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 یو اعتماد سازمان یعدالت سازمان ی،سازمان یترابطه معنو یبررس

  یسازمان یبا رفتار شهروند

 واحد بهبهان یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم

 2 ینسابگم موسوو  1 زاده یینصراله قشقا

 چکیده
ر امعنویت در محیط کار، عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با رفترابطه هدف از پژوهش حاضر بررسی 

شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان است. پژوهش به روش توصیفی از 
این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  (N= 112نوع همبستگی است. جامعه آماری )
ین شللد و از ( با اسللتفاده از جدول کرسللی و مورگان تعیn= 128بهبهان بود. حجم نمونه مورد نیاز )

طریق روش نمونه گیری تصلللادفی سلللاده انتخاب گردید. برای سلللنجش متغیرهای مورد مطالعه از 
پرسللشللنامه های معنویت محیط کار، عدالت سللازمانی، اعتماد سللازمانی و رفتار شللهروندی سللازمانی 

شد. داده ستفاده  سیونا سون و رگر ستگی پیر ضریب همب ستفاده از آزمونهای  صل با ا رد وم های حا
ماد عدالت سلللازمانی و اعت و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشلللان داد که بین معنویت محیط کار،تجزیه

داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصللل از تحلیل رفتار شللهروندی سللازمانی رابطه معنی سللازمانی با
سازمانی و اعتم سه متغیر معنویت محیط کار، عدالت  شان داد که هر  سیون چندگانه ن سازمرگر انی اد 

 توانایی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند.
 

 .رفتار شهروندی، معنویت محیط کار، عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی کلمات کلیدی:

 

 

                                                 
 یرانبهبهان، ا ی،آموزش یریتاحد بهبهان، گروه مدو ی،دانشگاه آزاد اسالم 1
 یرانبهبهان، ا ی،آموزش یریتواحد بهبهان، گروه مد ی،دانشگاه آزاد اسالم 2
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  مقدمه

 .یستندن خود جمعی خرد اثربخشی توسعۀ به قادر همکاري، به افراد داوطلبانۀ تمایل بدون سازمانها،

ست واقعیت این گویاي سازمانی، شهروندي رفتار زمینۀ در شده انجام مطالعات وع ن این وجود که ا

  .دارد توجهی قابل و مثبت اثرات خصوصی، و دولتی هايسازمان در رفتارها

  

 که گردید مطرح 1983 سال در 27ارگان و باتمن وسیله به بار اولین 26سازمانی شهروندي رفتار واژه

 زمینۀ در شده انجام پرداختند. مطالعات کارکنان شهروندي رفتار و عاطفه بین رابطه به مطالعه خود در

 و دولتی هايسازمان در نوع رفتارها این وجود که است واقعیت این گویاي سازمانی، شهروندي رفتار

صی، صو ساکوف. دارد توجهی قابل و مثبت اثرات خ شان1997( 28مکنزي و پود  که ساختند ) خاطرن

 هد؛د ارتقا را سازمان گروههاي کارامد عملیات و وري کارکنان بهره تواند می سازمانی شهروندي رفتار

 یتکیف بهبود با همراه دهی خدمات تحویل سرعت افزایش باعث سازمانی شهروندي بنابراین رفتار

 دهش کارکنان و مدیران بین افزایش تعامالت و بهبود به منجر مدنی مشارکت همچنین. شود می آنها

  .)1388و احمدي،  متین می شود (زارعی فصل و حل سرعت به مشکل، وجود صورت در و

کارآمدي  افزایش در عمده نیازمند جهشی که سوم جهان کشورهاي سازمانهاي ویژه به سازمانها

شند، می ستی با شان کارکنان که سازند فراهم گونه اي به را زمینه بای   تمامی ر،خاط طیب با و مدیران

  یسرم امر این. گیرند کار به اهداف سازمانی اعتالي جهت در را خود رفیتهايظ و ها توانایی تجربیات،

  زمال بسترهاي و شناسایی سازمانی رفتارهاي شهروندي توسعۀ بر مؤثّر عوامل آنکه مگر شد نخواهد

شگاهها آموزش در طریق از رفتارها گونه این سازي پیاده براي شی مهم مراکز سایر یا دان   ردیگ آموز

  .دشو فراهم

  

  مبانی نظري تحقیق

هاي ســازمانی اســت، نشــان آن وجود فرهنگی اســت که معنویت در محیط کار چارچوبی از ارزش

د ها از ارتباط با دیگران بهبورود فهم آناي از میان فرایندهاي کاري فراتر میطور فزایندهکارکنان را به

ـــد، بهمی ـــاس لذت را تجربه میگونهبخش ؛ به نقل از 1390زاد و همکاران، بیک ( کننداي که احس

ــازمان به کارکنان این توانایی را می2003کرانکی و همکاران، ــم). ورود معنویت در س انداز دهد تا چش

                                                 
٢٦. Organizational Citizenship Behaviors 
٢٧. Bateman & Organ 
٢٨. Podsakoff & Mackenzie 
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). در سال 1387وارث، خانواده جامعه خویش به دست آورند (رستگار و تري را درزمینۀ سازمان،یکپارچه

) براي سنجش معنویت 2000( را که اشمس و دو چنمیلمین و همکاران سه بعد از هفت بعدي  2003

ه ها استفاده کردند این سدر محیط کار مطرح کرده بودند انتخاب نمودند و در یک تحقیق تجربی از آن

بامعنا در ســطح فردي،  بعد که متناظر با ســه ســطح فردي، گروهی و ســازمانی هســت، عبارتنداز: کار

سویی سطح گروهی و هم ستگی در  ساس همب سازمانیباارزش اح سطح  سازمان در    کار با معنا: .هاي 

یک جنبه اسـاسـی در کار شـامل یک حس عمیق معنا و مقصـود در کار اسـت. این بعد از معنویت در 

شخص می محیط کار، سطح فردي تعامل دارند.کند که چگونه کارکنان در کار روزمرهم ان بی شان در 

ست که هر ف شامل این فرض ا ردي انگیزش درونی، تمایل و عالیقی براي مبادرت به معنویت در کار 

شتري به زندگی خودش و دیگران میانجام فعالیت شدهایی داردکه معناي بی ست .بخ ساس همب گی: اح

یک بعد اساسی دیگر از معنویت در محیط کار، شامل احساس نوعی پیوند و احساس همبستگی عمیق 

  ).2000با دیگران است (اشمس و دوچن، 

ــانی رخ می این  دهد و بر تعامالت بین بعد از معنویت در محیط کار در ســطح گروهی از رفتار انس

ــت که افراد یکدیگر را در  کارکنان و همکاران داللت دارد. ــتگی در محیط کار مبتنی بر این اس همبس

باهم می ند  ند و اینپیو طه دارد (میدان با خود درونی دیگران راب  لمین وکه بین خود درونی هر فرد 

). این ســطح از معنویت در محیط کار شــامل ارتباطات ذهنی، احســاســی و معنوي بین 2003دیگران، 

  هاي کاري هست.کارکنان در کارکنان در گروه

سوئی ارزش سوئی بین هم سومین بعد از معنویت در محیط کاري، تجربه یک حس قوي از هم ها: 

این بعد از معنویت در محیط  هاي سازمان است.زشهاي فردي کارکنان با رسالت، مأموریت و ارارزش

). همســوئی با 1999دنتون،  و کار تعامل کارکنان با مقصــود ســازمانی بزرگ را دربرمی گیرد (میتروف

ـــازمان داراي ارزش ـــت که افراد باور دارند که مدیران و کارکنان در س ـــازمان به این معناس هاي س

سارزش ستگی آنان هاي مرتبط و یک نوع وجدان قوي ه سبت به رفاه کارکنان و همب سازمان ن تند و 

  ).2000توجه دارند (اسمش و دوچن، 

موضوع عدالت سازمانی یکی از غالب ترین موضوع در روانشناسی صنعتی، مدیریت منابع انسانی و 

شمار می آید سازمانی در طول دهه هاي اخیر به  ) و به عنوان یکی رایج ترین 2003 ،29المبرت( رفتار 

سط دهۀ  سال هاي اوا سازمانی آکادمی مدیریت، در  شده در بخش رفتار  ضوع مقاالت ثبت   1990مو

عدالت سازمانی اصطالحی است که براي توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با  مطرح بوده است.

                                                 
١-Lambert 
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 هموقعیت شغلی ارتباط دارد به کار می رود. به خصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چ

شــیوه هایی با کارکنان رفتار کرد تا احســاس کنند که به صــورت عادالنه با آنان برخورد شــده اســت 

درك این که افراد در مورد عدالت در سازمانشان چگونه قضاوت می کنند و  ).1385(نعامی و شکرکن، 

سی به ویژه سا سخ می دهند، از مباحث ا شده پا براي درك  چطور آنها به عدالت یا بی عدالتی ادراك 

ست (باس سازمانی ا ضوع توافق عمومی دارند که 2001، 30رفتار  سازمانی بر این مو ). محققان عدالت 

شود:  سیم می  سه بعد تق سازمانی به   . عدالت تعاملی.3. عدالت رویه اي، 2. عدالت توزیعی، 1عدالت 

  د.تقسیم کرده ان برخی محققین عدالت تعاملی را به دو بخش عدالت اطالعاتی و عدالت بین فردي

ـــروکار دارد و به منزله یک عامل بالقوّه با  ـــده از پیامدها س ـــاف ادراك ش عدالت توزیعی با انص

؛ به 2000کوهن و اسپکتور،  -کاربردهاي مهم در زمینه هاي سازمانی، در نظر گرفته می شود (کاراش

شان می دهند که رویه ه). 1389نقل از پور کیانی و همکاران،  صفانه ادراك می تحقیقات ن ا زمانی من

صی و بر مبناي اطالعات دقیق به کار گرفته  شخ شوند که به طور ثابت و بدون در نظر گرفتن منافع 

شوند و عالئق همه بخش هاي سازمانی مشارکت کننده، در نظر گرفته شده و استاندارها و هنجارهاي 

هدف دارد: اول این که از منافع افراد  ). عدالت رویه اي دو2003المبرت، ( اخالقی نیز رعایت گردند

ن بنابرای بنابراین چیزي را که حق آنهاســـت به دســـت می آورند؛ –در بلند مدت  -محافظت می کند

ــت. دومین کاربرد رویه هاي  ــایت، توافق و تعهد، همراه اس ــمیم مثل رض برابري رویه اي با نتایج تص

و تعهد به ســـازمان  -اعتماد به رهبران –گروه  عادالنه، نمادین اســـت و به تقویت رابطه ي فردي با

ساس با  شد که آن ها اح شانه اي براي افراد با کمک می کند. رویه هاي عادالنه می تواند به عنوان ن

ارزش بودن و مورد احترام بودن در سازمان را داشته باشند و می تواند توازن و اعتماد را در رابطه اي با 

ــند عدالت مراوده اي بر جنبه بین  ).1388ن مهر، هادي زاده مقدم و احمدي، رامی( دیگران ارتقاء بخش

صمیم گیري تأکید  صمیم گیرندگان در فرآیندهاي ت صوص برابري رفتار ت صمیم گیري، بخ صی ت شخ

دارد. رفتار بین شخصی شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد با تواضح و احترام می باشد. وضع مناسب 

سیله ستفاده  رویه ها به و صی، ا شخ ّصب  پنج رفتار: توجه کافی به داده هاي کارکنان، جلوگیري از تع

سازگار از معیار تصمیم گیري، بازخورد به موقع و توجیه یک تصمیم تعریف می شود. این عوامل نقش 

  مهمی را در ادراك کارکنان از برابري، پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت سازمان دارند.

شروع به رشد کرده است. مفهوم اعتماد  1980هاي ر ادبیات سازمانی در خالل سالمفهوم اعتماد د

صاحب سوي  ست که از  شتهاز جمله مفاهیمی ا سی قرار نظران ر هاي علمی مختلف، مورد توجه و برر

                                                 
٣- Bass 
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شته ست. در واقع محققان در این  سی گرفته ا شابهی را از رویکردهاي مختلف مورد برر ضوع م ها، مو

اند که این امر خود منجر به هاي خاصـــی از مفهوم اعتماد تمرکز کردهکه هر یک بر جنبه نداقرار داده

  ي اعتماد شده است.ي تعریفی ناقص از سازهارائه

با عنوان 2010( 31گه عه تجربی خود  تاثیر متغیرهاي میانجی بر رابطه میان ") در مطال بررســـی 

نظري را به منظور نشــان دادن ارتباط میان رفتار مدل  " معنویت در کار و رفتار شــهروندي ســازمانی

شهروندي سازمانی و معنویت در کار با واسطه تعهد سازمانی، ارائه نمود و در نتیجه گیري خود به این 

سازمانی  شهروندي  شاره نمودکه تعهد موثر، تاثیري معنادار در رابطه میان معنویت در کار و رفتار  امر ا

با عنوان  )2010و همکاران ( 32دارد. کوچر عه اي  ـــترس، نگرش هاي "در مطال نقش معنویت در اس

سازمانی شهروندي  سیدند که معنویت در کار، تاثیر مثبتی را بر رفتار  " شغلی و رفتار  به این نتیجه ر

  شهروندي سازمانی نشان داده است.

ـــازمانی تأثیر مثبتی ب2009( 33ییلماز و اتالی ـــازمانی و)، نیز بیان کرده اند که اعتماد س  ر تعهد س

ــازمانی ــهروندي س ) 2009( 34و هم چنین بهبود ارتباطات اجتماعی دارد. در مطالعه جین رفتارهاي ش

تحت عنوان تأثیر اعتماد سازمانی به دست آورد که اعتماد سازمانی باعث ایجاد گرایش هاي مطلوب و 

ین و هم چن د سازمانی و ...به اشتراگ گذاري دانش، رضایت شغلی، رفتارهاي شهروندي سازمانی، تعه

ینگ س کاهش گرایشهاي نامطلوب از قبیل ترك شغلی، رفتارهاي تدافعی، رفتارهاي نظارتی می شود.

ستاوا سریوا سی کردند و 2009( 35و ا سازمانی را برر شهروندي  )، رابطه بین اعتماد بین فردي و رفتار 

دي بینی کننده هاي مهم اعتماد بین فر دریافتند فراوانی تعامالت بین افراد، ثبات و صـــالحیت، پیش

  هستند و اعتماد بین فردي به طور مثبتی با رفتار شهروندي سازمانی ارتباط دارد.

سازمانی، هوش هیجانی و معنویت در کار ") در تحقیقی با عنوان 2008( 36هارمر شهروندي  رفتار 

سازمانی و معنویت د " شهروندي  شان داد ارتباط مثبتی میان رفتار   37ر کار وجود دارد. به عالوه، لیون

سازمانی2008( شهروندي  صیت و رفتار  شخ تار ارتباط مثبت میان رف ) در تحقیقی با عنوان معنویت، 

  شهروندي سازمانی و معنویت در کار را نشان می دهد.

                                                 
١-Geh 
٢ - Kutcher 
٣ - Yilmaz & Atalay 
٤ - Jeon 
٥- Singh & Srivastava 
٦ - Harmer 
٧ - Liu 
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شگاه 2007( 38آلپر سازمانی در میان کارکنان دان شهروندي  شی به منظور افزایش رفتار  ) در پژوه

دولتی کشـــور ترکیه، به نقش اعتماد و تاثیر آن بر رابطه عدا لت ســـازمانی و رفتار شـــهروندي هاي 

ـــازمانی تاکید کرده اســـت. به زعم وي عواملی همچون؛ عدالت رویه اي، عدالت توزیعی و عدالت  س

ــت و همچنین  ــازمان اس ــود س ــازمانی یعنی؛ رفتارهایی که به س ــهروندي س تعاملی با دو بعد رفتار ش

  رهایی که براي افراد سودمند هستند، رابطه دارد.رفتا

) گویاي آن است که اعتماد سازمانی پیش 2006و همکارانش ( 39مطالعات انجام شده توسط وانگ

  بینی کننده مهمی براي نتایج سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی می باشد.

ــغلی و ) نیز گویاي آن اســت که تبادالت اجتماعی 1990( 40تحقیقات اورگان  از جمله رضــایت ش

  .اعتماد در سازمان پیش نیازهاي رفتار شهروندي سازمانی است

ـــازمانی 1394کاظم زاده بیطالی و حســـنی ( ) با در تحقیقی با هدف تبیین نقش ویژگی هاي س

سازمانی مدارس (به  سازمانی نتیجه گرفته اند که بین ویژگیهاي  شهروندي  مدارس بر اعتماد و رفتار 

ازه ســـازمانی) با اعتماد و رفتار شـــهروندي معلمان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. از بین غیر از اند

ـــازمانی تاثیر معنی دار و مثبتی بر روي اعتماد و رفتار  ـــازمانی مدارس، متغیر فرهنگ س ویژگیهاي س

  شهروندي دارد.

ی شناختمایه روانعنوان بررسی رابطه معنویت محیط کار با سر ) در پژوهش خود با1394( فوالدي

ســازمانی و رفتار شــهروندي ســازمانی و کیفیت زندگی کاري دبیران متوســطه اداره آموزش و پرورش 

سرمایه روان سیدند که بین معنویت در محیط کار با  ستان بهبهان به این نتیجه ر تی، رفتار شناخشهر

ل چنین نتایج حاصل از تحلیداري وجود دارد. همشهروندي سازمانی و کیفیت زندگی کاري رابطه معنی

درصــد از واریانس ســرمایه  12رگرســیون چندگانه نشــان داد که ترکیب خطی معنویت در محیط کار، 

درصد از واریانس کیفیت زندگی کاري  23درصد از واریانس رفتار شهروند سازمانی و  15شناختی، روان

  کند.را تبیین می

محیط کار با رضــایت مشــتریان و نقش تعدیل گري ) رابطه معنویت 1393صــنوبر و رحیمی اقدم (

رفتار شهروندي سازمانی را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون 

ــتقل و عدم  ــتریان به طور مس ــایت مش گام به گام، بیانگر رابطه معنی دار معنویت محیط کاري و رض

شهروندي  سپیرمن تأیید نقش تعدیل گري رفتار  ستگی ا ضریب همب ست. همچنین نتایج  سازمانی ا

                                                 
١ - Alper 
٢- Wong 
٣- Organ 
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نشــان داد معنویت، در ســطوح فردي (کار بامعنا) و ســازمانی (همســویی ارز شــها) با رفتار شــهروندي 

سازمانی و رضایت مشتریان رابطه مثبت و معنی دار دارد؛ اما در سطح گروهی (احساس همبستگی) با 

شتر ضایت م سازمانی و ر شهروندي  ) با 1393و عباس زاده ( کاملىیان رابطه معنی داري ندارد. رفتار 

سی سازمانى دریافتند عدالت در دو بعد رویه اى و  برر شهروندى  سازمانى با رفتار  تبیین رابطه عدالت 

ــازمانی رابطه مثبت و معنی داري دارد، اما با بعد عدالت توزیعى  ــهروندي س مراوده اى با ابعاد رفتار ش

ست. رابطه مثبت و مع شته ا شرت آبادي و همکارانش (نادارى ندا ) 1392در مطالعه اي که محجوب ع

پیرامون رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی انجام داده اند این چنین نتیجه گرفته اند که 

سالجقه و همکارانش  ستگی مثبتی وجود دارد.  سازمانی همب شهروندي  سازمانی ورفتار  بین عدالت 

با مطالعه رابط بین عدالت ســـازمانی و رفتار شـــهروندي ســـازمانی نتیجه گرفتند که عدالت  )1392(

شامل عواملی از قبیل عدالت توزیعی، عدالت رویه اي، عدالت مراوده اي و عدالت اطالعاتی  سازمانی 

ضیلت مدنی، جوانمردي و سی، ف شنا ستی، وظیفه  شامل عواملی از قبیل نوع دو شهروندي که   با رفتار 

  احترام و تکریم می باشد، رابطه مثبت و معنادار دارد.

) با بررســی نقش میانجی اعتماد و تعهد ســازمانی در 1392در پژوهشــی ســیدجوادین و همکاران (

ــیر  ــازمانی، گزارش کرده اند که با تأئید دو مس ــهروندي س ــازمانی و رفتارهاي ش رابطه بین عدالت س

اري تعهد بر رفتار شــهروندي ســازمانی، نقش میانجی تعهد اثرگذاري عدالت بر تعهد و مســیر اثرگذ

ســازمانی در رابطه ي عدالت ســازمانی و رفتارهاي شــهروندي تأئید شــده اســت. ولی درمورد اعتماد 

سازمانی، نمی توان درمورد  شهروندي  سیر اثرگذاري اعتماد بر رفتار  شدن م سازمانی به دلیل تأئید ن

  میانجی بودن آن قضاوت کرد.

سازمانی، 1392ی و همکاران (شریف شهرونی  سازمانی با رفتار  سی رابطه اعتماد و عدالت  ) با برر

دریافتند که بین عدالت ســـازمانی کل و هر ســـه مولفه آن با رفتار شـــهروندي ســـازمانی و ابعاد آن 

سازمانی و مولفه هاي نوع  شهروندي  ستگی معنی داري وجود دارد. همچنین بین اعتماد با رفتار  همب

  دوستی و فضیلت مدنی همبستگی معنی داري وجود دارد.

) نیز با بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی با 1391خراسانی و کنعانی نیري (

شغلی کارکنان، نتیجه گرفته ضایت  سازمانی و ابعاد ر شهروندي  اند که رابطه معنادار و مثبت بین رفتار 

  ن بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی بوده است.آن با رضایت شغلی و هم چنی

) با مطالعه تأثیر معنویت در کار بر رفتار شـــهروندي ســـازمانی با تاکید بر 1391دعایی و عزیزي (

ــازمانی تأثیر دارد.  ــهروندي س ــازمانی، دریافته اند که معنویت در کار بر رفتار ش ــط تعهد س نقش واس
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با تأثیر اعتماد ســازمانی بر بروز رفتارهاي شــهروندي ســازمانی دریافتند ) 1391شــیرازي و همکاران (

ــته وجود دارد. ــتقل و وابس ــین پو رابطه مثبت و معنادار بین تمام ابعاد متغیر مس ــقایی زاده و حس ر قش

سازمانی 1391( شهروندي  سی رابطه بین هوش معنوي، هوش عاطفی و خودکارآمدي با رفتار  ) با برر

، دریافتند یافته ها نشـــان داد که بین هوش معنوي کارکنان و مؤلفه هاي آن با رفتار در بین کارکنان

شهروندي سازمانی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد. بین هوش هیجانی کارکنان و مؤلفه هاي آن 

 ابا رفتار شهروندي سازمانی رابطه مثبت و معنی داري دیده میشود. بین میزان خودکارآمدي کارکنان ب

  رفتار شهروندي سازمانی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد.

ــازمانی 1390بیک زاد و همکاران ( ــهروندي س ــی تأثیر معنویت محیط کاري بر رفتار ش ) با بررس

سطح  سطح گروهی و هم در سطح فردي و هم در کارکنان نتیجه گرفتند معنویت محیط کاري هم در 

شهروندي کارکنان تأ سطح فردي بربعد رفتارمدنی . ثیرداردسازمانی بر رفتار  ازطرف دیگر، معنویت در

دوســتی، وجدان، ادب و رفتار شــهروندي ســازمانی کارکنان مؤثراســت و در ســطح گروهی بر بعد نوع

ست سازمانی کارکنان مؤثر ا شهروندي  سازمانی نیز بر بعد ادب و . نزاکت و رفتارمدنی رفتار  سطح  در

سازمان ست. نزاکت و رفتار شهروندي  ) با بررسی رابطه 1390نیک پور و همکارانش (ی کارکنان مؤثر ا

بین معنویت محیط کاري و رفتارهاي شهروندي سازمانی، نشان داده اند که بین متغیرهاي معنادار کار، 

همبستگی با دیگران و همسویی با ارزش هاي سازمان و رفتارهاي شهروندي سازمانی رابطه معناداري 

سی رابطه بین1389دي نیا و همکارانش (وجود دارد. فرها شی با برر سازمانی و رفتار  ) در پژوه عدالت 

ستگی  سازمانی ضریب همب سازمانی با رفتار شهروندي  سازمانی، گزارش کردند که عدالت  شهروندي 

) با بررســی رابطه معنویت ســازمانی و رفتار شــهروندي ســازمانی گزارش 1389دارد. محمدي ( 35/0

ــازمانی  نموده اســت که ــهروندي س ــازمانی و رفتار ش رابطه معناداري بین تمام مؤلفه هاي معنویت س

ـ عضو، اعتماد 1388جواهري کامل ( کارکنان وجود دارد. ) با بررسی تأثیر عدالت سازمانی، رابطه رهبر 

ست که ادراك کارکنان از عدالت  سازمانی، دریافته ا شهروندي  شناختی با رفتار  سازي روان ه بو توانمند

شناختی رابطه دارد. ادراکات کارکنان از رابطه  سازي روان  ست و توانمند سرپر طور مثبتی با اعتماد به 

عضـو نیز به طور مثبتی با اعتماد به سـرپرسـت و توانمندسـازي روان شـناختی رابطه دارد. هم  -رهبر

ازمانی شهروندي س چنین اعتماد به سرپرست و توانمندسازي روان شناختی به طور مثبتی با رفتارهاي

  ارتباط دارد.

) با بررسـی معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتارشـهروندي 1385فرهنگی و همکاران (

کار و  یت در محیط  یان دو متغیر اصـــلی تحقیق یعنی معنو بت م باط مث ند ارت یافت مانی، در ســـاز

سازمانی وجود دارد شهروندي  شان دا2009( خنیفر و همکاران. رفتار ده اند که اعتماد باعث افزایش ) ن
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  تار فرانقشرف نوعی مبین سازمانی شهروندي رفتار با توجه به اینکه رفتار شهروندي سازمانی می شود.

دهد، این تحقیق با هدف ارتقاء رفتار  افزایش را ســازمان اثربخشــی و کارایی می تواند که می باشــد

سالمی وا شگاه آزاد ا سازمانی کارکنان دان سی رابطه بین معنویت در شهروندي  حد بهبهان در پی برر

ستاي تحقق  سازمانی می باشد. در را سازمانی با رفتار شهروندي  سازمانی و عدالت  محیط کار، اعتماد 

  هدفهاي پژوهش فرضیه هاي ذیل تدوین و مورد آزمون قرار گرفت:

  

 وجود دارد.ـ بین معنویت در محیط کار با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان رابطه  1

  بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. -2

  .دارد وجود رابطه کارکنان سازمانی شهروندي رفتار با سازمانی اعتماد بین -3

  

  روش شناسی تحقیق

صورت بود که ابتدا به  شد. روش اجرا به این  ستگی می با صیفی و از نوع همب ضر تو پژوهش حا

سالمیکار شگاه آزاد ا شیوه  گزینی دان بهبهان مراجعه کرده و بعد از صحبت در مورد اهداف پژوهش و 

ستفاده از اجراي پژوهش و توجیه آن سپس با ا ست کل کارکنان را در اختیار محقق قرار گرفت،  ها، لی

مونه ختیار نهاي مورد نظر را در اپرسشنامه روش نمونه گیري تصادفی ساده نمونه مورد نظر انتخاب و

پرســشــنامه ها  به صــورت حضــوري قرار گرفت و بعد از توضــیحات مربوطه، در موعود مقرر منتخب

  آوري شد.جمع
سالمی واحد بهبهان (جامعه آماري این پژوهش کلیه شگاه آزاد ا شاغل در دان ) در N=190ي کارکنان 

شد. 1394سال  سی و مورگا از طریق) n=123حجم نمونه ( می با شخص و به روش جدول کرج ن م

  گیري تصادفی ساده انتخاب شدند.نمونه

پرسشنامه  استفاده شد: پرسشنامه 4جهت گردآوري داده هاي مربوط به متغیرهاي مورد مطالعه از 

شنامه میلیمن و همکاران ( س سنجش معنویت در محیط کار از پر ) 2003معنویت در محیط کار: جهت 

رسشنامه هاي این پقیمی به فارسی برگردانده شده است. مؤلفهپرسشنامه مذکور توسط م استفاده شد.

شامل  -2ماده.  6سطح فردي) شامل ( کار بامعنا -1اند از عبارت ستگی (سطح گروهی)  احساس همب

اي لیکرت درجه 5ماده است که بر اساس مقیاس  7هاي سازمانی شامل همسویی باارزش -3ماده و  7

سه حیطه معنویت در محیط کار گذاري می) نمره5افق تا کامالً مو 1کامالً مخالف=( شود. از جمع این 
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ــشــنامه مذکور در یک نمونه به روش آلفاي کرونباخ براي این حاصــل می ــود. ضــریب پایایی پرس ش

  آمده است.دستبه 86/0پرسشنامه 

امه ي ندر این پژوهش به منظور اندازه گیري عدالت سازمانی از پرسش :پرسشنامه عدالت سازمانی

ــازمانی کالکویت ــنامه داراي 2001( عدالت س ــش ــتفاده گردید، این پرس مقیاس عدالت توزیعی،  4) اس

سوال است که سوال هاي  20عدالت اطالعاتی و عدالت بین فردي می باشد و داراي  عدالت رویه اي،

لت توزیعی،  6تا  1 عدا به  یه اي، 10تا  7مربوط  لت رو عدا به  ب 15تا  11مربوط  لت مربوط  عدا ه 

شنامه بر روي مقیاس  20تا  16اطالعاتی و  س ستند. نمره گذاري این پر مربوط به عدالت بین فردي ه

نه ي کامال موافقم  5لیکرتی  به گزی که  جام می گیرد  تا کامال مخالفم ان درجه اي از کامال موافقم 

ه به صورت پرسشنام بیشترین نمره و به گزینه ي کامال مخالفم کمترین نمره اختصاص می یابد. این

سب  ست و نتایج حاکی از روایی و پایایی منا ستفاده قرار گرفته ا مکرر در پژوهش هاي مختلف مورد ا

شند. در یک نمونه  شد  30این ابزار می با شنامه از طریق آلفاي کرونباخ برآورده  س نفري پایایی این پر

 / بود.83 که برابر

سازمانی:  سشنامه اعتماد  سنجش اعتپر شنامه براي  سازمانی پرس سکات 9ماد  و  41سوالی ا

ســوال اعتماد کارکنان به مدیر را مورد  5ســوال اعتماد کارکنان به ســازمان و  4) که 2003همکاران (

شنامه از طریق آلفاي کرونباخ برآورده  30سنجش قرار می دهد. در یک نمونه  س نفري پایایی این پر

 / بود.79 شد که برابر

شهرو سشنامه رفتار  سازمانی:پر سازمانی پرسشنامه  ندي  شهروندي  سنجش رفتار  براي 

) به لحاظ مناســب بودن با فرهنگ غالب ایرانی به عنوان مؤلفه 1386نیا و توکلی ( ســوالی صــالح 43

هاي مورد نظر براي رفتار شــهروندي اســتفاده شــد. ابعاد این پرســشــنامه عبارتند از رفتارهاي کمکی، 

داري، جوانمردي، وجدان و خود رشدي می باشد. سواالت این پرسشنامه اطاعت، شرافت شهروندي، وفا

ــت که آزمودنی در نحوه جواب دادن به آن ها آزادي عمل  ــده اس ــتقیم طراحی ش به گونه اي غیر مس

داشته باشد. نحوه نمره گذاري سواالت این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به صورت زیر می باشد: 

و  2، زیاد مطابقت دارد 3تا پنجاه درصد مطابقت دارد  4حدودي مطابقت دارد تا  5اصال مطابقت ندارد 

  می باشد. 1خیلی زیاد مطابقت دارد 

  برآورد شد. 88/0ضریب پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از آلفاي کرونباخ 

                                                 
١.Scat 
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ــتفاده گردید. در آمار توتحلیل دادهبراي تجزیه  ــتنباطی اس ــیفی و آمار اس ــیها از آمار توص فی وص

هاي آماري همبســتگی پیرســون، از روش فراوانی، میانگین، انحراف معیار در بخش آمار اســتنباطی

ستفاده می سیون ا سبه همه تحلیلرگر ستفاده از نرمشود. محا ست  SPSSافزار ها با ا انجام  19ویرا

  گیرد.می
  

  

  یافته هاي توصیفی

پرسشنامه دیگر  118ت داده نشده بود و پرسشنامه به محقق عود 5پرسشنامه توزیع شده  123از 

عداد  فت. از ت یل قرار گر یه و تحل عداد  118مورد تجز ماري تحقیق ت نه آ عادل  58نفر نمو نفر مرد (م

  نفر داراي مدرك تحصیلی دیپلم و پایینتر 17درصد) بودند.  8/39نفر زن (معادل  47 و درصد) 63/49

نفر کارشناسی  21) درصد و 4/36کارشناسی ( 43رصد، ) د1/16( نفر مدرك کاردانی 19درصد)،  4/14(

  درصد بودند. )8/17ارشد و باالتر (

نشان  1ها روي متغیرهاي در جدول هاي توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار آزمودنییافته

  داده شده است.
  : یافته هاي توصیفی آزمودنی ها در متغیرهاي پژوهش1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها اف معیارانحر میانگین متغیرها

  37/4  45/17  عدالت توزیعی 23/5 29/20 معنویت کاري در سطح فردي

  81/3  03/11  عدالت رویه هاي 89/4 16/22 معنویت کاري در سطح گروهی

  53/4  46/15  عدالت اطالعاتی 10/5 65/20 معنویت کاري در سطح سازمانی

  74/4  33/15  عدالت بین فردي 43/13 04/60  معنویت در محیط کار (کل)

 76/14 29/59 عدالت سازمانی (کل)  68/5  72/17  اعتماد به مدیر

 19/25 25/136 رفتار شهروندي سازمانی  58/2  29/13  اعتماد به سازمان

    96/6 01/31  اعتماد سازمانی (کل)

رها به ترتیب براي مشـــاهده می شـــود میانگین و انحراف معیار متغی 4-5همانگونه که در جدول 

و  2904/20ســـطح فردي) ، معنویت در محیط کاري (در43/13و  29/60کل)( معنویت در محیط کار

ــطح گروهی)23/5 ــطح 89/4و  16/22، معنویت در محیط کاري (درس ، معنویت در محیط کاري (درس

، اعتماد به 68/5، 72/17، اعتماد به مدیر 37/4، 01/31، اعتماد سازمانی (کل) 10/5و  65/20سازمانی)

، عدالت 37/4، 45/17، عدالت توزیعی 76/14، 29/59، عدالت ســـازمانی کل 58/2، 29/13ســـازمان 
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و رفتار  76/14، 33/15و عدالت بین فردي  53/4، 46/15، عدالت اطالعاتی 81/3، 03/11رویه اي 

  می باشند. 19/25و  25/136شهروندي سازمانی 

  
  

  یه هاهاي مربوط به آزمون فرضیافته

  نتایج همبستگی، تحلیل واریانس و مدل رگرسیونی معنویت محیط کاري با رفتار شهروندي سازمانی 2جدول 

  شاخص هاي آماري 

  متغیرها

رفتار 

شهروندي 

 R سازمانی

P  سطح

  معنی داري

همبستگی 

 MRچندگانه

ضریب 

  RS تعیین
F  P 

  015/0  09/6  05/0  22/0  01/0  22/0  معنویت در محیط کار

  017/0  85/5  04/0  22/0  03/0  19/0  یت در سطح فرديمعنو

  045/0  00/3  05/0  21/0  03/0  17/0  معنویت در سطح گروهی

  010/0  12/2  05/0  23/0  03/0  19/0  معنویت در سطح سازمانی

  03/0  00/2  01/0  13/0  03/0  13/0  عدالت سازمانی

  05/0  35/0  003/0  05/0  04/0  10/0  عدالت توزیعی

  011/0  27/1  02/0  14/0  011/0  14/0  عدالت رویه اي

  43/0  01/1  02/0  15/0  43/0  10/0  عدالت اطالعاتی

  05/0  35/1  04/0  21/0  05/0  16/0  عدالت بین فردي

  03/0  31/2  02/0  14/0  03/0  14/0  اعتماد به مدیر

  01/0  45/4  07/0  26/0  01/0  26/0  اعتماد به سازمان

  02/0  41/5  04/0  21/0  02/0  23/0  اعتماد سازمانی (کل)

ـــود که همبســـتگی میان معنویت در محیط کاري و رفتار  2با توجه به نتایج جدول    مالحظه می ش

) فرضیه فوق معنی دار P=1/0) می باشد که با توجه به سطح معنی داري (22/0( شهروندي سازمانی

سازمانی ( شد. عالوه بر این معنویت در سطح فردي با رفتار شهروندي  ، معنویت در سطح )19/0می با

) معنادار می P>05/0) می باشــد که در ســطح (19/0( ) و معنویت در ســطح ســازمانی17/0گروهی (

سازمانی  شهروندي  سیون با روش ورود مکرر بین متغیرهاي پیش بین با رفتار  شد. نتایج تحلیل رگر با

ستگی چندگانه سطح  MR= 22/0 همب ست آمده که در  شمعن P =015/0بد د. همچنین ی دار می با

  درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند. 05/0نتایج نشان داد که این ترکیب خطی حدود 

) می باشد که با توجه به سطح 13/0( همبستگی میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی

ي ا رفتار شهروند) فرضیه فوق معنی دار می باشد. عالوه بر این عدالت توزیعی بP=03/0معنی داري (
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شد که در سطح 10/0سازمانی ( شد 04/0) می با ستگی عدالت رویه  .فرضیه فوق معنی دار می با همب

سازمانی ( شهروندي  سطح (14/0اي با رفتار  ست که در  ستگی P>01/0) ا شد، همب ) معنادار می با

سازمانی ( شد. ) معP>43/0) است که در سطح (10/0عدالت اطالعاتی با رفتار شهروندي  نادار نمی با

سطح (16/0همچنین عدالت بین فردي ( شد که در  شد. نتایج تحلیل P>05/0) می با ) معنادار می با

رگرســیون با روش ورود مکرر بین متغیرهاي بیش با رفتار شــهروندي ســازمانی همبســتگی چندگانه 

13/0 =MR  03/0بدست آمده که در سطح= P داد که این  ی دار می باشد. همچنین نتایج نشانمعن

  درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند. 01/0ترکیب خطی حدود 

سازمانی و رفتار  ستگی میان اعتماد  سون، میزان همب ستگی پیر ضریب همب ستفاده از آزمون  با ا

) دارد. P=05/0) بدســت آمد که حکایت از رابطه مثبت معنادر در ســطح (23/0( شــهروندي ســازمانی

سازمانی (عالوه بر ای شهروندي  سازمان (14/0ن اعتماد به مدیر با رفتار  شد 26/0)، اعتماد به  ) می با

) معنادار می باشـد. نتایج تحلیل رگرسـیون با روش ورود مکرر بین متغیرهاي P>05/0که در سـطح (

بدست آمده که در سطح  MR= 21/0 اعتماد سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی همبستگی چندگانه

5/0= P ــان داد که این ترکیب خطی حدود معن ــد. همچنین نتایج نش ــد از  04/0ی دار می باش درص

  واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند.

  

  بحث و نتیجه گیري

شان داد   که همبستگی مثبت معنی داري بین معنویت در محیط کار و مولفه  نتایج به دست آمده ن

تگی همبسهمچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده  دارد. هاي آن با رفتار شهروندي سازمانی وجود

می باشــد که در ســطح  MR= 22/0چندگانه بین متغیر پیش بین با رفتار شــهروندي ســازمانی بین 

015/0= P ی دار می باشد.معن  

 ، لیو)2010( همکاران و ، کوچر)2010( نتایج این فرضــیه با ســایر نتایج و پژوهش ها همچون گه

ها)2008( قدم ( ،)2008( رمر،  عایی و عزیزي (، )1393صـــنوبر و رحیمی ا یک، )1391د پور و  ن

  مطابقت دارد. )1385همکاران ( و فرهنگیو  )1389محمدي (، )1390همکارانش (

شان داده   در. اردد سازمانی شهروندي رفتار بر معناداري تأثیر کار در معنویت همانگونه که نتایج ن

  رهايرفتا یعنی نظر، مورد شــهروندي رفتارهاي میتوان کار، در معنویت و تقویت بهره گیري با واقع

  هتجرب از کارکنان درك چقدر هر که گونه اي به بخشــید؛ بهبود را رفتارهاي کالمی و کمک کننده
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شتري کالمی رفتارهاي و کمک کننده رفتارهاي پیدا کند، افزایش کار در معنویت   مورد نان،کارک از بی

  .است انتظار

ساس بر ضرورت کاري هاي محیط در معنویت که این پژوهش می توان گفت هاي یافته ا   یک 

  نظر به .اهداف این اساس بر زیستن و زندگی اهداف نهایی وجوي جست به تمایل یعنی معنویت. است

ــد کارکنان می  را خود کار در مادي هاي از پاداش فراتر چیزي کنند، می فعالیت که هرکجا در رس

ست ست آنان. کنند می وجو ج ستند امیدبخش و بامعنا کار وجوي در ج ستار و ه ساختن خوا   متعادل 

 هاي کاري طمحی در معنویت کارکنان دانشگاه در که اگر نمود استنباط بتوان هستند شاید شان زندگی

شته وجود شد، دا سیاري با سازمانی رفتارهاي از ب ضمین شهروندي  سلیمی و همراهی، شد ( خواهد ت

1394.(  

 هک کنند تعریف می بخش حیات اخالقی اصل یک را کاري هاي در محیط معنویت نظران احبص

ضرورت باورند این بر. گردد می متعالی کیفیت به منجر س چنان آن کار محیط در معنویت که   که تا

.  دآور نارمغا به را محیط، مسئولیت براي و فعالیت اجتماع، براي و انسانیت ها، سازمان تواند براي می

ستا هم لذا، ستقیمی رابطه هاي مطالعه با یافته را  و بهتر دعملکر با فرد کار معنویت در بین احساس م

شهروندي   محیط رد معنویت که کارکنانی گرفت نتیجه توان می بنابراین،؛ وجود دارد سازمانی رفتار 

ستعدت ،)سازمانی شهروندي رفتار( وظیفه از فراتر رفتارهاي انجام براي کنند، تجربه می را کار و  رم

شند می متمایلتر ستند کارکنانی نیازمند موفق هاي سازمان. با  کار ودخ وظایف معمول از بیش که ه

  شریحت را اقداماتی سازمانی رفتار شهروندي. باشند داشته سازمان انتظارات از فراتر عملکردي و کرده

 امر ینا و کنند می عمل نقش خود، شده از پیش تعیین نیازهاي از فراتر کارکنان آن در که کنند می

  ).1393رودساز و بیشه،(شود  سازمانی می اثربخشی رفتن سبب باال

 نشــان داد کهنتایج حاصــل از تحلیل داده ها از طریق ضــریب همبســتگی پیرســون و رگرســیون 

سازمانی وج شهروندي  سازمانی و مولفه هاي آن با رفتار  ستگی مثبت معنی داري بین عدالت  د وهمب

مچنین ه اما بین عدالت اطالعاتی و رفتار شهروندي سازمانی همبستگی معنی داري بدست نیامد. دارد؛

 همبستگی چندگانه بین متغیر پیش بین با رفتار شهروندي سازمانینتایج تحلیل رگرسیون نشان داده 

  ی دار می باشد.معن P =03/0می باشد که در سطح  MR= 13/0بین 

، )1393( زاده عباس و ، کاملى)2007( آلپرا ســایر نتایج و پژوهش ها همچون نتایج این فرضــیه ب

  همکاران و ، شــریفی)1392( همکارانش و ، ســالجقه)1392( همکارانش و آبادي عشــرت محجوب

  مطابقت دارد.) 1389( همکارانش و نیا ، فرهادي)1391( نیري کنعانی و ، خراسانی)1392(
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ــا ــاس نابرابري نکنند، در حقیقت اهمیت رعایت عدالت س ــت که اگر کارکنان احس زمانی در آن اس

منبع بالقوه عدم رضایت در سازمان خواهند شد و این امر در نوع خود تبعات جبران ناپذیري را بر جاي 

خواهد گذاشت و در کنار آن، توجه به ابعاد مختلف رفتار شهروندي سازمانی کارکنان و شناسایی دقیق 

ــازماندهی، افزایش کارایی و عملکرد باالي آنان دارد. ابعاد آن، پیامدهاي  مفیدي براي برنامه ریزي، س

 و اريک کم تالش، از امتناع جمله از منفی واکنشــهاي با کنند، می نابرابري احســاس که کارکنانی

 دهند می پاسخ نابرابري این به کار از استعفا آن حاد شکل در و ضعیف سازمانی شهروندي رفتارهاي

  ).1389ادي نیا و همکاران، فره(

ست آمده  سازمانی به د شهروندي  سازمانی و رفتار  با توجه به نتایجی که بین مولفه هاي عدالت 

است می توان اینگونه استنباط نمود که رعایت عدالت در سازمان موجب ایجاد احساس تعلق، اعتماد و 

تسریع رفتارهاي شهروندي در سازمان می اطمینان کارمندان سازمان گردیده که این امر خود دلیلی بر 

گردد. بر مبناي اصل مبادله کارکنانی که احساس می کنند درآمدشان با شغل هاي دیگر و در مقایسه 

با همکاران عادالنه است تمایل بیشتري خواهند داشت که از رویه ها و مقررات سازمان پیروي کرده و 

  ).1392شرت آبادي و همکاران، ع( وجدان کاري بیشتري از خود نشان می دهند

ــود که افراد هنگام مواجه با پیامدهاي نامطلوب  ــفانه باعث می ش ــویی دیگر رویه هاي منص از س

شتري نمایند؛ ضایت بی ساس ر شتر از  اح صفانه بودن این رویه ها می تواند بی بنابراین ادراك غیر من

ش شم کارکنان گردد (ع صفانه منجر به رنجش و خ ). از 1392رت آبادي و همکاران، پیامدهاي غیر من

همین رو می توان این چنین نتیجه گرفت که کارکنانی که درك مثبتی از رعایت عدالت رویه هاي 

دارند و در سازمانشان معیارهاي ارتقا به طور واضح مشخص گردیده و تصمیمات در درون سازمان به 

  هروندي بیشتري نشان می دهند.دور از هر گونه تبعیض اتخاذ می گردد، از خود رفتارهاي ش
  

شان داد سیون ن سون و رگر ستگی پیر ضریب همب ستگ تحلیل داده ها از طریق آزمون  ی که همب

مثبت معنی داري بین اعتماد سازمانی و مولفه هاي آن با رفتار شهروندي سازمانی وجود دارد. همچنین 

ندي سازمانی یش بین با رفتار شهروهمبستگی چندگانه بین متغیر پنتایج تحلیل رگرسیون نشان داده 

ــد. نتایج بدســت آمده در این معن P =05/0می باشــد که در ســطح  MR= 21/0بین  ی دار می باش

  شیرازي ،)2009( جین ،)2009( اتالی و ، ییلماز)2009( همکاران و خنیفرفرضیه با نتایج پژوهش هاي 

  اسریواستاوا و ، سینگ)1392( همکاران و ، سیدجوادین)2006( همکارانش و ، وانگ)1391( همکاران و

  همخوانی دارد. )2009(
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 را افراد مان،ساز در اعتماد شرایط در تبیین این یافته تحقیق باید به این مساله اشاره شود که وجود

  عمل باز صورت به و کنند همدیگر اعتماد به که سازد می قادر را ها آن و دارد می نگه هم کنار در

ساس و دارند اعتماد خود همکاران به که افرادي. کنند ستگی اح سبت دارند، ها آن عمیقی با همب   هب ن

شان شتري اهمیت و مالحظه ها آن کار و همکاران ستند قائل بی   یفوظا تا کنند کمک می آنها به و ه

 ت،عدال کارکنان احساس بین در شود می باعث سازمانی اعتماد این، بر عالوه. دهند انجام بهتر را خود

شند مطمئن کارکنان و شود ایجاد ها آن از سازمان حمایت و وجهت  ها با آن تعامل در سازمان که با

راقبت م ها آن از سازمان که دارند باور کارکنان شرایط، این در چنین هم کند؛ نمی عمل فرصت طلبانه

سبت و کند می سائل به ن ساس ها آن م ست ح شارکت به زیادي عالقه کارکنانی چنین. ا   بولق و م

ــئولیت ــازمانی در زندگی مس ــتاقانه کمک با کارکنان این. دارند س  که آنان ویژه به دیگران، به مش

  در کارکنان این احتماالً. یابد بهبود سازمان کلی عملکرد شوند می سبب کار دارند، با مرتبط مشکالتی

سوم از بیش قادرند لزوم صورت ستن زیاد کاري وجدان داراي کنند، کار حد مر   شرایط از کمتر د،ه

صویر که نمایند می اقداماتی به انجام مبادرت و میکنند شکایت کاري سخت  جتماعا در را سازمان ت

شند بهبود ست این هایی فعالیت چنین علت. بخ   مدیران و همکاران سازمان، به کارکنانی که چنین ا

  شیرازيدانند ( جدا نمی سازمان از خود را واقع در و دانسته خود پشتیبان را سازمان دارند، اعتماد خود

  ).1391و همکاران، 

  

  اتپیشنهاد

شماره  به با توجه ضیه  ار هاي آن با رفتو نتیجه مثبتی که بین معنویت در محیط کار و مؤلفه 1فر

  ادي،م نیازهاي به صرف جاي توجه به گردد: مدیرانشهروندي سازمانی بدست آمده است، پیشنهاد می

  تأمین منض بتوانند تا قرار دهند کار دستور در نیز را کارکنان معنوي و روانی اعی،اجتم نیازهاي تأمین

  .نمایند تسهیل را سازمانی اهداف به دستیابی کارکنان، روانی سالمت

در راستاي تایید فرضیه دوم مبنب بر رابطه مثبت معناداري بین معنویت سازمانی و رفتار شهروندي 

  رد توانمندســازي کارکنان افزایش جهت هاییکارگاه می گردد: برگزاريســازمانی موارد زیر پیشــنهاد 

بسیار  سازمانی متغیرهاي بهبود در هاآن اثر و هاي کاريمحیط در معنویت هايمؤلفه با بیشتر آشنایی

 و کارها انجام با نحوه رابطه در مدیران توســـط کارکنان به مثبت بازخورد موثر خواهد بود. ارائه

به  بخشی هویت و شایستگی احساس افزایش منظور به شهروندي سازمانی رفتار با مرتبط هايفعالیت

سانی منابع واحدهاي ویژه به سازمان به. سازمانی شهروندي رفتارهاي حفظ و کارکنان ینی کارگز و ان

ست در که شودمی توصیه سانی، نیروي جذب هايسیا   در را باال هوش معنوي با افراد کارگیري به ان
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شکیل .دهند قرار ولویتا   وعوق هنگام در جهت مشاوره کارکنان، بین مددکاري معنوي، در هايگروه ت

شکل ستاي در یا و کارکنان از یک هر براي م شاوره ایجاد معنویت فردي ارتقاي را   اب مذهبی هايم

  شناسی بسیار مفید خواهد بود.روان رویکرد

اي هداري بین عدالت سازمانی و مؤلفهه مثبت و معنیدر راستاي فرضیه دوم، نتایج نشان داده رابط

  انشگاهگردد: در دآن با رفتار شهروندي سازمانی وجود دارد بنابراین به مسئولین و مدیران پیشنهاد می

  شهروندي رفتار و سازمانی عدالت هاىبحث .شود مشخص سازمانی عدالت ایجاد براي شاخص هایى

صمیمات اخذ در .شود داده موزشآ مختلف هاىکارگاه در سازمانی صوص در مهم ت   به کارکنان، خ

ــت ــود؛ توجه نیز آنها نیازهاى و هادرخواس ــود داده اجازه کارکنان و به ش   مختلف مراحل در تا ش

  راساسب کارکنان عملکرد ارزیابی .باشند داشته نظر و اظهار نمایند مشارکت سازمان هاىگیريتصمیم

  غلىش هاىمسئولیت واگذارى و امکانات و توزیع کارکنان با برخورد در و گرفته صورت محوري عدالت

 که ايگونه مشــاغل به مجدد طراحی جهت در تالش .شــود رعایت عدالت و انصــاف آنها، میان در

 تعدال ادراك تقویت باشــد. براي متناســب آنها به پرداختی حقوق با افراد هايمســئولیت و وظایف

سب اقدامات و ریزيبرنامه تبعیض، ادراك عوامل اختشن از پس کارکنان، توزیعی س براي منا   به خپا

صمیمات صورت افراد معنوي و مادي نیازهاي صب از دور به پذیرد، ت سط سلیقه و تع  خذا مدیران تو

  .شود

ــازمانی و مؤلفه ــوم، رابطه مثبت و معناداري بین اعتماد س ــیه س ــتاي فرض هاي آن با رفتار در راس

سازمانی صیه می وجود دارد؛ شهروندي  سب رهبري و بنابراین به مدیران تو سلوب منا شود: با اتخاذ ا

  رگزاريب جهت در بازبینی در شیوه مدیریت، سطح اعتماد و نیز عدالت سازمانی را ارتقا بخشند. تالش

سات   آزاد. براي گفتگوهاي طریق از کارکنان و مدیران میان تفاهم و همسویی براي ایجاد ايدوره جل

  حساسیت جلسات آموزش از ايمشاوره مؤسسات کمک با توانندها میسازمان سازمانی، اعتماد رتقايا

ستفاده سیت کند. آموزش ا سا  و کارکنان بین متقابل اعتماد و یکدیگر به کارکنان اعتماد ارتقاي به ح

  روابط ادایج در سازمان در مناسب و صحیح تعامالت گفت توانمى مجموع در .کندکمک می مدیران

  روابط سازمان اعضاي همه با مناسب تعامل برقراري طریق از شودمى بنابراین. باشدمؤثر مى مستحکم

 .نمود فراهم شهروندي رفتار ایجاد براي را الزم هاىزمینه و ایجاد اعضا قوي بین

ــدمی نظر به ــب رس ــت مناس هاي رمتغیري میانجی در ارتباط با متغی گرفتن نظر در با مطالعاتی اس

تا از این طریق بتوان مدلی جامع و کامل به دســت  .گردند اجرا و طراحی بین و رفتار شــهرونديپیش

  آورد.
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