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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروند سازمانی آنان در ستاد وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به روش توصیفی – پیمایشی میباشد .به این منظور برای سنجش هوش معنوی
کارکنان و رفتار شهروند سازمانی آنان از پرسش نامههای استاندارد رفتار شهروندی سازمانی توره و
پرسش نامه خود گزارش دهی هوش معنوی کینگ استفاده شد ،که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ
آنها به ترتیب  0/87و  0/93بدست آمد .جامعههای آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دارای حداقل
مدرک لیسانس در ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است که تعداد آنها  345نفر بود ،که بر
اساس جدول مورگان تعداد نمونه  181نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
جهت تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.
یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن بود هوش معنوی در مولفه های تفکر انتقادی وجودی،
معناسازی شخصی ،آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی با رفتار شهروند سازمانی ارتباط مستقیم و
مع نادار دارد ،به عبارت دیگر وجود هوش معنوی منجر به افزایش رفتار شهروند سازمانی کارکنان ستاد
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری میشود .همچنین نتایج بیانگر این بود که هوش معنوی پیشبینی
کننده رفتار شهروند سازمانی میباشد.
کلید واژهها :هوش معنوی ،رفتار شهروند سازمانی ،کارکنان ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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مقدمه
امروزه شرایط کامال ناپایدار حاکم بر سازمانها و لزوم اثربخشی سازمانهای آموزشی ،نیاز آنها را بهه

نسل ارزشمندی از کارکنان بیش از بیش آشکار نموده است .نسهلی کهه از آنهها بهه عنهوان سهربازان
سازمانی یاد میشود (دی پائوال و همکاران )2005 ،این کارکنان بدون شک وجه تمهایز سهازمانههای
اثربخش از غیر اثربخش میباشند چرا که سازمان را موطن خود میدانند و بدون ههی چشهم داشهتی
برای تحقق اهداف عالوه بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هی کوششی دریغ نمیکنند (پادساکوف
و مکنزی .)2000 ،1آن کارکنانی که رفتار شهروندی سازمانی را از خود بروز میدهند به احتمال زیاد به
دیگر همکاران خود در اتمام کار کمک بیشتری میکنند و به همکاران و سازمان نیز وفاداری بیشهتری
دارند (ارتباط با افراد و گروههای کاری و ارتقاء اهداف سهازمانی بهرای کمهک بهه محهیط اجتمهاعی و
روانی) .مهمترین عامل موثر در افزایش یا کاهش بهره وری یهک سهازمان کیفیهت منهابس انسهانی آن
است .در بین عوامل موثر بهره وری ،انسان تنها عاملی است که عملکهرد وی ههی گونهه محهدودیتی
ندارد و تا حد غیر قابل تصوری میتواند افزایش یابد .رویکرد سنتی برای اندیشیدن در مورد شغل ایهن
است که یک شغل بر حسب وظایف تعیین شده برای آنها تعریف میگردد ولی پژوهشگران سهازمانی
به این نتیجه رسیدهاند که برخی از کارکنان با انجام مسئولیتههای فراتهر از وظهایف تعیهین شهده در
شغلشان (رفتار شهروند سازمانی) به بهبود یا کارایی سازمان خود کمک میکنند (مهداد.)1384 ،
نتایج پژوهشهای لیگ ( ،)1997نشان میدهد که رفتار شهروند سازمانی با متغیرهای دیگهری
مانند ویژگیهای شخصیتی ،معنویت نیز رابطه دارد و باعث افزایش بهرهوری سازمانی میشود .افراد یا
چیزی بیشتر از جسم ،فکر و احساسات ،وارد دنیای کهاری مهیشهوند ،آنهها اسهتعداد شخصهی و رو
منحصر به فرد خود را به همراه میآورند (ساغروانی .)1388 ،چریر ( )2004معتقد اسهت سهازمانههای
آموزشی برای حفظ حیات و کارکرد خود نیازمند کارکنان با هوش عمیقتر و جدیدتر مهیباشهند تها بهه
وسیله آن بتوانند به نحوه اثربخشتری به وظایف عمل کنند.

1 - Podsakoff and Mackenzie
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در حال حاضر دیگر آی کیو و ای کیو به تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست بلکه انسانها نیاز
به عامل سومی دارند که هوش معنوی نامیده میشود (نداف و همکاران .)1389 ،سازمانههای کنهونی
در صورتی موفق خواهند بود که به طور کامل به ابعاد زیستی ،اجتماعی ،روانی و معنوی کارکنان توجه
کنند .معنویت در کار با افزایش خالقیت ،صداقت ،اعتماد و تعهد در محیط کاری همراه بها بهاال رفهتن
احساس تکامل شخصی و بالندگی کارکنان پیوند خورده است (الند و داین .)2003 ،ورود هوش معنوی
در سازمانها به کارکنان این توانایی را میدهد تا چشم انداز یکپارچهتری را بدست آورند ،بدین ترتیهب
زندگی کاری و شخصی با دنیای معنویشان پیوند میخورد (کاواناگ.)1999 ،1
اما هنوز دلیل بروز رفتار شهروندی سازمانی توسط کارکنان مشخص نشده اسهت .چهه عهواملی
ذاتا افراد را به تالش محتاطانه بدون توجه به سیستم پاداش دههی سهازمان ترغیهب مهیکنهد؟ اغلهب
دانشمندان مدیریت به این نتیجه رسیدهاند که باید برای بهبود اثربخشی سازمانی و ایجاد یهک محهیط
کاری خوشایند رفتار شهروندی سازمانی را توسعه دهند (تیلور و همکارانش .)2001 ،به طور کلی رفتهار
شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است .آشکار است کهه شههروندان در دنیهای امهروز از منهابس
بسیار مهم سازمانها تلفی میگردند و رفتارها برای عملکرد سازمان بسیار با اهمیت به شمار مهیآیهد.
سازمانها برای رسیدن به اهداف خود که در رسالت وجهودی آنهها آمهده اسهت در تالشهند ،مهدیران
سازمانی نیز بایستی با وضس سیاستهها و راهبردههای مناسهب ،در جههت شهکوفاتر شهدن رفتارههای
شهروندی در سازمان فعالیت کنند (اسالمی و سیار .)1386 ،پژوهشهها نشهان دادهانهد کهه رفتارههای
شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان موثر واقس شده و بر بهبود وضعیت عملکرد سهازمانی کارکنهان
بسیار تأثیر دارند (قلی پور .)1387 ،با این حال پژوهشهای انجهام شهده در مهورد عهواملی کهه باعهث
افزایش رفتار شهروند سازمانی در زمینه آموزش عالی میشهوند انگشهت شهمارند .از ایهن رو پهژوهش
حاضر درصدد سنجش رابطه هوش معنوی کارکنان با رفتار شهروندی سهازمانی آنهان در سهتاد وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری است.

1 - Cavanogh
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اکنون که اهمیت شهروندان به عنوانی یکی از منابس بسیار مهم سازمان درک شده است ،رفتهار
آنها هم میتواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست کهه پهژوهش در مهورد رفتهار شههروندی
سازمانی توجه محققان را به خود جلب کرده است .اهمیت کاربردی مفهوم رفتار شهروندی سهازمانی از
این فرض منطقی ناشی شده که به رفتارهای مذکور شامل پیگیریهای فراتر از الزامات رسهمی شهغل
بوده و فرض بر این است که چنان چه بسیاری از همکاریهای داوطلبانه کارکنان در طول زمان تکرار
شوند ،میزان اثربخشی سازمانی مضاعف خواهد شد (اورگان و کونوسکی.)1989 ،1
توجه به شهروندان نه تنها در حوزه سیاست و مدیریت با اهمیت تلقهی مهیشهود کهه در سهایر
حوزههای علمی نیز به آن توجه جدی شده است .میتوان اذعان داشت؛ از بین منابس مختلف سهازمان،
شهروندان سازمانی مهمترین رکن بوده چرا که آنان از منابس مهم سازمانی محسوب شده و رفتار آنها
بسیار با اهمیت میباشد .از انسان به عنوان شهروند سازمانی ،انتظارات خاصی میرود .این توقس وجهود
دارد که رفتار کارکنان به گونهای باشد که بیش از الزامات نقش و حتی فراتر از آن در خهدمت اههداف
سازمانی باشد .مفهوم رفتار شهروندی سهازمانی ،سهازهای پیرامهون نحهوه تعامهاالت پیوسهته اعضهای
واحدهای س ازمانی است .رفتار مذکور سطح و چگونگی پیامدهای سازمانی را در جهت مطلهوب تقویهت
نموده ،نیاز سازمان را به اختصاص بخشی از منابس کمیاب جهت انجام وظایف ساده سازمانی را کهاهش
داده ،حفظ و نگهداریهای مکرر کارکنان در سازمان را میسرتر و از طریق اختصاص زمان بیشتر جهت
بر نامه ریزی و حل مشکالت کارکنان ،توانایی آنهان را در راسهتای اثربخشهی سهازمانی بهبهود خواههد
بخشید (اورگان1998 ،2؛ اورگان و کونوسکی1989 ،؛ پودساکف و همکاران.)2000 ،3
دستیابی به اهداف آموزشی در دانشگاهها از مهمترین اهداف وزارت علوم ،تحقیقهات و فنهاوری
است زیرا محیطهای آموزشی یکی از بارزترین سازمانها و منابس علمی و تحقیقهاتی در ههر جامعههای
محسوب میشوند پویایی محیطهای علمهی ،آموزشهی و فرهنگهی از جملهه وزارت علهوم بهه عوامهل
مختلفی از جمله کارکنای خشنود با انگیزش باال ،دارای روحیه نوآوری ،روحیهه جهوانمردی و وفهاداری
باال به سازمان و کار خود را دارد.

1 - Organ & Konovsky
2 - Organ
3 - Podsak & et al
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بنابراین در محیطی پربار و سالم و یا به کار بستن تمامی توان خویش در راستای کارایی بیشتر
و بهتر سازمانهای علمی– آموزشی گام بردارند .عملکرد برجسهته سهازمانی بهه واسهطه تهالشههای
کارکنانی عادی حاصل نمیشود چرا که از دالیل موفقیت سازمانهای بزرگ آن است که آنهها دارای
کارکنانی با سطح عملیات فراتر از وظایف رسمی خود باشند .مفهوم رفتار شهروندی سهازمانی ،تحهولی
در حوزه رفتار سازمانی محسوب میشود زیرا مفهوم مذکور باعث ارتقاء سطح مسئولیت سهازمانهها در
قبال نوآوری ،انعطاف ،بهره وری ،بقاء و موفقیت سازمانی هر چه بیشتر شده است .افزایش فشار بازار و
سطح باالتری از رقابتهای سازمانی ،موسسات مدرن را در راستای حداکثر سازی اثربخشهی و کهارایی
با بهره گیری از همه طرق ،وسایل و ابزارهای ممکن تهییج خواهد کهرد .پهژوهشهها نشهان داده کهه
سازمانهایی با تأکید مضاعف بر رفتار شهروندی سازمانی به نسبت سازمانهای فاقد تأکیدات مهذکور،
به مراتب موفقتر عمل مینمایند (پودساکف و همکاران.)2000 ،
با توجه به اهمیتی که منابس انسانی در پیشبرد مقاصد سازمان دارند و گرانبهاترین سرمایه آن به
شمار میآیند ولیکن پژوهش در زمینه رفتار شهروندی سازمانی در ایهران بسهیار کهم اسهت و تهاکنون
پژوهشهایی در زمینه ارتباط میان هوش معنوی و رفتار شهروند سازمانی در ایران تعداد اندکی صورت
گرفته است .به همین جهت این پژوهش در نظهر دارد رابطهه میهان ههوش معنهوی کارکنهان و رفتهار
شهروند سازمانی آنان را در ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار دهد تها در صهورت
وجود ارتباط مثبت و معنادار ،سعی کنیم زمینههای الزم را برای ایجاد نگهرشههای مثبهت و احسهاس
رضایت بیشتر کارکنان در جهت توسعه این نوع رفتارها در سازمانها فراهم کنیم .با توجه به موارد ذکر
شده این تحقیق به دنبال بررسی فرضیههای ذیل میباشد :بین مولفه های هوش معنوی کارکنهان بها
رفتار شهروند سازمانی آنان رابطه معناداری وجود دارد .مولفه های هوش معنوی پیش بینی کننده رفتار
شهروند سازمانی کارکنان میباشد.
روش پژوهش
تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی – همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش کلیهه کارکنهان دارای

حداقل مدرک لیسانس در ستاد وزارت علهوم ،تحقیقهات و فنهاوری اسهت کهه تعهداد آنهها  345نفهر
میباشند.
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جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم ،از بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه  181نفر انتخهاب
شد .برای نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.
روش پژوهش
برای جمس آوری اطالعات در این تحقیق از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط تهوره ( )1385و

پرسشنامه هوش معنوی خود گزارش دهی کینگ )2008( 1استفاده شد .پرسش نامه رفتهار شههروندی
سازمانی توره ( :)1385این مقیاس دارای  29گویه و شامل  6مولفه فهداکاری ،مشهارکت ،جهوانمردی،
توجه ،وفاداری و وظیفه شناسی میباشد .گویه های رفتار شهروندی سهازمانی دارای طیهف لیکهرت 5
گزینهای بوده و نحوه نمره گذاری آن نیز به ترتیب شامل خیلی زیاد ( ،)5زیاد ( ،)4متوسط ( ،)3کم ()2
و خیلیکم ( )1میباشد .ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مذکور توسط توره  0/83گهزارش شهده
است .که در بررسی پایانی از طریق آلفای کرونباخ در این تحقیق ،نتایج میدهد که میهانگین ضهرایب
پایایی  0/87است.
پرسش نامه خود گزارش دهی هوش معنوی کینگ ( :)SISRI-24این مقیاس دارای  24گویهه
و شامل  4مولفه تفکر انتقادی وجهودی ،معناسهازی شخصهی ،آگهاهی متعهالی ،گسهترش خودآگهاهی
میباشد .گویه های پرسشنامه هوش معنوی در طیف  5درجهای لیکرت (اصال در مهورد مهن صهادق
است ،کامال در مورد من صادق است) تنظیم شدهاند .کینگ ( )2008در بررسی مقدماتی پرسهش نامهه
هوش معنوی که بر روی  619نفر از دانشجویان دوره لیسانس ( 488زن و  131مرد) دانشگاه پتربورگ
انجام داد ،آلفای کرونباخ به دست آمده  0/95و متوسط ارتباط درونهی سهوالت  0/36گهزارش کهرد .در
تحقیق دیگری که برای معتبرسازی پرسش نامه بر روی  305نفر از دانشجویان دوره لیسهانس انجهام
شد ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/958به دسهت آمهد (کینهگ  .)2008چهاری و همکهاران ( )1389در
پژوهشی پایایی پرسش نامه را با ضریب آلفای کرونباخ  0/938و روایی آن را با ضریب آلفای کرونبهاخ
برای مولفه های تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی شخصی ،آگهاهی متعهالی ،گسهترش خودآگهاهی بهه
ترتیب  0/74 ،0/68 ،0/78و  0/72گزارش کردند .در بررسی پایانی از طریهق آلفهای کرونبهاخ در ایهن
تحقیق ضرایب پایانی  0/93به دست آمد.

1 - King
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یافتههای پژوهش
برای بررسی رابطه بین ابعاد هوش معنوی و ابعهاد رفتهار شههروندی سهازمانی از همبسهتگی پیرسهون

استفاده شد ،که نتایج آن در جدول ( )1تشریح شده است.
جدول  :1ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

1
0

9

1

0.648

8

7

6

5

4

3

2

1
1

فداکاری

1

0.693

مشارکت

2

0.194

0.125

جوانمردی

3

0.194

0.625

0.483

توجه

4

0.425

0.252

0.480

0.429

وفاداری

5

0.545

0.371

0.181

0.377

0.418

وظیفه
شناسی

6

0.211

0.230

0.338

0.011

0.376

0.299

تفکر
انتقادی
وجودی

7

0.722

0.307

0.339

0.327

0.038

0.470

0.424

معناسازی
شخصی

8

0.712

0.752

0.219

0.212

0.230

0.081

0.317

0.318

آگاهی
متعادل

9

0.613

0.713

0.142

0.127

0.341

0.094

0.366

0.229

گسترش
خودآگاهی

10

جدول ( )1نشان میدهد که ابعاد هوش معنوی (تفکر انتقهادی وجهودی ،معناسهازی شخصهی،
آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (فداکاری ،مشهارکت ،جهوانمردی،
توجه ،وفاداری ،وظیفه شناسی) رابطه مثبت و معنیدار دارد .همچنین ههوش معنهوی در مولفهه تفکهر
انتقادی وجودی با رفتار شهروند سازمانی در مولفه جوانمردی رابطه منفهی غیهر معنهی دار دارد .بهرای
بررسی این که مولفه های هوش معنوی توان پیش بینی رفتار شهروند سهازمانی را دارد ،از رگرسهیون
چند متغیره استفاده شد .برای تعیین سهم هر یک از مولفه های ههوش معنهوی در پهیش بینهی رفتهار
شهروندی سازمانی کارکنان بر اساس ضرایب رگرسیون ) (Betaمیتوان عنوان کرد که سههم مولفهه
تفکر انتقادی وجودی برابر با  ،0/354میباشد (جدول .)2
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جدول ( :) 2ضریب رگرسیونی مولفه تفکر انتقادی وجودی و رفتار شهروندی سازمانی

شاخص آماری
مدل

B

ضریب ثابت

2/944

تفکر انتقادی وجودی

0/196

Beta
0/354

T

P

28/372

0/000

5/059

0/000

برای تعیین سهم هر یک از مولفه های هوش معنوی در پیش بینی رفتار شههروندی سهازمانی
کارکنان بر اساس ضرایب رگرسیون ) (Betaمیتوان عنوان کرد که سهم مولفهه معناسهازی شخصهی
برابر با  ،0/470میباشد (جدول .)3
جدول ( :) 3ضریب رگرسیونی مولفه معناسازی شخصی با رفتار شهروندی سازمانی

شاخص آماری
مدل

B

ضریب ثابت

2/794

تفکر انتقادی وجودی

0/251

Beta
0/470

T

P

29/119

0/000

7/121

0/000

برای تعیین هر یک از مولفه های هوش معنوی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
بر اساس ضرایب رگرسیون ) (Betaمیتوان عنوان کرد که سهم مولفه آگهاهی متعهالی برابهر ،0/337
میباشد (جدول .)4

جدول ( :) 4ضریب رگرسیونی مولفه آگاهی متعالی و رفتار شهروندی سازمانی

شاخص آماری
مدل

B

ضریب ثابت

2/944

تفکر انتقادی وجودی

0/224

Beta
0/337

T

P

26/965

0/000

4/792

0/000
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جدول ( :) 5ضریب رگرسیونی مولفه خودآگاهی و رفتار شهروندی سازمانی

شاخص آماری
مدل

B

ضریب ثابت

3/116

تفکر انتقادی وجودی

0/152

Beta
0/311

T

P

38/177

0/000

4/374

0/000

برای تعیین سهم هریک از مولفه های هوش معنوی در پیش بینی رفتهار شههروندی سهازمانی
کارکنان بر اساس ضرایب رگرسیون ) (Betaمیتوان عنوان کرد که سهم مولفه گسهترش خودآگهاهی
برابر با  0/311میباشد (جدول .)5
بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان داد که ،بین ابعاد هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی شخصهی ،آگهاهی

متعالی ،گسترش خودآگاهی) با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (فداکاری ،مشهارکت ،جهوانمردی ،توجهه،
وفاداری ،وظیفه شناسی) رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .این نتیجه با نتیجه تحقیقی که توسط ههارمر

1

( )2008با عنوان (رفتار شهروندی سازمانی ،هوش هیجانی و معنوی؛ رابطهشان چیست؟) کهه بهر روی
 60کارمند سازمانهای دولتی استرالیا انجام پذیرفت ،بین متغیهر ههوش هیجهانی و معنهوی بها رفتهار
شهروندی سازمانی رابطه معناداری به دست آمد ،همسویی و هماهنگی دارد.
نتایج تحقیق نشان داد که ،بین ابعاد هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی شخصهی،
آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (فداکاری ،مشهارکت ،جهوانمردی،
توجه ،وفاداری ،وظیفه شناسی) رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .این نتیجه با نتیجه تحقیقی کهه توسهط
نیم ( )2003انجام شد بین سازش پذیری که یکی از ویژگیهای هوش معنهوی اسهت بها ابعهاد رفتهار
شهروندی سازمانی همبستگی باالیی گزارش شد ،با نتیجه این تحقیق هماهنگی دارد.

1 - Harmer , R
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نتایج یافتههای هارمر ( ،)2008گارسیا – زامور ( ،)2003کریست و همکاران ( ،2003به نقهل از
هارمر )2008 ،و فاتحی و همکاران ( ،)1385هم سو مهیباشهند .مطالعهات اسهکرپینگ و کینجرسهکی
نشان داد هوش معنوی و معنویت در محیط کارف تجربه میان فردی را در سازمان افهزایش مهیدههد.
معنویت باعث احساس مشترک ،احترام و وابستگی بین افراد میشود .معلمان باهوش معنوی بهاالتر بها
عشق ،دلسوزی و خرد رفتار میکنند؛ مسئولیت پذیر بوده و در برابر تغییرات و مشکالت محهیط کهاری
بردبار و متعهد به وظایف خویش هستند (به نقل از ساغروانی .)1388 ،تحقیقات گوناگون رابطه ههوش
هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی را مورد تأیید قرار دادهاند (آبراهام و ژاسمن2006 ،1؛ هارمر2008 ،؛
کورکماز و آرپاسی2009 ،2؛ فرامرزی و همکاران .)1388 ،هوش معنوی عمیقترین و کاملتهرین نهوع
هوش است که هوش هیجانی را نیز شامل میشود ،بنابراین میتوان گفت هوش معنوی کل میتوانهد
میزان بروز رفتار شهروندی سازمانی کلی را در بین کارکنان پیش بینی کند.
نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش بهین تفکهر انتقهادی وجهودی،
آگاهی متعالی ،معناسازی شخصی و گسترش خودآگاهی میتواند مولفه نوع دوسهتی معلمهان را تبیهین
کند .نتایج با یافتههای کریست و همکاران ( 2003به نقل از هارمر ،)2008 ،هم راستا اسهت .در تبیهین
احتمالی این یافته میتوان گفت افراد دارای هوش معنوی باالتر راه گسترش ظرفیت شخصهیشهان و
اف زایش آگاهی به تمام وجود خود را در کمک کردن به دیگران ،مهربهانی و دوسهت داشهتن اطرافیهان
میدانند  .این افراد از طریق معناسازی همیشه یک دلیل و چرایی برای انجام رفتارههای نهوع دوسهتانه
دارند .به نظر میرسد معملمان دارای هوش معنوی باالتر برای لذت بردن از کار خود به سایر همکاران
کمک میکنند و با مهربانی و صداقت رفتار میکنند (شاو.)2008 ،3
این کارکنان به همکاران مشکل دار (شغلی و خانوادگی) ،کارکنان تازه وارد از لحاظ مالی بدون
هی چشم داشتی کمک میکنند .با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود که پرورش هوش معنوی و
تقویت رف تار شهروندی سازمانی کارکنان در ستاد ورازت علوم ،تحقیقات و فناوری به میزان بسیار زیهاد
به عملکرد مدیران بستگی دارد .بنابراین نیاز است مدیران این ستاد خود رهبران با هوش معنوی باال و
نمادی از رفتار شهروندی سازمانی باشند؛ لذا در انتخاب و انتصاب مدیران این اصل مهم مد نظهر قهرار
گیرد.
1 - Abraham & Josman
2 - Korkmaz & Arpaci
3 - Shaw
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در فرایند استخدام کارکنان مهارتهای هوش معنوی و شاخصهای رفتاری سازمانی به عنهوان
یکی از مالکهای گزینش لحاظ شود .برگزاری کالسها و کارگهاهههای آموزشهی مناسهب در زمینهه
اصول رفتار شهروندی سازمانی برای کارکنان به منظور تقویت روحیه نوع دوسهتی ،بردبهاری ،احتهرام،
وظیفه شناسی و آداب اجتماعی .برگزاری کالسها ،کارگاههها و جلسهات ویهژه بهرای پهرورش و رشهد
هوش معنوی از طریق آموزش مهارت تفکر انتقادی وجودی ،خودآگاهی ،معناآفرینی در زندگی کاری و
تقویت معنویت کارکنان در محیط کار نیز پیشنهاد میشود.
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