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دریافت: 1396/3/8      پذیرش: 1396/6/11
سید مرتضی غیور باغبانی1، امید بهبودی2، مهدی رمضانی3، علی پورنگ4

چکیده 

ــت.  ــی اس ــم و حیات ــری مه ــازمان ها ام ــوب آن در س ــج مطل ــازمانی و نتای ــهروندِی س ــار ش رفت
اهمیــت ایــن موضــوع در ســازمان های معنــوی و مذهبــی ماننــد آســتان قــدس رضــوی دوچنــدان 
ــا  ــار شــهروندِی ســازمانی ب ــن رو، در پژوهــش حاضــر رابطــه بیــن هــوش معنــوی و رفت اســت. از ای
نقــش تعدیل گــری ســابقۀ خدمــت، در حــرم مطهــر امام رضا)علیه الســام( بررســی شــده اســت. ایــن 
پژوهــش از حیــث هــدف کاربــردي اســت. روش پژوهــش نیــز توصیفــي و از نــوع همبســتگی اســت. 
جامعــۀ آمــاری پژوهــش را کارکنــان شــاغل در حــوزه اماکــن متبرکــه تشــکیل داده انــد کــه تعــداد آنها 
705 نفــر اســت و بــر اســاس جــدول مــورگان، 247 نفــر به صــورت تصادفــی طبقه بنــدی و به عنــوان 
نمونــۀ آمــاری بــرای پاســخگویی بــه پرســش نامۀ پژوهــش انتخــاب شــده اند. ابــزار جمــع آوری داده هــا، 
ــکاران«)2016( و پرســش نامۀ  ــل و هم ــازمانی »بوی ــار شــهروندِی س ــتاندارد رفت پرســش نامه های اس
ــل  ــرای تجزیه وتحلی ــت. ب ــوده اس ــاه«)2015(، ب ــن و مدی ش ــوی »عبدالرحم ــوش معن ــتاندارد ه اس
ــد.  ــتفاده ش ــای SPSS و LISREL اس ــاختاری و نرم افزاره ــادالت س ــی مع ــا از روش مدل یاب داده ه
نتایــج پژوهــش نشــان داد هــوش معنــوی موجــب افزایــش رفتارهــای شــهروندی ســازمانی می شــود. 
همچنیــن نقــش تعدیل گــری مثبــِت ســابقۀ خدمــت در رابطــۀ بین هــوش معنــوی و رفتار شــهروندی 

ســازمانی تأییــد شــد.
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مقدمه

ــا آن  ــر ب ــان معاص ــه در جه ــمگیری ک ــوالت چش ــرفت و تح ــود پیش ــروز باوج ــر ام بش
رو به روســت، همچنیــن رشــد روزافزونــی کــه توســط انســان صــورت پذیرفتــه اســت، بــاز هــم 
دچــار ســردرگمی و پوچــی اســت. معنویــت در زندگــی بشــر امــروزی به ظاهــر فرامــوش شــده 
اســت، امــا میــل بــه هــدف و مقصــود چیزی اســت کــه در نهــاد هــر موجود زنــده مــوج می زند 
و انســان به عنــوان اشــرف مخلوقــات، بــدون هــدف و انگیــزه نمی توانــد زندگــی خــود را ادامــه 
دهــد. پرواضــح اســت کــه بشــر امــروز به طــرق گوناگــون ســعی دارد تــا اهــداف و انگیزه هــای 
خــود را در زندگــی بیابد)حســنی آزاد، 1389: 14(. از طرفــی، کارایــی و توســعۀ هــر ســازمان 
تــا حــّد زیــادی بــه کاربــرد صحیــح نیــروی انســانی بســتگی دارد. هــر ســازمانی بــراي نیــل 
بــه اهــداف و انجــام رســالت خــود، ناگزیــر از توجـــه بـــه عوامـــل انســانی و موضوعــات مرتبــط 
ــی،  ــل الهی قمش ــت)دهقانی و فض ــوی اس ــوش معن ــون ه ــی چ ــه ویژگی های ــه وي از جمل ب
1394: 106(. معنویــت و مســائل مربــوط بــه آن موضوعــی اســت کــه ذهــن پژوهشــگران را 
ــم مدیریــت و ســازمان در آســتانۀ ورود  ــه خــود مشــغول ســاخته اســت. صاحب نظــران عل ب
بــه آینــده اي متفــاوت و پیچیــده بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد کــه موفقیــت در محیــط کاري 
بــه مفهومــي فراتــر از مهارت هــاي تکنیکــي آکادمیــك وابســته اســت کــه »هــوش عمومــي« 
نامیــده مي شــود. نبــوِد تعریف هــای عیني تــر بــراي ایــن مفاهیــِم غیرقابــل مشــاهده و به ظاهــر 
ناملمــوس، بــراي مدت هــا تــاش بــراي بحــث و تحقیــق در ایــن زمینــه را بــا مشــکل مواجــه 

کــرده بود)نجاتــی، 1386: 12(. 

هــوش، مفهومــی اســت کــه از دیربــاز آدمــی بــه پژوهــش و تفحــص دربــارۀ ابعــاد، ویژگی هــا 
ــن در  ــرفت های نوی ــکاران،1390: 22(. پیش ــدی و هم ــوده است)اس ــد ب ــواع آن عاقه من و ان
شــاخۀ رفتــار ســازمانی نشــان داده اســت کــه بی گمــان کارکــرد مغــزی بــا تجربه هــای معنــوی 
همــراه اســت. بــه ســخن دیگــر، فعالیت هایــی در مغــز انجــام می شــود کــه نقــش معنــوی دارد. 
یکــی از ایــن بخش هــای مغــز، بخــش لپ هــای گیجگاهــی اســت کــه پشــت ناحیــۀ گیجگاهی 
ــی کــه به طــور  ــرا زمان ــد، زی ــن بخــش را »منطقــۀ خــدا« نامیده ان اســت و عصب شناســان ای
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مصنوعــی تحریــك می شــود، موضوع هــای مــورد عاقــۀ فــرد، مفاهیمــی چــون دیــدار خــدا، 
ــا می شــود)صمدی، 1385: 100(.  ــد اینه ــداکاری و مانن ــن، از خودگذشــتگی، ف ــن از دی گفت
معنویــت شــکلی از هــوش اســت و به عنــوان یــك بخش درونــی از خویشــتن، در جهــت توانایی 
به کارگیــری اصــول اخاقــیـ  معنــوی، در رفتــار و زندگــی الزم اســت. هــوش معنــوی، مفاهیم 
معنویــت و هــوش را درون ســازۀ جدیــد ترکیــب و بــه انســان ایــن فرصــت را می دهــد کــه در 
مقابــل واقعیت هــای مــادی و معنــوی حســاس باشــد و رشــد و تعالــی را هــر روز در البــه الی 
اشــیا، مکان هــا، ارتباطــات و نقش هــا دنبــال کند)شــعبانی، 1394: 12(. هــوش معنــوی باعــث 
ــا احســاس آگاهــی و حضــور قلــب و  ــا فعالیت هــای روزمــره و معمــول زندگــی ب می شــود ت
ــی مواجه شــدن  ــده و حت ــدس را در انســان زن ــراه باشــد و حــّس تق ــی هم درک ارزش زندگ
بــا مقــوالت ماورایــی را تســهیل می کنــد)Amram, 2005 :4(. هــوش معنــوی پیونــد انســان 
ــر  ــرای شناســایی قوانیــن حاکــم ب ــی انســان ب ــق خــود اســت. هــوش معنــوی توانای ــا خال ب
 .)Santos , 2006 :2(و تطابــق زندگی با ایــن قوانیــن اســت )زندگی)قوانیــن معنــوی و طبیعــی
بــا توجــه بــه شــدیدتر شــدن نیــاز بــه اعتمــاد بــراي فعالیــت در ســازمان هاي امــروزي، نیــاز 
ــاد در  ــد. ریشــۀ اعتم ــش مي یاب ــراد افزای ــن اف ــوي در بی ــوش معن ــت و توســعۀ ه ــه معنوی ب
بیــن افــراد، پایبنــدي بــه اصــول معنــوي و اخاقــي بــوده و بــدون آن شــالوده هاي ســازمان 
متزلــزل اســت. کارکنــان دارای هــوش معنــوي بــاال، ســرمایه اي بــاارزش براي ســازمان شــمرده 
ــن  ــان ای ــه کارکن ــت در ســازمان، ب ــان، 1394: 533(. ورود معنوی مي شوند)شیاســی و اعتباری
توانایي را مـي دهـــد تـــا چشــم انداز یکپارچه تري را نســبت بـــه ســـازمان، خـــانواده و جامعـــۀ 

.)Cavanagh , 1999 :186(خــویش بــه دســت آورنــد

ــف  ــح وظای ــه در انجــام صحی ــی اســت ک ــار شــهروندی ســازمانی« یکــی از مقوله های »رفت
شــغلی بــه کارکنــان کمــك می کنــد. رفتــار شــهروندي ســازمانی، رفتــاری آگاهانــه، اختیــاري 
و فراوظیفــهاي اســت کــه در افزایــش اثربخشــی عملکــرد ســازمان مؤثــر اســت، ولــی به طــور 
ــرار  ــر ق ــورد تقدی ــازمان م ــاداش رســمی س ــا غیرمســتقیم به وســیلۀ سیســتم پ مســتقیم ی
نمی گیــرد)Markoczy & Xin , 2004 :12(. واژۀ اختیاري بــودن بیانگــر ایــن اســت کــه ایــن 
رفتارهــا در تعهــد اســتخدامِی کارکنــان قــرار نگرفتــه و کامــًا انتخابــی اســت و کوتاهــی در آن 
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هیچ گونــه تنبیهــی را به دنبــال نــدارد. ایــن رفتارهــا بــا حفــظ تقویــت و بافــت روان شــناختی 
ــراي ســازمان ســودمند اســت)Organ , 1988 :4(. از انســان به عنــوان شــهروند  و اجتماعــی ب
ســازمانی انتظــار مــی رود بیــش از الزام هــای نقــش خــود و فراتــر از وظایــف رســمی، در خدمــت 
اهــداف ســازمان فعالیــت کنــد. به عبــارت دیگــر، ســاختار رفتــار شــهروندی ســازمانی به دنبــال 
شناســایی، اداره و ارزیابــی رفتارهــای فرانقــش کارکنانــی اســت که در ســازمان فعالیــت می کنند و 
.)Bienstock & et al , 2003 :361(در اثــر ایــن رفتارهــای آنان، اثربخشــی ســازمانی بهبــود می یابــد

می تــوان گفــت، هــوش و به تبــع آن هــوش معنــوی، عاملــی درونــی در انجــام دادن 
ــار شــهروندی ســازمانی نمــوِد  ــان اســت و رفت ــا و کارآمــدی کارکن درســت و منطقــی کاره
ــر اســاس  ــان، 1394: 602(. ب ــن هــوش اســت)جهانگیراصفهانی و جهانی ــِی ای ــی و عمل بیرون
ــان و  ــر رابطــۀ بیــن کارکن ــار شــهروندي ســازماني مســتقیماً ب ــه، رفت مطالعــات صورت گرفت
ــات را  ــت خدم ــان از کیفی ــتریان و ادراک آن ــت مش ــي دارد و رضای ــای مثبت ــتریان اثره مش
ــط  ــت در محی ــان، تشــویق معنوی ــاور محقق ــه ب ــود مي بخشــد)Castro , 2004 :284(. ب بهب
ــت و  ــش صداق ــت، افزای ــش خاقی ــل افزای ــي از قبی ــا و منافع ــه مزای ــر ب ــد منج کار مي توان
اعتمــاد، افزایــش حــّس تکامــل شــخصي، افزایــش تعهــد ســازماني، بهبــود نگرش هــاي شــغلي 
ــرک  ــات ت کارکنــان همچــون افزایــش رضایــت شــغلي، مشــارکت شــغلي و نیــز کاهــش نّی
محیــط کار، افزایــش اخــاق و وجــدان کاري، انگیــزش بیشــتر و نیز عملکــرد و بهــره وري باالتر 

ــکاران، 1385(.  ــود)فتاحی و هم ش

ــارۀ شــمولیت کارکنانــی کــه به طــور مســتقیم در حــرم مطهــر  توســعۀ مبانــی نظــری درب
امام رضا)علیه الســام( پذیــرای خیــل عظیــم زائــران داخلــی و خارجــی هســتند و تبییــن رابطۀ 
هــوش معنــوی آنــان طــی ســنوات خدمتــی بــا اثربخشــی خدمت رســانی بــه زائــران و بــروز 
رفتــار شــهروندی ســازمانی در تعامــل بــا آنــان و همچنیــن در روابــط بیــن فــردی کارکنــان، 
ــد.  ــذار باش ــمگیری اثرگ ــو چش ــده به نح ــات ارائه ش ــی خدم ــای اثر بخش ــد در ارتق می توان
بنابرایــن، در پژوهــش حاضــر رابطــۀ هــوش معنــوي و رفتــار شــهروندي ســازماني در حــرم 

ــا تحلیــل نقــش ســابقۀ خدمــت بررســي شــده اســت. مطهــر امام رضا)علیه الســام( ب
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مبانی نظری پژوهش

رفتار شهروندی سازمانی

»ارگان و بیتمن«1 )1983( براي نخستین بار از اصـــطاح رفتـــار شـهروندِي سـازماني استفاده 
کردند و آن  را اقدام های بخشي از کارکنان بـــراي بهبـــود بهـــره وري و همبســـتگي و انســـجام 
در محـــیط کـــاري دانســتند کــه وراي الزام هــای ســازماني اســت)Hodson , 2002 :70(. آنــان 
رفتــار شــهروندِی ســازمانی را این گونــه تعریــف می کننــد: رفتارهــای اختیــاری کارکنــان کــه 
جــزءِ وظایــِف رســمِی آنهــا نیســت و مســتقیم توســط سیســتم رســمی پــاداش ســازمان در 
ــد)1: 2011  ــش می ده ــازمان را افزای ــزان اثربخشــی کّل س ــی می ــود، ول ــه نمی ش ــر گرفت نظ
, Khasawneh(. ســازمان ها بــدون تمایــل افــراد بــه همــکاری، قــادر بــه توســعۀ اثربخشــی خــود 

نیســتند. تفــاوت میــان همــکاری خودجوش و اجبــاری، اهمیــت بســیار دارد. در همــکاری اجباری، 
فــرد وظایــف خــود را در راســتای مقــررات ســازمان و صرفــاً در حــّد رعایــت الزام هــا انجــام می دهد؛ 
درحالی کــه در همــکاری خودجــوش، افــراد، انــرژی و بصیــرت خــود را بــرای شــکوفایی توانایی های 
خــود، بــه نفــع ســازمان بــه کار می گیرند)عطایــی و همــکاران، 1394: 1(. امــروزه، در ادبیــات نوین 
مدیریــت، از رفتارهــای خودجــوش و آگاهانــۀ افــراد در ســازمان بــا عنــوان رفتــار شــهروندی 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــازمان ها ب ــروزه س ــه ام ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ــود. ای ــاد می ش ــازمانی ی س
رســیده اند کــه عملکــرد مؤثــر مســتلزم ایــن اســت کــه کارکنــان فراتــر از الزام هــای شــغلی 
ــار شــهروندِی ســازمانی، کمك کــردن  و رســمی خــود کار کننــد)Noor , 2009(. هــدف رفت
بــه افــراد و ســازمان اســت. در وهلــۀ نخســت، ایــن رفتارهــا بــه تســهیل روابــط میــان افــراد و 
ــه حل کــردن مســائل  ــراد خــود را موظــف ب ــی می کنــد و اف کارکنــان ســازمان کمــك فراوان
و مشــکات دیگــر همــکاران خــود می داننــد. در گام بعــد، شــهروند ســازمانی تمــام تــاش 
خــود را بــرای کمــك بــه ســازمان در دســتیابی بــه اهــداف خویــش بــه کار می گیرد)محمــودی 
و هرنــدی، 1393: 114(. »کاســترو و همــکاران« عناصــر کلیــدِي رفتــار شــهروندِي ســازماني 
ــازمان  ــان س ــراي کارکن ــه ب ــر از آنچ ــار، فرات ــي رفت ــد: نوع ــوان کردهان ــر عن ــورت زی را به ص

1. Organ & Bateman
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به طــور رســمي تشــریح  شــده اســت کــه به صــورت اختیــاري و بــر اســاس ارادۀ فــردي اســت و 
رفتــاري اســت کــه به طــور مســتقیم پاداشــي به دنبــال نداشــته یــا از طریــق ســاختار رســمي 
ســازماني قدردانــي نمي شــود، امــا بــراي اثــر بخشــي و کارایــي عملکــرد ســازمان و موفقیــت 
عملیــات آن بســیار مهــم اســت)Castro & et al , 2004 :29(. رفتــار شــهروندِی ســازمانی در 
ــه دیگــران،  ــاداری، کمــك ب ــدد؛ ماننــد وف ــوع می پیون شــکل های مختلفــی در ســازمان به وق
انطبــاق رفتارهــا بــا ســازمان و وجــود کارکنــان ســودآور بــرای ســازمان کــه حتــی در صــورت 
ــرفت  ــرای پیش ــود را ب ــای خ ــد توانایی ه ــل دارن ــازمان، تمای ــمی س ــت رس ــود درخواس نب
ســازمان ارائــه دهنــد)Lee & et al , 2013 :56(. رفتــار شــهروندي ســازمانی منافــع بســیاري را 
ــراد، گروه هــا، ســازمان ها  ــاه اف ــد از: رف ــع عبارتن ــن مناف ــار مــی آورد. ای ــا به ب ــراي سازمان هـ ب
و در مجمــوع رفـــاه جامعـــه)صمدی میارکایــی و همــکاران، 1394: 123(. رفتــار شــهروندِي 
ــان و گروه هــاي کاري را افزایــش مي دهــد، کار تیمــي را تشــویق  ســازماني، بهــره وري کارکن
مي کنــد، ارتباطــات، همــکاري و کمك هــاي کارکنــان بــه یکدیگــر را افزایــش مي دهــد، نــرخ 
ــد و  ــا مي ده ــازمان را ارتق ــان در س ــدن کارکن ــارکت و درگیرش ــش و مش ــتباهات را کاه اش
 .)Castro& et al , 2004 :277(ــد ــم مي کن ــبي را فراه ــازمانِي مناس ــّو س ــي ج ــور کل به ط
»ارگان«)1988( پنــج بُعــد بــرای رفتــار شــهروندی ســازمانی معرفــی می کنــد: آداب اجتماعی، 
ــزان مشــارکت  ــن می ــی مبّی نوع دوســتی، وجــدان کاری، جوانمــردی و نزاکــت. آداب اجتماع
فــرد در زندگــی اجتماعــی ســازمان اســت و رفتارهایــی چــون حضــور در فعالیت هــای فــوق 
ــش  ــه و افزای ــه مطالع ــل ب ــران، تمای ــورد نظــر مدی ــت از توســعۀ تغییرهــای م ــه، حمای  برنام
اطاعــات عمومــِی مربــوط بــه بهبــود عملیــات ســازمان را در بــر می گیــرد. وجــدان کاری یــا 
ــه رفتارهایــی فراتــر از الزام هــای تعیین شــده اطــاق می شــود. نوعدوســتی  وظیفه شناســی، ب
بــه رفتارهــای مفیــد و ســودبخش، همچــون صمیمیــت، همدلــی و دلســوزی بیــن همــکاران 
ــراد کمــك  ــه حــّل مشــکات کاری اف ــا غیرمســتقیم، ب ــه به طــور مســتقیم ی اشــاره دارد ک
می کنــد. منظــور از جوانمــردی، اجتنــاب از واردکــردن خســارت بــه ســازمان، صبــر در مقابــل 
ســختی ها و دشــواری های اجتناب ناپذیــر کاری و اجحاف هــای شــغلی، بــدون گلــه و 
ــزان اثرگــذاری اقدام هــای  ــه می ــای حساســیت نســبت ب ــز به معن شــکایت اســت. نزاکــت نی
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شــخصی بــر سرنوشــت دیگــران اســت)طاهری و همــکاران، 1393: 774(. مــدل بــهکار رفتــه 
در ایــن پژوهــش مــدل »بویــل و همــکاران«)2016( اســت 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 صاحب نظــران باشــد، وجــود 
ــلر«1 )1958(  ــد وکس ــف »دیوی ــرد، تعری ــع و پرکارب ــا، جام ــای گوی ــی از تعریف ه ــدارد. یک ن
ــار  ــی و رفت ــه، عمــل منطق ــارت اســت از تفکــر عاقان ــد اســت »هــوش عب اســت. وی معتق
مؤثــر در محیــط«. بــه نظــر وی، هــوش مجموعــه و کلّــی اســت از توانمندی هــای یــك فــرد 
بــرای فعالیت هــای هدفمنــد، تفکــر درســت و منطقــی و برخــورد مناســب بــا شــرایط پیرامــون 
ــوش، عناصــری  ــارۀ ه ــاوِت ارائه شــده درب ــای متف ــا وجــود تعریف ه خود)شــعبانی، 1394(. ب
ــر،  ــال های اخی ــت. در س ــگران اس ــب پژوهش ــق اغل ــورد تواف ــه م ــود دارد ک ــوش وج از ه

ــد. ــه جــای گرفته ان ــن ســه طبق ــی از ای ــاً در یک ــوش عمدت ــای ه تعریف ه

1. توانایی یادگیری: یعنی به آموزش پذیری به معنای عام آن تأکید دارند.

2. توانایــِی پرداختــن بــه امــور انتزاعی: یعنی افراد با هوش بیشــتر بــه امور انتزاعی)اندیشــه ها، 
نمادهــای کامــی و عــددی، مفاهیــم و اصــول( ســر و کار دارنــد تــا امــور عینی)فعالیت هــای 

حّســی، ابــزار مکانیکی(.

ــط  ــه فق ــد، ن ــای جدی ــه موقعیت ه ــن ب ــی پرداخت ــی توانای ــائل: یعن ــّل مس ــی ح 3. توانای
ــری  ــری و یادگی ــر آموزش پذی ــد ب ــی و تأکی ــدۀ قبل ــای شناخته ش ــه موقعیت ه ــخ دادن ب پاس

به معنــای عــام دارند)ســیف، 1380: 334(.

1. Daivid wechsler
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ــان  ــد. آن عبــارت هــوش معنــوی را نخســتین بار »زوهــر و مارشــال«1 )2000( مطــرح کردن
معتقــد بودنــد هــوش معنــوی بــا یکپارچه کــردن هــوش عقانــی و هــوش هیجانــی، تعامــل 
ــد موجــب  ــی را تســهیل می کنــد و می توان بیــن فرایندهــای تفکــر منطقــی و هــوش هیجان
ــری  ــی، 1394: 106(. به کارگی ــی قمش ــود)دهقانی و فضل اله ــخصی ش ــی ش ــد و دگرگون رش
ــرورش  ــا خــود، دیگــران و خــدا و به خصــوص پ ــاط شــخص ب ــد ارتب ــوی می توان هــوش معن
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 می شــود)Nasel , 2004 :5(. هــوش 
معنــوی تصویــر کامــل هــوش انســانی اســت کــه ظرفیت هــای ســازگارِی روانــِی فــرد را افزایش 
می دهــد و قــادر اســت هوشــیاری یــا احســاس پیونــد بــا یــك قــدرت برتــر یــا یــك وجــود 
مقــدس را تســهیل کنــد)Zohar & marshal , 2000 :116(. هــوش معنــوی دربردارنــدۀ نوعی 
ســازگاری و رفتــار حــّل مســئله اســت کــه باالتریــن ســطوح رشــد را در حیطه هــای مختلــف 
شــناختی، اخاقــی، هیجانــی، بین فــردی و.... شــامل می شــود و فــرد را در جهــت هماهنگــی 
بــا پدیده هــای اطرافــش و دســتیابی بــه یکپارچگــی درونــی و بیرونــی یــاری می کند)غبــاری 
ــي و  ــط فیزیکـ ــوي از رواب ــوش معن ــد ه ــر مي رس ــه نظ ــکاران، 1386: 130(. ب ــاب و هم بن
شـــناختِي فــرد بــا محیــط پیرامــون خــود فراتــر مــي رود و وارد حیطــۀ شــهودي و متعالــي 
دیــدگاه فــرد بــه زندگــي خــود مي گــردد. ایــن دیـــدگاه شـــامل همــۀ رویدادهــا و تجربه هــاي 
فرد مي شود که تحت تأثیر یك نگاه کلــــي قــــرار گرفتــه انــــد. فــــرد مــي توانــــد از ایــن 
هــــوش بــــراي چارچوب دهــي و تفســیر دوبــارۀ تجربه هــاي خود بهره بگیـــرد. ایـــن فراینـــد 
قـــادر اســـت از لحـــاظ پدیدارشـناختي بـه رویـــدادها و تجربه هاي فرد غنـــا و ارزش شخصـي 

 .)Nasel , 2004 :73(بیشـتري بدهـد

ــع دینــی و  ــرای بهره گیــری از مناب ــز« هــوش معنــوی را مجموعــه ای از توانایی هــا ب »ایمون
معنــوی بــا تمرکــز بــر حــّل مســئله بــرای ســازگاری و رســیدن بــه اهــداف می داند)رجایــی، 
ــا و  ــع، ارزش ه ــری مناب ــی به کارگی ــوی را توانای ــوش معن ــرام«)2007( ه 1389: 39(. »آم
ــامت  ــه و آسایش)س ــرد روزان ــد کارک ــه بتوان ــوری ک ــد به ط ــوی می دان ــای معن کیفیت ه

1. Zohar & marshal
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ــوی را  ــوش معن ــگ«)2008( ه ــزاده، 2013: 3(. »کین ــا دهد)قربان جســمی و روحــی( را ارتق
مجموعــۀ ظرفیت هــای روانــی می دانــد کــه بــا آگاهــی، انســجام، کاربــرد ســازوکار جنبه هــای 
متعالــی و معنــوی و غیرمــادی وجــود فــرد ســروکار دارد و بــه پیامدهایــی ماننــد بازتــاب عمیق 
وجــودی، افزایــش معنــا، بازشناســی خــود متعالــی و تســلط ویژگی هــای معنــوی می انجامــد. 

ــوش  ــرای ه ــارت را ب ــش مه ــز ش ــکا نی ــو)2005( در آمری ــنجی پرودی ــۀ آگاهی س مؤسس
معنــوی تعریــف کــرده اســت: دلســوزی بــرای دیگــران، احســاس ملکوتــی، خــردورزی، توانایی 
ــن، »ولمــن« ادراک  ــان. همچنی ــد و ایم ــر خــدا، تعه ــوکل ب ــوش دادن، ت ــودن و گ اجتماعی ب
فراحســی را مهــارت اساســِی هــوش معنــوی معرفــی می کنــد. در حقیقــت، هــوش معنــوی 
ــبب  ــار، س ــری در رفت ــت و انعطاف پذی ــر لطاف ــاوه ب ــه ع ــت ک ــه ای از فعالیت هاس مجموع
خودآگاهــی و بینــش عمیــق فــرد نســبت بــه زندگــی و هدفــدار کــردن آن می شــود طــوری 
کــه اهــداف، فراتــر از دنیــای مــادی ترســیم و همیــن فراینــد موجــب ســازگاری فــرد بــا محیط 
به دلیــل خشــنودی و رضایــت دیگــران می شــود، زیــرا وی بــا ایــن ســازگاری درصــدد جلــب 
رضایــت خداونــد متعــال اســت)Wolman , 2001 :45(. »عبدالرحمــن و امدی شــاه«1 )2015( 
ــات  ــتفاده از آی ــا اس ــامی ب ــوی اس ــوش معن ــری ه ــوان »اندازه گی ــا عن ــود ب ــش خ در پژوه
ــلمانان،  ــریعت مس ــر ش ــي ب ــه(« مبتن ــر اکرم)صلی اهلل علیه وآل ــث پیامب ــم و احادی ــرآن کری ق
مدلــي را بــرای اندازه گیــري هــوش معنــوي ارائــه کرده انــد. از آنجاکــه محورهــاي معرفي شــدۀ 
هــوش معنــوي شــامل، آگاهــي متعالــي، تولیــد معنــاي شــخصي،  تفکــر انتقــادي وجــودي، و 
گســترش حالــت آگاهانــه، بیانگــر محورهــاي هــوش معنــوي اســامي نیســت، در ایــن مطالعه 
ــوش  ــاد ه ــوان ابع ــت( به عن ــغ و خرد)حکم ــئولیت پذیري، تبلی ــت،  مس ــخصه هاي صداق مش
معنــوي اســامي مطــرح شــده اســت. در ایــن مــدل بــراي توســعه و بســط مــدل اندازه گیــري 
و قابــل اعتمــاد و معتبــر بــودن ابعــاد ارائه شــده، چندیــن آزمــون اعتبارســنجي قابــل  اطمینــان 
صــورت پذیرفتــه اســت. در ایــن مطالعــه نشــان داده شــده اســت کــه هــوش معنــوِي اســامي 
بــه درک بیشــتر مــا از عظمــت خــدا و انجــام نقــش مــا به عنــوان خلیفــه اهلل کمــك مي کنــد. 
صفــات حضــرت محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( هماننــد راســتگوی، امانتــداری، تبلیغ)اشــاعه دهنده 

1. Abdul Rahman & Md Shah
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دیــن و مذهــب( و عقــل و خــرد ایشــان مي توانــد شــالودۀ تــوازن و تعــادل روحي)عاطفــي( و 
هــوش معنــوِي بســیار بــاال باشــد. معنــاي صداقت، صــادق بــودن با خــود، دیگــران و پــروردگار 
اســت. نشــانه هاي صداقــت، از قبیــل احســاس مســئولیت نســبت بــه خداونــد و همچنیــن کار 
و پیــروي از صداقــت در دو ســطح فــردي و اجتماعــي و نیــز صــادق بــودن در فکــر، تــاش و 
فعالیــت اســت. چنان کــه خداونــد متعــال در آیــۀ 8 ســوره توبــه مي فرمایــد: »اي کســاني کــه 
ایمــان آورده ایــد! تقــوا پیشــه ســازید و از صادقین)راســتان( باشــید«. صداقــت همچنین بــاور به 

انجــام تعهــد به منظــور دســتیابي بــه موفقیــت و ســعادت در ایــن دنیــا و آخــرت اســت.

ــان دادن  ــتن،  نش ــن نیت داش ــذاري، حس ــئولیت پذیري، احترام گ ــوم مس ــه مفه ــداري ب امانت
نتیجــۀ مطلــوب و مــورد احتــرام دیگــران اســت. خداونــد متعــال در قــرآن مي فرمایــد: »خداوند 
ــن  ــد و همچنی ــه صاحبانشــان بازگردانی ــان مي دهــد کــه ســپرده ها)امانات( را ب ــه شــما زم ب
بیــن مــردم بــه عــدل داوري کنیــد. در حقیقــت، نیکــو چیــزي اســت کــه خداونــد شــما را بــه 

آن پنــد مي دهــد و خداونــد شــنواي بیناست«)نســاء/ 58(.

تبلیــغ، توانایــي ارتبــاط، پاســخگو و شــفاف بودن، توانایــي مواجهــه بــا فشــار و ســختي ها و 
ــروزه رســالت به وســیله وحي)ســخنان  ــت آرامــش اســت. ام ــي همــکاري و کار در نهای توانای
خداونــد( ارائــه نمي شــود،  امــا رســاندن و آمــوزش اســام به وســیلۀ قــرآن و ســّنت، مــّد نظــر 
ــم  ــه داری ــه( وظیف ــروان حضــرت محمد)صلی اهلل علیه وآل ــوان پی ــا به عن ــك از م ــر ی اســت. ه

شــیوه هاي رعایــت موازیــن اســامي را بــه ســایر مســلمانان آمــوزش دهیــم.

پیشینۀ پژوهش

پیشینۀ داخلی

»آذرمــی، فــرزان و امیرنــژاد«)1395( در 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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کردنــد. نتایــج نشــان داد بیــن متغیــر هــوش معنــوی بــا رفتــار شــهروندِی ســازمانِی معلمــان 
ــاد هــوش  ــن همــۀ ابع ــن، بی ــاداری وجــود دارد. همچنی ــت و معن ــی رابطــۀ مثب ــت بدن تربی
معنوی)تفکــر انتقــادی وجــودی، آگاهــی متعالــی، معناســازی شــخصی، گســترش وجــودی( با 
رفتــار شــهروندِی ســازمانی و بیــن هــوش معنــوی بــا مؤلفه هــای نوع دوســتی، آداب اجتماعــی، 
وجــدان کاری و نزاکــت از رفتــار شــهروندی ســازمانی، معلمــان تربیــت بدنــی رابطــۀ مثبــت 
ــار  ــردی از رفت ــای جوانم ــا مؤلفه ه ــوی ب ــوش معن ــن ه ــا بی ــت. ام ــود داش ــاداری وج و معن
شــهروندی ســازمانی معلمــان تربیــت بدنــی رابطــه معنــاداری یافــت نشــد. همچنیــن، نتایــج 
ــارِ شــهروندِی  ــِی رفت ــی پیش بین ــر هــوش معنــوی توانای آزمــون رگرســیون نشــان داد متغی

ســازمانِی معلمــان تربیــت بدنــی را دارد.

»جهانگیــر اصفهانــی و جهانیــان«)1394( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »بررســی رابطۀ 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.

ــوی و  ــوش معن ــۀ ه ــوان »رابط ــا عن ــود ب ــش خ ــکاران«)1394( در پژوه ــی و هم »رضای
ــا رفتــار شــهروندی ســازمانی معلمــان« رابطــه بیــن هــوش  راهبردهــای مدیریــت زندگــی ب

ــازمانِی ــهروندِی س ــارِ ش ــا رفت ــی ب ــت زندگ ــای مدیری ــوی و راهبرده معن

 معلمــان دبیرســتان های 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 مؤلفه هــای هــوش معنــوی و 
راهبردهــای مدیریــت زندگــی می تواننــد تغییــرات رفتــار شــهروندی ســازمانی را پیش بینــی 
کننــد و متغیرهــای هــوش معنــوی و راهبردهــای مدیریــت زندگــی، از عوامــل مؤثــر بــر رفتــار 

شــهروندی ســازمانی هســتند.

ــوان  ــا عن ــی ب ــتی«)1392( در پژوهش ــفیعی رودپش ــی و ش ــادی، میرجلیل »زارع احمدآب
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»رابطــۀ بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی« رابطــۀ بیــن هــوش معنــوي و 
رفتــار شــهروندي ســازماني کارکنــان بهزیســتی شهرســتان یــزد را بررســی کردنــد. یافته هــاي 
پژوهــش آنــان  نشــانگر آن اســت کــه نزدیــك بــه 17% رفتــار شــهروندي ســازماني از طریــق 
هــوش معنــوي افــراد تبییــن می شــود. همچنیــن، ایــن نتایــج نشــان مي دهنــد از بیــن ابعــاد 
هــوش معنــوي »خودآگاهــي، عشــق و عاقــه« و »ســجایای اخاقی« بر بــروز رفتار شــهروندي 
ســازماني تأثیرگذارتــر هســتند. نتایــج به دســت آمدۀ ایــن پژوهــش، وجــود ارتبــاط بیــن هــوش 
معنــوي و رفتــار شــهروندي ســازماني را تأییــد مي کنــد. از ایــن رو، بــا تقویــت هــوش معنــوي 
مي تــوان رفتــار شــهروندِي ســازمانِي کارکنــان را بهبــود بخشــید و موجــب اثربخشــي هــر چــه 

بیشــتر ســازمان گردیــد.

»پورعباســی، بنی خدمــت و طاهــری«)1392( در پژوهشــی بــا عنــوان »بررســی رابطــه بیــن 
ــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان در بیمارســتان ها و مراکــز بهداشــت  هــوش معنــوی و رفت
شهرســتان آســتارا« میــزان هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی و رابطــه میــان هوش 
معنــوی و رفتــار شــهروندِی ســازمانِی کارکنــان بیمارســتان ها و مراکــز بهداشــت شهرســتان 
آســتارا را بررســی کردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه بیــن هــوش معنــوی و مؤلفه هــای آن بــا رفتار 

شــهروندی ســازمانی رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

ــا  ــوان »هــوش معنــوی و رابطــۀ آن ب ــا عن »کردنائیــج و همــکاران«)1392( در پژوهشــی ب
رفتــار شــهروندی ســازمانی« رابطــۀ میــان هــوش معنــوی بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی در 
ــن  ــج نشــان می دهــد بی ــد. نتای ــران را بررســی کردن صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ای
هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی رابطــۀ معنــادارِ مثبــت وجــود دارد. همچنیــن بــا 
اســتفاده از آزمــون فریدمــن مشــخص شــد باالتریــن و پایین تریــن درجــۀ همبســتگی را میــان 
ــه و ادب  ــدان کاری و ماحظ ــب وج ــازمانی، به ترتی ــار س ــای رفت ــا مؤلفه ه ــوی ب ــوش معن ه

دارنــد.

ــوي و  ــوان »بررســي رابطــۀ هــوش معن ــا عن »نودهــی و همــکاران«)1391( در پژوهشــی ب
رفتــار شــهروندي ســازماني اعضــاي هیئــت علمــي دانشــگاه« رابطــۀ بیــن هــوش معنــوي و 
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رفتــار شــهروندي ســازماني بیــن اعضــاي هیئــت علمــي دانشــگاه حکیــم ســبزواري در ســال 
ــن پژوهــش نشــان داد هــوش معنــوي  ــج ای ــد. نتای تحصیلــي 1390-1389 را بررســی کردن
اعضــای هیئــت علمــي ایــن دانشــگاه به ترتیــب بــا ضریب هــای مســیري0/20، 0/29، 0/47 و 
0/27 بــر وجــدان کاري، گذشــت و فــداکاري، فضیلــت مدنــي و احتــرام و تکریــم آنــان تأثیــر 

مســتقیم دارد و تأثیــر هــوش معنــوي بــر نوع دوســتي بــا ضریــب مســیري تأییــد نشــد.

ــن هــوش  ــوان » بررســي رابطــه بی ــا عن »قشــقایی زاده و همــکاران«)1391( در پژوهشــی ب
ــان  ــار شــهروندي ســازماني در بیــن کارکن ــا رفت معنــوي، هــوش عاطفــي و خودکارآمــدي ب
زن مؤسســات آمــوزش عالــي شــهر بهبهــان« رابطــه بیــن متغیرهــاي هــوش معنــوي، هــوش 
عاطفــي و خودکارآمــدي اجتماعــي بــا رفتــار شــهروندي ســازمانِي کارکنــان زن در مؤسســات 
ــوي  ــوش معن ــن ه ــا نشــان داد بی ــد. یافته ه ــان را بررســی کردن ــي شــهر بهبه ــوزش عال آم
ــا رفتــار شــهروندي ســازماني رابطــه مثبــت و معنــاداري وجــود  کارکنــان و مؤلفه هــاي آن ب
دارد؛ بیــن هــوش هیجانــي کارکنــان و مؤلفه هــاي آن بــا رفتــار شــهروندي ســازماني رابطــه 
مثبــت و معنــاداري دیــده مي شــود؛ بیــن میــزان خودکارآمــدي کارکنــان بــا رفتــار شــهروندي 

ســازماني رابطــه مثبــت و معنــاداري وجــود دارد.

ــا عنــوان »بررســي رابطــه هــوش معنــوي و  »موســوی و همــکاران«)1390( در پژوهشــی ب
رفتــار شــهروندي ســازماني معلمــان دبیرســتان هاي شهرســتان زنجــان« بــه مطالعــۀ رابطــه 
بیــن هــوش معنــوي و رفتــار شــهروندي ســازماني در بیــن معلمــان دورۀ متوســطه پرداختنــد. 
یافته هــاي پژوهــش نشــان داد بیــن هــوش معنــوي کل بــا رفتــار شــهروندي ســازمانِي کلــِي 
معلمــان همبســتگي مثبــت و معنــاداري وجــود دارد. همچنیــن مؤلفه هاي هــوش معنوي)تفکر 
انتقــادي وجــودي، آگاهــي متعالــي، معناســازي شــخصي و گســترش خودآگاهــي( مي تواننــد 
ــادِي  ــر انتق ــاي تفک ــن و مؤلفه ه ــان را تبیی ــي معلم ــتي و وظیفه شناس ــای نوع دوس مؤلفه ه
وجــودي، آگاهــي متعالــي و معناســازي شــخصي مي تواننــد مؤلفــه احتــرام و رفتــار شــهروندِي 
ــخصي  ــازي ش ــن معناس ــاي پیش بی ــد. مؤلفه ه ــي کنن ــان را پیش بین ــِي معلم ــازمانِي کل س
ــر  ــي و تفک ــن گســترش خودآگاه ــاي پیش بی ــاري و مؤلفه ه ــه بردب ــي، مؤلف ــي متعال و آگاه

انتقــادِي وجــودي، مي تواننــد آداب اجتماعــي معلمــان را تبییــن کننــد.
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پیشینۀ خارجی

»انــور1 و دیگــران«)2015( از دانشــگاه بین المللــی اســامی مالــزی در پژوهشــی بــا عنــوان 
ــر رفتــار شــهروندی ســازمانی« ایــن موضــوع را در میــان  ــر هــوش معنــوی و ابعــاد آن ب »اث
ــد.  ــزی بررســی کردن ــازمان اقتصــادی مال ــدی و10 س ــان 10 واحــد تولی ــر از کارکن 112 نف
تجزیه وتحلیــل داده هــای پژوهــش آنــان نشــان داد کارکنــان دارای هــوش معنــوی بــاال، نقــش 
ــد. در  ــدی دارن ــای تولی ــازمان ها و واحده ــازمانی در س ــار شــهروندِی س ــروز رفت مهمــی در ب
میــان مؤلفه هــای هــوش معنــوی، تفکــر انتقــادِی وجــودی و آگاهــی معنــوی تأثیــر بیشــتری 

بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی دارد.

ــوش  ــی، ه ــوش هیجان ــوان »ه ــا عن ــه ای ب ــکاران«)2011( در مقال ــداران2  و هم »راماچان
ــن  ــا را در بی ــن مؤلفه ه ــی« ای ــای خدمات ــازمانی در محیط ه ــهروندی س ــار ش ــی و رفت عاطف
ــد.  ــی کردن ــزی بررس ــره ای مال ــای زنجی ــداری در هتل ه ــت هتل ــان صنع ــر از کارکن 131 نف
ــود کــه هــوش عاطفــی، واســطه ای بیــن  ــن ب ــا نشــان دهندۀ ای ــل داده ه ــج تجزیه وتحلی نتای
رابطــۀ هــوش هیجانــی و رفتــار شــهروندِی ســازمانی در ایــن صنایــع خدماتــی اســت. در یــك 
چارچــوب مفهومــی در ایــن تحقیــق نشــان داده شــد کــه هــوش عاطفــی و هــوش هیجانــی در 
ــا هــم می باشــند و هــوش عاطفــی و تنظیــم احساســات می توانــد واســطه ای بیــن  ارتبــاط ب
هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی و دو شــاخص ocb ابتــکار فــردی و نوع دوســتی 
باشــد. بــه عنــوان مثــال، همیشــه لبخنــد به عنــوان یــك اصــل درکارکنــان ایــن ســازمان ها 
الزم االجــرا بــوده و حتــی تجویــز ایــن موضــوع بــرای کلیــۀ کارکنــان خدماتــی حتــی به صورت 
جعلــی و غیرواقعــی می توانــد بــه هــوش عاطفــی و بــروز رفتارهــای فرانقشــی در ارائــه خدمــات 

کمــك شــایانی بکنــد.

»یانــگ و وو3« )2009( در پژوهشــی بــا عنــوان »هــوش معنــوی پرســتاران در دو سیســتم 
اجتماعــی چیــن« بــه ایــن نتایــج رســیدند کــه سیســتم های اجتماعــی روی هــوش معنــوی 

1. Anwar
2. Ramachandran
3. Yang & Wu
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پرســتاران تأثیــر داشــته اند و معنویــت کودکــی و باورهــای مذهبــی و فعالیت هــا به طــور مؤثــر 
ــتاران اســت. ــوی پرس ــوش معن ــدۀ ه پیش بینی کنن

»کینــگ«1 )2008( مقیــاس خودگزارشــِی هــوش معنــوی را طراحــی کــرد. ایــن پرســش نامه 
دارای 24 آیتــم اســت و بــر اســاس مقیــاس 5 گزینــه ای لیکــرت پــر می شــود. نمره هــای بــاال 
نشــان دهندۀ هــوش معنــوِی بــاال و بــا اســتفاده از تحلیــل عامــل اکتشــافی در یك نمونــۀ 619 
نفــری از دانشــجویان دانشــگاه ترنــت کانــادا در ســال 2008 آلفــای کرونبــاخ 95% و پایایــی 

تنصیــف 84% بــه دســت آمــد.

ــر روی  ــادی ب ــال های 2003 و 2004 می ــود در س ــش خ ــزورث«2 )2004( در پژوه »ویلگ
5490 نفــر از مــردم سراســر جهــان، نشــان داد میــان هــوش معنــوی و ســّن افــراد همبســتگی 
قــوی  وجــود دارد. ایــن بــدان معنــی نیســت کــه دســتیابی بــه مهارت هــای هــوش معنــوی 
ــب  ــن مطل ــای ای ــه گوی ــرد، بلک ــش ســن صــورت می گی ــا افزای به صــورت خودبه خــودی و ب
ــد و  ــوی را برگزینن ــوش معن ــای ه ــد مهارت ه ــن می توانن ــش س ــا افزای ــراد ب ــه اف ــت ک اس
فراگیرنــد و بــه ســطح باالتــری از SQ دســت یابنــد. همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد 

زنــان نســبت بــه مــردان نمــرۀ باالتــری بــرای هــوش معنــوی دارنــد.

ــر  ــت ب ــار معنوی ــارۀ آث ــه درب ــای انجام گرفت ــی پژوهش ه ــش در بررس ــر«3  و همکاران »الم
ــا بیمــاری کمتــر و طــول عمــر بیشــتر همــراه اســت و  ســامت فــرد، دریافتنــد معنویــت ب
افــرادی کــه دارای جهت گیــری معنــوی هســتند، هنــگام رویارویــی بــا جراحــت، بــه درمــان 
ــار  ــو کن ــص عض ــیب دیدگی و نق ــا آس ــب تری ب ــکل مناس ــه ش ــد و ب ــخ می دهن ــر پاس بهت

.) 2000 می آیند) امونــز4، 

ــوی را  ــاس معن ــوی، مقی ــتی معن ــنجش بهزیس ــرای س ــون«5 )1982( ب ــن و الیس »پالوتزی
طراحــی کردنــد کــه جــزء معروف تریــن و پرکاربردتریــن ابزارهایــی اســت کــه در روان شناســی 

1. King
2. Wigglesworth
3. Elmer
4. Emmons
5. Paloutzian & Ellison
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ــتِی  ــاس بهزیس ــامل دو خرده مقی ــاس ش ــن مقی ــی رود. ای ــه کار م ــت ب ــۀ معنوی ــرای مطالع ب
مذهبــی و بهزیســتِی وجــودی اســت. بهزیســتی مذهبــی میــزان ارتبــاط رضایت بخــش فــرد بــا 
خــدا را انــدازه می گیــرد. مزیّــت مهــّم ایــن مقیــاس بــرای مقاصــد پژوهشــی در جامعه هــای 
مختلــف نظیــر دانشــجویان، پرســتاران، افــراد عــادی، بیمــاران روانــی، بیمــاران جســمانی و... 
بــه کار بــرده می شــود. 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 مدی شــاه«)2015( 
کــه شــامل مؤلفه هــای صداقــت، تبلیــغ و امانتــداری اســت و بــرای ســنجش رفتــار شــهروندی 
ــار شــهروندی  ــای رفت ــامل مؤلفه ه ــه ش ــکاران«)2016( ک ــل1  و هم ــدل »بوی ــازمانی از م س
نســبت بــه زائــران، همــکاران و ســازمان اســت، اســتفاده شــده اســت. بهره گیری از ســنجه های 
هــوش معنــوی مبتنــی بــر آموزه های دینــی و همچنیــن بررســی تأثیر آن بــر رفتار شــهروندِی 
ســازمانی در یــك محیــط ســازمانِی ارزش مــدار به منظــور توســعۀ تعمیم پذیــری روابــط مــورد 

نظــر در مــدل مفهومــی، از جملــه ابعــاد نوآورانــه در ایــن پژوهــش اســت. 

نگاره 1. مدل مفهومی پژوهش

1. Buil
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روش شناسی پژوهش

ایــن پژوهــش از جنبــۀ هــدف کاربــردي اســت. روش پژوهــش، توصیفــي از نــوع همبســتگی1  
اســت کــه به صــورت تصادفــي در دســترس بــا اســتفاده از ابــزار پرســش نامه از بیــن 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 امام رضــا )علیه الســام( اســت کــه در شــش ماهــه 
اول ســال 1395 مشــغول فعالیــت بوده انــد. ایــن تعــداد برابــر 705 نفــر اســت. انتخــاب نمونــه 
بــا روش تصادفــِی طبقــه ای و حجــم نمونــه بــا توجــه بــه جــدول مــورگان 247 نفــر تعییــن 
گردیــد. در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه تعــداد نیروهــای هــر مجموعــه حــوزۀ معاونــت اماکــن 
متبرکــه و امــور زائریــن، شــامل 1. مدیریــت امــور انتظامــات و تشــریفات 2. مدیریــت امــور 
رفــاه زائریــن 3. مدیریــت امــور روشــنایی 4. مدیریــت امــور خدمــه 5. اداره امــور مهمانســرا و 
6. حــوزه ســتادی دفتــر معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن، پرســش نامه ها 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 پرســش نامه ها در هــر 

گــروه طبقه بنــدی و به صــورت 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 پرســش نامه همچنیــن بــا درنظرگرفتــن تعــداد خواهــران در هــر مجموعــه خدمتــی، 
پرســش نامه ها بــرای خواهــران و بــرادران بــه تناســب توزیــع شــده اســت. به صــورت تصادفــي 
بیــن کارکنــان حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن جمــع آوری شــده اســت. در ایــن 
پژوهــش، به دلیــل آنکــه ماهیــت آن از نــوع همبســتگی اســت، از ابــزار پرســش نامه اســتفاده 
شــده اســت. به همیــن منظــور، از پرســش نامه اســتاندارد »عبدالرحمــن و امدی شــاه« 
ــل و همــکاران«  ــز از پرســش نامه اســتاندارد »بوی ــر هــوش معنــوی و نی ــرای متغی )2015( ب

1. Descriptive-Correlation
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)2016( بــرای متغیــر رفتــار شــهروندی اســتفاده شــده اســت. در ایــن پژوهــش پــس از تدوین 
ــا اســتفاده از نظرهــای اســتادان و  ــی پرســش نامه پژوهــش، ب چارچــوب اولیــه، جهــت ارزیاب
ــا چنــد تــن از متخصصــان و صاحب نظــران حــوزۀ مدیریــت در حــوزۀ  همچنیــن مشــورت ب
ــال  ــان در پرســش نامه اعم ــادی و پیشــنهادهای اصاحــی آن ــای انتق ــه، نظره ــن متبرک اماک
شــده اســت. همچنیــن، بــراي ســنجش پایایــي از روش آزمــون آلفــاي کرونبــاخ در نرم افــزار 
ــا و تفســیر آن در جــدول1  ــی1  نســخه 18/0 اســتفاده شــد. ضریب ه ــوم اجتماع ــاری عل آم

آمده اســت.

جدول1. ضریب آلفاي کرونباخ

فرضیه هاي پژوهش

فرضیه هاي اصلي

1. بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی در حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و 
ــود دارد. ــاداری وج ــا )علیه الســام( رابطــۀ معن ــر امام رض ــرم مطه ــن ح ــور زائری ام

2. ســابقه خدمــت رابطــۀ هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی را در حــوزه معاونــت 
اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امام رضــا )علیه الســام( تعدیــل می کنــد. 

1. statistical Package for Social Sciences (SPSS)
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فرضیه های فرعی

1. بیــن هــوش معنــوي و بعــد زائریــن در رفتــار شــهروندی ســازمانی در حوزه معاونــت اماکن 
متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امام رضــا )علیه الســام( رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

2. بیــن هــوش معنــوي و بعــد همــکاران در رفتــار شــهروندی ســازمانی در حــوزه معاونــت 
اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امام رضــا )علیه الســام( رابطــه معنــاداری وجــود 

دارد.

3. بیــن هــوش معنــوي و بعــد ســازمان در رفتــار شــهروندی ســازمانی در حــوزه معاونــت 
اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امام رضــا )علیه الســام( رابطــه معنــاداری وجــود 

دارد.

4. ســابقه خدمــت رابطــه هــوش معنــوي و بعــد زائریــن در رفتــار شــهروندي ســازماني را در 
حــوزه معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امام رضــا )علیه الســام( تعدیــل 

مي کنــد.

5. ســابقه خدمــت رابطــه هــوش معنــوي و بعــد همــکاران در رفتار شــهروندي ســازماني را در 
حــوزه معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امام رضــا )علیه الســام( تعدیــل 

ــد. مي کن

6. ســابقه خدمــت رابطــه هــوش معنــوي و بعــد ســازمان در رفتــار شــهروندي ســازماني را در 
حــوزه معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امام رضــا )علیه الســام( تعدیــل 

مي کنــد.

یافته های پژوهش

بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــای جمع آوری شــده، ابتــدا در بخــش آمــار توصیفــی بــه توصیــف 
متغیرهــای جمعیت شــناختی پژوهــش شــامل میــزان تحصیــات، جنســیت و ســابقۀ خدمــت 
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ــه  ــن بخــش ب ــت ای ــده اســت. اهمی ــه در جــدول2 آم ــه می شــود ک پاســخ دهندگان پرداخت
شــناخت متغیرهــای جمعیت شــناختی نمونــۀ انتخابــی و به طورکلــی جامعــۀ مــورد مطالعــه 
مربــوط می شــود کــه از ایــن لحــاظ می توانــد در تصمیم گیری هــای مدیریتــی بســیار 

ضــروری باشــد.

جدول2. متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش

پیــش از آزمــون فرضیه هــای پژوهــش بایــد نرمال بــودن داده هــا را مــورد بررســی و آزمــون 
قــرار داد. در واقــع، توزیــع نرمــال داده هــا شــرط ســاختن مــدل معــادالت ســاختاری و تحلیــل 
مســیر اســت. مفهــوم توزیــع نرمــال دربــارۀ داده هــای پارامتریــك صــدق می کنــد )نــه داده های 
ــای  ــرای متغیره ــاداری ب ــدد معن ــه در جــدول3 مشــاهده می شــود، ع ــك(. چنان ک ناپارامتری
هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی بــه ترتیــب برابــر بــا 0/063 و 0/087 اســت، کــه 

هــر دو بیشــتر از 0/05 اســت؛ لــذا نرمال بــودن داده هــای پژوهــش تأییــد می شــود. 
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جدول 3. آزمون نرمال بودن داده ها

جدول 4. شاخص های برازندگی مدل پژوهش

بــا توجــه بــه شــاخص های مختلفــی کــه در جــدول4 ارائــه شــده اســت، می تــوان بیــان کــرد 
کــه مــدل ارائه شــده بــا داده هــا بــرازش مناســبی دارد.

در ادامه، با توجه به مدل، فرضیه های پژوهش بررسی می شود:

ابتــدا بــرای فرضیــۀ اصلــی اول نتایــج تحلیــل ســاختاری کــه با نرم افــزار لیــزرل انجــام گرفته 
اســت، ارائه می شــود:
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نگاره 2. نتیجۀ ضریب مسیر در حالت تخمین استاندارد برای فرضیۀ اصلی اول
نــگاره2 نتایــج ضریب هــای مســیر را در حالــت تخمیــن اســتاندارد نشــان می دهــد. چنان کــه 
ماحظــه می شــود، بیــن دو متغیــر هــوش معنــوی به عنــوان متغیــر مبــدا و رفتــار شــهروندی 
ســازمانی بــه عنــوان متغیــر مقصــد، ضریــب مســیر استانداردشــده برابــر بــا 0/78 اســت. امــا 
ــر  ــر متغی ــر مســتقل ب ــرد متغی ــا ک ــوان ادع ــب مســیر نمی ت ــا به دســت آوردن ضری ــاً ب صرف
ــوده و نتایــج ضریب هــای مســیر بیــن ایــن دو قابــل قبــول اســت زیــرا  وابســته تأثیرگــذار ب
ــادار باشــد.  ــورد نظــر )5 %(  معن ــر در ســطح خطــای م ــد حداکث ــب به دســت آمده بای ضری

ــد. ــا نشــان می ده ــك از ضریب ه ــر ی ــرای ه ــاره t را ب ــگاره 3 آم ن

 

نگاره 3. نتیجۀ آماره t برای فرضیۀ اصلِی اول
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ــر 7/88 اســت کــه در  ــگاره 3 مشــاهده می شــود آمــاره t در ایــن مســیر براب چنان کــه در ن
ســطح خطــای 5% قابــل قبــول اســت؛ لــذا بــا اطمینــان 95% می تــوان گفــت فــرض صفــر 
رد و فــرض مقابــل تأییــد می شــود؛ یعنــی بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی 
در حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امام رضــا )علیه الســام( رابطــه 

معنــاداری وجــود دارد.

ــت  ــابقۀ خدم ــر س ــه، متغی ــن فرضی ــود. در ای ــی می ش ــی دوم بررس ــه اصل ــه فرضی در ادام
ــر  ــن متغی ــه ای ــورت ک ــن ص ــه ای ــد؛ ب ــش می کن ــای نق ــده ایف ــر تعدیل کنن ــوان متغی به عن
ممکــن اســت در رابطــۀ بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندِی ســازمانی تأثیرگذار باشــد. لذا 
در نرم افــزار پــس از ورود داده هــای متغیــر تعدیل کننــده، نتایــج بــه شــرح زیــر ارائــه می شــود:

نگارۀ 4. نتایج ضریب مسیر در حالت تخمین استاندارد برای فرضیۀ اصلِی دوم
ــا ورود متغیــر تعدیل گــر  ــگارۀ4 نتیجــۀ ضریــب مســیر را در حالــت تخمیــن اســتاندارد ب ن
ســابقۀ خدمــت نشــان می دهــد. چنان کــه ماحظــه می شــود، بیــن دو متغیــر هــوش معنــوی 
ــد از ورود  ــر مقصــد بع ــوان متغی ــازمانی به عن ــهروندی س ــار ش ــدأ و رفت ــر مب ــوان متغی به عن
ــا 0/71 اســت. امــا  ــر ب متغیــر تعدیل گــر ســابقۀ خدمتــی ضریــب مســیر استانداردشــده براب
بــرای تأییــد یــا رّد فرضیــۀ اصلــِی دوم، بایــد نتایــج آمــارۀ t را در ایــن حالــت بررســی کــرد. در 

ــش داده می شــود. ــارۀ  t نمای ــگاره 5 آم ن
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نگارۀ 5. نتایج ضریب مسیر در حالت تخمین استاندارد برای فرضیۀ اصلِی دوم

ــر 7/88 اســت کــه در  ــگارۀ 5 مشــاهده می شــود آمــاره t در ایــن مســیر براب چنان کــه در ن
ســطح خطــای 5% قابــل قبــول اســت؛ لــذا بــا اطمینــان 95% می تــوان گفــت فــرض صفــر 
رد و فــرض مقابــل تأییــد می شــود. بنابرایــن، متغیــر ســابقۀ خدمــت رابطــۀ مذکــور را تعدیــل 
می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، ســابقۀ خدمــت رابطۀ هــوش معنــوی و رفتار شــهروندی ســازمانی 
ــام(  ــا )علیه الس ــر امام رض ــرم مطه ــن ح ــور زائری ــه و ام ــن متبرک ــت اماک ــوزۀ معاون را در ح

ــد. ــل می کن تعدی

در ادامــه نتایــج آزمــون همبســتگی پیرســون نیــز بــرای فرضیــه اصلــی در جــدول5 ارائــه 
می شــود کــه حاکــی از وجــود همبســتگی میــان دو متغیــر بازارگرایــی و عملکــرد اســت. عــدد 

ــت.  ــادار اس ــاداری 95% معن ــطح معن ــز در س ــت آمده نی به دس
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جدول 5. نتایج آزمون همبستگی پیرسون  برای دو متغیر اصلِی پژوهش

ــار  ــر هــوش معنــوی و رفت ــادار بیــن دو متغی ــج جــدول5 حاکــی از وجــود رابطــۀ معن نتای
شــهروندی ســازمانی اســت کــه مؤیــد نتایــج قبلــی به دســت آمده در تحلیــل مســیر اســت.

جدول 6.  نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیر هوش معنوی 
و ابعاد متغیر رفتار شهروندی سازمانی

چنان کــه در جــدول 6 مشــاهده می شــود، متغیــر هــوش معنــوی بــا ابعــاد زائریــن، همــکاران 
و ســازمان در رفتــار شــهروندی ســازمانی، رابطــۀ معنــاداری دارد؛ لــذا ایــن نتایــج نیز مؤید ســه 
فرضیــۀ فرعــِی نخســت اســت. در پایــان، خاصــه ای از کلیــۀ آزمون هــای انجام شــده و نتیجــۀ 

آن، در جــدول7 ارائــه شــده اســت. 
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جدول 7. خاصۀ نتایج آزمون ها

چنان کــه در جــدول7 ماحظــه می شــود، فرضیــۀ اصلــِی اول تأییــد و مقــدار ضریــب مســیر 
و آمــارۀ t بــرای آن به ترتیــب 0/78 و 7/88شــده اســت. همچنیــن، درخصــوص فرضیــۀ اصلــی 
ــرای آن  ــاره t ب ــیر و آم ــب مس ــدار ضری ــت مق ــابقۀ خدم ــر، س ــش تعدیل گ ــا ورود نق دوم ب

به ترتیــب 0/71 و 7/88 ، فرضیــه دوم نیــز تأییــد شــده اســت.

ــیر 0/83،  ــای مس ــا ضریب ه ــب ب ــار، به ترتی ــا چه ــك ت ــی ی ــای فرع ــوص فرضیه ه درخص
0/71 و 0/68 و بــا آماره هــای t  8/77، 9/73 و 7/13 رابطــۀ ابعــاد رفتــار شــهروندی ســازمانی 
بــا هــوش معنــوی تأییــد شــده اســت. فرضیه هــای فرعــی4 تــا 6 نیــز پــس از مداخلــۀ نقــش 
ــا  ــیر 0/76، 0/69 و 0/61 و ب ــای مس ــا ضریب ه ــب ب ــت، به ترتی ــابقۀ خدم ــری س تعدیل گ

ــت. ــده اس ــد ش ــای t 6/98، 8/32 و 7/45 تأیی آماره ه
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نتیجه گیری

بیــن هــوش معنــوي و بعــد زائریــن در رفتــار شــهروندی ســازمانی در حــوزه معاونــت اماکــن 
متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امام رضــا )علیه الســام( رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.

دربــارۀ ایــن فرضیــه یعنــی رابطــۀ بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی، اثــر 
معنــادار و مثبتــی به دســت آمــد کــه ایــن نتیجــه، فرضیــۀ نخســت پژوهــش را تأییــد کــرد. 
هــوش معنــوی کاربــرد انطباقــی اطاعــات معنــوی بــا هــدف تســهیل حــّل مســائل روزمــره و 
دســتیابی بــه هــدف اســت و از آنجاکــه رفتــار شــهروندی ســازمانی هــم به نوعــی بــه دنبــال 
ایــن مهــم اســت، بایــد بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندِی ســازمانی رابطــه وجود داشــته 
ــوی و  ــن هــوش معن ــم را نشــان داده اســت. رابطــۀ بی ــن مه ــج پژوهــش، ای ــه نتای باشــد ک
رفتــار شــهروندی ســازمانی بــا ســایر مطالعــات مرتبــط پیشــین نیــز مطابقــت دارد. به عنــوان 
نمونــه »زارع احمدآبــادی و همــکاران« )1392(، »پورعباســی و همــکاران« )1392(، »نودهــی 
و همــکاران« )1391(، »قشــقایی زاده و همــکاران« )1391( و »موســوی و همــکاران« )1390( 
در پژوهــش خــود وجــود رابطــه بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندِی ســازمانی را تأییــد 
کرده انــد. همچنیــن »آفتــاب انــور و دیگــران« )2015( از دانشــگاه بین المللــی اســامی مالــزی، 
در پژوهــش خــود اثــر ابعــاد ســه گانۀ هــوش معنــوی بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی را تأییــد 
ــوی،  ــوش معن ــدۀ ه ــل تقویت کنن ــه عوام ــه ب ــا توج ــد ب ــازمان می توان ــن س ــد. بنابرای کرده ان
رفتــار شــهروندی ســازمانی را بهبــود ببخشــد و اثر بخشــی مثبــت ســازمان را به دنبــال داشــته 
باشــد. بــرای بهبــود ایــن رابطــه می تــوان بــه عواملــی چــون رضایــت شــغلی، تعهــد ســازمانی، 

عدالــت ســازمانی، ســبك رهبــری، حمایــت ســازمانی و... اشــاره کــرد.

دربــارۀ ســه فرضیــۀ فرعــِی مربــوط بــه فرضیــۀ اصلــِی اول کــه رابطــه هــوش معنــوی بــا ســه 
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 می کنــد. هــوش معنــوی هوشــی اســت 
کــه اعمــال و رفتــار مــا را در گســتره های وســیع از نظــر بافــت معنــا جــا می دهــد و معنــا دار 
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ــه دیگــر بررســی می کنــد )117: 2000 ,  ــه مرحل ــه از زندگــی  را نســبت ب ــودن یــك مرحل ب
ــا رفتارهــا و اعمــال داوطلبانــۀ فــرد نســبت بــه  Zohar & marshal(. بنابرایــن، ارتبــاط آن ب

زائــران، همــکاران و ســازمان دور از ذهــن نیســت.

ــت  ــار شــهروندی ســازمانی را در حــوزۀ معاون ســابقۀ خدمــت رابطــه هــوش معنــوی و رفت
ــد. ــل می کن ــام( تعدی ــا )علیه الس ــر امام رض ــرم مطه ــن ح ــور زائری ــه و ام ــن متبرک اماک

در ایــن پژوهــش فرضیــۀ نقــش تعدیل گــری ســابقۀ خدمــت در رابطــه بیــن هــوش معنــوی 
و رفتــار شــهروندِی ســازمانی در حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر، 
تأییــد شــد. بــر ایــن اســاس مــرور مطالعــات نشــان می دهــد ســابقۀ خدمــت می توانــد عامــل 
ــن موضــوع در  ــار شــهروندی ســازمانی باشــد. ای مهــم در رابطــۀ بیــن هــوش معنــوی و رفت
ــابهی را  ــق مش ــه تحقی ــن فرضی ــۀ ای ــده اســت. نتیج ــش به دســت آم ــن پژوه ــای ای یافته ه
نداشــته و بــرای اولین بــار صــورت گرفتــه اســت کــه مبّیــن تأثیــر ســوابق شــغلی در رابطــۀ 
بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی اســت، زیــرا هرچــه ســابقۀ فــرد در ســازمان 
ــن  ــرای ســازمان دارد و ای ــه و مثبــت ب ــروز رفتارهــای داوطلبان ــد، ســعی در ب افزایــش می یاب
ــار  ــز در آم ــم نی ــن مه ــد. ای ــن باش ــوارد این چنی ــا م ــغلی و ی ــت ش ــل امنی ــد به دلی می توان
توصیفــی نمایانگــر بــود کــه ســابقۀ شــغلی80% از نمونــۀ آمــاری بیــن 5 تــا 25 ســال اســت 
کــه نشــان دهندۀ ســابقه شــغلی بــاال در ســازمان اســت. همچنیــن به دالیــل گوناگــون مثــل 

امنیــت شــغلی، وابســتگی شــغلی و... می تــوان تأییدشــدن فرضیــه را درســت دانســت.

پیشنهادهای کاربردی پژوهش

یافته هــای ایــن پژوهــش کاربردهــای مختلفــی جهــت حــوزۀ اماکــن متبرکــۀ حــرم مطهــر 
امام رضــا )علیه الســام( و ســایر اماکــن متبرکــه و مقدســه و کلیــۀ حوزه هایــی کــه در راســتای 
خدمت رســانی بــه زائــران اماکــن مقدســه فعالیــت می کننــد، خواهــد داشــت. یافته هــای ایــن 
پژوهــش رابطــۀ معنــا داری بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی بــا درنظرگرفتــن 
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نقــش تعدیل گــری ســابقۀ خدمــت را نشــان می دهــد. بــر ایــن اســاس و در جهــت بهبــود و 
افزایــش متغیرهــای مــورد بررســی، پیشــنهادهای زیــر ارائــه می شــود:

1. بــا توجــه بــه رابطــۀ معنــادار بیــن هــوش معنــوی و رفتــار شــهروندی ســازمانی، پیشــنهاد 
می شــود رفتــار شــهروندِی ســازمانی  یــك ارزش ســازمانی شــناخته شــود و هرچنــد در تعریف 
ــاداش توســط سیســتم رســمی  ــه پ ــدون چشم داشــت ب ــا ب ــن رفتاره ــه ای ــر شــد ک آن ذک
ــه رفتارهــا، به نحــو مناســبی مــورد  ــه این گون ــد، ضمــن ارج نهــادن ب ســازمان شــکل می گیرن

توجــه قــرار گیــرد تــا به صــورت یــك فرهنــگ ســازمانی ترویــج شــود.

ــن  ــوزۀ اماک ــران در ح ــه زائ ــان ب ــراد خدمت رس ــم اف ــه بخــش اعظ ــه اینک ــت ب ــا عنای 2. ب
متبرکــه حــرم امام رضــا )علیه الســام( و بیشــتر عتبــۀ مقدســه را نیروهــای افتخــاری تشــکیل 
ــهروندِی  ــار ش ــد رفت ــد، بُع ــت می کنن ــه خدم ــورت داوطلبان ــّدام به ص ــن خ ــد و ای می دهن
ســازمانی در آنهــا بیشــتر خواهــد بــود، زیــرا ایــن رفتــار نیــز داوطلبانــه اســت. لــذا پیشــنهاد 
ــن فضــا و نهادینه کــردن آن بیــش از پیــش کوشــا باشــند. می شــود مســئوالن در حفــظ ای

3. بــرای ایجــاد رفتارهــای مثبــِت شــهروندِی ســازمانی، نخســت بایــد ارزش هــا و هنجارهــای 
فــردِی کارکنــان شناســایی شــود. ســپس می تــوان رفتارهایــی را کــه منجــر بــه نمایان شــدن 
ایــن ارزش هــا می شــود، شناســایی کــرد. بــرای شــناخت ایــن ارزش هــا و همچنیــن رفتارهــای 
مثبــت می تــوان از جلســات طوفــان فکــری اســتفاده کــرد. از طریــق ایــن جلســات، رفتارهــای 
متناســب بــا ارزش هــای موجــود شناســایی خواهنــد شــد. بــرای ایجــاد و نهادینه کــردن ایــن 
رفتارهــای مثبــت شــهروندی در اماکــن متبرکــه و ســایر ســازمان های مشــابه، بایــد گام بــه گام 
حرکــت کــرد زیــرا فراینــد رفتــار شــهروندِی ســازمانی، حاصــِل کارِ کوتاه مــدت نیســت، بلکــه 
یــك فراینــد مــداوم و زمان بــر اســت. بنابرایــن بــه اماکــن متبرکــۀ مذهبــی پیشــنهاد می شــود 
بــا برگــزاری کاس هــا و کارگاه هــای آموزشــی کافــی، متناســب و مــورد  نیــاز در زمینــۀ اصــول 
ــار شــهروندی ســازمانی، اســتفاده از بروشــورها، پوســترها و عکس هــا در زمینــۀ تقویــت  رفت
رفتارهــای شــهروندِی ســازمانی و مؤلفه هــای آن و مشــخص کردن محــدودۀ رفتارهــای درون 
نقــش و رفتارهــای فرانقــش و ایجــاد انگیــزه در کارکنــان بــرای پرداختــن به رفتارهــای فرانقش 
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و اســتفاده از مؤلفه هــای رفتــار شــهروندی ســازمانی، در ارزیابــی عملکــرد کارکنــان، زمینــۀ 
ارتقــای رفتارهــای شــهروندی را در میــان کارکنــان فراهــم آورنــد.

4. بــا عنایــت بــه رابطــۀ معنویــت و هــوش معنــوی و به منظــور اثربخشــی بیشــتر مدیریــت 
اســامی در اماکــن مذهبــی، پیشــنهاد می شــود در گزینــش و انتخــاب مدیــران و مســئوالن از 

کلیــۀ ابعــاد هــوش به ویــژه هــوش معنــوی بهره گیــری شــود.

ــوش  ــطح ه ــا س ــنلی ب ــور پرس ــزوم حض ــوی و ل ــوش معن ــای ه ــه مؤلفه ه ــه ب ــا توج 5. ب
معنــوی مطلــوب در اماکــن متبرکــه، پیشــنهاد می شــود در هنــگام جــذب کارکنــان به منظــور 
خدمت رســانی در اماکــن مقدســه، بــه ایــن جنبــۀ هــوش بیشــتر تأکیــد و در آزمــون جــذب، 
مصاحبــه و ســایر مراحــل گزینشــی از مؤلفه هــای هــوش معنــوی اســامی اســتفاده شــود.

6. بــا عنایــت بــه آموزش پذیــرِی رفتــار شــهروندِی ســازمانی، پیشــنهاد می شــود آموزش هــای 
ــن  ــت و حی ــدو خدم ــای ب ــِت فرانقشــی، در ســرفصل آموزش ه ــار مثب ــن رفت ــه ای ــوط ب مرب

خدمــت لحــاظ گــردد.

7. حضــور کارکنــان باســابقه بــا رفتــار شــهروندِی ســازمانِی مــورد قبــول در کنــار نیروهــای 
ــود ـ  ــع ش ــی توزی ــای خدمت ــه گروه ه ــب در هم ــورت متناس ــه به ص ــوی ک ــد ـ به نح جدی

ــد. ــته باش ــراه داش ــبی را به هم ــری مناس ــت، اثر پذی ــی مثب ــوان الگوی ــد به عن می توان
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