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 چكیده
 .باشدمیسازمانی  میانجی هویت سازمانی با نقش شهروندی معنویت اسالمی بر رفتار تأثیربررسی  پژوهش،این از هدف 

آوری اطالعات از جهت جمع. تشکیل دادند اصفهان شهر ۀمقطع متوسطورزش  دبیراناین پژوهش را آماری  ۀجامع

 شهروندی سازمانی مشرف جوادی و نامه استاندارد رفتار(، پرسش1987سازمانی چنی) نامه استاندارد هویتپرسش

نامه از روش روایی روایی پرسش مانی استفاده شد.معنویت اسالمی ساز ساختهنامه محققپرسش( و 2011یاوریان )

صورت  پی.ال.اس.اچ-اسمارت با استفاده از نرم افزار و آلفای کرونباخ تشخیصی و پایایی نیز از روش پایایی ترکیبی

نامه و پرسش 82/0 انیسازم نامه هویت، پرسش84/0 نامه معنویت اسالمیگرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش

با استفاده از الگوی معادالت ساختاری از طریق نرم افزار  هایهمحاسبه شد. آزمون فرض 89/0سازمانی  شهروندی ررفتا

و تأثیر دارد  سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی معنویت اسالمی بر هویت دهد کهنشان میانجام شد. نتایج  18آموس 

انجی بین عنوان متغیر میسازمانی به هویت ،چنینهم. باشداثرگذار میسازمانی  شهروندی بر رفتار نیز مانیساز هویت

 یمثبت و مستقیم حاکی از این است که ارتباطنتایج باشد. گذار میتأثیر ،سازمانی شهروندی اسالمی و رفتار معنویت

این پژوهش های یافته کهذکر است شایان .وجود داردشهروندی سازمانی  بین معنویت اسالمی، هویت سازمانی و رفتار

با توجه  سطح رفتارهای معلمان کاربرد دارد.ی های فرهنگی و ارتقاریزیبرنامه جهتپرورش دروبرای مسئوالن آموزش

-های مدیران این نهاد ریزیدر برنامه توجه به مباحث فرهنگی و دینی حاکم بر جامعه مانند معنویت اسالمی ها،به یافته

 باشد.ضرروی می
 

  شهروندی سازمانی سازمانی، رفتار هویت معنویت اسالمی، :کلیدی واژگان
 

 
 

                                                           
 Email:  Mojfarokhi20@yahoo.com                                                                 * نویسنده مسئول
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 مقدمه
 زندگی برای مثبتیو  قدرتمند نيروی تواندمی که است نوپایی ۀپدید، کار محيط در معنویت ۀمطالع

 کند،ها کمک میآن معنوی زندگی و کار ساختنیكپارچه و تلفيق جهتدر افراد به ،زیرا باشد؛ افراد

 و ترمتوازن تر،بخشلذت هارا برای آن کارانجام  ،بخشدمی جهت و معنا افراد این زندگی کاری به

  .(17 ،2013، 1فرشمن) دهدمی پرورش را هانآ روان و روح و سازدمیمعنادارتر 

-و جهانی فناوری اطالعات و هگردیدکار فعلی با ابهامات زیادی مواجه  نيروی ،21زمان با قرن هم

 پردازان معاصر معتقدنظریه ،روایناز ؛دنکمیپذیری ها را وادار به افزایش انعطافانسازم ،شدن

مفاهيمی با ابعاد  ۀنياز برای توسعبراین، در این قرن عالوهد. کر دکارها تغيير خواهوکسب که ندهست

نگارش که بر این باور هستند  پژوهشگراند. شویت در رأس آن قرار دارد احساس میجدید که معنو

 .(516 ،2،2010)بكالمن داردتمرکز بر معنویت کارکنان در محيط کار  ،21قرن در وکار نوین کسب

در ادبيات، معنویت در محيط کار بارویكردهای مختلفی  معنویتۀ ها درباربا توجه به تنوع دیدگاه

 :از ندهست ه است که سه رویكرد اصلی عبارتبررسی شد

-مسيحيت می اسالم و انندیک دین خاص مرویكرد دینی که معنویت را در پيروی از دستورات  .1

 بيند.

  .داندگرا که معنویت را امری درونی میرویكرد درون. 2

 کندیاد مییی در کار و زندگی انسان جومعنا با عنوانت معنویاز  که 3رویكرد اگزیستانسياليستی. 3

 (.188، 4،2010کالمن )

 به نسبت حساسيت پرورش جهتدر معنویت را تالشینظران، خی از پژوهشگران و صاحببر

-انسان برای چهآن جهتدر وکاوکند ،(برتر نيروی) خدا و غيرانسانی موجودات دیگران، خویشتن،

، 5پالمراند )تعریف کرده کامل انسانيت به رسيدن برای جووجستنيز  وباشد می موردنياز شدن

 ۀ، رابطباشدمطرح می "معنویت جدید" با عنوانرب معنویتی که در غ ،حاضرحالدر (.656 ،2012

معنویت داشته باشد،  فردکه تنگاتنگی با دین و اعتقاد به ماورای طبيعت ندارد. در این فضا برای این

ی که اهرگونه تجربه ،در معنویت جدید الزم نيست به خدا معتقد باشد و یا او را پرستش کند.

 این مهمنكتۀ  محسوب شود و تواند معنویتمی هيجان بدهد فردبه  و کندتحریک را  فردعواطف 

                                                           
1. Freshman 

2. Bekelman 

3. Existentialist  
4. Calman 

5. Palmer  
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صورت یک به ،تلقی مدرنيته از معنویت .نماید تعالی و اوج واحساس شود انگيختهبر انسان که است

ه به وابستهای معنوی ادیان الهی ندارند و خود را ها کاری با آموزهباشد. آنونی میاحساس در

 . (2 ،1392اميری، ) کنندنيروهای فراطبيعی احساس نمی

معنویت  بایستمیمسلمان  فرد و یک است معنویت در چارچوب دین تعریف شده ،از دیدگاه اسالم

کند می تعيينان معنویت فرد را دین وی ميز . درحقيقت،دین استوار سازد آن اساسخویش را بر

ارکان دین  ۀاسالمی با الگوی آداب اسالمی که ساخته و پرداخت معنویت .(119 ،1385مظفری، )

، توجه به معنای معنویت اسالمی (.124 ،1390عفری،ج و اسهرلوس)دارد  یتنگاتنگ ۀرابط باشدمی

 ،کلی، توجه به باطن و غيب هستیطورهای نظری و عملی دین و بهو اهتمام به باطن تعاليم و آموزه

 باشدمی آراستن آن به روحانيت احكام و دستورات دین مبين اسالم دیات وپيراستن نفس از تعلق ما

 عناصرذکر است که شایان (.28 ،1390، احمدزاده و محمودی خميری، زارع ابرقویی، مشتاقيان)

ا )اميری، خدمعادگرایی، تقوا و توکل بر اخالص، خدا، یاد از: ندهست در اسالم عبارت سازمعنویت

1392، 5.) 

شود. اولين قدم در معنویت اسالمی، و پایان معنویت در اسالم به خدا ختم می خدا: شروع یاد .1

مطهری، ) باشدتام در زندگی انسان و عالم هستی می یتأثيرگذار دارای پذیرش موجودی برتر و

در خداوند شود. نمی آغازبدون اعتراف اجمالی به چنين واقعيتی، معنویت اسالمی  (.25 ،1385

و  آشكاراو اول و آخر و ) "هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ َوهُوَ بِكُلِّ شٍَی َعلِيمٌ": فرمایدمیقرآن 

 .(3ۀ آی ،حدید ۀسور) (باشدمی به همه چيز دانااست و  پنهان

 ،1385طهری، م)باشد میبودن رفتار و کردار آدمی از تظاهر و ریا معنای پاكاخالص به: اخالص .2

 معنی که؛ بدینصورت نيز معنا کرد که خداوند برای تو کافی باشدن اخالص را به اینتوامی (.29

یا  و انجام دادی دی، کار نيککه تو نماز خوان در این ارتباط یدیگر فردگواهی و شهادت به نيازی 

 (.28ۀ آی فتح، ۀ)سور (شهيداو کفی باهلل )خداوند برای تو کافی است  ،زیرا باشد؛نمی دادی صدقه

که خداوند جاآن یعنیقوا ت" شود:خالصه می )ع(صادق معنای اصطالحی تقوا در سخن امام تقوا: .3

، تو را است کرده ینهاز حضور  تو را کهجاو آن ندينب بیتو را غا ،یحاضر باش است دستور داده

عقل و  اريرا با مع شیكار، کردار و گفتار خواست که اف یتقوا کس انسان با ،نیبنابرا ؛"مشاهده نكند

 پا نگذارد ریز زيها را نرا بدون مشورت آن دو انجام ندهد و فرمان آن یکار کند و ميشرع تنظ

  (.52 ،1379شهری،  ری محمدی)

در هر کاری تالش خود را انجام داده و انسان معنای این است که توکل بر خدا: توکل بر خدا به .4

 وَحِرْزٌ سوءٍ کُلِّ مِنْ نَجاۀً اللّه عَلَى اَلتَّوَکُلُّ" اند:)ع( فرموده علیامام .ور را به خدا واگذار نمایدام ۀنتيج
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 (است دشمنى هر از نماندمحفوظ و بدى هر از نجات ۀمای خداوند، بر لتوک) "عَدُوٍ کُلِّ مِنْ

 .(30، 1390همكاران، و ابرقویی مشتاقيان)

 منبع ترینمهم. باشدمی معاد انسان، سازسرنوشت و مهم بسيار موضوعات از یكیگرایی: معاد. 5

: فرمایدمی وندخدا .است شده ابالغ بشر به پيامبران ۀوسيلبه که است الهی وحی معاد، به ایمان

ه خلق کردیم و اید شما را بيهودآیا گمان کرده) "افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انكم الينا الترجعون"

 (.127 ،1385 مظفری،) «گردیدسوی ما باز نمیبه

-شدهها دارای هویت تعریفطور که انسانشود. همانوجود معنویت باعث ایجاد هویت در انسان می

-ارباب ،آن یاعضا از نگاههویت سازمان ها نيز هویت مختص به خود را دارند. سازمان ،ای هستند

تعلق  ۀهویت سازمانی ایجادکنند آید.وجود میبه بيرون رافراد دیگر دگذاران و ، سرمایهانرجوع

 جانتون)دانند ی از سازمان میئارکنان خود را جزبراساس آن، کعميق بين کارکنان و سازمان بوده و 

این هویت را از خانواده، جامعه، شغل  هر انسانی دارای هویتی است که(. 310 ،2010، 1هالبسلبن و

 دیگرهویت افراد و با فرد، اختصاصی بوده  این هویت برای هر ؛آورددست میو حتی نام خود به

من چه کسی  .1د: ندهال پاسخ ؤبه سه س بایستمیدر بيان هویت خود  افراد. باشدمیمتفاوت 

هر  (.126 ،1385خورشيد، ) اهداف من در زندگی چيست؟ .3 و خواهم چه کسی باشممی 2 ،هستم

و تواند از راه ساختار که این هویت می دهویت مخصوص به خود را دار ،هامانند انسانهسازمان نيز 

های برقراری ارتباط آن با دیگر روش و همكاری و مشارکت کارکنان، محصوالت و خدمات، محيط یا

هویت سازمانی بازتابی براین، عالوه (.45 ،2،2010)کرامر و کرامر ها و مشتریان شناخته شودسازمان

سازی برای مقدمرا بنایی  ،هویت اجتماعی است و اصول اساسی تئوری هویت اجتماعیاز تئوری 

-هویت سازمانی شكل می ،3اساس دیدگاه پراتایجاد کرده است. بر اخير ۀهویت سازمانی در دو ده

درونی  یهویت سازمانی معنای .ارجاعی در آیندهصورت خودسازمان به ۀگيرد که باورهای فردی دربار

، 4، بتریگا، ميوزنيس و ریتوسدهد )روتيتسسازمان را نشان می نسبت بهکارکنان  گاهدید است که

و یا شناسایی توسط  سازمان با اعضا بودنیكی احساس به سازمانی هویتهمچنين، (. 998 ،2012

-می ثرأمتمتمایز نيز بادوام و  و پایدار محوری، و مرکزی هایویژگی ۀوسيلهب که کندمی اشارهآن 

 نمودبرای تحقق اهداف آن تالش خواهند  د،شون شناسایی سازمان از طریق کارکنان اگر .گردد

 باشند:ثر میؤگيری هویت سازمانی مشكل در عوامل زیر (.314 ،2010هالبسلبن، و جانتون)

 

                                                           
1. Jonathon & Halbesleben 

2. Kramer & Cramer 

3. Perat 
4. Rutitis, Batraga, Muizniece & Ritovs 
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 سازمان خارجی ۀوجه

 مقایسهسازمان در قوت ۀدهندنشان خارجی، هایپاداش آوردندستبه طریق از بيرونی ۀوجه کسب 

 که هاییسازمان خواهد داد. قرار عموم توجهمورد و مناسب جایگاهی در را بوده و سازمان رقبا سایر با

-در تا کرد خواهند کنند، تالش مستحكم را آن یا و داده شكل را خود سازمانی هویت خواهندمی

 (.49 ،2010کرامر،  و رکرام) یابند دست باالتری جایگاه به هاسازمان سایر با مقایسه

 سازمان خارجی ارتباطات

-است که سهام اگردیفر ،ارتباطات دهد.می شكل ارتباطات برقراری طریق از را خود تصویر سازمان 

همچنين  .چگونه است شرکت اعتبار و شهرت تصویر، هویت، که شوندمتوجه می آنۀ وسيلبه داران

 تصویر و محصوالت، روابط، این باشد؛می عمومی روابط یهااستراتژی و محصوالت ،ارتباطات خارجی

 ساختن در کرده و مخابره خارجی مخاطبان و سازمان اعضای به را سازمان بارز و مشخص هایویژگی

 (.50 ،2007، 1د )هولزینگر و دهالرکننمی مشارکت سازمان هویت

 انسانی منابع مدیریت

 پيامی ۀکنندبيان انسانی، منابع مدیریت یقلمرو در وآورین و ابتكار و آموزشی هایبرنامه بر تمرکز 

 نظرمد را هاویژگی این اهميت باشد کهمی سازمان نظر در هویتمورد بارز هایویژگی ۀدربار قوی

 .(1001 ،2012روتيتس و همكاران،) شودمی منجر سازمانی هویت افزایش به و دهدمی قرار مدیران
 سازمان داخلی ارتباطات

 کردنآن، هماهنگ هویت اتباط با در سازمان هایاستراتژی جذب منظوربه سازمان داخلی تباطاتار 

 (.66 ،2010 کرامر و کرامر،) درومی کار به اعضا در وفاداری و اتحاد ایجاد و هافعاليت

شود که این احساس هویت نسبت به سازمان موجب بروز رفتارهایی فراتر از وظایف سازمانی می 

شهروندی  رفتار ۀزميندر مطالعاتاند. مطرح شده "شهروندی سازمانی رفتار" عنوان باارها رفت

های قوی با سازمان یدهد کارکنانی که ارتباطو نتایج نشان می باشدمیگسترش حالسازمانی در

س ها نسبت به سازمان احساآن ؛ زیرا،ندهست کنند از عملكرد باالتری برخوردارخود را تجربه می

نسبت به  که شودو باعث میخواهد داشت  ها را در پیاین امر موفقيت مداوم آن و کنندمالكيت می

 کنندخود احساس ۀخود و همكارانشان وفادار باشند و هدفمندی بيشتری را درکارهای روزانوظایف 

 ۀانگيزميل و  ،شهروندی سازمانی رفتارهمچنين،  (.382 ،2012 ،2، دانيل و تئودور)الكساندر

کردن منافع سویكدیگر، هم رساندنمنظور یاریرفتن از الزامات رسمی شغل بهکارکنان در فراتر

                                                           
1. Holzinger & Dhallar 

2. Alexandra,  Daniel  & Teodor 
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-میهای کلی سازمان موریتأها و مقعی نسبت به فعاليتوا ۀفردی با منافع سازمانی و داشتن عالق

  .(179 ،2010)ماهدیون و قهرمانی، باشد 

 وجود پژوهشگران بين سازمانی شهروندی رفتار ابعادباط با واحدی در ارت ذکر است که توافقشایان

 دستورات، از پيروی سازمانی، وفاداری گذشت، و رادمردی کننده،کمک رفتارهای ابعادی نظير .ندارد

های پژوهش در دوستینوع و مدنی رفتار مالحظه، و ادب فردی، ۀتوسع کاری، وجدان آوری فردی،نو

 همكاران، و الكساندر) اندگرفته قرار توجهمورد سازمانی شهروندی رفتار ابعاد عنوانبه گوناگون

2012، 385.) 

مشرف اساس پژوهش برسازمانی از دیدگاه اسالم  شهروندی رفتار ابعاد تعریف حاضر، پژوهش در

 مشورت و وجدان کاری، جوانمردی، دوستی،نوع بعد پنج از که متشكل (2011جوادی و یاوریان )

 باشد بيان شده است.سازمانی و رادمردی و گذشت می مشارکت

 روایات و قرآن همچون اسالمی متون اساسبر باشد.می داریدین ۀالزم دوستینوع :1دوستینوع

 محمدی) دارد وجود داریدین و دوستینوع ميان ناگسستنی یپيوند و عميق ایرابطه ،شيعه متقن

 این انندم کند زنده را انسان یک هرکس": فرمایدمی کریم آنقر در خداوند (.60 ،1379شهری،  ری

 انسانيت و جامعه ،فرد ميان پيوند خواهدمی خداوند حقيقت،در. "است کرده زنده را همه که است

  (.386 ،1380شيرازی،  مكارم) کند ترسيم کلی معنایبه را

که وی را از نيک و بد است  ای در باطن شخصقوه ،اند که وجداندر تعریف وجدان گفته: 2وجدان

وجدان  داد و گفت کهتعریفی را ارائه  نيز توان از وجدان کاریمیهمچنين، دهد. میاعمال آگاهی 

رساند و نهایت تالش خود را ، کار خود را به انجام میآنکاری نوع نگرش است که آدمی با عنایت به 

او  که دیگران از نقصان کارم دهد و پيش از آنصورت تمام و کمال انجاهگيرد تا کار را بکار میهب

  (.52 ،1385دانش، ) گيردکار میهب نسبت به تكميل آن تالش نهایی خود را ،ناراحت شوند

 است مدعا این گواه و رددا قرآنی ۀریش( فتيان) جوانمردان و( فتوت) جوانمردی لفظ: 3جوانمردی

نيت  عنوان حسنجوانمردی به .دارد هاانسان باطن در ریشه ،جوانمردی صفات و فتوت ينیآ که

 (.64 ،1385 دانش،) شودمیکردن تعریف بدون شكایت ،کارکنان و بردباری در شرایط نامساعد

برای ، کنندکه درکارها با هم مشورت مییكی از صفات اهل ایمان این است : 4مشورت و مشارکت

بيشترین بهره  مندانو اندیش اننظری صاحبأرنشينند و از ی درست به مشورت میأآوردن ردستبه

                                                           
1. Altruism 

2. Conscience 

3. Chivalry 

4. Consultation & Participation 
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-هيچ مردی با کسی مشورت نمی": است که )ص( آمده در روایتی از حضرت رسول اکرم. برندرا می

  .(25 ،1383 احمدی،) "شودسوی رشد هدایت میکه بهند مگر آنک

 و الضراء و السراء یف ینفقون الذین": فرمایدمی گذشت ۀدربار آیات از یكی در کریم قرآن :1گذشت

 حالدر فقرا به خود مال از که کسانی ؛(134 ۀ، آیعمران آل) الناس عن العافين و الغيظ الكاظمين

 اگر ما ."درگذرند مردم بدی از و نشانند فرو را غضب و خشم و کنند انفاق تنگدستی و وسعت

 ؛باشيم داشته گذشت و عفو یگراند به نسبت بایستمی درگذرد، گناهانمان از خداوندکه  بخواهيم

 (.56 ،1379 ارفع،) (22 ۀ، آینور) "لكم اهلل یغفر ان تحبون اال وليصفحوا وليعفوا"

  شهروندی سازمانی معنویت و رفتار ۀرابط

 با ایپيوسته و ارتباط باشدمی افراد اجتماعی و شخصی زندگی در نيرومند بسيار یمحرک معنویت،

-نيز  و تجارب از هاآن درك ،زندگی از هاآن هدف و تعریف منش، و رفتار ی،معنو تكامل و رشد

 شودمی هاآن در مثبت رفتارهای و بروز رضایت منجر به امر این که دارد یكدیگر با هاآن روابط

ميقی احساس معنا و مفهوم ع خود دارای کارکنانی که در کار (.263 ،2014 نامی و برورز، ،حمدیا)

احساس  با دیگرانمحيط کار  ها با یكدیگر پيوند دارند، درکه انسان باشنداین باور می بر، هستند

بينند و باور دارند که های سازمان میسو با ارزشها و اهداف خود را هم، ارزشکنندمیبستگی هم

ه و مالحظه توج (کارکنان سازمان تمامیرفاه  انندم) هامربوط به آن لئمسا ها وسازمان نسبت به آن

 نشان دهند.را از خود  رفتار شهروندی سازمانی، که در محيط کارو لذا؛ این احتمال وجود دارد  دارد

مستقيمی  ۀشهروندی سازمانی کارکنان رابط معنویت در محيط کار و رفتار ۀبين تجرببراین، عالوه

احساس معنا و  خود نی که در کارکارکناکه  گونه بيان نمودتوان اینوجود دارد. دليل این امر را می

 چنين، شدن کارشان اهميت زیادی قائل هستند. احتماالًمفهوم عميقی دارند، نسبت به درست انجام

خواهند جوش و خودکنترل عمل صورت خودبه و کارکنانی دارای وجدان کاری زیادی خواهند بود

 هایرفتار بهبود بر کاری محيط یتمعنو تأثيرها آن. (15 ،1385، ، فتاحی و واثقفرهنگی) نمود

 که نمود مشخص نيز (2003) همكاران و ميليمن پژوهش .دادند نشان را سازمانی شهروندی

 تعهد شغلی، رضایت قبيل از های شغلینگرش ۀکنندایجاد عوامل از کار، محيط در معنویت

 ،2011ی و یاوریان، )مشرف جواد باشدمی خدمت از خروج نيات کاهشو  شغلی مشارکت سازمانی،

 شهروندی رفتار ۀکنندایجاد عوامل از شغلی، هاینگرش که است شده ثابت مطالعات گوناگون در. (4

 غيرمستقيم صورتبه کار محيط در که معنویت گرفت نتيجه گونهاین توانمید؛ لذا، باشمی سازمانی

 ج پژوهشنتای ،همچنين .گذاردیم اثر سازمانی رفتار شهروندی بر کارکنان هاینگرش طریق از و

ثير أشهروندی سازمانی ت ( نشان داد که معنویت در محيط کار بر رفتار2014) احمدی و همكاران

                                                           
1. Forgiveness 
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 و معنا احساس خود کار در که کارکنانی نيز در پژوهش خود عنوان کرد( 2011) 1لی گذارد.می

 .(10 ،2011)لی،  دهندمی زبرو خود از را بيشتری فرانقش رفتارهای دارند، مفهوم عميقی

 نقش میانجی هویت سازمانی

 ۀتشریح سيستم های ارزشی و توسع نيزمفهوم معنویت برای درك تغيير و تحول سازمانی و 

معنویت در کار و سازمان  .(460 ،2003، 2بردلی) شودکار برده میرهبری و توانمندی به ،مدیریت

-ن به افراد جهت انجام دقيق کارها در نظر گرفته میدادعنوان احساس کاری خاص برای انرژیبه

نشان  هاپژوهشبين معنویت در سازمان و عملكرد سازمانی ارتباط مستقيمی وجود دارد. و  شود

در  باشد؛میگذار تأثيرداده است که معنویت در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی در محيط کار 

وری و ایجاد رضایت شغلی، افزایش بهره بود عملكرد،به به منجر تواندمعنویت می ،سطح سازمانی

رسد معنویت در سازمان با ایجاد هویت سازمانی در مینظر به .شهروندی سازمانی شود رفتار

 (.522 ،2010 )بكالمن، گرددبروز رفتار شهروندی سازمانی  سببتواند کارکنان می

شود این است که در حظه میمال های بومیآن در پژوهش نبود که وجود دارد و له مهمیأمس

گرفته است.  بررسی قرارنظران غربی موردشده تاکنون، معنویت از دیدگاه صاحبهای انجامپژوهش

این پژوهش درصدد است تا به عنصر معنویت اسالمی که ناشی از دین اسالم و متناسب با فرهنگ 

گرفته است را در بروز  توجه قراردهای داخلی مورکمتر در پژوهشو  بوده یایران ۀمعجا حاکم بر

با توجه به فضای دینی حاکم بر دهد. بررسی قرار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی مورد رفتار

ضروری است درجهت توجه به باشد این کشور میکه اسالم دین اکثریت مردم در کشور ایران و این

که آیا معنویت اسالمی  بگيرد و مشخص شود توجه قراررویكرد اسالمی آن مورد ،سازمان معنویت در

که جاآنازشهروندی سازمانی و ایجاد هویت سازمانی شود یا خير؟  رفتاربروز تواند منجر به می

شهروندی سازمانی و هویت  ثير بر رفتارأبه موضوع معنویت اسالمی در تها در پژوهشتاکنون 

ادامه به مدل درهمچنين، . باشدمیدارای نوآوری  لحاظبدیناین پژوهش  ،توجه نشده استسازمانی 

(، ابعاد 1392) اساس پژوهش اميریابعاد معنویت اسالمی بر ،شود. در این مدلپژوهش اشاره می

( و ابعاد هویت سازمانی 2011) مشرف جوادی و یاوریان اساس پژوهششهروندی سازمانی بر رفتار

  در نظر گرفته شده است.( 2012اساس پژوهش روتيتس و همكاران )بر

 

 

                                                           
1. Lee 
2. Berdli 
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 مدل مفهومی پژوهش ـ1شکل 

 

 پژوهش شناسیروش
دبيران ورزش مقطع نفر از  250 آن راآماری ۀ جامع باشد.میلحاظ هدف، کاربردی به پژوهش حاضر

 گردید.عيين نفر ت 150 ،جدول مورگاناساس نمونه بر حجم تشكيل دادند که اصفهان شهر ۀمتوسط

 145 ها،که از ميان آنتوزیع گردید بين نمونۀ آماری روش تصادفی ساده  بهها نامههمچنين، پرسش

انجام  جهت ،(1393اساس نظر خردمندنيا )بر که ذکر استشایاننامه برگشت داده شد. رسشپ

)خردمندنيا و  باشدوجود داشته نمونه  10 بایستمی لفه حداقلؤازای هر مبه ،معادالت ساختاری

 ۀنامتعداد پرسش اساس،اینبر که اشتلفه وجود دؤم 14 ،در این پژوهش(. 220 ،1393بهرامی، 

 ۀناموری اطالعات از پرسشآجمع منظورهببراین، عالوه .کندکفایت میشده آوریجمع

رف جوادی و مش شهروندی سازمانی رفتار استانداردۀ نامپرسش، اسالمی معنویت ۀساختپژوهشگر

تعيين  جهت( استفاده شد. 1987) 1هویت سازمانی چنی استاندارد ۀنامپرسش و (2011) یاوریان

از روش روایی صوری و روایی تشخيصی به روش تعيين شاخص ميانگين نيز نامه روایی پرسش

استفاده از این گردید. با  استفاده 3اس .ال .اسمارت پی افزاربا استفاده از نرم 2شدهوایارنس استخراج

 تا مقدار این شاخص به باالی گردیدلفه حذف ؤدر هر م( 5/0) االت با بار عاملی کمتر ازؤس ،ضریب

در کنار آلفای کرونباخ  4روش پایایی مرکب ،نامهتعيين پایایی پرسش همچنين، جهتبرسد. ( 5/0)

                                                           
1. Cheni 
2. Average Variance Extracted(AVE) 

3. Smart-PLS 

4. Composite Reliability (CR) 
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 اساس،که براین ده استنشان داده ش شماره یککه ضرایب آن در جدول  مورداستفاده قرار گرفت

داوری و ) دارند یقبول، پایایی قابلدباش (6/0از )ها باالتر آن مرکب پایایی هایی که مقدارلفهؤم

شهروندی  معنویت اسالمی، رفتار ۀنامکرونباخ برای پرسش آلفایبراین، عالوه .(81 ،1392رضازاده، 

 دست آمد. به (89/0و  82/0 ،84/0) ترتيبسازمانی و هویت سازمانی به
 

 متغیرهای پژوهش پایایی و روایی تحلیل نتایج -1جدول 

 متغیرهای پژوهش
میانگین  ضریب

 شده استخراج واریانس
 کرونباخ آلفای  پایایی مرکب ضریب

 84/0 80/0 82/0 معنویت اسالمی

 89/0 87/0 89/0 خدا یاد

 92/0 91/0 93/0 اخالص

 82/0 80/0 86/0 تقوا

 90/0 81/0 88/0 داتوکل بر خ

 0/ 83 74/0 91/0 معادگرایی

 89/0 78/0 80/0 هویت سازمانی

 87/0 82/0 87/0 خارجی سازمان ۀوجه

 83/0 78/0 74/0 ارتباطات داخلی

 79/0 73/0 79/0 ارتباطات خارجی

 76/0 75/0 85/0 مدیریت منابع انسانی

 82/0 79/0 74/0 رفتار شهروندی سازمانی

 77/0 76/0 84/0 وستی دنوع

 86/0 84/0 79/0 جوانمردی

 86/0 85/0 82/0 وجدان کاری

 89/0 88/0 83/0 مشارکت سازمانی مشورت و

 84/0 79/0 75/0 گذشت

 

 نتایج
 وهستند  زن دهندگانپاسخ ازدرصد  35 که دهدمی نشان آماری ۀنمون شناختیجمعيت مشخصات

مدرك  دارای کنندگانشرکت از درصد 60نيز  تحصيالتاز نظر  باشند.می مرد هاآن از درصد 65

. باشندمیدارای مدرك کارشناسی ارشد  درصد 10 و کاردانی درصد دارای مدرك 30 کارشناسی،

 کاریۀ سابق ميانگين دارند و سن سال 51 بيشتر ازکارکنان  از درصدشش  سنی لحاظهمچنين، به

 باشدمی سال 11 دهندگانپاسخ
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شهروندی سازمانی از آزمون  بين معنویت اسالمی، هویت سازمانی و رفتار ۀی رابطمنظور بررسبه

مستقيم و مثبتی بين  ارتباطکه آن حاکی از این است نتایج  که بستگی پيرسون استفاده شدهم

 متغيرهای پژوهش وجود دارد.
 

 بستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهشنتایج آزمون ضریب هم -2جدول 

ارانحراف معی  میانگین 
 شهروندی رفتار

 سازمانی

هویت 

 سازمانی
های پژوهشمتغیر معنویت اسالمی  

30/0  77/2  معنویت اسالمی 1   

41/0  97/2   1 68/0  هویت سازمانی 

36/0  09/3  1 59/0  74/0 شهروندی سازمانی رفتار   

 05/0* سطح معناداری 
 

های فرضيه وبه آزمون مدل  ،شدهآوریهای گردپایایی در شاخص از اطمينان از وجود روایی و پس

سازی معادالت ساختاری با از روش مدل پژوهشدر این ذکر است که شایانپژوهش پرداخته شد. 

اسالمی و هویت سازمانی بر  معنویت تأثيرگيری برای آزمون مدل اندازه 1آموس افزاراستفاده از نرم

ین ، ا. با توجه به مدل مفهومیگردید استفاده های پژوهشفرضيهنيز و شهروندی سازمانی  رفتار

، رفتار معنویت اسالمی :شاملپنهان  غيرباشد که سه متمتغير آشكار می 14 پژوهش دارای

 . ندکگيری میازمانی و هویت سازمانی را اندازهشهروندی س

يرنوف اسم ـ آزمون کولموگروف، هابودن دادهنرمالکردن از همچنين، جهت اطمينان حاصل

 شده است. نشان داده شماره سهکه نتایج آن در جدول  مورداستفاده قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1. Amos 
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 اسمیرنوف ـ آزمون کولموگروف ـ3 جدول

 انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش
 مقدار آزمون 

 اسمیرنوف ـ کولموگروف

سطح 

 معناداری

 055/0 52/1 3/0 77/2 معنویت اسالمی

 450/0 35/2 27/0 55/2 یادخدا

 410/0 125/0 24/0 36/2 اخالص

 065/0 958/0 28/0 59/2 تقوا

 075/0 12/0 65/0 68/3 توکل بر خدا

 095/0 451/0 22/0 41/2 معادگرایی

 092/0 32/1 41/0 97/2 هویت سازمانی

 078/0 648/0 35/0 54/2 خارجی سازمان ۀوجه

 125/0 458/0 31/0 37/2 ارتباطات داخلی

 069/0 12/2 40/0 4/2 رتباطات خارجیا

 77/0 154/1 37/0 95/2 مدیریت منابع انسانی

 31/0 562/0 36/0 09/3 رفتار شهروندی سازمانی

 554/0 698/0 31/0 56/2 وستیدنوع

 095/0 748/0 28/0 88/2 جوانمردی

 061/0 556/0 26/0 74/2 وجدان کاری

 054/0 910/0 35/0 0/3 مشارکت سازمانی مشورت و

 075/0 6/2 29/0 94/2 گذشت

 
باشد؛ می (05/0) ازتر بزرگسطح معناداری متغيرهای پژوهش  ،شماره سهبا توجه به نتایج جدول 

-هم ۀتعيين رابط ها جهتدر پژوهش همچنين، توزیع مشاهدات نرمال است.توان گفت که لذا، می

)خردمندیا و بهرامی،  شودمیدگانه استفاده توسط رگرسيون چن 1خطی چندگانه از شاخص تلرانس

در این پژوهش مقدار شاخص تلرانس برای متغيرهای مستقل )معنویت اسالمی و . (141 ،1393

توان گفت بين متغيرهای دست آمد که چون نزدیک به عدد یک است میبه( 84/0)هویت سازمانی( 

از معيارهای برازشی که  نيز دلبرازش م بررسیبرای خطی چندگانه وجود ندارد. هم ۀرابط ،مستقل

 نسبی اسكوئر کایاولين شاخص، گردید که سازی معادالت ساختاری وجود دارد استفاده در مدل

در این  که باالتر این مدل خواهد بود تأیيدنشانی از  ،باشد سهو  یکاگر این شاخص بين عدد  .است

 مربعات ميانگين دوم ۀریش نيز ت. دومين شاخصگزارش شده اس( 25/2با ) این مقدار برابر ،پژوهش

                                                           
1. Tolerance Index 
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نيز که این مقدار  کاراتر خواهد بود مدل ،تر باشدنزدیک( 05/0)چه به باشد که هرمی 1ماندهیباق

 برازش شاخص ،2برازش نيكویی شاخص ،گزارش شده است. چهار شاخص دیگر( 061/0)معادل 

بين صفر و یک قرار هستند که  5ازش تطبيقیشاخص بر و 4شدهشاخص برازش هنجار، 3افزایشی

 شماره چهارکارایی مدل بيشتر خواهد بود. در جدول  ،تر باشنددارند و هرچه به عدد یک نزدیک

 ها نشان داده شده است.مقادیر این شاخص
 

 برازش مدل مفهومی ـ4 جدول

دوم میانگین  ۀریش

  ماندهیمربعات باق

شاخص برازش 

 تطبیقی

شاخص 

برازش 

 شدهنجاره

 

شاخص برازش 

 افزایشی
 

شاخص 

نیکویی 

 برازش 

کای اسکوئر 

 نسبی 

061/ . 93 . / 82/ . 91/ . 93/ . 25/2 
 

در  .توان دریافت که مدل از برازش خوبی برخوردار استمی شماره چهارتوجه به اطالعات جدول با 

های و فرضيهها ای متغيری برتأیيدسازی معادالت ساختاری و تحليل عاملی مدل شماره دوشكل 

 .نشان داده شده است پژوهش
 

 تیونعم
یمالسا

 یدنورهشراتفر
ینامزاس

 تیوه
ینامزاس

    

    

    
 کوت

اوقت

ییارگداعم

 الخا

ییارگ ناد ویتسود  ون یدر ناو  تش گ  رو م

ی راخ  ا ابترا

یلخاد  ا ابترا

 عبانم تیریدم
ینا نا

 یلخاد هه و
نامزاس

ادخدای

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    

e11

e12

e13

e14

e6 e7 e9e8 e10

e1

e2

e3

e4

e5
e16

e15

 
 پژوهشسازی معادالت ساختاری مدل ـ2 شکل

                                                           
1. Root Mean Squared Error of Approximation 

2. Goodness of Fit Index 

3. Incremental Fit Index 

4  . Normed Fit Index 

5. Comparative Fit Index 
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 و 1شاخص جزئی مقدار بحرانی ها از دوالگو برای آزمون معناداری فرضيه تأیيد پس از بررسی و

 مقدار بحرانی باید بيشتر از، (=05/0P) اساس سطح معناداریگردید که براستفاده  سطح معناداری

 مقادیر کوچكتر از ،چنين(. همشودنمی تلقیدر الگو مهم  سطح کمتر از اینمقدار ) باشد( 96/1)

(05/0P= ) های شده برای وزنحاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه، سطح معناداریبرای

وتحليل مدل به بررسی با توجه به نتایج تجزیه .باشدمی( 95/0) رگرسيونی با مقدار صفر در سطح

 شود.مشاهده می شماره پنجپرداخته شده است که نتایج آن در جدول  پژوهش هایفرضيه

 

 های پژوهشنتایج فرضیه ـ5جدول 

 

 تأثيرشهروندی سازمانی  گفت که معنویت اسالمی بر رفتار نتوامی درصد 95 با اطمينان، بنابراین

شهروندی  عا کرد که هویت سازمانی بر رفتارتوان ادبا همين اطمينان می ،همچنين .دارد یمثبت

معنویت اسالمی بر رفتار شهروندی سازمانی  تأثيربرای را و نقش ميانجی رد دا یثبتم تأثيرسازمانی 

  کند.ایفا می
 

 بحث و نتیجه گیری
در پژوهش مشابهی تاکنون  جاکهازآناز بررسی نتایج پژوهش باید به این نكته اشاره شود که  پيش

مستقيم با مطالعات پيشين  شكلهتوان نتایج را بنمی است معنویت اسالمی صورت نگرفته ارتباط با

-ایندارد. بر تأثيرشهروندی سازمانی  اسالمی بر رفتار که معنویت ندنشان داد هایافتهمقایسه نمود. 

انجام وظایف به تنها ها نهشود که آنیت در افراد موجب میتوان بيان نمود که وجود معنومی ،اساس

                                                           
1. Critical Value 

 نتیجه سطح معناداری مقدار بحرانی ضریب رگرسیونی هافرضیه

سازمانی معنویت اسالمی بر هویت 

 تأثير مثبتی دارد.
 تأیيد فرضيه 006/0 81/2 84/0

معنویت اسالمی بر رفتار شهروندی 

 سازمانی تأثير مثبتی دارد.
فرضيه تأیيد 004/0 76/2 62/0  

-سازمانی بر رفتار شهروندی  هویت

 سازمانی تأثير مثبتی دارد.
فرضيه تأیيد 000/0 25/2 81/0  

سازمانی نقش عامل ميانجی هویت 

در تأثير معنویت اسالمی بر رفتار 

 رد.شهروندی سازمانی را دا

فرضيه تأیيد 005/0 53/2 0.68  
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خود  قانونی است را نيز بر ۀام کارهایی که فراتر از وظيفانجهمواره، بلكه  بپردازند،معمولی خود را 

اعتقاد  های اخرویو پاداش به وجود دنيایی غير از دنيای مادی کهبا توجه به اینواجب بدانند و 

 معنویتدوستی، کمک به دیگران، جوانمردی و وجدان کاری را هميشه رعایت کنند. نوع ،دارند

 عشق، با باالتر معنویت دارای معلمان. شودمی افراد بين بستگیوا و احترام مشترك، احساس باعث

 کاری محيط مشكالت و تغييرات برابرو در هستند پذیرمسئوليت، کنندمی رفتار خرد و دلسوزی

و  (1385)و همكاران  اساس مطالعات فرهنگیبر. باشندمی متعهد خویش وظایف به وبوده  بردبار

با توجه به  تأثير دارد.شهروندی سازمانی  که معنویت بر رفتار ( مشخص شده است2014) احمدی

-اینتا کنون پژوهشی در جاکهنيز ازآندر این پژوهش معنویت اسالمی مدنظر بوده است و که این

نشان داد  هایافته های گذشته مقایسه نمود.توان نتایج آن را با پژوهش، نمیزمينه انجام نشده است

-شهروندی سازمانی می بر رفتارگذاری معنویت اسالمی تأثير عامل ميانجی در ،که هویت سازمانی

شود که کارکنان نسبت به سازمان احساس تعلق ایجاد حس هویت نسبت به سازمان باعث می باشد.

اساس پيدا کنند و موفقيت سازمان را موفقيت خود بدانند. وقتی کارکنان حضور در سازمان را بر

اقدام به انجام اموری فراتر از  ،تی برای خدمت به خلق و امری الهی بدانندفرص ،مبانی اسالمی

 احساس که کارکنانی کنند.شهروندی می سازمان در قالب رفتار بهبود کارهای منظورهوظایف خود ب

 وجدان دارای و بوده قائل زیادی اهميت خود کار برای دارند، کار در از طریق معنویت عميقی معنای

 دربرگيرندۀ بستگیهم احساس. کنندمی عمل خودکنترل و خودجوش صورتبه و باشندمی کاری

 .گيرندمی شكل آن اساسبر سازمانی هایگروه که باشدمی روحی و معنوی عاطفی، پيوندهای

 ۀدربردارند ،مؤلفه این که است این دروجود هویت سازمانی  دليلبه بستگیهم و تعلق اهميت

-می عمومی مراقبت و بيان آزادی پشتيبانی، و حمایت قالب در افراد ميانۀ رابط از ترقوی یاحساس

 تصویر بهبود به که اقداماتی از احتماالً خود، کار محيط داشتندوست دليلبه کارکنان این .باشد

 ،شدهانجام مطالعات براساس همچنين. نمایندنمی دریغ کندمی کمک هاآن همكاران و سازمان

 سازمان به ،باشندمی ترراضی هاآن ،شود منطبق کارکنان هایارزش با سازمانی هایرزشا کهزمانی

 به تریمثبت افكار و نگرش دهند،نشان می سازمان ترك به کمتری تمایل دارند، بيشتری تعهد

 باشند؛می شدهتعيين پيش از اجتماعی رفتار و باالتر شغلی رضایت دارند و دارای سازمان کارکنان

کارکنانی که  .دانندنمی جدا سازمان از را خود حقيقت،در و دانندمی خود پشتيبان را سازمان زیرا،

و سعی  کنندتلقی میای برای ابراز وجود خود باالی معنویت قرار دارند، کار را وسيله ۀدر درج

کند خود تالش میکه فردی زمانی .کار، خود را به دیگران معرفی کنند ۀبا شغل و نحو نمایند تامی

احساس هویت  ۀواسطبه ،به دیگران معرفی کند و سازمان و کار را معرف خود نشان دهدرا با کار 

بهتر و بيشتر از رفتارهای  ،دهد که آن رفتارهاکند رفتارهایی از خود بروز تالش می سازمانی که دارد
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نتایج این  یابد.میافزایش مانی رفتارهای شهروندی ساز ،از این طریق و دنمعمولی و روزمره باش

کند معنویت از طریق هویت سازمانی ( که بيان می2010) پژوهش بالکمن هاییافتهفرضيه با 

 متواند منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی شود مطابقت دارد.

-ار میگذتأثيرنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که معنویت اسالمی بر هویت سازمانی براین، عالوه

دنبال هدف و شود که افراد بهتوان بيان نمود که وجود معنویت موجب میمی ،اساساینبرباشد. 

رسيدن به هدف و معنا در زندگی نياز است که فرد خود را  جهتمعنا در زندگی و کار خود باشند. 

ویت نسبت به کار و از هابراز وجود از طریق ابر ،هانحوی نشان دهد و معرفی کند. یكی از این راهبه

در تالش هستند که با سازمان و همكاران خود  ،دارند ییباشد. کسانی که معنویت باالسازمان می

برای خدمت و کمک به دیگران وفادار و نسبت به سازمان خود  بستگی باالیی داشته باشند وهم

در اثر  طورکلی،اشد. بهبمینيازمند وجود هویت سازمانی در کارکنان  ،این مواردتمام که  باشند

از کارکنان داشت. نتایج پژوهش نشان داد که  یی راتوان انتظار هویت سازمانی باالوجود معنویت می

معنویت اسالمی مدنظر  ،در این پژوهش ،کند. البتهمعنویت افزایش پيدا می پیهویت سازمانی در 

صورت نگرفته المی و هویت سازمانی ثير معنویت اسأت ارتباط با درپژوهشی که تاکنون  است بوده

 است.

. باشدمیثيرگذار أشهروندی سازمانی ت که هویت سازمانی بر رفتار ها نشان دادندیافته ،همچنين

درقبال سازمان  را فراتر از وظيفه یرفتارهای ،تری دارندکسانی که نسبت به یک سازمان هویت قوی

 را رفتارهاییبيشتر تالش خواهند نمود  ،بيشتر باشداد افرچه هویت سازمانی هر و انجام خواهند داد

 یكی از این رفتارها، رفتار بيشتر یاری رساند.در مسير اهداف خود را از خود بروز دهند که سازمان 

د. نتایج این فرضيه با یدست آبه از طریق هویت سازمانی قویتواند میشهروندی سازمانی است که 

  ( مطابقت دارد.2012) روتيس و همكاران( و 2011)و یاوریان  جوادی مشرف پژوهشهای یافته

شود با توجه به فرهنگ و مذهب حاکم بر محيط پيشنهاد می پرورشوآموزشبه مسئوالن  ،در پایان

 و بگيرند در نظر مدارسهای ریزیهای معنویت اسالمی را در برنامهلفهؤتوجه به م ،مدرسهجامعه و 

 . داشته باشند ایین موضوع اهتمام ویژهگسترش ا هبنسبت 

 نيز با توجه بهتازگی مطرح شده است و ع معنویت در مباحث مدیریتی بهوکه موضبا توجه به این

مذهب اکثریت مردم ایران که در آن معنویت جایگاه واالیی  )وایران  ۀفرهنگ مذهبی حاکم بر جامع

شود و کاربرد آن در مباحث  پرداخته عنویت در اسالمبه مفهوم م که رسدنظر میبهضروری (، دارد

 گيرد. کيد قرارأتمدیریتی مورد
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در پایان می توان بيان نمود که بر اساس پژوهش های انجام شده در حيطه معنویت در سازمان به 

موضوع معنویت از دیدگاه مباحث غير اسالمی در سازمان ها بررسی شده است. معنویت در سازمان 

 نگاه مادی به انسان ها مطرح شده است.  بر اساس

با انجام این پژوهش به معنویت از نگاه اسالم توجه شده است و مبانی معنویت در سازمان بر اساس 

اصول اسالم مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش موضوع اسالم در مباخث مدیریت مورد 

ی و الهی در سازمان توجه شده است. با انجام این توجه قرار گرفته است و با انسان از دیدگاه معنو

 پژوهش اهميت مباحث اسالمی در موضوعات مدیریت نشان داده شد.
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Abstract1

This paper examines the impact of spirituality on organizational citizenship behavior
organizational identity is the role of mediator. Population is High school sports teachers
in Isfahan. Standardized questionnaire to collect information from corporate identity
Cheney (1987) and organizational citizenship behavior Moshrefjavadi and Yavarian
(2011) and researcher made questionnaires was used in Islamic spirituality.
Questionnaire validity and reliability of the diagnostic validity of the criteria of
reliability combined was performed using the SMART-PLS software. Cronbach's alpha
coefficient for the scale of spirituality, 0.84, scale corporate identity, 0.82 and
organizational citizenship behavior scale 0.89, respectively. Test hypotheses using the
structural equation model was done through software Amos18. The results showed
Islamic spirituality with the corporate identity of the factor, Islamic spirituality on
organizational citizenship behavior with the path coefficient and organizational identity
on organizational citizenship behavior with the path coefficient is affected. The results
also showed that organizational identity as a mediator variable between Islamic
spirituality and citizenship behavior with a path coefficient is impressive. Pearson
correlation test results demonstrate a direct relationship between Islamic spirituality,
corporate identity and organizational citizenship behavior. The results for the education
authorities in the planning and promotion of cultural practices used by teachers. Given
the cultural and religious issues of the society as Islamic spirituality puts administrators
in planning according to the results of this research will be necessary.

Keyword: Islamic Spirituality, Organizational Identity, Organizational Citizenship
Behavior
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