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بررسي رابطۀ هوش معنوي و رفتار شهروندي سازماني؛
تحلیل نقش سابقۀ خدمت
دریافت1396/3/8 :

پذیرش1396/6/11 :

(مطالعه موردی :حرم مطهر امامرضا (علیهالسالم))

سید مرتضی غیور باغبانی  ،امید بهبودی  ،مهدی رمضانی  ،علی پورنگ
1

2

3

4

چکیده
رفتــار شــهروندیِ ســازمانی و نتایــج مطلــوب آن در ســازمانها امــری مهــم و حیاتــی اســت.
اهمیــت ایــن موضــوع در ســازمانهای معنــوی و مذهبــی ماننــد آســتان قــدس رضــوی دوچنــدان
اســت .از ای ـنرو ،در پژوهــش حاضــر رابطــه بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندیِ ســازمانی بــا
نقــش تعدیلگــری ســابقۀ خدمــت ،در حــرم مطهــر امامرضا(علیهالســام) بررســی شــده اســت .ايــن
پژوهــش از حیــث هــدف كاربــردي اســت .روش پژوهــش نیــز توصيفــي و از نــوع همبســتگی اســت.
جامعــۀ آمــاری پژوهــش را کارکنــان شــاغل در حــوزه اماکــن متبرکــه تشــکیل دادهانــد كــه تعــداد آنها
 705نفــر اســت و بــر اســاس جــدول مــورگان 247 ،نفــر بهصــورت تصادفــی طبقهبنــدی و بهعنــوان
نمونــۀ آمــاری بــرای پاســخگویی بــه پرسـشنامۀ پژوهــش انتخــاب شــدهاند .ابــزار جمـعآوری دادههــا،
پرســشنامههای اســتاندارد رفتــار شــهروندیِ ســازمانی «بویــل و همــکاران»( )2016و پرســشنامۀ
اســتاندارد هــوش معنــوی «عبدالرحمــن و مدیشــاه»( ،)2015بــوده اســت .بــرای تجزیهوتحلیــل
دادههــا از روش مدلیابــی معــادالت ســاختاری و نرمافزارهــای  SPSSو  LISRELاســتفاده شــد.
نتایــج پژوهــش نشــان داد هــوش معنــوی موجــب افزایــش رفتارهــای شــهروندی ســازمانی میشــود.
همچنیــن نقــش تعدیلگــری مثبـ ِ
ـت ســابقۀ خدمــت در رابطــۀ بین هــوش معنــوی و رفتار شــهروندی
ســازمانی تأییــد شــد.
کلیدواژههــا :هــوش معنــوی ،رفتــار شــهروندی ســازمانی ،ســابقۀ خدمــت ،آســتان قــدس رضوی،
حــرم مطهــر امامرضا(علیهالســام).
 .1استادیار گروه مدیریت دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع)(نویسنده مسئول)ghayoor@imamreza.ac.ir :
 .2دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرودBehboodi_Omid 276 @yahoo.com :
 .3کارشناس ارشد مدیریت اماکن مذهبی دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع)mahdiramazani 88 @gmail.com :
 .4کارشناس ارشد مدیریت ،دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع)A.pourang@imamreza.ac.ir :
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مقدمه
بشــر امــروز باوجــود پیشــرفت و تحــوالت چشــمگیری کــه در جهــان معاصــر بــا آن

روبهروســت ،همچنیــن رشــد روزافزونــی کــه توســط انســان صــورت پذیرفتــه اســت ،بــاز هــم
دچــار ســردرگمی و پوچــی اســت .معنویــت در زندگــی بشــر امــروزی بهظاهــر فرامــوش شــده

اســت ،امــا میــل بــه هــدف و مقصــود چیزی اســت کــه در نهــاد هــر موجود زنــده مــوج میزند
و انســان بهعنــوان اشــرف مخلوقــات ،بــدون هــدف و انگیــزه نمیتوانــد زندگــی خــود را ادامــه

دهــد .پرواضــح اســت کــه بشــر امــروز بهطــرق گوناگــون ســعی دارد تــا اهــداف و انگیزههــای

خــود را در زندگــی بیابد(حســنی آزاد .)14 :1389 ،از طرفــی ،کارایــی و توســعۀ هــر ســازمان
ـد زیــادی بــه کاربــرد صحیــح نیــروی انســانی بســتگی دارد .هــر ســازمانی بــراي نیــل
تــا حـ ّ

بــه اهــداف و انجــام رســالت خــود ،ناگزیــر از توجـــه بـــه عوامـــل انســانی و موضوعــات مرتبــط
بــه وي از جملــه ویژگیهایــی چــون هــوش معنــوی اســت(دهقانی و فضــل الهیقمشــی،

 .)106 :1394معنویــت و مســائل مربــوط بــه آن موضوعــی اســت کــه ذهــن پژوهشــگران را
بــه خــود مشــغول ســاخته اســت .صاحبنظــران علــم مديريــت و ســازمان در آســتانۀ ورود

بــه آينــدهاي متفــاوت و پيچيــده بــر ايــن نكتــه تأكيــد دارنــد كــه موفقيــت در محيــط كاري

بــه مفهومــي فراتــر از مهارتهــاي تكنيكــي آكادميــك وابســته اســت كــه «هــوش عمومــي»
ـم غیرقابــل مشــاهده و بهظاهــر
ناميــده ميشــود .نبــو ِد تعريفهــای عينيتــر بــراي ایــن مفاهیـ ِ

ناملمــوس ،بــراي مدتهــا تــاش بــراي بحــث و تحقيــق در ايــن زمينــه را بــا مشــکل مواجــه

کــرده بود(نجاتــی.)12 :1386 ،

هــوش ،مفهومــی اســت کــه از دیربــاز آدمــی بــه پژوهــش و تفحــص دربــارۀ ابعــاد ،ویژگیهــا

و انــواع آن عالقهمنــد بــوده است(اســدی و همــکاران .)22 :1390،پیشــرفتهای نویــن در

شــاخۀ رفتــار ســازمانی نشــان داده اســت کــه بیگمــان کارکــرد مغــزی بــا تجربههــای معنــوی
همــراه اســت .بــه ســخن دیگــر ،فعالیتهایــی در مغــز انجــام میشــود کــه نقــش معنــوی دارد.
یکــی از ایــن بخشهــای مغــز ،بخــش لپهــای گیجگاهــی اســت کــه پشــت ناحیــۀ گیجگاهی

اســت و عصبشناســان ایــن بخــش را «منطقــۀ خــدا» نامیدهانــد ،زیــرا زمانــی کــه بهطــور
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مصنوعــی تحریــک میشــود ،موضوعهــای مــورد عالقــۀ فــرد ،مفاهیمــی چــون دیــدار خــدا،

گفتــن از دیــن ،از خودگذشــتگی ،فــداکاری و ماننــد اینهــا میشــود(صمدی.)100 :1385 ،

معنویــت شــکلی از هــوش اســت و بهعنــوان یــک بخش درونــی از خویشــتن ،در جهــت توانایی

بهکارگیــری اصــول اخالقــی ـ معنــوی ،در رفتــار و زندگــی الزم اســت .هــوش معنــوی ،مفاهیم
معنویــت و هــوش را درون ســازۀ جدیــد ترکیــب و بــه انســان ایــن فرصــت را میدهــد کــه در

مقابــل واقعیتهــای مــادی و معنــوی حســاس باشــد و رشــد و تعالــی را هــر روز در البـهالی

اشــیا ،مکانهــا ،ارتباطــات و نقشهــا دنبــال کند(شــعبانی .)12 :1394 ،هــوش معنــوی باعــث

میشــود تــا فعالیتهــای روزمــره و معمــول زندگــی بــا احســاس آگاهــی و حضــور قلــب و

حــس تقــدس را در انســان زنــده و حتــی مواجهشــدن
درک ارزش زندگــی همــراه باشــد و
ّ
بــا مقــوالت ماورایــی را تســهیل میکنــد( .)Amram, 2005 :4هــوش معنــوی پیونــد انســان

بــا خالــق خــود اســت .هــوش معنــوی توانایــی انســان بــرای شناســایی قوانیــن حاکــم بــر

زندگی(قوانیــن معنــوی و طبیعــی) و تطابــق زندگی با ایــن قوانیــن اســت(.)Santos , 2006 :2

بــا توجــه بــه شــديدتر شــدن نيــاز بــه اعتمــاد بــراي فعاليــت در ســازمانهاي امــروزي ،نيــاز

بــه معنويــت و توســعۀ هــوش معنــوي در بيــن افــراد افزايــش مييابــد .ريشــۀ اعتمــاد در
بيــن افــراد ،پايبنــدي بــه اصــول معنــوي و اخالقــي بــوده و بــدون آن شــالودههاي ســازمان
متزلــزل اســت .كاركنــان دارای هــوش معنــوي بــاال ،ســرمايهاي بــاارزش براي ســازمان شــمرده
ميشوند(شیاســی و اعتباریــان .)533 :1394 ،ورود معنويــت در ســازمان ،بــه كاركنــان ايــن

توانايي را مـيدهـــد تـــا چشـمانداز يكپارچهتري را نســبت بـــه ســـازمان ،خـــانواده و جامعـــة

خــويش بــهدســت آورنــد(.)Cavanagh , 1999 :186

«رفتــار شــهروندی ســازمانی» یکــی از مقولههایــی اســت کــه در انجــام صحیــح وظایــف

شــغلی بــه کارکنــان کمــک میکنــد .رفتــار شــهروندي ســازمانی ،رفتــاری آگاهانــه ،اختیــاري

و فراوظیفـهاي اســت کــه در افزایــش اثربخشــی عملکــرد ســازمان مؤثــر اســت ،ولــی بهطــور

مســتقیم یــا غیرمســتقیم بهوســیلۀ سیســتم پــاداش رســمی ســازمان مــورد تقدیــر قــرار

نمیگیــرد( .)Markoczy & Xin , 2004 :12واژۀ اختیاريبــودن بیانگــر ایــن اســت کــه ایــن
ـتخدامی کارکنــان قــرار نگرفتــه و کامـ ً
ا انتخابــی اســت و کوتاهــی در آن
رفتارهــا در تعهــد اسـ
ِ
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هیچگونــه تنبیهــی را بهدنبــال نــدارد .ایــن رفتارهــا بــا حفــظ تقویــت و بافــت روانشــناختی

و اجتماعــی بــراي ســازمان ســودمند اســت( .)Organ , 1988 :4از انســان بهعنــوان شــهروند

ســازمانی انتظــار مـیرود بیــش از الزامهــای نقــش خــود و فراتــر از وظایــف رســمی ،در خدمــت

اهــداف ســازمان فعالیــت کنــد .بهعبــارت دیگــر ،ســاختار رفتــار شــهروندی ســازمانی بهدنبــال
شناســایی ،اداره و ارزیابــی رفتارهــای فرانقــش کارکنانــی اســت که در ســازمان فعالیــت میکنند و

در اثــر ایــن رفتارهــای آنان ،اثربخشــی ســازمانی بهبــود مییابــد(.)Bienstock & et al , 2003 :361

میتــوان گفــت ،هــوش و بهتبــع آن هــوش معنــوی ،عاملــی درونــی در انجــامدادن

درســت و منطقــی کارهــا و کارآمــدی کارکنــان اســت و رفتــار شــهروندی ســازمانی نمــو ِد

ـی ایــن هــوش اســت(جهانگیراصفهانی و جهانیــان .)602 :1394 ،بــر اســاس
بیرونــی و عملـ ِ
مطالعــات صورتگرفتــه ،رفتــار شــهروندي ســازماني مســتقيماً بــر رابطــۀ بيــن كاركنــان و
مشــتريان اثرهــای مثبتــي دارد و رضايــت مشــتريان و ادراك آنــان از كيفيــت خدمــات را

بهبــود ميبخشــد( .)Castro , 2004 :284بــه بــاور محققــان ،تشــويق معنويــت در محيــط

كار ميتوانــد منجــر بــه مزايــا و منافعــي از قبيــل افزايــش خالقيــت ،افزايــش صداقــت و

ـس تكامــل شــخصي ،افزايــش تعهــد ســازماني ،بهبــود نگرشهــاي شــغلي
اعتمــاد ،افزايــش حـ ّ

كاركنــان همچــون افزايــش رضايــت شــغلي ،مشــاركت شــغلي و نيــز كاهــش ّنيــات تــرك
محيــط كار ،افزايــش اخــاق و وجــدان كاري ،انگيــزش بيشــتر و نيز عملكــرد و بهــرهوري باالتر
شــود(فتاحی و همــکاران.)1385 ،

توســعۀ مبانــی نظــری دربــارۀ شــمولیت کارکنانــی کــه بهطــور مســتقیم در حــرم مطهــر

امامرضا(علیهالســام) پذیــرای خیــل عظیــم زائــران داخلــی و خارجــی هســتند و تبییــن رابطۀ
هــوش معنــوی آنــان طــی ســنوات خدمتــی بــا اثربخشــی خدمترســانی بــه زائــران و بــروز

رفتــار شــهروندی ســازمانی در تعامــل بــا آنــان و همچنیــن در روابــط بیــن فــردی کارکنــان،

میتوانــد در ارتقــای اثربخشــی خدمــات ارائهشــده بهنحــو چشــمگیری اثرگــذار باشــد.

بنابرایــن ،در پژوهــش حاضــر رابطــۀ هــوش معنــوي و رفتــار شــهروندي ســازماني در حــرم
مطهــر امامرضا(علیهالســام) بــا تحلیــل نقــش ســابقۀ خدمــت بررســي شــده اســت.
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مبانی نظری پژوهش
رفتار شهروندی سازمانی
«ارگان و بیتمن» )1983( 1براي نخستینبار از اصـــطالح رفتـــار شـهرونديِ سـازماني استفاده

ن را اقدامهای بخشي از كاركنان بـــراي بهبـــود بهـــرهوري و همبســـتگي و انســـجام
كردند و آ 
در محـــيط كـــاري دانســتند كــه وراي الزامهــای ســازماني اســت( .)Hodson , 2002 :70آنــان

رفتــار شــهروندیِ ســازمانی را اینگونــه تعریــف میکننــد :رفتارهــای اختیــاری کارکنــان کــه
جــز ِء وظایـ ِ
ـمی آنهــا نیســت و مســتقیم توســط سیســتم رســمی پــاداش ســازمان در
ـف رسـ ِ
نظــر گرفتــه نمیشــود ،ولــی میــزان اثربخشــی ّ
کل ســازمان را افزایــش میدهــد(2011 :1
 .)Khasawneh ,ســازمانها بــدون تمايــل افــراد بــه همــكاری ،قــادر بــه توســعة اثربخشــی خــود

نیســتند .تفــاوت میــان همــكاری خودجوش و اجبــاری ،اهمیــت بســیار دارد .در همــكاری اجباری،
ـد رعايــت الزامهــا انجــام میدهد؛
فــرد وظايــف خــود را در راســتای مقــررات ســازمان و صرفـاً در حـ ّ

درحالیکــه در همــكاری خودجــوش ،افــراد ،انــرژی و بصیــرت خــود را بــرای شــكوفايی توانايیهای
خــود ،بــه نفــع ســازمان بــهکار میگیرند(عطایــی و همــکاران .)1 :1394 ،امــروزه ،در ادبیــات نوين
مديريــت ،از رفتارهــای خودجــوش و آگاهانــة افــراد در ســازمان بــا عنــوان رفتــار شــهروندی

ســازمانی يــاد میشــود .ایــن نکتــه مهــم اســت کــه امــروزه ســازمانها بــه ایــن نتیجــه

رســیدهاند کــه عملکــرد مؤثــر مســتلزم ایــن اســت کــه کارکنــان فراتــر از الزامهــای شــغلی
و رســمی خــود کار کننــد( .)Noor , 2009هــدف رفتــار شــهروندیِ ســازمانی ،کمککــردن
بــه افــراد و ســازمان اســت .در وهلــۀ نخســت ،ایــن رفتارهــا بــه تســهیل روابــط میــان افــراد و

کارکنــان ســازمان کمــک فراوانــی میکنــد و افــراد خــود را موظــف بــه حلکــردن مســائل
و مشــکالت دیگــر همــکاران خــود میداننــد .در گام بعــد ،شــهروند ســازمانی تمــام تــاش

خــود را بــرای کمــک بــه ســازمان در دســتیابی بــه اهــداف خویــش بــه کار میگیرد(محمــودی

و هرنــدی« .)114 :1393 ،کاســترو و همــکاران» عناصــر كليــديِ رفتــار شــهرونديِ ســازماني

را بهصــورت زیــر عنــوان کردهانــد :نوعــي رفتــار ،فراتــر از آنچــه بــراي كاركنــان ســازمان
1. Organ & Bateman
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بهطــور رســمي تشــريح شــده اســت كــه بهصــورت اختيــاري و بــر اســاس ارادۀ فــردي اســت و
رفتــاري اســت كــه بهطــور مســتقيم پاداشــي بهدنبــال نداشــته يــا از طريــق ســاختار رســمي

ســازماني قدردانــي نميشــود ،امــا بــراي اثــر بخشــي و كارايــي عملكــرد ســازمان و موفقيــت

عمليــات آن بســیار مهــم اســت( .)Castro & et al , 2004 :29رفتــار شــهروندیِ ســازمانی در
شــكلهای مختلفــی در ســازمان بهوقــوع میپیونــدد؛ ماننــد وفــاداری ،کمــک بــه ديگــران،
انطبــاق رفتارهــا بــا ســازمان و وجــود کارکنــان ســودآور بــرای ســازمان کــه حتــی در صــورت

نبــود درخواســت رســمی ســازمان ،تمايــل دارنــد توانايیهــای خــود را بــرای پیشــرفت

ســازمان ارائــه دهنــد( .)Lee & et al , 2013 :56رفتــار شــهروندي ســازمانی منافــع بســیاري را
بــراي سازمانهـــا بهبــار م ـیآورد .ایــن منافــع عبارتنــد از :رفــاه افــراد ،گروههــا ،ســازمانها
و در مجمــوع رفـــاه جامعـــه(صمدی میارکالیــی و همــکاران .)123 :1394 ،رفتــار شــهرونديِ

ســازماني ،بهــرهوري كاركنــان و گروههــاي كاري را افزايــش ميدهــد ،كار تيمــي را تشــويق
ميكنــد ،ارتباطــات ،همــكاري و كمكهــاي كاركنــان بــه يكديگــر را افزايــش ميدهــد ،نــرخ

اشــتباهات را كاهــش و مشــاركت و درگيرشــدن كاركنــان در ســازمان را ارتقــا ميدهــد و

ســازماني مناســبي را فراهــم ميكنــد(.)Castro& et al , 2004 :277
بهطــور كلــي جــ ّو
ِ

«ارگان»( )1988پنــج بُعــد بــرای رفتــار شــهروندی ســازمانی معرفــی میکنــد :آداب اجتماعی،

مبیــن میــزان مشــارکت
نوعدوســتی ،وجــدان کاری ،جوانمــردی و نزاکــت .آداب اجتماعــی ّ

فــرد در زندگــی اجتماعــی ســازمان اســت و رفتارهايــی چــون حضــور در فعالیتهــای فــوق

برنامــه ،حمايــت از توســعة تغییرهــای مــورد نظــر مديــران ،تمايــل بــه مطالعــه و افزايــش
ـی مربــوط بــه بهبــود عملیــات ســازمان را در بــر میگیــرد .وجــدان کاری يــا
اطالعــات عمومـ ِ

وظیفهشناســی ،بــه رفتارهايــی فراتــر از الزامهــای تعیینشــده اطــاق میشــود .نوعدوســتی

بــه رفتارهــای مفیــد و ســودبخش ،همچــون صمیمیــت ،همدلــی و دلســوزی بیــن همــكاران
اشــاره دارد کــه بهطــور مســتقیم يــا غیرمســتقیم ،بــه حـ ّ
ـل مشــكالت کاری افــراد کمــک
میکنــد .منظــور از جوانمــردی ،اجتنــاب از واردکــردن خســارت بــه ســازمان ،صبــر در مقابــل

ســختیها و دشــواریهای اجتنابناپذيــر کاری و اجحافهــای شــغلی ،بــدون گلــه و
شــكايت اســت .نزاکــت نیــز بهمعنــای حساســیت نســبت بــه میــزان اثرگــذاری اقدامهــای
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شــخصی بــر سرنوشــت ديگــران اســت(طاهری و همــكاران .)774 :1393 ،مــدل بـهکار رفتــه

در ایــن پژوهــش مــدل «بویــل و همــکاران»( )2016اســت کــه رفتــار شــهروندی ســازمانی را

شــامل رفتار شــهروندی ســازمانی نســبت بــه مراجعــان ،کارکنان(همــکاران) و ســازمان معرفی

و ســنجش میکنــد.

هوش معنوی
تعریــف واحــدی از هــوش بــه نحــوی کــه مــورد قبــول همــۀ صاحبنظــران باشــد ،وجــود

نــدارد .یکــی از تعریفهــای گویــا ،جامــع و پرکاربــرد ،تعریــف «دیویــد وکســلر»)1958( 1
اســت .وی معتقــد اســت «هــوش عبــارت اســت از تفکــر عاقالنــه ،عمــل منطقــی و رفتــار
مؤثــر در محیــط» .بــه نظــر وی ،هــوش مجموعــه و کلّــی اســت از توانمندیهــای یــک فــرد

بــرای فعالیتهــای هدفمنــد ،تفکــر درســت و منطقــی و برخــورد مناســب بــا شــرایط پیرامــون
خود(شــعبانی .)1394 ،بــا وجــود تعریفهــای متفــاوتِ ارائهشــده دربــارۀ هــوش ،عناصــری
از هــوش وجــود دارد کــه مــورد توافــق اغلــب پژوهشــگران اســت .در ســالهای اخیــر،
تعریفهــای هــوش عمدتــاً در یکــی از ایــن ســه طبقــه جــای گرفتهانــد.
 .1توانایی یادگیری :یعنی به آموزشپذیری بهمعنای عام آن تأکید دارند.
ـی پرداختــن بــه امــور انتزاعی :یعنی افراد با هوش بیشــتر بــه امور انتزاعی(اندیشـهها،
 .2توانایـ ِ

نمادهــای کالمــی و عــددی ،مفاهیــم و اصــول) ســر و کار دارنــد تــا امــور عینی(فعالیتهــای
حســی ،ابــزار مکانیکی).
ّ

ّ
حــل مســائل :یعنــی توانایــی پرداختــن بــه موقعیتهــای جدیــد ،نــه فقــط
 .3توانایــی

پاســخدادن بــه موقعیتهــای شناختهشــدۀ قبلــی و تأکیــد بــر آموزشپذیــری و یادگیــری

بهمعنــای عــام دارند(ســیف.)334 :1380 ،

1. Daivid wechsler
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عبــارت هــوش معنــوی را نخســتینبار «زوهــر و مارشــال» )2000( 1مطــرح کردنــد .آنــان

معتقــد بودنــد هــوش معنــوی بــا یکپارچهکــردن هــوش عقالنــی و هــوش هیجانــی ،تعامــل

بیــن فرایندهــای تفکــر منطقــی و هــوش هیجانــی را تســهیل میکنــد و میتوانــد موجــب
رشــد و دگرگونــی شــخصی شــود(دهقانی و فضلالهــی قمشــی .)106 :1394 ،بهکارگیــری
هــوش معنــوی میتوانــد ارتبــاط شــخص بــا خــود ،دیگــران و خــدا و بهخصــوص پــرورش

خودآگاهــی فــرد را تســهیل کنــد .بــا تکیــه بــر اعتقــادات ،هــوش معنــوی قــادر بــه تســهیل و
ارتقــای آگاهــی و احســاس ارتبــاط بــا خــدا و حضــور خــدا میشــود( .)Nasel , 2004 :5هــوش
ـی فــرد را افزایش
معنــوی تصویــر کامــل هــوش انســانی اســت کــه ظرفیتهــای ســازگاریِ روانـ ِ

میدهــد و قــادر اســت هوشــیاری یــا احســاس پیونــد بــا یــک قــدرت برتــر یــا یــک وجــود
مقــدس را تســهیل کنــد( .)Zohar & marshal , 2000 :116هــوش معنــوی دربردارنــدة نوعی
ســازگاری و رفتــار حـ ّ
ـل مســئله اســت کــه باالتریــن ســطوح رشــد را در حیطههــای مختلــف

شــناختی ،اخالقــی ،هیجانــی ،بینفــردی و ....شــامل میشــود و فــرد را در جهــت هماهنگــی

بــا پدیدههــای اطرافــش و دســتیابی بــه یکپارچگــی درونــی و بیرونــی یــاری میکند(غبــاری
بنــاب و همــکاران .)130 :1386 ،بــه نظــر ميرســد هــوش معنــوي از روابــط فيزيكـــي و

ـناختي فــرد بــا محيــط پيرامــون خــود فراتــر م ـيرود و وارد حيطــة شــهودي و متعالــي
شــ
ِ

ديــدگاه فــرد بــه زندگــي خــود ميگــردد .ايــن ديـــدگاه شـــامل همــة رويدادهــا و تجربههــاي
فرد ميشود كه تحت تأثير يك نگاه كلــــي قــــرار گرفتــهانــــد .فــــرد مــيتوانــــد از ايــن

هــــوش بــــراي چارچوبدهــي و تفســير دوبــارۀ تجربههــاي خود بهره بگيـــرد .ايـــن فراينـــد
قـــادر اســـت از لحـــاظ پديدارشـناختي بـه رويـــدادها و تجربههاي فرد غنـــا و ارزش شخصـي

بيشـتري بدهـد(.)Nasel , 2004 :73

«ایمونــز» هــوش معنــوی را مجموع ـهای از تواناییهــا بــرای بهرهگیــری از منابــع دینــی و
معنــوی بــا تمرکــز بــر حـ ّ
ـل مســئله بــرای ســازگاری و رســیدن بــه اهــداف میداند(رجایــی،

« .)39 :1389آمــرام»( )2007هــوش معنــوی را توانایــی بهکارگیــری منابــع ،ارزشهــا و
کیفیتهــای معنــوی میدانــد بهطــوری کــه بتوانــد کارکــرد روزانــه و آسایش(ســامت
1. Zohar & marshal
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جســمی و روحــی) را ارتقــا دهد(قربانــزاده« .)3 :2013 ،کینــگ»( )2008هــوش معنــوی را

مجموعــۀ ظرفیتهــای روانــی میدانــد کــه بــا آگاهــی ،انســجام ،کاربــرد ســازوکار جنبههــای

متعالــی و معنــوی و غیرمــادی وجــود فــرد ســروکار دارد و بــه پیامدهایــی ماننــد بازتــاب عمیق

وجــودی ،افزایــش معنــا ،بازشناســی خــود متعالــی و تســلط ویژگیهــای معنــوی میانجامــد.
مؤسســة آگاهیســنجی پرودیــو( )2005در آمریــکا نیــز شــش مهــارت را بــرای هــوش

معنــوی تعریــف کــرده اســت :دلســوزی بــرای دیگــران ،احســاس ملکوتــی ،خــردورزی ،توانایی

اجتماعیبــودن و گــوشدادن ،تــوکل بــر خــدا ،تعهــد و ایمــان .همچنیــن« ،ولمــن» ادراك
ـی هــوش معنــوی معرفــی میکنــد .در حقیقــت ،هــوش معنــوی
فراحســی را مهــارت اساسـ ِ

مجموعــهای از فعالیتهاســت کــه عــاوه بــر لطافــت و انعطافپذیــری در رفتــار ،ســبب

خودآگاهــی و بینــش عمیــق فــرد نســبت بــه زندگــی و هدفــدار کــردن آن میشــود طــوری

کــه اهــداف ،فراتــر از دنیــای مــادی ترســیم و همیــن فراینــد موجــب ســازگاری فــرد بــا محیط
بهدلیــل خشــنودی و رضایــت دیگــران میشــود ،زیــرا وی بــا ایــن ســازگاری درصــدد جلــب

رضایــت خداونــد متعــال اســت(« .)Wolman , 2001 :45عبدالرحمــن و امدی شــاه»)2015( 1

در پژوهــش خــود بــا عنــوان «اندازهگیــری هــوش معنــوی اســامی بــا اســتفاده از آیــات

قــرآن کریــم و احادیــث پيامبــر اكرم(صلیاهللعلیهوآلــه)» مبتنــي بــر شــريعت مســلمانان،
مدلــي را بــرای اندازهگيــري هــوش معنــوي ارائــه کردهانــد .از آنجاکــه محورهــاي معرفيشــدۀ
هــوش معنــوي شــامل ،آگاهــي متعالــي ،توليــد معنــاي شــخصي ،تفكــر انتقــادي وجــودي ،و

گســترش حالــت آگاهانــه ،بيانگــر محورهــاي هــوش معنــوي اســامي نیســت ،در ايــن مطالعه
مشــخصههاي صداقــت ،مســئوليتپذيري ،تبليــغ و خرد(حكمــت) بهعنــوان ابعــاد هــوش

معنــوي اســامي مطــرح شــده اســت .در ايــن مــدل بــراي توســعه و بســط مــدل اندازهگيــري

و قابــل اعتمــاد و معتبــر بــودن ابعــاد ارائهشــده ،چنديــن آزمــون اعتبارســنجي قابــلاطمينــان

صــورت پذيرفتــه اســت .در ايــن مطالعــه نشــان داده شــده اســت كــه هــوش معنــويِ اســامي

بــه درك بيشــتر مــا از عظمــت خــدا و انجــام نقــش مــا بهعنــوان خليفـهاهلل كمــك ميكنــد.
صفــات حضــرت محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) هماننــد راســتگوی ،امانتــداری ،تبليغ(اشــاعهدهنده
1. Abdul Rahman & Md Shah
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ديــن و مذهــب) و عقــل و خــرد ايشــان ميتوانــد شــالودۀ تــوازن و تعــادل روحي(عاطفــي) و
هــوش معنــويِ بســيار بــاال باشــد .معنــاي صداقت ،صــادق بــودن با خــود ،ديگــران و پــروردگار

اســت .نشــانههاي صداقــت ،از قبيــل احســاس مســئوليت نســبت بــه خداونــد و همچنيــن كار

و پيــروي از صداقــت در دو ســطح فــردي و اجتماعــي و نيــز صــادق بــودن در فكــر ،تــاش و

فعاليــت اســت .چنانكــه خداونــد متعــال در آيــۀ  8ســوره توبــه ميفرمايــد« :اي كســاني كــه

ايمــان آوردهايــد! تقــوا پيشــه ســازيد و از صادقين(راســتان) باشــيد» .صداقــت همچنين بــاور به
انجــام تعهــد بهمنظــور دســتيابي بــه موفقيــت و ســعادت در ايــن دنيــا و آخــرت اســت.

امانتــداري بــه مفهــوم مســئوليتپذيري ،احترامگــذاري ،حســننيت داشــتن ،نشــاندادن

نتيجــۀ مطلــوب و مــورد احتــرام ديگــران اســت .خداونــد متعــال در قــرآن ميفرمايــد« :خداوند

بــه شــما زمــان ميدهــد كــه ســپردهها(امانات) را بــه صاحبانشــان بازگردانيــد و همچنيــن

بيــن مــردم بــه عــدل داوري كنيــد .در حقيقــت ،نيكــو چيــزي اســت كــه خداونــد شــما را بــه
آن پنــد ميدهــد و خداونــد شــنواي بيناست»(نســاء.)58 /

تبليــغ ،توانايــي ارتبــاط ،پاســخگو و شــفافبودن ،توانايــي مواجهــه بــا فشــار و ســختيها و

توانايــي همــكاري و كار در نهايــت آرامــش اســت .امــروزه رســالت بهوســيله وحي(ســخنان

ـد نظــر
خداونــد) ارائــه نميشــود ،امــا رســاندن و آمــوزش اســام بهوســيلۀ قــرآن و سـ ّنت ،مـ ّ
اســت .هــر يــك از مــا بهعنــوان پيــروان حضــرت محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) وظيفــه داريــم

شــيوههاي رعايــت موازيــن اســامي را بــه ســاير مســلمانان آمــوزش دهیــم.

پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ داخلی
«آذرمــی ،فــرزان و امیرنــژاد»( )1395در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی رابطــه هــوش معنــوی

بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی در معلمــان تربیــت بدنــی اســتان اردبیــل» رابطۀ هــوش معنوی

بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی را در معلمــان تربیــت بدنــی در اســتان اردبیل مطالعه و بررســی
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ـازمانی معلمــان
کردنــد .نتایــج نشــان داد بیــن متغیــر هــوش معنــوی بــا رفتــار شــهروندیِ سـ
ِ

تربیــت بدنــی رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن ،بیــن همــۀ ابعــاد هــوش

معنوی(تفکــر انتقــادی وجــودی ،آگاهــی متعالــی ،معناســازی شــخصی ،گســترش وجــودی) با
رفتــار شــهروندیِ ســازمانی و بیــن هــوش معنــوی بــا مؤلفههــای نوعدوســتی ،آداب اجتماعــی،

وجــدان کاری و نزاکــت از رفتــار شــهروندی ســازمانی ،معلمــان تربیــت بدنــی رابطــۀ مثبــت
و معنــاداری وجــود داشــت .امــا بیــن هــوش معنــوی بــا مؤلفههــای جوانمــردی از رفتــار

شــهروندی ســازمانی معلمــان تربیــت بدنــی رابطــه معنــاداری یافــت نشــد .همچنیــن ،نتایــج

ـی رفتــا ِر شــهروندیِ
آزمــون رگرســیون نشــان داد متغیــر هــوش معنــوی توانایــی پیشبینـ ِ
ـازمانی معلمــان تربیــت بدنــی را دارد.
سـ
ِ

«جهانگیــر اصفهانــی و جهانیــان»( )1394در پژوهــش خــود بــا عنــوان «بررســی رابطة هوش

معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان» رابطــۀ هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی

ســازمانی را در میــان کارکنــان اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان قــم بررســی کردنــد .نتایــج

پژوهــش آنــان نشــان داد همــۀ ابعــاد رفتــار شــهروندی ســازمانی ،بجــز جوانمــردی ،بــا هــوش
معنــوی رابطــه مثبــت و معنــاداری دارنــد و رابطــۀ هوش معنــوی و جوانمــردی معنادار نیســت.

«رضایــی و همــکاران»( )1394در پژوهــش خــود بــا عنــوان «رابطــۀ هــوش معنــوی و

راهبردهــای مدیریــت زندگــی بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی معلمــان» رابطــه بیــن هــوش
ســازمانی
معنــوی و راهبردهــای مدیریــت زندگــی بــا رفتــا ِر شــهروندیِ
ِ

معلمــان دبیرســتانهای شــهر قزویــن را بررســی کردنــد .نتایــج پژوهــش آنــان گویــای آن

بــود کــه بیــن هــوش معنــوی و راهبردهــای مدیریــت زندگــی معلمــان بــا رفتــار شــهروندی

ســازمانی آنــان رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و مؤلفههــای هــوش معنــوی و

راهبردهــای مدیریــت زندگــی میتواننــد تغییــرات رفتــار شــهروندی ســازمانی را پیشبینــی

کننــد و متغیرهــای هــوش معنــوی و راهبردهــای مدیریــت زندگــی ،از عوامــل مؤثــر بــر رفتــار
شــهروندی ســازمانی هســتند.

«زارع احمدآبــادی ،میرجلیلــی و شــفیعی رودپشــتی»( )1392در پژوهشــی بــا عنــوان
سال ششم ،شماره  ،23پاییـز  1397فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

20
«رابطــۀ بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی» رابطــۀ بيــن هــوش معنــوي و

رفتــار شــهروندي ســازماني کارکنــان بهزیســتی شهرســتان یــزد را بررســی کردنــد .یافتههــاي

پژوهــش آنــان نشــانگر آن اســت كــه نزديــك بــه  %17رفتــار شــهروندي ســازماني از طریــق

هــوش معنــوي افــراد تبييــن میشــود .همچنيــن ،ايــن نتايــج نشــان ميدهنــد از بيــن ابعــاد
هــوش معنــوي «خودآگاهــي ،عشــق و عالقــه» و «ســجایای اخالقی» بر بــروز رفتار شــهروندي

ســازماني تأثيرگذارتــر هســتند .نتايــج بهدسـتآمدۀ ايــن پژوهــش ،وجــود ارتبــاط بيــن هــوش
معنــوي و رفتــار شــهروندي ســازماني را تأييــد ميکنــد .از ايـنرو ،بــا تقويــت هــوش معنــوي

ـازماني كاركنــان را بهبــود بخشــيد و موجــب اثربخشــي هــر چــه
ميتــوان رفتــار شــهرونديِ سـ
ِ

بيشــتر ســازمان گرديــد.

«پورعباســی ،بنیخدمــت و طاهــری»( )1392در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی رابطــه بیــن

هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان در بیمارســتانها و مراکــز بهداشــت

شهرســتان آســتارا» میــزان هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی و رابطــه میــان هوش

ـازمانی کارکنــان بیمارســتانها و مراکــز بهداشــت شهرســتان
معنــوی و رفتــار شــهروندیِ سـ
ِ

آســتارا را بررســی کردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه بیــن هــوش معنــوی و مؤلفههــای آن بــا رفتار

شــهروندی ســازمانی رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

«کردنائیــج و همــکاران»( )1392در پژوهشــی بــا عنــوان «هــوش معنــوی و رابطــۀ آن بــا

رفتــار شــهروندی ســازمانی» رابطــۀ میــان هــوش معنــوی بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی در

صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران را بررســی کردنــد .نتایــج نشــان میدهــد بیــن

هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی رابطــۀ معنــادا ِر مثبــت وجــود دارد .همچنیــن بــا
اســتفاده از آزمــون فریدمــن مشــخص شــد باالتریــن و پایینتریــن درجــۀ همبســتگی را میــان
هــوش معنــوی بــا مؤلفههــای رفتــار ســازمانی ،بهترتیــب وجــدان کاری و مالحظــه و ادب

دارنــد.

«نودهــی و همــکاران»( )1391در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســي رابطــۀ هــوش معنــوي و

رفتــار شــهروندي ســازماني اعضــاي هيئــت علمــي دانشــگاه» رابطــۀ بيــن هــوش معنــوي و
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رفتــار شــهروندي ســازماني بیــن اعضــاي هيئــت علمــي دانشــگاه حکيــم ســبزواري در ســال
تحصيلــي  1389-1390را بررســی کردنــد .نتايــج ايــن پژوهــش نشــان داد هــوش معنــوي

اعضــای هيئــت علمــي ايــن دانشــگاه بهترتيــب بــا ضريبهــای مســيري 0/47 ،0/29 ،0/20و

 0/27بــر وجــدان کاري ،گذشــت و فــداکاري ،فضيلــت مدنــي و احتــرام و تکريــم آنــان تأثيــر
مســتقيم دارد و تأثيــر هــوش معنــوي بــر نوعدوســتي بــا ضريــب مســيري تأیيــد نشــد.

«قشــقاییزاده و همــکاران»( )1391در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســي رابطــه بيــن هــوش

معنــوي ،هــوش عاطفــي و خودکارآمــدي بــا رفتــار شــهروندي ســازماني در بيــن کارکنــان

زن مؤسســات آمــوزش عالــي شــهر بهبهــان» رابطــه بیــن متغيرهــاي هــوش معنــوي ،هــوش
ـازماني کارکنــان زن در مؤسســات
عاطفــي و خودکارآمــدي اجتماعــي بــا رفتــار شــهروندي سـ
ِ

آمــوزش عالــي شــهر بهبهــان را بررســی کردنــد .يافتههــا نشــان داد بيــن هــوش معنــوي

کارکنــان و مؤلفههــاي آن بــا رفتــار شــهروندي ســازماني رابطــه مثبــت و معنــاداري وجــود

دارد؛ بيــن هــوش هيجانــي کارکنــان و مؤلفههــاي آن بــا رفتــار شــهروندي ســازماني رابطــه

مثبــت و معنــاداري ديــده ميشــود؛ بيــن ميــزان خودکارآمــدي کارکنــان بــا رفتــار شــهروندي

ســازماني رابطــه مثبــت و معنــاداري وجــود دارد.

«موســوی و همــکاران»( )1390در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســي رابطــه هــوش معنــوي و

رفتــار شــهروندي ســازماني معلمــان دبيرســتانهاي شهرســتان زنجــان» بــه مطالعــۀ رابطــه
بيــن هــوش معنــوي و رفتــار شــهروندي ســازماني در بیــن معلمــان دورۀ متوســطه پرداختنــد.
ـي
يافتههــاي پژوهــش نشــان داد بيــن هــوش معنــوي کل بــا رفتــار شــهروندي سـ
ـازماني کلـ ِ
ِ
معلمــان همبســتگي مثبــت و معنــاداري وجــود دارد .همچنيــن مؤلفههاي هــوش معنوي(تفکر
انتقــادي وجــودي ،آگاهــي متعالــي ،معناســازي شــخصي و گســترش خودآگاهــي) ميتواننــد

مؤلفههــای نوعدوســتي و وظيفهشناســي معلمــان را تبييــن و مؤلفههــاي تفکــر انتقــاديِ

وجــودي ،آگاهــي متعالــي و معناســازي شــخصي ميتواننــد مؤلفــه احتــرام و رفتــار شــهرونديِ

کلــي معلمــان را پيشبينــي کننــد .مؤلفههــاي پيشبيــن معناســازي شــخصي
ســازماني
ِ
ِ

و آگاهــي متعالــي ،مؤلفــه بردبــاري و مؤلفههــاي پيشبيــن گســترش خودآگاهــي و تفکــر
انتقــاديِ وجــودي ،ميتواننــد آداب اجتماعــي معلمــان را تبييــن کننــد.
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پیشینۀ خارجی
«انــور 1و دیگــران»( )2015از دانشــگاه بینالمللــی اســامی مالــزی در پژوهشــی بــا عنــوان

«اثــر هــوش معنــوی و ابعــاد آن بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی» ایــن موضــوع را در میــان

 112نفــر از کارکنــان  10واحــد تولیــدی و 10ســازمان اقتصــادی مالــزی بررســی کردنــد.

تجزیهوتحلیــل دادههــای پژوهــش آنــان نشــان داد کارکنــان دارای هــوش معنــوی بــاال ،نقــش

مهمــی در بــروز رفتــار شــهروندیِ ســازمانی در ســازمانها و واحدهــای تولیــدی دارنــد .در

میــان مؤلفههــای هــوش معنــوی ،تفکــر انتقــادیِ وجــودی و آگاهــی معنــوی تأثیــر بیشــتری

بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی دارد.

«راماچانــداران 2و همــکاران»( )2011در مقالــهای بــا عنــوان «هــوش هیجانــی ،هــوش

عاطفــی و رفتــار شــهروندی ســازمانی در محیطهــای خدماتــی» ایــن مؤلفههــا را در بیــن

 131نفــر از کارکنــان صنعــت هتلــداری در هتلهــای زنجیــرهای مالــزی بررســی کردنــد.

نتایــج تجزیهوتحلیــل دادههــا نشــاندهندۀ ایــن بــود کــه هــوش عاطفــی ،واســطهای بیــن
رابطــۀ هــوش هیجانــی و رفتــار شــهروندیِ ســازمانی در ایــن صنایــع خدماتــی اســت .در یــک

چارچــوب مفهومــی در ایــن تحقیــق نشــان داده شــد کــه هــوش عاطفــی و هــوش هیجانــی در
ارتبــاط بــا هــم میباشــند و هــوش عاطفــی و تنظیــم احساســات میتوانــد واســطهای بیــن
هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی و دو شــاخص  ocbابتــکار فــردی و نوعدوســتی

باشــد .بــه عنــوان مثــال ،همیشــه لبخنــد بهعنــوان یــک اصــل درکارکنــان ایــن ســازمانها
الزماالجــرا بــوده و حتــی تجویــز ایــن موضــوع بــرای کلیــۀ کارکنــان خدماتــی حتــی بهصورت

جعلــی و غیرواقعــی میتوانــد بــه هــوش عاطفــی و بــروز رفتارهــای فرانقشــی در ارائــه خدمــات

کمــک شــایانی بکنــد.

«یانــگ و وو )2009( »3در پژوهشــی بــا عنــوان «هــوش معنــوی پرســتاران در دو سیســتم

اجتماعــی چیــن» بــه ایــن نتایــج رســیدند کــه سیســتمهای اجتماعــی روی هــوش معنــوی
1. Anwar
2. Ramachandran
3. Yang & Wu
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پرســتاران تأثیــر داشــتهاند و معنویــت کودکــی و باورهــای مذهبــی و فعالیتهــا بهطــور مؤثــر
پیشبینیکننــدۀ هــوش معنــوی پرســتاران اســت.

ـی هــوش معنــوی را طراحــی کــرد .ایــن پرسـشنامه
«کینــگ» )2008( 1مقیــاس خودگزارشـ ِ

دارای  24آیتــم اســت و بــر اســاس مقیــاس  5گزینـهای لیکــرت پــر میشــود .نمرههــای بــاال

نشــاندهندۀ هــوش معنــویِ بــاال و بــا اســتفاده از تحلیــل عامــل اکتشــافی در یک نمونــۀ 619

نفــری از دانشــجویان دانشــگاه ترنــت کانــادا در ســال  2008آلفــای کرونبــاخ  %95و پایایــی

تنصیــف  %84بــه دســت آمــد.

«ویلگــزورث» )2004( 2در پژوهــش خــود در ســالهای  2003و  2004میــادی بــر روی

ـن افــراد همبســتگی
 5490نفــر از مــردم سراســر جهــان ،نشــان داد میــان هــوش معنــوی و سـ ّ
ی وجــود دارد .ایــن بــدان معنــی نیســت کــه دســتیابی بــه مهارتهــای هــوش معنــوی
قــو 

بهصــورت خودبهخــودی و بــا افزایــش ســن صــورت میگیــرد ،بلکــه گویــای ایــن مطلــب
اســت کــه افــراد بــا افزایــش ســن میتواننــد مهارتهــای هــوش معنــوی را برگزیننــد و

فراگیرنــد و بــه ســطح باالتــری از  SQدســت یابنــد .همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد

زنــان نســبت بــه مــردان نمــرۀ باالتــری بــرای هــوش معنــوی دارنــد.

«المــر» 3و همکارانــش در بررســی پژوهشهــای انجامگرفتــه دربــارۀ آثــار معنویــت بــر

ســامت فــرد ،دریافتنــد معنویــت بــا بیمــاری کمتــر و طــول عمــر بیشــتر همــراه اســت و
افــرادی کــه دارای جهتگیــری معنــوی هســتند ،هنــگام رویارویــی بــا جراحــت ،بــه درمــان

بهتــر پاســخ میدهنــد و بــه شــکل مناســبتری بــا آســیبدیدگی و نقــص عضــو کنــار
میآیند(امونــز2000 ،4).

«پالوتزیــن و الیســون» )1982( 5بــرای ســنجش بهزیســتی معنــوی ،مقیــاس معنــوی را

طراحــی کردنــد کــه جــزء معروفتریــن و پرکاربردتریــن ابزارهایــی اســت کــه در روانشناســی
1. King
2. Wigglesworth
3. Elmer
4. Emmons
5. Paloutzian & Ellison
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بهزیســتی
بــرای مطالعــۀ معنویــت بــهکار مــیرود .ایــن مقیــاس شــامل دو خردهمقیــاس
ِ
ـتی وجــودی اســت .بهزیســتی مذهبــی میــزان ارتبــاط رضایتبخــش فــرد بــا
مذهبــی و بهزیسـ ِ
ـم ایــن مقیــاس بــرای مقاصــد پژوهشــی در جامعههــای
خــدا را انــدازه میگیــرد .مزیّــت مهـ ّ

مختلــف نظیــر دانشــجویان ،پرســتاران ،افــراد عــادی ،بیمــاران روانــی ،بیمــاران جســمانی و...

بـهکار بــرده میشــود .در مطالعــات متعــدد ثابــت شــده اســت کــه ایــن مقیــاس ثبــات درونــی
و روایــی ســازۀ خوبــی داشــته اســت.

مدل مفهومی پژوهش
در ایــن پژوهــش بــرای ســنجش هــوش معنــوی از مــدل «عبدالرحمــن و مدیشــاه»()2015

کــه شــامل مؤلفههــای صداقــت ،تبلیــغ و امانتــداری اســت و بــرای ســنجش رفتــار شــهروندی
ســازمانی از مــدل «بویــل 1و همــکاران»( )2016کــه شــامل مؤلفههــای رفتــار شــهروندی

نســبت بــه زائــران ،همــکاران و ســازمان اســت ،اســتفاده شــده اســت .بهرهگیری از ســنجههای
هــوش معنــوی مبتنــی بــر آموزههای دینــی و همچنیــن بررســی تأثیر آن بــر رفتار شــهروندیِ

ـازمانی ارزشمــدار بهمنظــور توســعۀ تعمیمپذیــری روابــط مــورد
ســازمانی در یــک محیــط سـ
ِ
نظــر در مــدل مفهومــی ،از جملــه ابعــاد نوآورانــه در ایــن پژوهــش اســت.

نگاره  .1مدل مفهومی پژوهش
1. Buil
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روششناسی پژوهش
ايــن پژوهــش از جنبــۀ هــدف كاربــردي اســت .روش پژوهــش ،توصيفــي از نــوع همبســتگی

1

اســت كــه بهصــورت تصادفــي در دســترس بــا اســتفاده از ابــزار پرسـشنامه از بيــن کارکنــان
حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن آســتان قــدس رضــوی گــردآوري شــده اســت.

جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیۀ کارکنــان رســمی ،پیمانی و قــراردادی حــوزۀ معاونت

اماکــن متبرکــه و امــور زائــران حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) اســت کــه در شــش ماهــه

اول ســال  1395مشــغول فعالیــت بودهانــد .ایــن تعــداد برابــر  705نفــر اســت .انتخــاب نمونــه
ـی طبقـهای و حجــم نمونــه بــا توجــه بــه جــدول مــورگان  247نفــر تعییــن
بــا روش تصادفـ ِ

گردیــد .در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه تعــداد نیروهــای هــر مجموعــه حــوزۀ معاونــت اماکــن
متبرکــه و امــور زائریــن ،شــامل  .1مدیریــت امــور انتظامــات و تشــریفات  .2مدیریــت امــور

رفــاه زائریــن  .3مدیریــت امــور روشــنایی  .4مدیریــت امــور خدمــه  .5اداره امــور مهمانســرا و

 .6حــوزه ســتادی دفتــر معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن ،پرسـشنامهها بــه تناســب
تعــداد نیــروی هــر مجموعــه توزیــع شــده اســت .همچنیــن در هــر مجموعــه بــا توجــه بــه
تعــداد کارمنــد ،کارشــناس ،کارشــناس مســئول ،مســئول اداره و مدیــر پرسـشنامهها در هــر

گــروه طبقهبنــدی و بهصــورت تصادفــی توزیــع شــده اســت.

همچنیــن بــا توجــه بــه تنــوع ســاعات خدمتــی در بیــن کارکنــان حــوزه اماکــن متبرکــه،

ســعی شــد بــه تناســب ،در هــر شــیفت و گــروه خدمتــی دعوتنامــه توزیــع و تکمیــل شــود .در

تکمیــل پرسـشنامه همچنیــن بــا درنظرگرفتــن تعــداد خواهــران در هــر مجموعــه خدمتــی،

پرسـشنامهها بــرای خواهــران و بــرادران بــه تناســب توزیــع شــده اســت .بهصــورت تصادفــي

بیــن کارکنــان حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن جمـعآوری شــده اســت .در ایــن
پژوهــش ،بهدلیــل آنکــه ماهیــت آن از نــوع همبســتگی اســت ،از ابــزار پرس ـشنامه اســتفاده
شــده اســت .بههمیــن منظــور ،از پرســشنامه اســتاندارد «عبدالرحمــن و امدیشــاه»
( )2015بــرای متغیــر هــوش معنــوی و نیــز از پرس ـشنامه اســتاندارد «بویــل و همــکاران»
1. Descriptive-Correlation
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( )2016بــرای متغیــر رفتــار شــهروندی اســتفاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش پــس از تدوین

چارچــوب اولیــه ،جهــت ارزیابــی پرس ـشنامه پژوهــش ،بــا اســتفاده از نظرهــای اســتادان و
همچنیــن مشــورت بــا چنــد تــن از متخصصــان و صاحبنظــران حــوزۀ مدیریــت در حــوزۀ

اماکــن متبرکــه ،نظرهــای انتقــادی و پیشــنهادهای اصالحــی آنــان در پرســشنامه اعمــال

شــده اســت .همچنیــن ،بــراي ســنجش پايايــي از روش آزمــون آلفــاي كرونبــاخ در نرمافــزار

آمــاری علــوم اجتماعــی 1نســخه  18/0اســتفاده شــد .ضریبهــا و تفســیر آن در جــدول۱

آمدهاســت.

جدول .1ضريب آلفاي كرونباخ

فرضيههاي پژوهش
فرضيههاي اصلي
 .1بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی در حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و

امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

 .2ســابقه خدمــت رابطــۀ هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی را در حــوزه معاونــت

اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) تعدیــل میکنــد.

)1. statistical Package for Social Sciences (SPSS
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فرضیههای فرعی
 .1بیــن هــوش معنــوي و بعــد زائریــن در رفتــار شــهروندی ســازمانی در حوزه معاونــت اماکن

متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

 .2بیــن هــوش معنــوي و بعــد همــکاران در رفتــار شــهروندی ســازمانی در حــوزه معاونــت

اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) رابطــه معنــاداری وجــود

دارد.

 .3بیــن هــوش معنــوي و بعــد ســازمان در رفتــار شــهروندی ســازمانی در حــوزه معاونــت

اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) رابطــه معنــاداری وجــود

دارد.

 .4ســابقه خدمــت رابطــه هــوش معنــوي و بعــد زائريــن در رفتــار شــهروندي ســازماني را در

حــوزه معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) تعديــل

ميكنــد.

 .5ســابقه خدمــت رابطــه هــوش معنــوي و بعــد همــكاران در رفتار شــهروندي ســازماني را در

حــوزه معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) تعديــل

ميكنــد.

 .6ســابقه خدمــت رابطــه هــوش معنــوي و بعــد ســازمان در رفتــار شــهروندي ســازماني را در

حــوزه معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) تعديــل

ميكنــد.

یافتههای پژوهش
بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــای جمعآوریشــده ،ابتــدا در بخــش آمــار توصیفــی بــه توصیــف

متغیرهــای جمعیتشــناختی پژوهــش شــامل میــزان تحصیــات ،جنســیت و ســابقۀ خدمــت
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پاســخدهندگان پرداختــه میشــود کــه در جــدول 2آمــده اســت .اهمیــت ایــن بخــش بــه

شــناخت متغیرهــای جمعیتشــناختی نمونــۀ انتخابــی و بهطورکلــی جامعــۀ مــورد مطالعــه
مربــوط میشــود کــه از ایــن لحــاظ میتوانــد در تصمیمگیریهــای مدیریتــی بســیار
ضــروری باشــد.

جدول .2متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش

پیــش از آزمــون فرضیههــای پژوهــش بایــد نرمالبــودن دادههــا را مــورد بررســی و آزمــون

قــرار داد .در واقــع ،توزیــع نرمــال دادههــا شــرط ســاختن مــدل معــادالت ســاختاری و تحلیــل

مســیر اســت .مفهــوم توزیــع نرمــال دربــارۀ دادههــای پارامتریــک صــدق میکنــد (نــه دادههای

ناپارامتریــک) .چنانکــه در جــدول 3مشــاهده میشــود ،عــدد معنــاداری بــرای متغیرهــای

هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی بــه ترتیــب برابــر بــا  0/063و  0/087اســت ،کــه
هــر دو بیشــتر از  0/05اســت؛ لــذا نرمالبــودن دادههــای پژوهــش تأییــد میشــود.
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جدول  .3آزمون نرمالبودن دادهها

جدول  .4شاخصهای برازندگی مدل پژوهش

بــا توجــه بــه شــاخصهای مختلفــی کــه در جــدول 4ارائــه شــده اســت ،میتــوان بیــان کــرد

کــه مــدل ارائهشــده بــا دادههــا بــرازش مناســبی دارد.

در ادامه ،با توجه به مدل ،فرضیه های پژوهش بررسی میشود:
ابتــدا بــرای فرضیــۀ اصلــی اول نتایــج تحلیــل ســاختاری کــه با نرمافــزار لیــزرل انجــام گرفته

اســت ،ارائه میشــود:
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نگاره  .2نتیجۀ ضریب مسیر در حالت تخمین استاندارد برای فرضیۀ اصلی اول

نــگاره 2نتایــج ضریبهــای مســیر را در حالــت تخمیــن اســتاندارد نشــان میدهــد .چنانکــه

مالحظــه میشــود ،بیــن دو متغیــر هــوش معنــوی بهعنــوان متغیــر مبــدا و رفتــار شــهروندی

ســازمانی بــه عنــوان متغیــر مقصــد ،ضریــب مســیر استانداردشــده برابــر بــا  0/78اســت .امــا
صرفــاً بــا بهدســتآوردن ضریــب مســیر نمیتــوان ادعــا کــرد متغیــر مســتقل بــر متغیــر
وابســته تأثیرگــذار بــوده و نتایــج ضریبهــای مســیر بیــن ایــن دو قابــل قبــول اســت زیــرا
ضریــب بهدســتآمده بایــد حداکثــر در ســطح خطــای مــورد نظــر ( )% 5معنــادار باشــد.

نــگاره  3آمــاره  tرا بــرای هــر یــک از ضریبهــا نشــان میدهــد.

اصلی اول
نگاره  .3نتیجۀ آماره  tبرای فرضیۀ
ِ
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چنانکــه در نــگاره  3مشــاهده میشــود آمــاره  tدر ایــن مســیر برابــر  7/88اســت کــه در

ســطح خطــای  %5قابــل قبــول اســت؛ لــذا بــا اطمینــان  %95میتــوان گفــت فــرض صفــر
رد و فــرض مقابــل تأییــد میشــود؛ یعنــی بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی

در حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) رابطــه

معنــاداری وجــود دارد.

در ادامــه فرضیــه اصلــی دوم بررســی میشــود .در ایــن فرضیــه ،متغیــر ســابقۀ خدمــت

بهعنــوان متغیــر تعدیلکننــده ایفــای نقــش میکنــد؛ بــه ایــن صــورت کــه ایــن متغیــر
ممکــن اســت در رابطــۀ بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندیِ ســازمانی تأثیرگذار باشــد .لذا
در نرمافــزار پــس از ورود دادههــای متغیــر تعدیلکننــده ،نتایــج بــه شــرح زیــر ارائــه میشــود:

اصلی دوم
نگارۀ  .4نتایج ضریب مسیر در حالت تخمین استاندارد برای فرضیۀ
ِ

نــگارۀ 4نتیجــۀ ضریــب مســیر را در حالــت تخمیــن اســتاندارد بــا ورود متغیــر تعدیلگــر

ســابقۀ خدمــت نشــان میدهــد .چنانکــه مالحظــه میشــود ،بیــن دو متغیــر هــوش معنــوی

بهعنــوان متغیــر مبــدأ و رفتــار شــهروندی ســازمانی بهعنــوان متغیــر مقصــد بعــد از ورود
متغیــر تعدیلگــر ســابقۀ خدمتــی ضریــب مســیر استانداردشــده برابــر بــا  0/71اســت .امــا

ـی دوم ،بایــد نتایــج آمــارۀ  tرا در ایــن حالــت بررســی کــرد .در
بــرای تأییــد یــا ر ّد فرضیــۀ اصلـ ِ
نــگاره  5آمــارۀ  tنمایــش داده میشــود.
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اصلی دوم
نگارۀ  .5نتایج ضریب مسیر در حالت تخمین استاندارد برای فرضیۀ
ِ

چنانکــه در نــگارۀ  5مشــاهده میشــود آمــاره  tدر ایــن مســیر برابــر  7/88اســت کــه در

ســطح خطــای  %5قابــل قبــول اســت؛ لــذا بــا اطمینــان  %95میتــوان گفــت فــرض صفــر
رد و فــرض مقابــل تأییــد میشــود .بنابرایــن ،متغیــر ســابقۀ خدمــت رابطــۀ مذکــور را تعدیــل

میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،ســابقۀ خدمــت رابطۀ هــوش معنــوی و رفتار شــهروندی ســازمانی
را در حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام)
تعدیــل میکنــد.

در ادامــه نتایــج آزمــون همبســتگی پیرســون نیــز بــرای فرضیــه اصلــی در جــدول 5ارائــه

میشــود کــه حاکــی از وجــود همبســتگی میــان دو متغیــر بازارگرایــی و عملکــرد اســت .عــدد

بهدســتآمده نیــز در ســطح معنــاداری  %95معنــادار اســت.
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اصلی پژوهش
جدول  .5نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای دو متغیر
ِ

نتایــج جــدول 5حاکــی از وجــود رابطــۀ معنــادار بیــن دو متغیــر هــوش معنــوی و رفتــار

شــهروندی ســازمانی اســت کــه مؤیــد نتایــج قبلــی بهدس ـتآمده در تحلیــل مســیر اســت.
جدول  .6نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیر هوش معنوی
و ابعاد متغیر رفتار شهروندی سازمانی

چنانکــه در جــدول  6مشــاهده میشــود ،متغیــر هــوش معنــوی بــا ابعــاد زائریــن ،همــکاران

و ســازمان در رفتــار شــهروندی ســازمانی ،رابطــۀ معنــاداری دارد؛ لــذا ایــن نتایــج نیز مؤید ســه

ـی نخســت اســت .در پایــان ،خالصـهای از کلیــۀ آزمونهــای انجامشــده و نتیجــۀ
فرضیــۀ فرعـ ِ

آن ،در جــدول 7ارائــه شــده اســت.
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جدول  .7خالصۀ نتایج آزمونها

ـی اول تأییــد و مقــدار ضریــب مســیر
چنانکــه در جــدول 7مالحظــه میشــود ،فرضیــۀ اصلـ ِ

و آمــارۀ  tبــرای آن بهترتیــب  0/78و 7/88شــده اســت .همچنیــن ،درخصــوص فرضیــۀ اصلــی

دوم بــا ورود نقــش تعدیلگــر ،ســابقۀ خدمــت مقــدار ضریــب مســیر و آمــاره  tبــرای آن
بهترتیــب  0/71و  ، 7/88فرضیــه دوم نیــز تأییــد شــده اســت.

درخصــوص فرضیههــای فرعــی یــک تــا چهــار ،بهترتیــب بــا ضریبهــای مســیر ،0/83

 0/71و  0/68و بــا آمارههــای  9/73 ،8/77 tو  7/13رابطــۀ ابعــاد رفتــار شــهروندی ســازمانی

بــا هــوش معنــوی تأییــد شــده اســت .فرضیههــای فرعــی 4تــا  6نیــز پــس از مداخلــۀ نقــش
تعدیلگــری ســابقۀ خدمــت ،بهترتیــب بــا ضریبهــای مســیر  0/69 ،0/76و  0/61و بــا

آمارههــای  8/32 ،6/98 tو  7/45تأییــد شــده اســت.
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نتیجهگیری
بیــن هــوش معنــوي و بعــد زائریــن در رفتــار شــهروندی ســازمانی در حــوزه معاونــت اماکــن

متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

دربــارۀ ایــن فرضیــه یعنــی رابطــۀ بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی ،اثــر

معنــادار و مثبتــی بهدســت آمــد کــه ایــن نتیجــه ،فرضیــۀ نخســت پژوهــش را تأییــد کــرد.
هــوش معنــوی کاربــرد انطباقــی اطالعــات معنــوی بــا هــدف تســهیل حـ ّ
ـل مســائل روزمــره و
دســتیابی بــه هــدف اســت و از آنجاکــه رفتــار شــهروندی ســازمانی هــم بهنوعــی بــه دنبــال
ایــن مهــم اســت ،بایــد بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندیِ ســازمانی رابطــه وجود داشــته
باشــد کــه نتایــج پژوهــش ،ایــن مهــم را نشــان داده اســت .رابطــۀ بیــن هــوش معنــوی و

رفتــار شــهروندی ســازمانی بــا ســایر مطالعــات مرتبــط پیشــین نیــز مطابقــت دارد .بهعنــوان

نمونــه «زارع احمدآبــادی و همــکاران» (« ،)1392پورعباســی و همــکاران» (« ،)1392نودهــی

و همــکاران» (« ،)1391قشــقاییزاده و همــکاران» ( )1391و «موســوی و همــکاران» ()1390

در پژوهــش خــود وجــود رابطــه بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندیِ ســازمانی را تأییــد

کردهانــد .همچنیــن «آفتــاب انــور و دیگــران» ( )2015از دانشــگاه بینالمللــی اســامی مالــزی،
در پژوهــش خــود اثــر ابعــاد سـهگانۀ هــوش معنــوی بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی را تأییــد

کردهانــد .بنابرایــن ســازمان میتوانــد بــا توجــه بــه عوامــل تقویتکننــدۀ هــوش معنــوی،
رفتــار شــهروندی ســازمانی را بهبــود ببخشــد و اثربخشــی مثبــت ســازمان را بهدنبــال داشــته

باشــد .بــرای بهبــود ایــن رابطــه میتــوان بــه عواملــی چــون رضایــت شــغلی ،تعهــد ســازمانی،
عدالــت ســازمانی ،ســبک رهبــری ،حمایــت ســازمانی و ...اشــاره کــرد.

ـی اول کــه رابطــه هــوش معنــوی بــا ســه
ـی مربــوط بــه فرضیــۀ اصلـ ِ
دربــارۀ ســه فرضیــۀ فرعـ ِ

مؤلفــۀ بعــد زائریــن ،همــکاران و ســازمان ،رفتــار شــهروندی ســازمانی مــورد تأییــد قــرار گرفته
اســت .هــوش معنــوی نوعــی هــوش غایــی اســت کــه مســائل معنایــی و ارزشــی را بــه مــا

نشــان داده و مســائل مرتبــط بــا آن را بــرای مــا حــل میکنــد .هــوش معنــوی هوشــی اســت

کــه اعمــال و رفتــار مــا را در گســترههای وســیع از نظــر بافــت معنــا جــا میدهــد و معنـادار
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ی را نســبت بــه مرحلــه دیگــر بررســی میکنــد (, 2000 :117
بــودن یــک مرحلــه از زندگ ـ 

 .)Zohar & marshalبنابرایــن ،ارتبــاط آن بــا رفتارهــا و اعمــال داوطلبانــۀ فــرد نســبت بــه

زائــران ،همــکاران و ســازمان دور از ذهــن نیســت.

ســابقۀ خدمــت رابطــه هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی را در حــوزۀ معاونــت

اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امامرضــا (علیهالســام) تعدیــل میکنــد.

در ایــن پژوهــش فرضیــۀ نقــش تعدیلگــری ســابقۀ خدمــت در رابطــه بیــن هــوش معنــوی

و رفتــار شــهروندیِ ســازمانی در حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر،
تأییــد شــد .بــر ایــن اســاس مــرور مطالعــات نشــان میدهــد ســابقۀ خدمــت میتوانــد عامــل
مهــم در رابطــۀ بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی باشــد .ایــن موضــوع در

یافتههــای ایــن پژوهــش بهدســت آمــده اســت .نتیجــۀ ایــن فرضیــه تحقیــق مشــابهی را

مبیــن تأثیــر ســوابق شــغلی در رابطــۀ
نداشــته و بــرای اولینبــار صــورت گرفتــه اســت کــه ّ

بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی اســت ،زیــرا هرچــه ســابقۀ فــرد در ســازمان
افزایــش مییابــد ،ســعی در بــروز رفتارهــای داوطلبانــه و مثبــت بــرای ســازمان دارد و ایــن

میتوانــد بهدلیــل امنیــت شــغلی و یــا مــوارد اینچنیــن باشــد .ایــن مهــم نیــز در آمــار
توصیفــی نمایانگــر بــود کــه ســابقۀ شــغلی %80از نمونــۀ آمــاری بیــن  5تــا  25ســال اســت

کــه نشــاندهندۀ ســابقه شــغلی بــاال در ســازمان اســت .همچنیــن بهدالیــل گوناگــون مثــل
امنیــت شــغلی ،وابســتگی شــغلی و ...میتــوان تأییدشــدن فرضیــه را درســت دانســت.

پیشنهادهای کاربردی پژوهش
یافتههــای ایــن پژوهــش کاربردهــای مختلفــی جهــت حــوزۀ اماکــن متبرکــۀ حــرم مطهــر

امامرضــا (علیهالســام) و ســایر اماکــن متبرکــه و مقدســه و کلیــۀ حوزههایــی کــه در راســتای

خدمترســانی بــه زائــران اماکــن مقدســه فعالیــت میکننــد ،خواهــد داشــت .یافتههــای ایــن

پژوهــش رابطــۀ معنـاداری بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی بــا درنظرگرفتــن
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نقــش تعدیلگــری ســابقۀ خدمــت را نشــان میدهــد .بــر ایــن اســاس و در جهــت بهبــود و
افزایــش متغیرهــای مــورد بررســی ،پیشــنهادهای زیــر ارائــه میشــود:

 .1بــا توجــه بــه رابطــۀ معنــادار بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی ،پیشــنهاد

میشــود رفتــار شــهروندیِ ســازمانی یــک ارزش ســازمانی شــناخته شــود و هرچنــد در تعریف
آن ذکــر شــد کــه ایــن رفتارهــا بــدون چشمداشــت بــه پــاداش توســط سیســتم رســمی

ســازمان شــکل میگیرنــد ،ضمــن ارجنهــادن بــه اینگونــه رفتارهــا ،بهنحــو مناســبی مــورد

توجــه قــرار گیــرد تــا بهصــورت یــک فرهنــگ ســازمانی ترویــج شــود.

 .2بــا عنایــت بــه اینکــه بخــش اعظــم افــراد خدمترســان بــه زائــران در حــوزۀ اماکــن

متبرکــه حــرم امامرضــا (علیهالســام) و بیشــتر عتبــۀ مقدســه را نیروهــای افتخــاری تشــکیل
میدهنــد و ایــن
خــدام بهصــورت داوطلبانــه خدمــت میکننــد ،بُعــد رفتــار شــهروندیِ
ّ

ســازمانی در آنهــا بیشــتر خواهــد بــود ،زیــرا ایــن رفتــار نیــز داوطلبانــه اســت .لــذا پیشــنهاد
میشــود مســئوالن در حفــظ ایــن فضــا و نهادینهکــردن آن بیــش از پیــش کوشــا باشــند.

 .3بــرای ایجــاد رفتارهــای مثبـ ِ
ـت شــهروندیِ ســازمانی ،نخســت بایــد ارزشهــا و هنجارهــای

فــردیِ کارکنــان شناســایی شــود .ســپس میتــوان رفتارهایــی را کــه منجــر بــه نمایانشــدن

ایــن ارزشهــا میشــود ،شناســایی کــرد .بــرای شــناخت ایــن ارزشهــا و همچنیــن رفتارهــای
مثبــت میتــوان از جلســات طوفــان فکــری اســتفاده کــرد .از طریــق ایــن جلســات ،رفتارهــای

متناســب بــا ارزشهــای موجــود شناســایی خواهنــد شــد .بــرای ایجــاد و نهادینهکــردن ایــن

رفتارهــای مثبــت شــهروندی در اماکــن متبرکــه و ســایر ســازمانهای مشــابه ،بایــد گامبـهگام
ـل کا ِر کوتاهمــدت نیســت ،بلکــه
حرکــت کــرد زیــرا فراینــد رفتــار شــهروندیِ ســازمانی ،حاصـ ِ

یــک فراینــد مــداوم و زمانبــر اســت .بنابرایــن بــه اماکــن متبرکــۀ مذهبــی پیشــنهاد میشــود
بــا برگــزاری کالسهــا و کارگاههــای آموزشــی کافــی ،متناســب و مــور د نیــاز در زمینــۀ اصــول
رفتــار شــهروندی ســازمانی ،اســتفاده از بروشــورها ،پوســترها و عکسهــا در زمینــۀ تقویــت
رفتارهــای شــهروندیِ ســازمانی و مؤلفههــای آن و مشــخصکردن محــدودۀ رفتارهــای درون

نقــش و رفتارهــای فرانقــش و ایجــاد انگیــزه در کارکنــان بــرای پرداختــن به رفتارهــای فرانقش
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و اســتفاده از مؤلفههــای رفتــار شــهروندی ســازمانی ،در ارزیابــی عملکــرد کارکنــان ،زمینــۀ
ارتقــای رفتارهــای شــهروندی را در میــان کارکنــان فراهــم آورنــد.

 .4بــا عنایــت بــه رابطــۀ معنویــت و هــوش معنــوی و بهمنظــور اثربخشــی بیشــتر مدیریــت

اســامی در اماکــن مذهبــی ،پیشــنهاد میشــود در گزینــش و انتخــاب مدیــران و مســئوالن از

کلیــۀ ابعــاد هــوش بهویــژه هــوش معنــوی بهرهگیــری شــود.

 .5بــا توجــه بــه مؤلفههــای هــوش معنــوی و لــزوم حضــور پرســنلی بــا ســطح هــوش

معنــوی مطلــوب در اماکــن متبرکــه ،پیشــنهاد میشــود در هنــگام جــذب کارکنــان بهمنظــور
خدمترســانی در اماکــن مقدســه ،بــه ایــن جنبــۀ هــوش بیشــتر تأکیــد و در آزمــون جــذب،
مصاحبــه و ســایر مراحــل گزینشــی از مؤلفههــای هــوش معنــوی اســامی اســتفاده شــود.

 .6بــا عنایــت بــه آموزشپذیــریِ رفتــار شــهروندیِ ســازمانی ،پیشــنهاد میشــود آموزشهــای
ِ
مثبــت فرانقشــی ،در ســرفصل آموزشهــای بــدو خدمــت و حیــن
مربــوط بــه ایــن رفتــار

خدمــت لحــاظ گــردد.

ـازمانی مــورد قبــول در کنــار نیروهــای
 .7حضــور کارکنــان باســابقه بــا رفتــار شــهروندیِ سـ
ِ

جدیــد ـ بهنحــوی کــه بهصــورت متناســب در همــه گروههــای خدمتــی توزیــع شــود ـ
میتوانــد بهعنــوان الگویــی مثبــت ،اثرپذیــری مناســبی را بههمــراه داشــته باشــد.
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