وجــود داشــته باشــد 
هاي پژوهش رهبري هاي پژوهش رهبري   سازمانی تضمین خواهد شد. بر اساس یافتهسازمانی تضمین خواهد شد. بر اساس یافته

سازمان با توسعه معنویت محیط کاري در سه بعـد کـار معنـادار    سازمان با توسعه معنویت محیط کاري در سه بعـد کـار معنـادار    
ــی و      ــطح گروه ــتگی در س ــاس همبس ــردي، احس ــطح ف ــی و     در س ــطح گروه ــتگی در س ــاس همبس ــردي، احس ــطح ف در س

تواند تواند   میمی  ]1144[سازمانی در سطح سازمانیسازمانی در سطح سازمانی  ييهاها  همسویی با ارزشهمسویی با ارزش
گاه کمـک شـایان   گاه کمـک شـایان   کارکنـان دانشـ  کارکنـان دانشـ    ییدوسـت دوسـت   به تضمین ابعاد نـوع به تضمین ابعاد نـوع 

  ييهــاهــا  تــوجهی نمایــد کــه شــامل همــه نــوع اقــدامات و کمــک تــوجهی نمایــد کــه شــامل همــه نــوع اقــدامات و کمــک 
ــا     ــه ب ــازمان در رابط ــاي س ــر اعض ــه دیگ ــان ب ــه کارکن ــا    داوطلبان ــه ب ــازمان در رابط ــاي س ــر اعض ــه دیگ ــان ب ــه کارکن داوطلبان

به به را را . نزاکت ادبی کارکنان . نزاکت ادبی کارکنان شودشود  میمیمشکالت و وظایف مرتبط مشکالت و وظایف مرتبط 
معناي اجتناب از وارد نمودن خسارات به سـازمان و اندیشـیدن   معناي اجتناب از وارد نمودن خسارات به سـازمان و اندیشـیدن   

ارتقـا  ارتقـا    ،،گـذارد گـذارد   ییمم  ررییتأثتأث  چطور اقدامات فرد بر دیگرانچطور اقدامات فرد بر دیگران  کهکه  ننییبه ابه ا
ــین  و و   دهــددهــد ــان را توســعه بخشــند. همچن ــین  وجــدان کــاري کارکن ــان را توســعه بخشــند. همچن وجــدان کــاري کارکن

کارکنان دانشگاه با لحاظ نمودن معنویـت در کـار جـوانمردي    کارکنان دانشگاه با لحاظ نمودن معنویـت در کـار جـوانمردي    
  ييهــا هــا   بــه معنــاي تمایــل بــه شــکیبایی در مقابــل مزاحمــت      بــه معنــاي تمایــل بــه شــکیبایی در مقابــل مزاحمــت      

گلـه و  گلـه و    کـه کـه   ننیـ یـ بـدون ا بـدون ا   پروراننـد پروراننـد   ییرا در خـود مـ  را در خـود مـ    ررییناپـذ ناپـذ   اجتناباجتناب
و تمایل بـه مشـارکت و   و تمایل بـه مشـارکت و   رفتار اجتماعی رفتار اجتماعی   شکایتی صورت گیرد.شکایتی صورت گیرد.

و وفـاداري در زنــدگی سـازمانی و نیـز ارائــه    و وفـاداري در زنــدگی سـازمانی و نیـز ارائــه      ييررییپـذ پـذ   تتییمسـئول مسـئول 
. بـا  . بـا  ]99[تصویر مناسب از سازمان در آنـان نهادینـه خواهـد شـد.    تصویر مناسب از سازمان در آنـان نهادینـه خواهـد شـد.    

هاي پژوهش، پیشنهادهاي کاربردي پژوهشگر در هاي پژوهش، پیشنهادهاي کاربردي پژوهشگر در   توجه به یافتهتوجه به یافته
بـر  بـر    ژهژهیـ یـ وو  چارچوب موارد مطرح شده در پـژوهش حاضـر و بـه   چارچوب موارد مطرح شده در پـژوهش حاضـر و بـه   

ریـزي  ریـزي    هایی براي بخش برنامههایی براي بخش برنامه  رهیافترهیافتعنوان عنوان   اساس نتایج آن، بهاساس نتایج آن، به
  گذاري در دانشگاه موردمطالعه پیشنهاد نمود:گذاري در دانشگاه موردمطالعه پیشنهاد نمود:  و سیاستو سیاست

ــزاري کارگــاه   -11 ــزاري کارگــاه برگ ــزایش توانمندســازي    برگ ــت اف ــزایش توانمندســازي    هــایی جه ــت اف هــایی جه
  ييهـا هـا   ططییمعنویت در محـ معنویت در محـ   ييهاها  در آشنایی بیشتر با مؤلفهدر آشنایی بیشتر با مؤلفه  ننکارکناکارکنا

  ها در بهبود متغیرهاي سازمانی.ها در بهبود متغیرهاي سازمانی.  کاري و اثر آنکاري و اثر آن

ه کارکنان توسط مـدیران در رابطـه بـا    ه کارکنان توسط مـدیران در رابطـه بـا    ارائه بازخورد مثبت بارائه بازخورد مثبت ب  -22
  ييمـرتبط بـا رفتـار شـهروند    مـرتبط بـا رفتـار شـهروند      ييهـا هـا   تتیـ یـ نحوه انجـام کارهـا و فعال  نحوه انجـام کارهـا و فعال  

منظور افزایش احساس شایستگی و هویت بخشی بـه  منظور افزایش احساس شایستگی و هویت بخشی بـه    سازمانی بهسازمانی به
  ..کارکنان و حفظ رفتارهاي شهروندي سازمانیکارکنان و حفظ رفتارهاي شهروندي سازمانی

شک، بـه دلیـل نوظهـور بـودن ادبیـات معنـاجویی در کـار،        شک، بـه دلیـل نوظهـور بـودن ادبیـات معنـاجویی در کـار،          بیبی
هاي آمـوزش  هاي آمـوزش    در پژوهشدر پژوهش  سازمانسازمان  بخشی بهبخشی به  معنامعنا  شناخت اخالق،شناخت اخالق،

معنویـت  معنویـت    رگـذار رگـذار ییالگوي جامع نقـش تأث الگوي جامع نقـش تأث ««عالی براي دستیابی به عالی براي دستیابی به 
انجـام  انجـام    »»هـاي آمـوزش پزشـکی   هـاي آمـوزش پزشـکی     کاري در محـیط کاري در محـیط   ييهاها  ططییدر محدر مح

نمایــد و نمایــد و   اي در ایــن خصــوص الزم مــیاي در ایــن خصــوص الزم مــی  هــاي گســتردههــاي گســترده  پــژوهشپــژوهش
صادقانه باید اعتراف نمود، طرح پـژوهش حاضـر تبیـین رابطـه     صادقانه باید اعتراف نمود، طرح پـژوهش حاضـر تبیـین رابطـه     

رفتار شـهروندي سـازمانی بـین    رفتار شـهروندي سـازمانی بـین    کاري و کاري و   ييهاها  ططییمعنویت در محمعنویت در مح
  کـاوش کـاوش   باشـد. بـراي  باشـد. بـراي    هاي آغازین راه مـی هاي آغازین راه مـی   کارکنان یکی از قدمکارکنان یکی از قدم

غیرهـاي  غیرهـاي  تتکـاري بـر سـایر م   کـاري بـر سـایر م     ييهـا هـا   ططییمعنویت در محـ معنویت در محـ   بیشتر نقشبیشتر نقش
هاي دانشگاهی و بهداشتی و ارائـه پاسـخ بـه    هاي دانشگاهی و بهداشتی و ارائـه پاسـخ بـه      سازمانی در محیطسازمانی در محیط

  پژوهشـی پژوهشـی   حـوزه پژوهشـی، مطالعـات   حـوزه پژوهشـی، مطالعـات     ننیـ یـ در ادر ا  آتـی آتـی ي ي هـا هـا   سؤالسؤال
  انجام داد:انجام داد:  توانتوان  میمی  رارا  ازجمله موارد زیرازجمله موارد زیر  متعدديمتعددي

و پســایندهاي وجــود معنویـــت در    نـــدهیپــیش آ  کــاوش  -
 کاري و سازمانی   يها طیمح

کـاري و   يهـا  طیرابطه بـین وجـود معنویـت در محـ    بررسی  -
 رضایت شغلی و درگیري شغلی کارکنان 

این پـژوهش آن اسـت    يها افتهینکته شایان توجه در ارتباط با 
ري پژوهش محدود بـه دانشـگاه   که با توجه به اینکه جامعه آما

 اطیپژوهش را باید بااحت يها افتهی. باشد یعلوم پزشکی شیراز م
علـوم پزشـکی تعمـیم داد. اگرچـه بایـد       يهـا  به سایر دانشـگاه 

تجربی جهـانی اسـت؛    يها افتهیراستا با  این مطالعه هم يها افتهی
  جانب احتیاط را رعایت نمود. دیبا ها افتهی میاما در تعم

  
  
مکاري صمیمانه مدیریت امور پژوهشی و کارکنان دانشـگاه  مکاري صمیمانه مدیریت امور پژوهشی و کارکنان دانشـگاه  هه

پیشنهادات پیشنهادات   ازآنازآن  پسپسو و   علوم پزشکی در تحقق اهداف پژوهشعلوم پزشکی در تحقق اهداف پژوهش
 شایسته تقدیر و قدردانی است.شایسته تقدیر و قدردانی است.  داوران مجله،داوران مجله،
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The Use of Structural Equation Modeling and the Effect of 
Spirituality in Workplace on Organizational Citizenship 

Behavior at Shiraz University of Medical Sciences 
 

 
 

  Salimi G1/ Hamrahi F2 
Abstract                    

 
Introduction: With the advent of new concepts such as spirituality in work place, work morale, 
work values, ethics, in recent years, a new paradigm has been introduced in organizations called in 
workplace spirituality. Studies show that organizations using spirituality in workplace, achieve 
higher levels of growth and development in organizational citizenship behavior concept. The main 
objective of this study is to investigate the relationship between the employees` spirituality in 
workplace and organizational citizenship behavior at Shiraz University of Medical Sciences. 
Methods: This is a descriptive-correlative study. Sample size included 260 employees at Shiraz 
University of Medical Sciences. Data gathering instruments consisted of two questionnaires:  the 
first was Organizational Citizenship Behavior measurement and the second one, Milliman et al ` 
Spirituality in Workplace. Reliability coefficients were 0.71 and 0.82 respectively, using 
Chronbach’s formula. The collected data were analyzed using one- sample t-test, Pearson 
correlation, multiple regressions and Structural equation modeling (SEM). 
Results: Findings showed that there are  positive and significant relationship between Spirituality 
in Workplace and its components with Organizational Citizenship Behavior. T test results showed 
that Spirituality in Workplace and Organizational Citizenship Behavior are in a rather good 
correlation. The regression result showed the meaningful impact of the Spirituality in Workplace 
factors on Organizational Citizenship Behavior. 
Conclusion: According to the findings, it can be suggested that the existence of Spirituality in 
Workplace can result in the improvement of Organizational Citizenship Behavior. 
Keywords: Spirituality in Workplace, Organizational Citizenship Behavior, Structural equation 
modelin 
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