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  كاركنان  يعملكرد سازمان با يسازمان يرفتار شهروندي و سازمان تيمعنو رابطهبررسي 

  2، محمد رضايي پاجي*،1ابوالقاسم بريماني
  دار مكاتبات)،گروه مديريت آموزشي، واحد نكا، دانشگاه آزاد اسالمي، نكا، ايران (عهدهاستاديار1

  ي، واحد نكا، دانشگاه آزاد اسالمي، نكا، ايرانكارشناسي ارشد، گروه آموزش و بهسازي منابع انسان2 
  1397اسفندماه  ، پذيرش:1397دي ماه ، اصالحيه: 1397مهرماه تاريخ دريافت: 

  

  چكيده
ن شرق استان مازندرا ي شعببانك كشاورز كاركنان يعملكرد سازمان با يسازمان يرفتار شهروندي و سازمان تيمعنو بينرابطه هدف پژوهش حاضر بررسي 

كاركنان نفر از  140است. جامعه آماري اين پژوهش شامل  پيمايشي ده است. روش پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از لحاظ ماهيت، توصيفي از نوعبو
به  ايگيري تصادفي طبقهو به روش نمونهو مورگان  يجدول كرجسنفر با استفاده از  103ن بوده است. تعداد شرق استان مازندرا ي شعببانك كشاورز

استفاده  عملكرد سازماني و سازماني شهروندي رفتار ي،سازمان تيمعنو نامهها از سه پرسشعنوان نمونه آماري انتخاب شده بودند. جهت گردآوري داده
هاي حاصله، تحليل دادهبه دست آمد. به منظور  75/0و  88/0، 76/0ها با محاسبه فرمول آلفاي كرونباخ براي هر يك به ترتيب برابر شده است. پايايي آن

عملكرد با  يسازمان يرفتار شهروندي و سازمان تيمعنو بين نشان داد كه هادادههاي آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شد. نتايج حاصل از از روش
 در يسازمان يرفتار شهروند ي ومانساز تيمعنو يهامؤلفه از يك هر سهم نيچنهم همبستگي مثبت و رابطه معناداري وجود دارد. كاركنان يسازمان

  متفاوت است. كاركنان يعملكرد سازمان ينيبشيپ
 

  .يعملكرد سازمان ي،سازمان يرفتار شهروندي، سازمان تيمعنو :هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

 هاانسان هاسازماناين  متوليـانو  هاستسازمان دنياي امروز، دنياي
ان متكي به حيات انسان است. فلسفه وجود سازم ديگر، ؛ به عبارتهستند

ي سازماني نه تنها عاملي هاارزشنيروي انساني متعهد به اخالق كاري و 
براي برتري سازمان نسبت به سازمان ديگر است، بلكه مزيت رقابتي 

. در واقع امروزه شوديمتلقي  هاسازمانپايداري براي بسياري از 
مند، متعهد و اخالق مدار كه داراي كاركنان توان اندموفقيي هاسازمان
تا كاركناني را به كار گيرند كه فراتر از  اندتالشدر  هاسازمان. ]1[ باشند

زيرا اعتقاد بر اين ؛ عمل كنند شغلشانوظيفه و نقش تعيين شده در شرح 
را  هابرنامهاست كه اين رفتارهاي فراتر از نقش مشاركت كاركنان در 

با  .]13[باشد عاملي بر عملكرد سازماني  توانديمخواهد داد و  ريتأثتحت 
رفتار ي، سازمان تيمعنو يعني متغير سهتوجه به اهميتي كه ايـن 

ي امروزي هاسازماندر  ي كاركنانعملكرد سازمان ي وسازمان يشهروند
 و يرفتار شهروندي، سازمان تيمعنودر باره  نگرشي يهايبررسلذا  دارند،

 براي درك بهتر مديران ير ارزشمندابزا ،توانديم كاركنانعملكرد 
به عنوان ضرورت اصلي عامل انساني در  د؛ ونباش كاركناناز  هاسازمان
 در مطالعه معنويت مورد توجه و مطالعه قرار گيرند. ترشيبها سازمان
 در كليدي معنويت نقش با توجه به كه است جديد نسبتاً كار محيط

كار  كار در محل صرف كه مردم زماني و مقدار مردم از بسياري زندگي
از داليل قابل توجه عالقه به معنويت در . باشدي، مهم مكننديخود م

توان و هم كاركنان مي اخير هم در ميان محققان يهامحيط كار در سال
اقتصادي، افزايش عدم اطمينان مديريت  به نااميد شدن نيروي كار، ركود

يشتر و سود بيشتر و كاهش ارشد، افزايش تقاضا براي ساعات كاري ب
امروزه افراد زيادي در كارشان احساس . سالمت كاركنان اشاره نمود

خودشكوفايي و بروز خود تمام . و عدم امنيت دارند يقرارينارضايتي، ب
معنويت به سازمان  فردي با ورود يهايو توانمند هاتيعيار در زمينه قابل

نوآوري، صداقت،  زايش خالقيت وبا اف معنويت در كار ميسرتر خواهد بود؛
افزايش احساس تكامل شخصي كاركنان  همراه با كار تعهد در و اعتماد

 يهايافته امروز، چيزي فراتر از پاداش ، كاركنان رشدخورديپيوند م
اين نكته  ما معنويت در محيط كار برا؛ كننديمادي در كار را جستجو م

ازماني خود، به انسانيت خويش ها بايد در عمر ستأكيد دارد كه انسان
دست يابند و براي رسيدن به كمال انساني همواره تالش كنند و اين امر 

 يهايژگي، مگر با ورود معنويت در كار و محيط كار، وشوديممكن نم
 و گسترش آن، خواندينظران را به چالش مگفته شده، محققان و صاحب

ه پژوهش و مطالعات آن است كه ب يهاها و قوتمستلزم درك ضعف
  اما از سويي ديگر بسياري از مديران اجرايي به . ]16[ بيشتري نياز دارد
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 هاكه آن محيط كاري هستند؛ چرا دنبال گسترش نقش معنويت در
موقعيت  ب ايجادموج انساني، كاري معنوي و يهاطيمعتقدند خلق مح

معنوي تأثير  محيط كار. شوديسازمان م برد براي كاركنان و -برد
و  يورموفقيت شركت دارد؛ چرا كه موجب افزايش بهره مستقيمي بر

خستگي و غيبت از كار  استرس، كاركنان، ييجاكاهش جابه خالقيت و
ه نسبت ب كننديتجربه م در محيط كار كاركناني كه معنويت را. شوديم

نسبت به انجام وظايف خود  يترشيو تعهد ب سازمان وفادارتر هستند
رفتار سازماني  نظرانصاحباز سوي ديگر  .]19[ كنندياحساس م

كند كه يممعتقدند كه رفتار شهروندي سازماني چهارچوبي را فراهم 
توانند با مديريت كردن آن بين افراد در داخل يك واحد كاري يممديران 

ي وربهرهث كاهش نياز سازمان براي صرف منابع با ارزش و ارتقا باع اوالً
ياً به واسطه آزاد كردن زمان و انرژي به افراد ثاندر سازمان كمك نمايند و 

دهد تا با دقت بيشتري به وظايف خود از جمله يماين امكان را 
 بپردازند. اثرات مفيد رفتار شهروندي سازماني بر مسئلهيزي و حل ربرنامه

هاي اجتماعي، روانشناسي، سازماني و سياسي يك سازمان، با ينهزم
ي كمي و عملكردي است. رفتار هاشاخصاز اثرات آن بر  ترارزش

شهروندي سازماني به اين دليل كه انگيزه و توانايي كاركنان را افزايش 
نمايد، بر عملكرد سازماني يمي ايجاد ترمطلوبداده و محيط سازماني 

گذارد. رفتار شهروندي سازماني موضوعي جديد در مباحث رفتار يمتاثبر 
سازماني است كه اهميت آن همچنان در حال افزايش است. شهروند 
خوب سازماني يك تفكر و ايده است و مشتمل بر رفتارهاي متنوع 

ي اضافي، هاتيمسئولكاركنان نظير پذيرش و به عهده گرفتن وظايف و 
ي سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، بر پايه هاهيروو  مقرراتپيروي از 
و شكيبايي و تحمل نارضايتي و مشكالت در سازمان  هايتئورو اساس 

است. رفتار شهروندي سازماني به رقابت و عملكرد سازمان، همچنين به 
و  هاينوآوراز طريق تحوالت منابع،  هاسازمانكارآيي و اثربخشي 

 توانيمبنابراين با انجام اين پژوهش  .]13[ كنديمي كمك ريپذانطباق
عملكرد  و يسازمان يرفتار شهروندي، سازمان تيمعنو وضعيت موجود

ي الزم براي افزايش اين هايزيربرنامهرا شناخت و  كاركناني سازمان
به  توانيمرا طراحي و اجرا نمود. در واقع با انجام اين مطالعه  هايژگيو

 يعملكرد سازمانهاد داد كه در راستاي مسئوالن بانك كشاورزي پيشن
 ترشيبيي انجام دهند و حساسيت آنان را به اين كار هااقدامچه  كاركنان

كنيم. تا بر اساس آن كميت و كيفيت پيامدها، بروندادها، نتايج و 
 يعملكرد سازمان بر يسازمان يرفتار شهروندي و سازمان تيمعنو اثربخشي
ود. در نهايت، اين پژوهش در پي يافتن مشاهده و ارزيابي ش كاركنان

رفتار ي و سازمان تيمعنوبين  آياپاسخي براي اين پرسش است كه 
رابطه ي بانك كشاورز كاركنان يعملكرد سازمان با يسازمان يشهروند

  وجود دارد؟

  پژوهشو پيشينه مباني نظري  - 2

  معنويت سازماني  -1 -2
سازمان از مسائل مهم معنويت كاركنان در  امروزه اصول اخالقي و

فيزيكي كاركنان در  كه حضور اين بود گذشته تصور در مديران است

ها نيست؛ معنويت وجودي آن است و نيازي به يبه تنهايي كاف محيط كار
 وجودي خود؛ يعني بعد سه بعد هر امروزه افراد تمايل دارند كه با اما

جداسازي  اينذهني و معنوي در محل كار حاضر شوند، بنابر فيزيكي،
نبوده و حتي  ريپذامكان شانيزندگي كاري كاركنان از زندگي معنو

كار  معنويت در محيط .]7[ ها نيز شودآن باعث كاهش روحيه توانديم
و مسؤوليت را به  يكوشها و اجتماع انسانيت، سختبراي سازمان توانديم

هزاره  ي دراي است كه جوامع كنونترين وظيفهآورد و اين مهم ارمغان
 ر واقع، معنويت در كار سفري است به سويد. هستندو روبر آن سوم با

كپارچگي شغلي كه جهت كمال و پيوستگي در محيط كار را فراهم ي
ز معنويت خود شامل شادماني و احساس توانمندي ا اين تعريف. آوردمي

ار در قالب اخالق كمعنويت كاري  ديدگاه اسالم معموالً . ازدر فرد است
تر به مسلمانان را به تعهد بيش اخالق كار اسالمي. شودياسالمي مطرح م

 كندگذشت تشويق مي و سازمان، همكاري، مشاركت، مشورت، بخشش
عبارت است از تسهيالت سازماني كه در جهت سازماني  معنويت .]18[

. يا معنويت به گيردمعنويت كاركنان از كار خودشان صورت ميتجربه 
كه در فرهنگ آن سازمان مشهود است و  هاارزشي از اموعهمجعنوان 

موجب رشد و تعالي كاركنان از طريق فرايند كاري و ايجاد حس  توانديم
احساس كمال و شادابي  هاآني كه اگونهبهتعلق به ديگران شود، البته 

كوشش و جستجو براي  بردارنده معنويت در محيط كار در .]20[كنند 
يك فرد براي زندگي كاري براي برقراري  ف غايي درپيدا كردن هد

ارتباطي محكم بين فرد و همكاران او و ديگر افرادي كه به نحوي در كار 
چنين سازگاري و يكي بودن بين باورهاي با او مشاركت دارند، بوده و هم

   .]3[ هاي سازمان خود را در برداردارزش اساسي يك فرد با
  انيرفتار شهروندي سازم -2-2

 كه اختياري و داوطلبانه رفتارهاي از ايمجموعهرفتار شهروندي سازماني 

 بهبود را سازمان مؤثر عملكرد اما نيست، فرد رسمي وظايف از بخشي

 مرتبط، كاري هايفعاليت بيانگر سازماني شهروندي بخشند. رفتارمي

 رسمي توصيف طريق از ضمني و طور مستقيم به اختياري، و داوطلبانه

 اثربخشي و كارآيي در نهايت شده، دهيسازمان پاداش هايسيستم و شغل

 رفتاري سازماني، شهروندي چنين رفتاردهد. هممي ارتقاء را سازمان

 پاداش رسمي هايسيستم وسيله به مستقيماً است كه داوطلبانه و فردي

 و اثربخشي ارتقاي وجود باعث اين با اما است، نشده طراحي سازمان در
 عنوان به سازماني شهروندي رفتار .]2[شود مي سازمان عملكرد رآييكا
 آن انجام در سازمان كاركنان كه است شده تعريف رفتارهايي از دسته آن

 ارتقا را عملكردشان اثربخشي - شخصي وريبهره اهداف از نظرصرف
 انجام معناي به كاري، وجدان - 1از:  و ابعاد آن عبارتند دهند؛مي

دوستي، نوع - 2 نياز؛ وظيفه مورد حداقل از فراتر درون نقشي رفتارهاي
چرخه  در مدني مشاركت (رفتار) فضيلت - 3ديگران همكاران؛  به كمك
 اجتناب شرايط تحمل به جوانمردي، تمايل -4سازمان؛  سياسي حيات
 و ادب -5ناراحتي؛  ابراز و شكايت بدون كار، كننده در ناراحت ناپذير

 شهروندي ديگران. رفتارهاي با كردن رفتار احترام با معناي نزاكت، به
 زيرا شوند؛ سازمان ها و واحدها ارتقاي عملكرد موجب توانند مي سازماني
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را  سرپرستان و كاركنان توانند مي كاري محيط در رفتارهايي چنين
 حفظ و جذب تسهيل موجب و كنند تسهيل را همكاري و مولدتر

 شهروندي نيز توسعه دهند. رفتارهاي را اعياجتم سرمايه و شوند كاركنان
 شدن به آزاد هاآن كه چرا گذارند؛تأثير مي سازمان اثربخشي بر سازماني

 هافعاليت هماهنگي دهند،مي ارتقا را وريبهره كنند،مي كمك منابع ساير
   .]8[ شوندمي پذيريانطباق افزايش و موجب بخشندمي بهبود را

  يعملكرد سازمان -2-3
يك فرد  هاينظران از نظـر فردي، عملكرد سابقه موفقيتبه نظـر صاحب

چنين عملكرد اشاره به اجراي وظايف محوله بـه فـرد دارد و از هم. است
ديگر براي انجام كارها، هر سازماني در محدوده وظايف خـويش كه  سـوي

و بـديهي اسـت كه وظيفه  دينمايبراي آن به وجود آمده است، عمل م
شـود و شخص در انجام مـي فرد جزيي از وظـايف سـازماني محـسوب

وظايف خود التزام اخالقي يـا قـانوني در عمـل دارد. آنچه يك كارمند در 
. نامندي، يـا نحـوه انجـام وظيفه يك فرد را عملكرد مدهديكار انجام م

فرد  عبارت است از مجموعه رفتارهاي )فرآينـد عمل(بنـابراين، عملكـرد 
 توانيبه عبارتي م .دهنددر ارتباط بـا شـغل كه افراد از خودشان بروز مي

چنين عملكرد انسان هم. ها دانستعملكرد را محاسبه يا سنجش نتيجه
 .]15[ هاي اخالقي اوستدانش، مهارت، رفتار و ارزش در سازمان بازتاب

چرا كه  رود،عملكرد يكي از مفاهيم بنيادين در مديريت به شمار مي
گيرد؛ به عبارتي بسياري از وظايف مديريت بر اساس آن شكل مي

توان در آيينه عملكردشان مشاهده كرد. عملكرد ها را ميموفقيت سازمان
ترين تعبير براي آن را اي پيچيده است كه شايد سادهسازماني پديده

 .]9[هاي معطوف به دستيابي سازماني دانست بتوان مجموعه فعاليت
هاي سازماني ها و وظايف و فعاليتي به چگونگي مأموريتلكرد سازمانعم

 كه است چند بعدي مفهومي عملكرد، .]6[گردد ها اطالق ميو نتايج آن
 فرايند سازماني، كند. عملكردمي مشخص رقبا به نسبت را سازمان وضعيت
 سازماني است. عملكرد گذشته اقدامات كارايي و اثربخشي كيفيت تبيين

 و كارايي تحقق براي هافرصت و هاظرفيت منابع، از بهينه گيريبهره هب
است.  شده تقسيم مالي و عملياتي گروه دو به عملكرد دارد. اشاره اثربخشي
 توليد يعني سازمان، در كار انجام فرايندهاي و رفتارها به عملياتي عملكرد

 به مالي كردگردد. عمل برمي مشتريان به تحويل و خدمات يا و محصوالت
 بازگشت نرخ سوددهي، رشد ميزان و نرخ مانند مالي نتايج به يابيدست

 بسياري اهميت سازمان ذينفعان براي و پردازدها ميفروش رشد و سرمايه
   .]12[دارد 

 نقش ييني با عنوان تبامطالعه) با 1396نادي و همكاران (
 اخالقي، رهبري ساختاري روابط در تغيير به يبستگدل يكنندگليتعد

نشان  مديران سازماني عملكرد با سازماني شهروندي رفتار و شغلي رضايت
با عملكرد سازماني رابطه مثبت و  نيبشيپ يرهايبين متغدادند كه 

به تغيير و رهبري اخالقي  يبستگهر سه متغير دل. وجود دارد يمعنادار
 نيچنهم .دعملكرد سازماني را دارن ينيبشيو رضايت شغلي قابليت پ

ساختاري نشان داد رهبري اخالقي با رضايت شغلي، عملكرد معادالت 
 .]17[ سازماني و رفتار شهروندي سازمان رابطه معنادار و مستقيم دارد

) تحت عنوان 1395و اميريان زاده، ( مطالعه محمدابازذري محمودآباد
ي كاركنان رابطه معنويت در كار و تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازمان

نشان داد كه بين معنويت در محيط كار و تعهد سازماني با رفتار 
شهروندي سازماني رابطه معناداري وجود دارد و همچنين هر دو متغير 

بيني كننده معنادار براي يشپمحيط كار  تعهد سازماني و معنويت در
نتايج پژوهش اسكندري و  . ]13[ رفتار شهروندي سازماني هستند

 رفتار شهروندي و كاري اخالق هرابط) با عنوان 1394( دوسترانيا
رفتار  و كاري اخالقبين  نشان داد كه سازماني عملكرد با سازماني

، بين سازماني عملكرد و سازماني رفتار شهروندي، بين سازماني شهروندي
 .]1ه مثبت و معناداري وجود دارد [سازماني رابط عملكردو  كاري اخالق

شناسايي حد بهينه معنويت  ) با عنوان1393و همكاران ( ميريپژوهش 
 يمورد كاو سازماني در رابطه با حداكثر نمودن عملكرد كاركنان

ه برخي از عوامل معنويت سازماني رابطنشان داد كه  استانداري قزوين
دارند  بطه غيرخطيرامستقيم و خطي با عملكرد دارند و برخي ديگر 

بررسي ارتباط ميان  ) با عنوان1393مكاران (مطالعه علي نژاد و ه .]16[
بين نشـان داد كـه  عملكرد كاركنان ورفتار شهروندي سازماني 

 وجود يداريمعن رابطه كاركنان عملكرد و سازماني شهروندي رفتارهـاي
رفتار شهروندي سازماني و عملكرد كاركنان  هايمؤلفهبين  چنينهمد. دار

) 1392پيشاهنگ بناب و همكاران ( .]10[وجود دارد  يداريرابطـه معن
ارتباط ميان رفتارهاي شهروندي سازماني و با پژوهشي با عنوان بررسي 

عملكرد كاركنان در دانشگاه آزاد اسالمي بناب نشان داد كه ميان 
وجود  داريمعنيرفتارهاي شهروندي سازماني و عملكرد كاركنان رابطه 

سازماني و  شهروندي رفتار هايمؤلفهبين  داريمعنيچنين رابطه هم دارد
) با پژوهشي با عنوان 1392(ماليي  .]4[وجود دارد عملكرد كاركنان نيز 

رابطه معنويت در محيط كار، انگيزه دروني و اشتياق شغلي با عملكرد 
نشان داد كه بين معنويت در  وظيفه و رفتارهاي شهروندي سازماني
لي با عملكرد وظيفه و رفتارهاي محيط كار، انگيزه دروني و اشتياق شغ

پژوهش  .]14[ وجود داردي شهروندي سازماني رابطه مثبت و معنادار
رابطه بين معنويت، تعهد  بررسي) با عنوان 1391حميد و دهقاني زاده (

نشان داد  باليني سازماني و سالمت عمومي با عملكرد شغلي در پرستاران
عملكرد  يي به طور معناداركه معنويت، تعهد سازماني و سالمت عموم

مثبت و معنادار به ترتيب  ترين رابطهكنند. بيشمي بينييششغلي را پ
بين معنويت و تعهد سازماني، عملكرد شغلي و معنويت و عملكرد شغلي و 

) با عنوان بررسي 2017( 1هاي گارگيافته .]5[ بوده است تعهد سازماني
ازماني با نقش ميانجيگري تعهد تأثير معنويت در محيط كار بر عملكرد س

كاركنان، مشاركت كاركنان و انگيزه كاري نشان داد كه دو مؤلفه تعهد 
عاطفي و هنجاري)، مشاركت كاركنان و انگيزه كاري، در رابطه (سازماني 

نتايج  .]26[دارد  بين معنويت در محل كار و عملكرد سازماني تأثير
ن رابطه بين رفتار شهروندي ) با عنوا2016پژوهش صادقي و همكاران (

سازماني و عملكرد سازماني نشان داد كه بين رفتار شهروندي سازماني و 
 2نارسيكارا و زهير .]30[وجود دارد  داريعملكرد سازماني رابطه معني

                                                            
1 Garg  
2 Narcıkara & Zehir 
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) با پژوهشي با عنوان تأثير حمايت سازماني در رابطه بين رهبري 2016(
سازماني ادراك شده با نقش معنوي و عملكرد نشان دادند كه حمايت 

 اي بر رابطه بين رفتار رهبري معنوي و عملكرد سازماني تأثير داردواسطه
) با عنوان بررسي 2015( 3و همكاران ارون سوك منگولچمطالعه  .]29[

تأثير معنويت در محيط كار بر رفتارهاي شهروندي سازماني نشان داد كه 
داري با رفتار مثبت و معنيهر سه مؤلفه معنويت در محل كار رابطه 

چنين با رفتار شهروندي فردي و سازماني هم شهروندي سازماني دارند.
) با پژوهشي با عنوان 2015انواري و همكاران ( .]24[نيز رابطه دارد 

رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و عملكرد شغلي در بين مهندسين 
عملكرد شغلي رابطه  نشان دادند كه بين رفتار شهروندي سازماني با

با عملكرد  رفتار شهروندي سازماني چنين بين ابعادوجود دارد. هم مثبت
) با پژوهشي تحت عنوان 2014( 4آجي بوال .]23[رابطه وجود دارد شغلي 
در  و تعهد سازمانياي عزت نفس مبتني بر سازمان هاي واسطهنقش

هاي ميانجي ه نقشمعنويت در كار و رفتار شهروندي سازماني نشان داد ك
از عزت نفس مبتني بر سازمان و تعهد سازماني در رابطه بين معنويت در 

احمدي و همكاران  .]22[دارد  محل كار و رفتار شهروندي سازماني تأثير
) با پژوهشي تحت عنوان رابطه معنويت در محل كار و رفتار 2014(

ر و رفتار نشان دادند كه بين معنويت در محل كا شهروندي سازماني
و همكاران  كاظمي پور .]21[شهروندي سازماني رابطه وجود دارد 

 رفتار كار و محل در معنويت بين ) با پژوهشي با عنوان رابطه2012(
عاطفي  سازماني تعهد ميانجيگري با نقش پرستاران در سازماني شهروندي

 شهروندي رفتار بر مثبتي ريتأث كار محيط در نشان دادند كه معنويت
 16كار  محل در معنويت نيچن. همدارد پرستاران عاطفي تعهد و سازماني
 در درصد از تغييرات 35 و سازماني شهروندي رفتار تغييرات درصد از

) با 2012پژوهش جوانمرد ( .]28[ كنديمي نيبشيپ را عاطفي تعهد
نشان داد كه نگرش سازماني بر  عنوان تأثير معنويت بر عملكرد كار

دوستي و احساس كاركنان از نوع .ركنان از جامعه تأثير دارداحساس كا
جامعه بر معنادار بودن كار تأثير دارد. ايمان در كار بر مسئوليت و روحيه 
كاركنان تأثير دارد. معنادار بودن كار براي كاركنان و احساس مسئوليت 

) با 2003( 5گارسيا زامور .]27[ گذاردآنان بر عملكرد كار تأثير مي
پژوهشي با عنوان بررسي معنويت در محل كار و عملكرد سازماني نشان 
داد كه معنويت در محيط كار باعث افزايش عملكرد و توسعه سازمان 

 .]25[ شودمي
 بر يسازمان يرفتار شهروند ي وسازمان تيمعنو با توجه به نقش پس

 تيمعنو رابطه بينبررسي اين مطالعه هدف اصلي ، يعملكرد سازمان
بانك  كاركنان يعملكرد سازمانبا  يسازمان يرفتار شهروند ي وزمانسا

پيشنهادهاي كاربردي به  ارائهن و شرق استان مازندرا ي شعبكشاورز
هاي پژوهش باشد؛ لذا فرضيهمي بانك بر اساس نتايج پژوهش مسئوالن

  گردد.به شرح زير مطرح مي
  

                                                            
3 Charoensukmongkol et al 
4 Ajibola 
5 Garcia‐Zamor  

  هاي پژوهش:فرضيه

رابطــه  كاركنــان يازمانعملكــرد ســ و يســازمان تيــمعنوبــين  .1
  معناداري وجود دارد.

 ينـ يبشيپـ  در يسـازمان  معنويـت ي هـا مؤلفـه  از يك هر سهم .2
 .متفاوت است كاركنان يعملكرد سازمان

 كاركنـان  يعملكـرد سـازمان   و يسـازمان  يرفتـار شـهروند  بين  .3
  رابطه معناداري وجود دارد.

 در يسـازمان  يرفتـار شـهروند  ي هـا مؤلفـه  از يـك  هـر  سـهم  .4

 .متفاوت است كاركنان يعملكرد سازمان ينيبشيپ

   شناسيروش - 3

 پيمايشيروش توصيفي، از نوع پژوهش از نظر هدف كاربردي و از لحاظ 
باشد كه در آن روابط بين متغيرها با استفاده از ضرايب همبستگي، مي

كاركنان  شوند. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليهتوصيف و تبيين مي
 95سال در  نفر 140به تعداد  نشرق استان مازندرا عبي شبانك كشاورز

استفاده و مورگان  يجدول كرجسبوده است. براي تعيين حجم نمونه از 
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  103گرديد، كه بر اساس آن تعداد 

براي مشخص شدن اين تعداد نمونه از جامعه آماري با مشخصات فوق از 
   استفاده شده است. اي بر حسب جنسيتفي طبقهگيري تصادشيوه نمونه

 استانداردشده نامهپرسش سهاز  هادادهآوري در اين پژوهش، براي جمع
 سازماني شهروندي رفتار )،2009( پارسيان ودونينيگ معنويت سازماني

 پاترسون عملكرد سازمانينامه و پرسش )1996و اورگان ( يكانوسك
 براي .است شدهموضوع پژوهش استفاده  متناسب با مباني نظري )1970(

چهار سؤالي كه بر اساس  29نامه از پرسش سازماني معنويت سنجش
 تي، فعاليدر زندگ ياعتقادات معنو تياهمي، خودآگاهشامل ( مؤلفه
بر حسب  كه ؛استفاده شد ) تدوين شده است،يمعنو يازهايو ني معنو

مخالفم،  ي (كامالًهانهيگزو به ترتيب با  ي ليكرتانهيگزطيف چهار 
 هانهيگزي گذارنمرهمخالفم، موافقم و كامالً موافقم) تدوين شده است كه 

از  سازماني شهروندي رفتار سنجش و براي ؛باشديم 4تا  1به ترتيب از 
وجدان،  ،دوستينوعشامل ( مؤلفهپنج سؤالي كه بر اساس  15 نامهپرسش

 ؛استفاده شد دوين شده است،) تادب و مالحظه ي،جوانمردي، رفتار مدن
 ي (كامالًهانهيگزو به ترتيب با  ي ليكرتانهيگزبر حسب طيف پنج  كه

مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم و كامالً موافقم) تدوين شده است 
 براي نيچنهم .باشديم 5تا  1به ترتيب از  هانهيگزي گذارنمرهكه 

سؤالي كه بر  15استاندارد شده  نامهاز پرسش عملكرد سازماني سنجش
) تدوين شده سازماني و وظايف شغليشامل (دو خرده مقياس اساس 
و به ترتيب با  ي ليكرتانهيگزبر حسب طيف پنج  كه ؛استفاده شد است،

) تدوين شده هميشهو  معموالًهرگز، به ندرت، گاهي اوقات، ي (هانهيگز
. روايي صوري باشديم 5تا  1به ترتيب از  هانهيگزي گذارنمرهاست كه 

و متخصصان مربوطه مورد  نظرانصاحباز طريق بررسي  هانامهپرسش
با اجراي آزمايشي آن بر روي  هانامهپرسشتأييد قرار گرفت. ميزان پايايي 
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 موردنفري از دانشجويان دانشگاه كه مربوط به جامعه آماري  30گروه 
با استفاده از فرمول ضريب آلفاي  هاآنبودند، انجام گرفت و مقدار  مطالعه

 75/0و  88/0به ترتيب برابر  هانامهپرسشكرونباخ براي هر يك از 
  باشد.محاسبه گرديد كه ضريب قابل قبولي مي

  هاداده ليتحل وهيتجز  -1 -3 
دو هاي آماري در و روش SPSSافزار ها از نرمداده ليتحل و هيتجزجهت 

با استنباطي آمار توصيفي و  مل آماربخش استفاده شده است كه شا
شامل آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون ها  رعايت مفروضه

   .باشدميچند متغيره 

  پژوهشي هايافته -4

رابطـه   كاركنـان  يعملكرد سازمان و يسازمان تيمعنوفرضيه اول: بين 
  معناداري وجود دارد.

  

  نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش ):1(دول ج
  شاخص هاي آماري يرهامتغ

  سطح معناداري  )αميزان خطا ( ضريب همبستگي يعملكرد سازمان و يسازمان معنويت
528/0   05/0  000/0  

از  تركم)  sig=000/0( آزموني اين داريمعنميزان  كهنيابا توجه به 
ييد و فرضيه صفر تأفرضيه پژوهش  درصد اطمينان 95با  لذااست،  05/0
 ضريب همبستگينتايج حاصل از بررسي مقدار  ينچنهم گردد.يمرد 

بين متغيرها حاكي از آن است كه بين دو متغير  )528/0محاسبه شده (
  بيان نمود  توانيمبنابراين  ؛همبستگي مثبت و رابطه معناداري وجود دارد

رابطه معناداري وجود  يعملكرد سازمان و يسازمان كه بين معنويت
نيز  كاركنان يعملكرد سازمان ي،سازمان معنويتيش يعني با افزا ؛دارد

  يابد و بالعكس.افزايش مي
 ينيبشيپ در يسازمان معنويتي هامؤلفه از يك هر سهم فرضيه دوم:
  .ي كاركنان متفاوت استعملكرد سازمان

   خالصه مدل رگرسيون ):2(جدول 
2R (ضريب تعيين)  R (همبستگي بين متغيرها)  

320/0  566/0  
گردد، ميزان همبستگي بين متغيرهاي طوري كه مالحظه ميهمان
كه همبستگي متوسط  باشدمي 566/0بين و مالك پژوهش برابر با پيش

چنين با توجه به مقدار دهد. همبين متغيرهاي پژوهش را نشان مي
درصد از  32دهد كه ، اين مقدار نشان مي)2R =320/0(ضريب تعيين 

بين (معنويت ) توسط متغير پيشكرد سازمانيعملتغييرات متغير مالك (
باشد كه ها ميو مابقي مربوط به ديگر مؤلفه شود؛بيني ميسازماني) پيش

  در اين پژوهش مورد بررسي قرار نگرفته است.

  آناليز واريانس ):3(جدول

F درجه آزادي  Sig  
  000/0  )98و  4(  549/11

از  تركم)  sig=000/0مون (ي اين آزداريمعنميزان  كهنيابا توجه به 
گردد كه معادالت رگرسيون در مي لذا اين نتيجه حاصلاست.  05/0

 و استفاده از معادالت رگرسيون مجاز دار بودهدرصد معني 95سطح 

 عملكرد سازمانيي نيبشيپقادر به  يسازمان معنويتيعني ؛ باشدمي
  .باشديمكاركنان 

  

.ضرايب رگرسيون):4( جدول  

  T  Sig  استاندارد ضرايب شده راستاندارديغ يبضرا  مدل
B استاندارد خطاي Beta  

 024/0  293/2 -  445/6 776/14  مقدار ثابت

 000/0 121/2 210/0 152/0 571/0  خودآگاهي

 000/0 162/3 347/0 135/0 654/0 معنوي در زندگياهميت اعتقادات 

 000/0 272/2 329/0 166/0 438/0  فعاليت معنوي

  000/0  314/4  460/0  182/0  786/0  زهاي معنوينيا
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مقدار سطح معناداري تمامي متغيرها از  ،شوديم مشاهده كه طورهمان
. لذا هر چهار مؤلفه معنويت سازماني در مدل باشدمي تركم 05/0مقدار 

 گردداطمينان فرضيه پژوهش تأييد مي %95با  و مانند؛يم باقي رگرسيون
 تبيين عملكرد سازماني را از سهمي تا باشنديم قادر هاواقع مؤلفه در و

هاي معنويت سازماني در در نتيجه سهم هر يك از مؤلفه نمايند.
  سهم به ترتيب عبارت  نيتركمتا  نيترشيب ي عملكرد سازماني ازنيبشيپ

 -3 اهميت اعتقادات معنوي در زندگي - 2 نيازهاي معنوي - 1است از: 
 گاهيخودآ - 4 فعاليت معنوي

 كاركنـان  يعملكـرد سـازمان   و يسـازمان  يرفتار شهروندبين فرضيه سوم: 
  رابطه معناداري وجود دارد.

  

نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش ):5( جدول  
  شاخص هاي آماري متغيرها

  سطح معناداري  )αميزان خطا ( ضريب همبستگي يعملكرد سازمان و يسازمان يرفتار شهروند
532/0   05/0  000/0  

از  تركم)  sig=000/0( آزموني اين داريمعنميزان  كهنيابا توجه به 
ييد و فرضيه صفر تأفرضيه پژوهش  درصد اطمينان 95با  لذااست،  05/0
 ضريب همبستگينتايج حاصل از بررسي مقدار  ينچنهمگردد. يمرد 

بين متغيرها حاكي از آن است كه بين دو متغير  )532/0محاسبه شده (
  بيان نمود  توانيمبنابراين  ؛ستگي مثبت و رابطه معناداري وجود داردهمب

رابطه معناداري وجود  يعملكرد سازمان و يسازمان يرفتار شهروندكه بين 
 كاركنان يعملكرد سازمان ي،سازمان يرفتار شهرونديعني با افزايش  ؛دارد

ي هالفهمؤ از يك هر سهم فرضيه چهارم: يابد و بالعكس.نيز افزايش مي
ي كاركنان متفاوت عملكرد سازمان ينيبشيپ در يسازمان يرفتار شهروند

  .است
  خالصه مدل رگرسيون ):6(جدول

2R (ضريب تعيين)  R (همبستگي بين متغيرها)  
341/0  584/0  

گردد، ميزان همبستگي بين متغيرهاي طوري كه مالحظه ميهمان
كه همبستگي متوسط  اشدبمي 584/0بين و مالك پژوهش برابر با پيش

چنين با توجه به مقدار دهد. همبين متغيرهاي پژوهش را نشان مي
درصد از  1/34دهد كه ، اين مقدار نشان مي)2R =341/0(ضريب تعيين 

بين (رفتار ) توسط متغير پيشعملكرد سازمانيتغييرات متغير مالك (
ها ديگر مؤلفهو مابقي مربوط به  شود؛بيني ميشهروندي سازماني) پيش

  باشد كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار نگرفته است.مي

  آناليز واريانس): 7( جدول

F درجه آزادي Sig  
  000/0 )97و5( 039/10

از  تركم)  sig=000/0ي اين آزمون (داريمعنميزان  كهنيابا توجه به 
در گردد كه معادالت رگرسيون مي لذا اين نتيجه حاصلاست.  05/0

 و استفاده از معادالت رگرسيون مجاز دار بودهدرصد معني 95سطح 

عملكرد ي نيبشيپقادر به  يسازمان يرفتار شهرونديعني ؛ باشدمي
  .باشديمكاركنان  سازماني

  

ضرايب رگرسيون:  )8(جدول   

 ضرايب شده راستاندارديغ ضرايب  مدل
  استاندارد

T  Sig  

B استاندارد خطاي Beta  
 001/0  553/3 -  703/5 265/20  ثابت مقدار

 004/0 839/1 271/0 269/0 226/1  دوستينوع

 008/0 688/2 231/0 295/0 794/1  وجدان

 075/0 799/1 161/0 311/0 560/1  جوانمردي

  015/0  427/1  127/0  313/0  446/1  رفتار مدني
  000/0  308/4  371/0  309/0  330/1  ادب و مالحظه
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مقدار سطح معناداري متغير  ،شوديم همشاهد كه طورهمان
 گردد؛ وباشد لذا از مدل حذف ميمي تربيش 05/0از مقدار  جوانمردي

ادب و و  رفتار مدني وجدان،، دوستينوعمقدار سطح معناداري متغيرهاي 
. لذا اين چهار مؤلفه در مدل باشديم تركم 05/0از مقدار  مالحظه

طمينان فرضيه پژوهش تأييد ا %95با  و مانند؛يم باقي رگرسيون
 سالمت رواني را از سهمي تا باشنديم ها قادرواقع مؤلفه در وگردد. مي

هاي رفتار شهروندي در نتيجه سهم هر يك از مؤلفه نمايند. تبيين
سهم به  نيتركمتا  نيترشيب ي عملكرد سازماني ازنيبشيپسازماني در 

 - 4وجدان  -3 دوستينوع -2 ادب و مالحظه -1ترتيب عبارت است از: 
   رفتار مدني.

  گيرينتيجه -5
هاي اين پژوهش نشان داد كه بين معنويت نتايج حاصل از يافته

رابطه عملكرد سازماني كاركنان با رفتار شهروندي سازماني سازماني و 
و رفتار  مثبت و معناداري وجود دارد. به عبارتي، هر چه معنويت سازماني

آنان عملكرد سازماني باشد،  ترشيبدر بانك كاركنان  شهروندي سازماني
و رفتار شهروندي سازماني  چنين، معنويت سازمانيهم شود؛يم ترشيب

باشند. مي عملكرد سازماني كاركنان بيني كننده مناسبي برايپيش
بررسي پيشينه پژوهش حاكي از همساني نتايج به دست آمده از پژوهش 

نادي هاي هاي ديگر محققان دارد. نتايج بررسيشهاي پژوهحاضر با يافته
)، 1395و اميريان زاده، ( محمدابازذري محمودآباد)، 1396و همكاران (

)، 1393علي نژاد و همكاران ()، 1394( دوسترانيااسكندري و 
حميد و دهقاني )، 1392(ماليي )، 1392پيشاهنگ بناب و همكاران (

)، نارسيكارا و 2016و همكاران ()، صادقي 2017گارگ ()، 1391زاده (
)، 2015)، انواري و همكاران (2015)، شارون سوك منگول (2016زهير (

و همكاران  )، كاظمي پور2014احمدي و همكاران ()، 2014آجي بوال (
نشان داد كه بين ) نيز 2003گارسيا زامور ( ) و2012جوانمرد ()، 2012(

رابطه عملكرد سازماني با  رفتار شهروندي سازمانيمعنويت سازماني و 
  مثبت و معناداري وجود دارد.

وري بهينه است. يكي از ترين هدف هر سازماني، دستيابي به بهرههمم
در اين راستا بررسي وري، نيروي انساني است. عوامل كارآمدي در بهره

نتايج و موفقيت رسيدن به يك معيار مهم براي كاركنان به عنوان عملكرد 
به عنوان يكي از سازماني كاركنان عملكرد  .گرددي ميي تلقسازمان
متأثر از عوامل متعددي از در بانك كشاورزي،  ترين منابع انسانيمهم

است كه موجب تعهد  رفتار شهروندي سازمانيسازماني و  جمله معنويت
 سازماني معنويت شود.مي يورتر و افزايش كيفيت خدمات يا بهرهبيش
 كيفيت به منجر كه باشدمي بخشاتيح قياخال و منشور اصل يك

 توانديم كه است چنانآن سازمان در معنويت ضرورت. گردديم متعالي
 محيط، مسئوليت براي و فعاليت اجتماع، براي و انسانيت ها،سازمان براي

 كنند،تجربه مي را كار محيط در معنويت كه كاركناني. آورد ارمغان به را
. باشنديم ترليو متما مستعدتر وظيفه، از فراتر رفتارهاي انجام براي

 وظايف معمول از بيش كه هستند كاركناني نيازمند موفق هايسازمان

 معنويت .باشند داشته سازمان انتظارات از فراتر عملكردي و كاركرده خود
از  نيازهاي از فراتر كاركنان آن در كه كننديم تشريح را اقداماتي سازماني

 رفتن امر سبب باال اين و كنندمي عمل نقش خود، شدهنييتع پيش
زمينه ايجاد  سازمان، در ]. معنويت11د [شوسازماني مي اثربخشي

خودآگاهي، اعتقادات معنوي در زندگي، فعاليت معنوي، نيازهاي معنوي، 
كند. ي را در فضاي سازمان فراهم ميشناسفهيوظصداقت، تعهد و 

 به كه افرادي و كنند ديگر اعتماديك به كه سازدمي قادر را كاركنان
ان به آن ميانعميقي  همبستگي احساسكنند مي اعتماد خود همكاران
 كار و همكارانشان به نسبتتا كاركنان  گردديمباعث  ؛ كهآيدوجود مي

 تا كمك كنند هاآن به و شونند قائل تريبيش اهميت و مالحظه هاآن
 باعث سازماني معنويت اين، بر عالوه .دهند انجام بهتر را خود وظايف

 ي،هاي سازمانسازگاري بين باورهاي اساسي فرد با ارزشتا  شوديم
 كاركنان بين در يسازمان حمايت و توجه عدالت، همبستگي، احساس

و  پشتيباني هاآن از سازمان كه شوندمي مطمئن كاركنان و شود ايجاد
 كاركناني چنين. است حساس هاآن مسائل به نسبت و كندمي حمايت
. دارند ســازماني در زندگي مســئوليت قبول و مشاركت به زيادي عالقه
كه از خود بروز  زياد كاري وجدان صادقانه و با رفتارهاي كاركنان اين
از آنجا كه . يابد بهبود سازمان كلي عملكرد شونديم سبب ،دهنديم

است،  سازمانيلكرد براي عم مناسبي بيني كنندهيشپ سازماني معنويت
ها براي حفظ و تقويت اين هاي عملياتي توسط مديران بانكارائه برنامه

از طريق همسويي ميان  ؛ ورسديمبه نظر ضروري  كاركنانبعد در 
ي سازمان هاارزشيت و مأموري فردي كاركنان با رسالت، هاارزش

  توان عملكرد سازماني كاركنان را ارتقا بخشيد.يم
يگر رفتار شهروندي سازماني نوعي از رفتارهاي اختياري و از سويي د

باشد كه فراتر از نقش و وظايف شغلي كاركنان است كه در آگاهانه مي
كند و زمينه را جهت بهبود و توسعه سازمان از طرف كاركنان بروز مي

دوستي، جوانمردي، ادب و نزاكت در جهت ايجاد آداب اجتماعي، نوع
 مشاركتي، به رفتارهاي داوطلبانه، دادن اهميتنمايد. كاركنان فراهم مي

 هافعاليت افزايش موجب كاركنان در شوق و شور و همكاري روحيه ايجاد
افزايش كيفيت  ميزان عبارتي به شود؛مي آنان عملياتي عملكردهاي و

 بروز به طوري كه است. گروهي هايهمكاري تابع كارايي، و عملكرد
 شوديم در سازمان سودآوري افزايش موجب مانيساز رفتارهاي شهروندي

 كيفيت افزايش و بهبود ،يوربهره افزايش به كاركنان عملكرد بر تأثير با و
وقتي كه كاركنان نسب به سازمان خود  .انجامديم خدمات ارائة
شناس، وفادار و متعهد باشند. با تالش و كوشش بيشتري فعاليت يفهوظ
تا كارآيي و اثربخشي آنان و در  گرددر باعث ميكنند، در نتيجه اين اممي

رود، مديران يمبنابراين انتظار ؛ ي سازمان به حداكثر برسدوربهرهنهايت 
بانك كشاورزي نسبت به پاي بندي و تقويت حس وفاداري، 

 تا آنان را ي در كاركنان تالش و كوشش كننددوستنوعشناسي و يفهوظ
ها و اهداف ين افراد متعهدتر، به ارزشچنهم. دارندوابه فعاليت بيشتري 

كنند. لذا يني ميآفرنقشيبندتر بوده و فعاالنه در سازمان پاسازمان 



  كاركناني عملكرد سازمان با يسازمان يرفتار شهروندي و سازمان تيمعنو رابطهبررسي ابوالقاسم بريماني و همكار/ 
 

94 
 

سازمان بايد تالش كند تا توسعه و تقويت رفتارهاي شهروندي سازماني 
در كاركنان را مورد توجه قرار دهد. تا آنان به فعاليت مستمر و مداوم در 

ي ويژه هاتالشبا  ؛ وازمان متعهد و پاي بند گردندراستاي تحقق اهداف س
و مشاركت فعال در فرآيندها و عمليات سازمان، بانك را در دستيابي به 

  شده ياري رسانند.يينتعهاي اهداف و برنامه
 معنويت يبهبود و ارتقاو  جهت استقرار رفتار شهروندي سازمانيبنابراين 

 هابانكگردد كه مديران يمشنهاد كاركنان بانك كشاورزي پيسازماني در 
، نيازهاي معنوي و فردي آموزشي يهادوره سمينارها و برگزاري از طريق

ي هامهارتنمايند تا از تجارب و كمك و به آنان  نمايند ينكاركنان را تأم
با  ؛ ودر راستاي بهبود عملكرد سازماني استفاده بهينه نمايند كسب شده،

تغيير نگرش در رفتار آنان در زمينه معنويت و افزايش آگاهي كاركنان و 
ي الزم براي بهبود عملكرد سازماني و هاتالشرفتار شهروندي، 

ي صحيح در اين راستا اعمال گردد. در مجموع از نتايج اين سازفرهنگ
توانند با يمتوان استدالل كرد كه مديران بانك كشاورزي يمپژوهش 

ي استقرار معنويت و رفتار شهروندي ايجاد فضايي مناسب، زمينه را برا
، اندازچشمها، ياستراتژيت، مأمورهاي يانيهب و از طريق فراهم نموده

ي درازمدت بتوانند عملكرد سازماني را در هابرنامهتدوين و توسعه 
توان اظهار داشت كه بانك كشاورزي يمبنابراين ؛ كاركنان بهبود بخشند

طور عام بايستي حمايت، تقويت و  به هاسازمانبه طور خاص و ساير 
توسعه معنويت سازماني و رفتار شهروندي را به عنوان امري مهم در 

 ي خويش قرار داده تا بتوانند از اين طريق عملكردهابرنامهسرلوحه 
  كاركنان را بهبود نمايند.سازماني 

  و ماخذ منابع

 و كاري اخالق هرابط)، 1394، منصور، (دوسترانيا اسكندري، استيره، ]1[
فصلنامه اخالق در علوم و ، سازماني عملكرد با سازماني رفتار شهروندي

  .107- 114، صص 4فناوري، سال دهم، شماره 
بررسي پيامدهاي  )،1389اري فر، علي، جواهري كامل، مهدي، (به ]2[

سازماني،  هاي اخالقي سازمان (با مطالعه عدالت سازماني، تعهدارزش
 وماهنامه توسعه انساني پليس، سال هفتم،، درفتار شهروندي سازماني)

  .95- 118، صص 28شماره 
شيربگي، ناصر و لطفي نژاد، طاهره، پروين، احسان؛ محمدي، شراره؛  ]3[

بررسي رابطه بين معنويت سازماني و تعهد سازماني كاركنان  )،1393(
هاي رهبري و مديريت آموزشي، دوره . پژوهشرازي كرمانشاه دانشگاه

  .193- 215ص ، ص2، شماره 1
 )،1392، (ابوالفضل عليرضا و كاظمي،، مهسا؛ علي نژاد ،پيشاهنگ بناب ]4[

و عملكرد  OCBبررسي ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني 
اسفندماه،  6، هاسيستم، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و كاركنان
  .، گروه مهندسي صنايعآبادنجف، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادنجف

رابطه بين معنويت، تعهد  )،1391حميد، نجمه، دهقاني زاده، زهرا، ( ]5[
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