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  بررسی رابطه هوش معنوي با رفتار شهروندي سازمانی در معلمان 

  تربیت بدنی استان اردبیل

  3ید امیرنژاد، سع2، دکتر فرزام فرزان1سوسن آذرمی

  چکیده 

 . بدنی بود تربیت درمعلمان سازمانی شهروندي رفتار هوش معنوي با رابطه ي  حاضر، مطالعه پژوهش از هدف هدف:

داد.  می  تشکیل 91-92اردبیل در سال تحصیلی استان بدنی معلمان تربیت نفر 656 نظر را تمامی مورد آماري جامعه روش شناسی:

 روش. شدند اي از کلیه ي شهرستان ها انتخاب نسبی طبقه روش از استفاده با و تعیین نفر 250 مورگان جدول هب توجه با نمونه تعداد

 داده ها، از گردآوري براي. است گرفته صورت میدانی شکل و گردآوري داده ها به بوده همبستگی نوع از و توصیفی انجام تحقیق

 پایایی. همکاران استفاده شد و پادساکوف سازمانی شهروندي رفتارو  کینگ نويمع هوش دهی گزارش خود استاندارد پرسشنامه هاي

 هايآزمون  از آمد. بدست/. 897 سازمانی شهروندي رفتار و/.856 معنوي هوش بخش کرونباخ در با محاسبه آلفاي پرسشنامه، درونی

 هايفرضیه براي آزمونساده  از رگرسیونو بین متغیرپیش روي از متغیرمالك بینیپیش براي پیرسون و اسپیرمن همبستگی ضریب

 .استفاده گردیدp≤0/05 معناداري سطح در تحقیق

 بین هم چنین .داشت دار وجودرفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی رابطه مثبت و معنی معنوي با هوش متغیر بین یافته ها:

بین و انیسازم رفتارشهروندي با )وجودي گسترش شخصی، معناسازي ،متعالی آگاهی وجودي، انتقادي تفکر( معنوي هوش ابعاد همه

 رابطه بدنی تربیت سازمانی، معلمان شهروندي رفتار از نزاکت کاري و وجدان اجتماعی، آداب دوستی، نوعهوش معنوي با مولفه هاي 

 بدنی تربیت معلمان تار شهروندي سازمانی. اما بین هوش معنوي با مولفه ي جوانمردي از رف)p≤0/05(وجود داشت  داري معنی و مثبت

رفتار شهروندي  پیش بینی متغیر هوش معنوي توانایی داد، نشان رگرسیون آزمون نتایج هم چنین .داري یافت نشدمعنی ي رابطه

 .)p≤0/05(دارد را سازمانی معلمان تربیت بدنی

 در سازمانی شهروندي رفتار بروز امکان باشند، برخوردار تريباال معنوي هوش از مطالعه مورد مدارس تربیت بدنی معلمان هرچهبحث: 

  .شود تقویت معلمان معنوي هوش تا کند ایجاد را تمهیداتی پرورش و آموزش است بنابراین بهتر است بیشتر ها آن

  

 معلمان تربیت بدنی، استان اردبیل رفتار شهروندي سازمانی،، هوش معنوي :کلیدي واژگان

 
 
 

  

  مدیریت ورزشی گروه   دانشجوي کارشناسی ارشد.  1

  ، بابلسر، ایراناستادیار دانشگاه مازندران.  2

  ، ایرانعضو هیات علمی دانشکاه غیر انتفاعی شمال.  3
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  مقدمه

شاخصه هاي اصلی پیشرفت و نماد حرکت سالم در مسیر تکاملی بشر، رعایت اخالق اجتماعی در جامعه یکی از 

است. در جامعه اسالمی ما هم  نظام آموزش و پرورش به دلیل جایگاه ویژه اي که دارد این نقش پررنگ تر و 

کار عمومی و چشم انداز رشد تأثیرگذارتر است. در این راستا معلمان به عنوان نیروي انسانی که مهندسی اف

ها است؛ براي اجراي بایدها و نبایدهاي اخالقی در جامعه، وظیفه اي فراتر  فرهنگی و علمی جامعه در دستان آن

  .از قشرهاي دیگر دارند

یکی از جوانب تأثیرگذار سازمان آموزش و پرورش، پرورش جسمی و روحی دانش آموزان است که در این      

ترین افراد در نزد آموزان، محبوبان تربیت بدنی که به دلیل نوع فعالیت و ارتباط عاطفی با دانشمیان نقش معلم

و مهارت  است. معلمان تربیت بدنی نقش حیاتی در تکامل رفتار، نگرش معلمانآنان هستند برجسته تراز دیگر 

. )1علیم تأثیر چشمگیري می گذارد (دانش آموزان دارند و تکنیک ها، گفتار و اعمالشان برروي افراد تحت ت هاي

  .این همان موضوعی است که در چند سال اخیر، مورد بی توجهی و بی مهري بسیاري از معلمان واقع شده است

موسسات آموزشی درعصر حاضر براي مواجه با چالش ها و شرایط پیچیده به معلمانی نیاز دارند که به طور      

). این نوع رفتارها که 2کنند و براي موفقیت مدرسه، از هیچ تالشی فروگذار نیستند(داوطلبانه و اختیاري رفتار می 

مطرح  1ازانتظارات رسمی فراتر رفته، اما براي بقاي سازمان ضروري هستند با عنوان رفتار شهروندي سازمانی

 ).3شوند (می

اختیاري و فراوظیفه اي است که در  کند رفتار شهروندي سازمانی رفتار آگاهانه، می ) بیان 1983(  2ارگان    

افزایش اثربخشی عملکرد سازمان موثر است، ولی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله سیستم پاداش رسمی 

 این بیانگر بودن اختیاري واژه). 4؛  به نقل از منبع3،2004سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرند (مارکوزي و زین 

 آن در کوتاهی و باشد می انتخابی کامالً و است نگرفته رارکارمندان قاستخدامی  تعهد در رفتارها، این که است

 سازمان براي اجتماعی و شناختی بافت روان تقویت و حفظ با رفتارها این .ندارد دنبال به را تنبیهی گونه هیچ

 ).5( باشد می سودمند

تنوعی از رفتارهاي کارکنان را شامل می شود  پادساکوف براین باور است که شهروند خوب، تفکري است که     

عبارتند  از: انجام وظایف جانبی، کمک رسانی داوطلبانه به دیگر افراد در کارشان، توسعه ي ها که برخی از آن

حرفه اي در زمینه کاري خود، اطاعت از مقررات سازمانی حتی در مواردي که کسی بر او نظارت ندارد. تالش 

 ).6درکار (ها  تالیمحمل ناممثبت و تحفظ نگرش 

رفتار شهروندي سازمانی داراي ابعاد متفاوتی است اما کاربردي ترین دسته بندي از رفتار شهروند سازمانی      

دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاري ونزاکت می  متعلق به اورگان می باشد که شامل مولفه هاي جوانمردي، نوع

 ).7؛ به نقل از منبع  2004: مارکوزي و زین،2000، 5یک: نمان2006 4باشد. (جرج و رینو

ژوهش ها نشان می پرفتار شهروندي سازمانی یکی از ابعاد مهم جامعه شناختی سازمان هاي آموزشی است.     

). اهمیت 8دهد که سازمان هایی که تاکید بیشتري بر رفتار شهروندي سازمانی دارند سالم تر و موفق ترند(
  

1. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

2  .Organ 

3. Markoczy & Xin 

4 . Garg and Reno 

5 . Nemanick 
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 1نوآوري و مزیت رقابتی را ارتقا می دهد (بولینو شهروندي سازمانی این است که کارایی سازمانی،  کاربردي رفتار

). اما چالشی 8؛ به نقل از منبع1989 ؛ اورگان،2000و همکاران ، 3؛ پادساکوف2001 ،2؛ کویس2002 و همکاران،

ع اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژي که وجود دارد اینکه نهادهاي آموزشی نمی توانند خود را با تغییرات سری

هماهنگ سازند. در دهه ي اخیر بسیاري از عالقمندان و مخاطبان آموزشی به ناتوانی آن در پاسخگویی به نیازها 

دستیابی به راین در موسسات آموزشی براي ) . بناب9و تقاضاهاي اجتماعی ومحیطی روز افزون اذعان نموده اند (

نجام فعالیت هاي دو چندان و مضاعف از سوي نیروهاي آموزشی بیش از پیش احساس نیاز به ا ،نوآوري و ابتکار

 که تالشی می شود. بنابراین اثربخشی موسسات آموزشی درچنین شرایطی، به تالش معلمان بستگی دارد.

 از طفق توانند نمی امروز ). مدارس10رود ( می فراتر از آن بلکه شود، نمی انجام مشخص مرزبندي و درچارچوب

 باید اساس همین ). بر11کنند( محقق سرعت به و کامل طور به را خود اهداف معلمان، رسمی وظایف مجراي

 به آن ها همیشگی هاي دغدغه از مداوم، اثربخشی که مدارسی براي معلمان،رفتار شهروندي سازمانی  پذیرفت،

 مؤسسات در سازمانی شهروندي رفتار داشت اذعان توان می مجموع ). در12آید، از ضروریات است( شمار می

 به است؛ کشورها تمام آموزشی نظام اساسی و نیازهاي واجبات از معلمان و مدرسان بین در خصوص به آموزشی،

 وکندي سختی به سازمانی شهروندي رفتار عالی سطح با از مدرسانی مندي بهره بدون آموزشی مؤسسات حتم طور

 ).13د(خود خواهد بو اهداف به تحقق قادر

 شناسایی کرده اند که از جمله ي آنها سازمانی شهروندي رفتارهاي بروز را در متعددي امروزه محققان عوامل    

 کنترل سازمانی، حمایت سازمانی، فرهنگ آفرین، تحول رهبري سازمانی، تعهد رهبري، رفتارهاي شغلی، رضایت

ویژگی هاي ) یکی از2002(4ه زعم مک هوكب .باشدشخصیتی می هاي ویژگی سازمانی، عدالت مدیریتی،

، که به نظر  می رسد در رفتار شهروندي سازمانی  افراد  تاثیر   )14شخصیتی افراد، هوش معنوي آن ها می باشد (

 بسزایی داشته باشد.

ي نوعی سازگاري و رفتار حل مسئله هست هوش معنوي  به عنوان یکی از مفاهیم جدید هوش، دربردارنده     

باالترین سطوح رشد را در حیطه هاي مختلف شناختی، اخالقی، هیجانی، بین فردي و ...راشامل می شود و  که

فرد را در جهت هماهنگی با پدیده هاي اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاري می نماید. این 

و را قادر می سازد به چارچوب بندي و هوش به فرد دید کلی در مورد زندگی، همه تجارب و رویدادها می دهد و ا

  ).15تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت ومعرفت خویش را عمق بخشد(

 سازه. کند می ترکیب جدید سازه یک در را هوش و معنویت سازه هاي معنوي ایمونز معتقد است هوش     

 معنوي هوش که درحالی است، مرتبط عالیت و یافته اوج هوشیاري معنا، مقدس، عناصر تجربه و جستجو با معنویت

 و محصوالت تولید و اثربخش وکنش تطابق براي معنوي موضوعات چنین از که است توانایی هایی مستلزم

 ).4کنند ( می استفاده ارزش با پیامدهاي

 رماديغی هاي جنبه بر مبتنی که داند می ذهنی هاي ظرفیت از اي مجموعه عنوان به را معنوي هوش 5کینگ     

 شخصی، آگاهی وجود، معناسازي انتقادي تفکر مؤلفه چهار داراي معنوي هوش او نظر است. در هستی متعالی و

  

1. Bolino 

2 . Koys 

3 . Podsakoff 

4 .Mak Hok 

5 . King 
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 و ها ظرفیت ها،توانایی از اي مجموعه بیانگر معنوي هوش کلی طور باشد. به می  خودآگاهی گسترش متعالی و

 افزایش موجب تواند می روزمره کاري زندگی و زندگی شخصی در آن ها از استفاده که باشد می معنوي منابع

 سالمت،آرامش حفظ زندگی، رویدادهاي در هدف و معنا یافتن مسئله، حل توانایی و پذیري انطباق و سازگاري

 ).16(شود شادابی و پویایی بیرونی، و درونی

ه افراد تقریبا با اگر با زندگی کاري معلمان پیوند بخورد نیروي قدرتمندي حاصل می شود کهوش معنوي      

هزاران ساعت کار می توانند لحظات لذت بخش تر، متوازن تر و معنادارتري را تجربه کنند و معلمان با یافتن 

چرایی کارخود ، تمامی وجودشان را به سازمان  می آورند و کار را بعنوان یک ماموریت پنداشته و موجب افزایش 

امل شخصی، تعهد سازمانی، بهبود نگرش هاي شغلی آنان می گردد خالقیت ، صداقت و اعتماد ، افزایش حس تک

 رفتار و فردي فرا ارتباط رابطه "موضوع با ایران سیماي و صدا موردي مطالعه در)  1388وارث و همکاران(). 17( 

 ارک و دارند عمیقی مفهوم و معنا احساس خود سازمان و کار در که افرادي عنوان کردند،   "یسازمان شهروندي

 وجدان و دوستی نوع ایثار، گذشت، جوانمردي، قبیل از سازمانی شهروندي رفتارهاي دانند، می هدفمند را خود

 معلمان سازمانی شهروندي رفتار و معنوي هوش رابطه ") به بررسی1390موسوي(  ).18(دارند باالیی کاري

 رفتار با کل معنوي هوش بین هک داد نشان پژوهش هاي یافتهپرداخت.  "زنجان شهرستان هاي دبیرستان

 معنوي هوش هاي مؤلفه چنین هم. دارد وجود داري معنا و مثبت همبستگی معلمان کلی سازمانی شهروندي

 و دوستی نوع مؤلفه توانند می) خودآگاهی گسترش و شخصی معناسازي متعالی، آگاهی وجودي، انتقادي تفکر(

 توانند می شخصی سازي معنا و متعالی آگاهی وجودي، انتقادي کرتف هاي مؤلفه و تبیین را معلمان شناسی وظیفه

 شخصی معناسازي بین پیش هاي مؤلفه. کنند بینی پیش را معلمان کلی سازمانی شهروندي رفتار و احترام مؤلفه

 توانند می وجودي انتقادي تفکر و خودآگاهی گسترش بین پیش هاي مؤلفه و بردباري مؤلفه متعالی، آگاهی و

 يشهروند رفتار بر موثر عوامل بررسی در) 2003(وهمکاران کریست). 4(نمایند تبیین را معلمان اجتماعی آداب

 چرایی به بردن پی و مدرسه و معلمان شغل، با یکپارچگی و یگانگی احساس که کردند گزارش معلمان یسازمان

 در)2003(زامور -گارسیا ).19(دارند تمثب و معنادار رابطه معلمان باالي خود با رفتار شهروندي سازمانی  شغل

 می معنادار را آنان کار و شغل سازمان، کارکنان عمیق معنوي تجربه و معنوي هوش که داد نشان خود پژوهش

 در) 2008(هارمر ریچارد).  20برد( می باال شان کاري حرفه به نسبت را آنان شخصیپذیري   مسئولیت و کند

 60 روي برکه  "چیست؟ شان رابطه معنوي؛ و هیجانی هوش سازمانی، هرونديش رفتار " عنوان خود با  تحقیق

 رفتار و معنوي هوش متغیر بین به این نتیجه رسید که  ،پذیرفت انجام استرالیا دولتی هاي سازمان کارمند

  ).17وجود دارد( معناداري رابطه سازمانی شهروندي

هوش معنوي می تواند براي  و یم رفتار شهروندي سازمانیبا توجه به اهمیت و پیامد هاي مثبتی که مفاه     

و همچنین به دلیل این که  نسبت به رابطه ي متغیرهاي رفتار شهروندي و هوش معنوي  سازمان ها بوجود آورد،

را  ینتحقیق جامعی علی الخصوص در حوزه تربیت بدنی صورت نپذیرفته است لذا توجه به اهمیت موضوع محقق

ه معلمان تربیت بدنی را بررسی ست که رابطه بین هوش معنوي با رفتارشهروندي سازمانی در جامعبر آن داشته ا

با رفتار شهروندي  معنوي هوش بین آیا که است سؤاالت این به پاسخ دنبال به حاضر تحقیق ترتیب، این هبنماید. 

مل می توانند پیش بینی کننده ي بهتري و آیا این عا استان اردبیل رابطه وجود دارد؟ بدنی تربیت سازمانی معلمان

  براي بروز رفتار شهروندي سازمانی باشد؟ در همین راستا فرضیه هاي تحقیق عبارتند از:
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  دارد. وجود رابطه اردبیل استان بدنی تربیت معلمان سازمانی شهروندي معنوي و رفتار هوش بین فرضیه اول: 

 گسـترش  شخصـی،  معناسـازي  متعـالی،  آگـاهی  وجـودي،  ديانتقـا  تفکر( معنوي هوش ابعاد بین فرضیه دوم:

  .دارد رابطه وجود اردبیل استان بدنی تربیت معلمان سازمانی شهروندي رفتار و) خودآگاهی

 وجدان اجتماعی، آداب دوستی، نوع جوانمردي،(سازمانی شهروندي رفتار ابعاد و معنوي هوش بین فرضیه سوم:

 دارد. وجود رابطه اردبیل ستانا بدنی تربیت معلمان) نزاکت و کاري

بینی کنندگی رفتار شهروندي سازمانی معلمان را در جامعه مورد نظر هوش معنوي قدرت پیش فرضیه چهارم: 

 .دارد

  

  شناسی روش

 گردآوري ابزار .است پرداخته ه ها داد گردآوري به میدانی روش به که بوده پیمایشی -توصیفی نوع از تحقیق این

 پادساکوف سازمانی شهروندي رفتارو  گینک معنوي هوش دهی گزارش خود استاندارد شنامه هايپرس ه ها، داد

 درونی پایاییاست و  شده تأیید کشور ورزشی مدیریت برجستۀ اساتید از جمعی وسیلۀ به آن رواییوهمکاران بود. 

 آمد. بدست/. 897ازمانیس شهروندي ، رفتار/.856 معنوي هوش بخش کرونباخ در با محاسبه آلفاي پرسشنامه،

 مشغول به تدریس 90 - 91تحصیلی که در سال  اردبیل استان بدنی تربیت دبیران کلیهجامعه آماري پژوهش، 

 به توجه با نمونه تعداد. است شده استفاده مورگان جدول از آماري نمونه حجم تعیین جهت تحقیق این در .بودند

اما براي پیشگیري از احتمال افت نمونه  نفربود.248 مورگان ولجد اساس بر ،)نفر 656(آماري مشخص  جامعه

پرسشنامه در بین دبیران تربیت بدنی استان اردبیل  310هاي تحقیق و یا مخدوش بودن پرسشنامه هاي تکمیلی 

استان اردبیل داراي نه شهرستان می باشدکه نام  .مورد بررسی قرار گرفتپرسشنامه  250در نهایت  کهپخش شد

  ارائه می شود.1شماره درجدول وتعداد نمونه انتخابی و درصد هر شهرستان ازجامعه تان هاشهرس

  

  وتعداد نمونه انتخابی و درصد هر شهرستان ازجامعه : نام شهرستان ها1جدول

  نمونه  درصد  شهرستان  ردیف

  103  %46/41  اردبیل  1

  41  %61/16  مشگین شهر  2

  34  %56/13  آباد پارس  3

  19  %46/7  گرمی  4

  17  %01/7  خلخال  5

  13  %18/5  نمین  6

  12  %57/4  بیله سوار  7

  7  %59/2  نیر  8

  4  %52/1  کوثر  9
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تمامی پرسشنامه  پرسشنامه هاي بی اعتبار کنار گذاشته شد سپسبعد از جمع آوري نظرخواهی تکمیل شده،     

به منظور شد.  SPSSنرم افزار  ها کدگذاري و براي سازمان دهی و تحلیل، داده هاي جمع آوري شده را وارد

توصیفی نظیر  آمار ازتجزیه و تحلیل داده ها از دو دسته روش هاي آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. 

 شد. براي توصیف متغیر ها در جامعه تحقیق استفاده استانداردو انحراف  ، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصدمیانگین

ها براي تعیین وضعیت طبیعی بودن داده)ksتکنیک آماري کالموگراف اسمیرنف(از آمار استنباطی  بخشدر 

هاي داري آزمون کالموگراف اسمیرنف براي داده هاي نرمال از آزمونبا توجه به سطح معنی .گردیداستفاده 

آزمون  هاي غیرنرمال از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن براي بهضریب همبستگی پیرسون و براي داده

با استفاده تحقیق  هاي هر یک از فرضیهاستفاده گردید.   p≤0/05هاي تحقیق درسطح معناداريگذاشتن فرضیه

 سازمانی از روي هوش معنوي از شهروندي رفتار بینی .همچنین براي پیششدآزمون  SPSS19از نرم افزار 

 .است شده ساده استفاده و چندگانه رگرسیون

  

  یافته ها

ستفاده ه توصیف مشخصات فردي آزمودنی ها و شاخص هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق با ادر این بخش ابتدا ب

 هاي استنباطی پرداخته شده است.جدول و سپس  به شرح یافته 

 

  توصیف مشخصات فردي آزمودنی ها: 2جدول  

مهمترین ویژگی 

هاي فردي 

  آزمودنی ها

  

  سن

  

  وضعیت تاهل

  

  جنسیت

  

  سابقه تدریس

کمتریا   %2/55  مرد  %78  متاهل  %42  سال40ات31  گروه و  درصد

  سال5برابر

2/41%  

مهمترین ویژگی 

هاي فردي 

  آزمودنی ها

  

  رشته تحصیلی

  

  مدرك تحصیلی

  

  پایه تدریس

  

  رشته ي ورزشی

  %8/16  فوتبال  %4/38  ابتدایی  %6/65  کارشناسی  %6/87  تربیت بدنی  گروه و  درصد

مهمترین ویژگی 

هاي فردي 

  آزمودنی ها

  

  ورزشیسابقه 

  

  

  نوع مدرسه

  

  شهرستان

  %2/41  اردبیل  %6/83  دولتی  %4/26  سال5کمتر از   گروه و  درصد

تا  31متاهل دربین رده ي سنی داده شده است بیشتر آزمودنی ها مرد،  نیز نشان )2(همان طور که در جدول      

 5و سابقه ي تدریس حداکثر  سال قرار دارند و هم چنین با مدرك تحصیلی کارشناسی رشته ي تربیت بدنی 40

سال در مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر اردبیل مشغول به تدریس بوده اند. اکثر آزمودنی ها  با سابقه ي ورزشی 

  شته  ورزشی فوتبال فعالیت داشتند.سال در ر 5کمتر از 
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 تحقیق هاي فرضیه بررسی از حاصل نتایج

 بررسی فرضیه اول

 ):Hoفرض صفر (

  معنی داري وجود ندارد. رابطه اردبیل استان بدنی تربیت معلمان سازمانی شهروندي و رفتار نويمع هوش بین

  

  : رابطه ي بین هوش معنوي و رفتار شهروندي سازمانی در معلمان 3جدول

  تربیت بدنی استان اردبیل

 است  معنادار 01/0سطح ** در

 هوش معناداري؛ سطح و پیرسون همبستگی ضریب به باتوجه شود می مالحظه) 3( جدول در که همان طور     

 بنابراین. دارد مثبتی و دارمعنی ي رابطه  اردبیل استان بدنی تربیت معلمان سازمانی با رفتارشهروندي معنوي

 گردد. می تایید تحقیق فرض و رد صفر فرض

  بررسی فرضیه دوم

  ):Hoفرض صفر (

 و) خودآگاهی گسترش شخصی، معناسازي متعالی، آگاهی وجودي، انتقادي تفکر( معنوي هوش ابعاد بین

  ندارد. وجود داري معنی رابطه اردبیل استان بدنی تربیت معلمان سازمانی رفتارشهروندي

  

   معلمان سازمانی شهروندي وش معنوي و رفتاررابطه ي بین ابعاد ه :4جدول

 اردبیل استان بدنی تربیت

  رفتار شهروندي سازمانی  آماره  ابعاد هوش معنوي

  

  تفکر انتقادي وجودي

  305/0**  ضریب همبستگی اسپیرمن

  001/0  سطح معناداري

  250  تعداد

  آگاهی متعالی
  293/0**  ضریب همبستگی پیرسون

  001/0  سطح معناداري

  رفتارشهروندي سازمانی  آماره  متغیر

  

  هوش معنوي

  434/0**  ضریب همبستگی پیرسون

  001/0  عناداريسطح م

  250  تعداد
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  رفتار شهروندي سازمانی  آماره  ابعاد هوش معنوي

  250  تعداد

  معناسازي شخصی

  336/0**  ضریب همبستگی پیرسون

  001/0  سطح معناداري

  250  تعداد

  گسترش وجودي

  307/0**  ضریب همبستگی پیرسون

  001/0  سطح معناداري

  250  تعداد

) مالحظه می شود باتوجه به ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و سطح 4همان طور که در جدول (     

داري؛ بین همه ابعاد هوش معنوي (تفکر انتقادي وجودي، آگاهی متعالی، معناسازي شخصی، گسترش معنا

 دار و مثبتی وجود دارد.وجودي) و رفتارشهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل  رابطه ي معنی

 بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

متغیر رفتار شهروندي سازمانی از روي ابعاد هوش معنوي از رگرسیون چندگانه براي بررسی پیش بینی      

باشد دله رگرسیون معنادار میبراي معا =069/15Fشود ) مالحظه می5جدول( در همان طورکه .استفاده شد

)001/0P=هاي پیش بین کننده، ارزش). براي توضیح تک تک خرده مقیاسt  ،براي مولفه ي تفکر انتقادي

در درجه اول اهمیت  203/0ناسازي شخصی، گسترش خود آگاهی معنادار بود. معناسازي شخصی با ضریب بتا مع

از نظر پیش بینی  رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل قرار دارد و بعد از آن تفکر انتقادي 

)قرار دارند. همچنین  ضریب تعیین  918/0)  و گسترش خود آگاهی  (با ضریب بتا199/0وجودي (با ضریب بتا

)197/0 =2R نشان داد که معادله رگرسیون استفاده شده در ابعاد هوش معنوي، واریانس رفتارشهروندي سازمانی (

درصد رفتار شهروندي سازمانی  7/19توان کند. به عبارت دیگر میمعلمان تربیت بدنی استان اردبیل را تبیین می

استان اردبیل را از طریق ابعاد هوش معنوي شامل تفکر انتقادي ، معناسازي شخصی و معلمان تربیت بدنی 

  گسترش خود آگاهی تبیین نمود.
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پیش بینی متغیر رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل توسط  : 5جدول 

 هوش معنوي با استفاده از رگرسیون چندگانهابعاد 

  سطح معنی داري Tمقدار   ضریب بتا Bضریب   متغیر

  001/0  482/11  -  185/2  ضریب ثابت

  006/0  749/2  199/0  131/0  تفکر انتقادي وجودي

  840/0  202/0  016/0  011/0  آگاهی متعالی

  004/0  882/2  203/0  138/0  معناسازي شخصی

  002/0  101/3  189/0  088/0  گسترش خود آگاهی

R2 =0/197,  P=0/001, F=15/069, Std. Error=0/36010 

  = رفتار شهروندي سازمانی 185/2+131/0+ (تفکر انتقادي وجودي) 138/0+ (معناسازي شخصی) 088/0(گسترش خودآگاهی) 

  

  بررسی فرضیه سوم

 اجتماعی، آداب دوستی، نوع جوانمردي،(سازمانی شهروندي رفتار ابعاد و معنوي هوش بین ):Hoفرض صفر (

  .ندارد وجود داري معنی رابطه اردبیل استان بدنی تربیت علمانم) نزاکت و کاري وجدان

  اردبیل استان بدنی تربیت معلمان سازمانی شهروندي رابطه ي بین هوش معنوي و ابعاد رفتار :6جدول

  هوش معنوي  آماره  ابعاد رفتار شهروندي سازمانی

  جوانمردي

  -016/0  ضریب همبستگی اسپیرمن

  805/0  سطح معناداري

  250  ادتعد

  نوع دوستی

  304/0**  ضریب همبستگی اسپیرمن

  001/0  سطح معناداري

  250  تعداد

  آداب اجتماعی

  398/0**  ضریب همبستگی اسپیرمن

  001/0  سطح معناداري

  250  تعداد

  

  وجدان کاري

  297/0**  ضریب همبستگی اسپیرمن

  001/0  سطح معناداري
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  هوش معنوي  آماره  ابعاد رفتار شهروندي سازمانی

  250  تعداد  

  نزاکت

  342/0**  رمنضریب همبستگی اسپی

  001/0  سطح معناداري

  250  تعداد

  معنادار است 01/0در سطح **

به ضرایب همبستگی اسپیرمن و سطح معناداري؛ بین توجه  با مالحظه می شود) 6رکه درجدول(همان طو     

دار یهوش معنوي و بعد جوانمردي از رفتارشهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل رابطه ي معن

وجود ندارد. اما بین  هوش معنوي و ابعاد نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاري، نزاکت از رفتار شهروندي 

  سازمانی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل رابطه ي معنی دار و مثبتی وجود دارد.

 بررسی فرضیه چهارم

  ):Hoفرض صفر (

  ي سازمانی معلمان را در جامعه مورد نظر ندارد.بینی کنندگی رفتار شهروندهوش معنوي قدرت پیش 

   .براي بررسی پیش بینی متغیر رفتار شهروندي سازمانی از روي هوش معنوي از رگرسیون ساده استفاده شد

پیش بینی متغیر رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل توسط هوش معنوي با  : 7جدول

  استفاده از رگرسیون ساده

  سطح معنی داري Tمقدار   ضریب بتا Bضریب   متغیر

  001/0  070/12  -  210/2  ضریب ثابت

  001/0  580/7  434/0  366/0  هوش

R2 =0/188,  P=0/001, F= 57/455, Std. Error=0/35999 

  سازمانی رفتارشهروندي= 210/2+ 366/0)معنوي هوش(

رفتارشهروندي  درصد واریانس 19معنوي تقریبا  هوش متغیرمالحظه می گردد  )7(همان طورکه در جدول     

را پیش بینی می کند که این میزان براي پیش بینی رفتار شهروندي  سازمانی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل

  معنادار است. بنابراین متغیرهوش معنوي تاثیر معناداري در پیش بینی رفتار شهروندي سازمانی دارد.

  

  بحث و نتیجه گیري

 معنی داري وجود رابطه بدنی تربیت معلمان سازمانی شهروندي معنوي و رفتار هوش بین فرضیه اول؛رد درمو

 باشند، برخوردار باالتري معنوي هوش از مطالعه مورد مدارس تربیت بدنی معلمان هرچه دیگر . به عبارتدارد

 - گارسیا ،) 2008(  هارمر هاي افتهی با نتایج. است بیشتر ها آن در کلی سازمانی شهروندي رفتار بروز امکان

. باشند می سو هم)1390و موسوي ( ) 1385(  همکاران و فتاحی )،2003( همکاران و کریست ،) 2003(  زامور

 در را فردي میان تجربه کار، محیط در معنویت و معنوي هوش داد نشان کینجرسکی و اسکرپینگ مطالعات
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 باهوش می شود. معلمان افراد بین وابستگی و احترام مشترك، حساسا باعث می دهد. معنویت  افزایش سازمان

 محیط مشکالت و تغییرات برابر و در بوده پذیر مسئولیت می کنند؛ رفتار خرد و دلسوزي عشق، با باالتر معنوي

 هستند این ویژگی ها که تداعی کننده ي رفتار شهروندي سازمانی است، خویش وظایف به متعهد و کاري صبورند

براي معلمان تربیت بدنی که محبوب ترین افراد نزد دانش آموران هستند و دانش آموزان از رفتار و برخوردآن ها  

یت این الگو می گیرند بسیارالزم و ضروري است.  بنابراین به جاست که مدیران سازمان هاي آموزشی در تقو

) r 2مقدار بزرگی ضریب همبستگی، ضریب تعیین ( الزم را انجام دهند. در ادامه براي تفسیرویژگی ها اقدامات 

 درصد از تغییرات رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی را توصیف نماید. 1تواندمی نشان داد،هوش معنوي

همانطورکه مالحظه شد باتوجه به ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون؛ بین همه ابعاد  ،دوم فرضیهدر      

انتقادي وجودي، آگاهی متعالی، معناسازي شخصی، گسترش وجودي) ورفتارشهروندي هوش معنوي (تفکر 

 چندگانه ي هم زمان  گرسیونر تحلیل نتایج. دار و مثبتی وجود داردسازمانی معلمان تربیت بدنی رابطه ي معنی

 وجودي، کرتف هاي مؤلفه لک سازمانی شهروندي رفتار کننده بینی پیش متغیرهاي بهترین که بود بیانگرآن

 تفکر آن از بعد و اهمیت اول درجه در یشخص يمعناساز. هستند شخصی یآگاه خود گسترشو  معناسازي

 -گارسیا و)  2006(  جورج ،) 2008(  هارمر هاي یافته با نتایج. دارند قرار یخودآگاه شرگستو يوجود يانتقاد

 و یآگاه خود گسترش وجودي، انتقادي تفکر يها ت مهار به مجهز ی کهعلماند. مباش می همسو)  2003(  راموز

جاري، فعالیت هاي   مسائل در کنند، عمل خود وظیفه به  آموزشی محیط در باشند بهتر می توانند معناسازي

والدین ) و  فعالیت هاي فوق برنامه آموزشی  -اجتماعی (جشن ها، مراسم، بزرگ داشت ها،جلسات انجمن معلمان

 کنند، کرده و به همکاران تازه وارد کمک برقرار مطلوبی و مثبت رابطه همکاران سایر با کنند، مشارکتمدارس 

 محوله رسمی هاي نقش از بیشتر کلی طور به و دهند خرج به بردباري و صبر  ها دشواري و ها سختی مقابل در

 جایگاه تعریف و نتعیی و سازمان کل مسایل به دراندیشیدن توانایی دلیل به معلمان این. کنند وظیفه انجام

 هم و غیرمادي مسایل و هستی و دیگران خود، شناخت قابلیت و توانایی مدرسه، به نگر دیدکل این در خویش

 رفتارهاي از باالیی بسیار میزان مدرسه در خود حضور چرایی و فلسفه هدف، تعیین و آفرینش مهارت چنین

 ،) تمامیت(درستی مانند ي هاي ارزش بصورت کار محل در معنوي هوش. دهند می بروز را سازمانی شهروندي

 و ها هیجان مدیریت به تواند می هوش این. شود نمایان می شجاعت و احترام ، شفقت مسئولیت، صداقت،

  .کند کمک آمیز مسالمت همزیستی

نشان می دهد بین هوش معنوي و بعد ضرایب همبستگی اسپیرمن  تحلیل نتایج ،سوم فرضیه در     

دار وجود ندارد. اما بین هوش معنوي و از رفتارشهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی رابطه ي معنی جوانمردي

ابعاد نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاري، نزاکت از رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی رابطه ي 

   معنی دار و مثبتی وجود دارد.

 گفت توان میه ارتباط هوش معنوي و رفتار نوع دوستی معلمان تربیت بدنی یافته مربوط ب احتمالی تبیین در     

 درکمک را خود وجود تمام به آگاهی افزایش و شان شخصی ظرفیت گسترش باالترراه معنوي هوش داراي افراد

 و لدلی یک همیشه معناسازي طریق از افراد این. دانند می اطرافیان داشتن دوست و مهربانی دیگران، به کردن

 لذت براي باالتر معنوي هوش داراي معلمان رسد می نظر به. دارند دوستانه نوع رفتارهاي انجام براي چرایی

 معلمان این).2008، شاو( کنند رفتار می وصداقت مهربانی با و کنند می کمک همکاران سایر به خود کار از بردن
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 مالی و تحصیلی لحاظ از نیازمند آموزان دانش و دوار تازه معلمان ،)خانوادگی و شغلی(دار مشکل همکاران به

.  هم چنین در وقت استراحت در کالس مانده و به دانش آموزان کمک کنند می کمک داشتی چشم هیچ ،بدون

می کنند و با خرید  و دادن جوایز،خرید لوازم و مواد آموزشی و کمک آموزشی با هزینه ي شخصی خود به تشویق 

 راستا هم) 1390و موسوي ()2003(  همکاران و کریست هاي یافته با نتایجمی پردازند.  و ترغیب دانش آموزان

 نامحدود ویژگی که است معتقد)  2004(  نازل دررابطه با تایید رابطه ي هوش معنوي و وجدان کاري، .است

 اطرافیان و خود از فرد ادراك تا شود می باعث معنوي هوش در ها سمبول از استفاده و نگر کل ماهیت بودن،

 را معلمان پذیري مسولیت حس هوش این. شود می تر غنی کاري تعهد و کار انجام آن دنبال به و شود عمیق

 چرایی و فلسفه به باالتر معنوي باهوشد. معلمان کن می متعهد خویش مسولیت به نسبت و دهد افزایش می

 ارز و ها توانایی بروز و رشد براي فرصتی را وظایف امانج و کار محیط ها آن چنین هم اند برده پی خود کار انجام

 محل در که حدي تا باالست بسیار ها آن کاري تعهد میزان جهت همین به کنند می تلقی خود شخصی هاي ش

درارتباط با امورمدارس داوطلبانه  و شوند می حاضر آنجا در وقت سر همیشه و کنند می غیبت ندرت به خود کار

 پردازند می خود کاري نقش ایفاي به تعطیل روزهاي در شده تعیین زمان از بیشتر حتی کنند، به مدیر کمک می

(  همکاران و فتاحی، )  2003(  راموز -  گارسیا هاي یافته با نتایج .بدون  این که به آن ها چیزي پرداخت شود

 نزاکت می توان گفتدر تحلیل وجود رابطه ي هوش معنوي و  .باشد می همسو )1390و موسوي ( ) 1385

 حوزه در این که باشد می قوي احساس و عاطفی درك نیازمند ،دیگران احساسات به پاسخ و شناخت توانایی

 اصلی ریشه دیگر عبارت به است احساسات وجودي علت که دیگري الیه وجود این با دارد، قرار هیجانی هوش

 مهارت داراي باالتر معنوي هوش با افراد)  2006(  جورج نظر در. است معنوي هوش دارد قرار آن در احساسات

 دلیل به باال معنويِ باهوش معلمان. دنباش می باالیی احترام و همدلی فردي، بین درك ارتباطات، برقراري هاي

 را نامطلوب و مخرب رفتارهاي قادرند اطراف جهان و دیگران با خود رابطه و خود به نسبت وسیع تفکرودیدگاه

 که هستند روحانی و پاك ذاتی ظرفیت داراي نیز همکاران سایر معلمان نظراین در. کنند شناسایی نسایری براي

 این درنظر. دارد قرار آنان شخصی معناسازي درمهارت ریشه تفکر طرز این. شد قائل احترام و ارزش آن به باید

 انسان یک چشم به باید ابتدا ها قوت و ها کاستی تمام با) آموزان دانش و همکاران( کاري محیط افراد به معلمان

این  .شد قائل احترام و توجه ها آن احساسات و نظرات به و توجه آنان هاي خواسته ها، نیاز براي و کرد نگاه

معلمان از ضعف ها و کاستی هاي، امور جزئی  و پیش وپاافتاده در مدارس شکایت نکرده و هم چنین سعی در پر 

 تبیین در .باشد می همسو)  1390)، موسوي(2006(جورج مطالعات با نتایج رس دارند.رنگ کردن نقاط مثبت مدا

بیان  )  2000(  ایمونزتربیت بدنی،  معلمان اجتماعی آدابیافته مربوط به وجود ارتباط هوش معنوي و  احتمالی

 وجود با دیگر که طوري هب دارد؛ می باز سازمانی شهروندي ضد رفتارهاي انجام از را افراد معنوي تجاربمی دارد 

 در داوطلبانه و خالقانه طور به معلمان بلکه ندارد معنایی کاري محیط در ها تفاوت و ها رقابت معنوي هوش

 در کارکنان گروهی مشارکت و همگرایی باعث معنوي هوش وجود. کنند مشارکت می سازمان وکارهاي مسایل

 این. کند می حساس کاري حیطه اجتماعی مسایل به را نمعلما وجودي انتقادي تفکر ویژگید. شو می مدارس

 پیشنهادهاي اوقات اغلب همچنین. دارند دغدغه خود کاري حوزه انصافی بی و عدالتی بی به نسبت معلمان

 اهداف آنان شود می باعث معلمان آگاهی سطوح گسترش ویژگی. دارند آموزشی موسسه پیشرفت براي نوآورانه

 ها، نامه بخش دقت به آنان. کنند ادغام سازمان مصالح و منافع راستاي در بزرگتر فهد یک در را خود فردي
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 جلسات در معلمان این نیستند، توجه بی آن به نسبت و کنند می دنبال را خود مدارس اتفاقات و اخبار مسایل،

 سازمان یک جزايا نظرآنان در. دارند فعال مشارکت همیشه آموزشی محیط اجتماعی هاي فعالیت و غیرالزامی

  .است وابسته هم به سرنوشتشان تمامیت و کل یک در) مدرسه(

ز برو میزان تواند می کل معنوي هوشمی توان عنوان کرد  چهارم فرضیهدر تحلیل یافته هاي مربوط  به     

 وشه رابطه گوناگون د. تحقیقاتکن بینی پیش تربیت بدنی معلمان بین در را کلی سازمانی شهروندي رفتار

 کورکماز ؛ 2008 هارمر، ؛2006 ژاسمن، و آبراهام( داده اند قرار تایید مورد را سازمانی شهروندي رفتار و هیجانی

 هوش که است هوش نوع ترین وکامل ترین عمیق معنوي هوش). 1390همکاران، و موسوي ؛2009 وآرپاسی،

 شهروندي بروزرفتار میزان تواند می کل معنوي هوش گفت توان می بنابراین شود، می شامل نیز را هیجانی

(  زامور - گارسیا ،) 2008(  هارمر هاي یافته با نتایج. کند بینی پیش بدنی تربیت معلمان بین در را کلی سازمانی

 .باشند می سو هم)1390( موسوي و)  1385(  همکاران و فتاحی ،)2003( همکاران و کریست ،) 2003

  

  پیشنهادات

 رفتار انسیوار دار یمعن ینیب شیپ وهوش معنوي با رفتار شهروندي سازمانی  نیبمثبت  و دار یمعن ارتباط به نظر

  می گردد: شنهادیپ ،هوش معنوي توسط يشهروند

 آموزش زمینه ي در سمینارها و ها کارگاه ها، کالس برگزاري با پرورش و آموزشمجریان  و مدیران -

کاري، هوش معنوي  زندگی در آفرینی معنا ودآگاهی،خ معناسازي، وجودي، انتقادي تفکر هاي ت مهار

 را در معلمان تربیت بدنی تقویت نموده و موجب افزایش رفتار شهروندي سازمانی آنها گردند. همچنین

 شاخص و معنوي هوش هاي مهارت مدارس، مدیران انتصاب و انتخاب معلمان، استخدام فرآیند در

  شود. لحاظ گزینش هاي الكاز م یکی عنوان به سازمانی رفتاري هاي

 صهیخص نیا نیانگیم نییپا سطح و يجوانمرد یژگیو وهوش معنوي  نیب دار یمعن ارتباط عدم به توجه با

  شودی م شنهادیپ ،تربیت بدنی معلماندر

 رد با و شده درآنان یشغل تیامن شیافزا سبب معلمان یاستخدام نحوه در نظر دیتجد با رانیمد -

 همسو نیهمچن و يقراردادمعلمان  حقوق زانیم نییتع در التیتحص سطح و يکار سنوات نظرگرفتن

 تیتقو در یسع ،سازمان آموزش و پرورش اهداف با موجود یرسم ریغ يها سازمان اهداف ساختن

 تیشکا و گله يجا به و ندهند جلوه بزرگ ازحد شیب را مشکالت تا کرده در معلمان ییگرا مثبت

 مدارس عفمنا حفظ جهت در و کنند دنبال را موجود مشکالت از رفت رونب يهارراهکا ،ع مدرسهازوض

 .ندینما تیفعال

هاي  ها، انجام بررسی در ارتقاي عملکرد سازمان یسازمان يشهروند رفتارو اهمیت  نتایج پژوهش حاضر با توجه به

  ن ها کمک شایانی نماید:تواند به درك بهتر این پدیده و اثرات آن بر عملکرد سازما ذیل در تحقیقات آتی می

 انجام این تحقیق در مورد ورزشکاران، مربیان وکارکنان سازمان هاي ورزشی   -

 بررسی ابعاد این تحقیق درمعلمان تربیت بدنی دیگر استان هاي کشور و مقایسه آنها با یکدیگر. -
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انند عدالت ی مسازمان يشهروند رفتاربررسی و مطالعه در جهت شناسایی دیگر عوامل ایجاد کننده  -

سازمانی، حمایت سازمانی، سبک هاي رهبري و مدیریتی در ادارات آموزش و پرورش، مدارس و هم 

  چنین سازمان هاي ورزشی
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