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 چکیده

های دانشگاه های آن بر رفتار مدنی سازمانی کتابداران کتابخانهآگاهی از اثر هوش معنوی و مؤلفه هدف پژوهش حاضر با

بدین . پیمایشی می باشد-روش کار تحلیلی. تهران و شناسایی وضعیت هر کدام از متغیرهای مذکور انجام شده است

کتابدار شاغل در دانشگاه تهران به دو پرسشنامۀ هوش معنوی ناصری و رفتار  211های های حاصل از پاسخدادهمنظور،

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته . اس.اس.پی.افزاری اسبستۀ نرم 21مدنی سازمانی پادساکوف و همکاران از طریق نسخۀ 

دهد که وضعیت کلی هوش معنوی کتابداران در سطح مطلوب و وضعیت کلی رفتار مدنی پژوهش نشان می هاییافته. است

همچنین، میان خودآگاهی متعالی و شکیبایی با رفتار مدنی سازمانی نمونۀ مورد . سازمانی آنها در سطح نسبتاً مطلوبی است

بینی رفتار مدنی سازمانی از طریق انه نشان داد مدل پیشبررسی همبستگی معناداری وجود دارد، و رگرسیون چندگ

احتماالً فضای کتابخانه، حرفۀ کتابداری، محصوالتی که کتابداران با آنها سروکار .باشدهای هوش معنوی معنادار میمؤلفه

طح هوش معنوی، و رفتار اند که به بهبود سهای مورد بررسی عوامل مهمی بودهکنندگان و کاربران کتابخانهدارند، و مراجعه

های بدست آمده از رسانی هم در نتیجههای آموزشی حوزۀ کتابداری و اطالعاگرچه، سرفصل. اندمدنی سازمانی کمک کرده

تواند هایی برای باال بردن سطح متغیرهای مذکور میطراحی و ارائۀ برنامه. تأثیر نبوده استسطح متغیرهای مورد بررسی بی

 .های مورد بررسی شودعیت این متغیرهای سازمانی در کتابخانهباعث بهبود وض

 کتابداران، دانشگاه تهرانهوش معنوی، رفتار مدنی سازمانی، : هاکلیدواژه
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 مقدمه
های متعدد نشان داد که افراد های کاری، بررسیشناسی هوش شناختی و پس از آن هوش هیجانی در محیطبه دنبال مطرح شدن مفاهیم روان

،  آورندبه فرد خود را به همراه میشوند، آنها استعداد شخصی و روح منحصر با چیزی بیشتر از جسم، فکر و احساسات وارد دنیای کاری می

ها نیاز به عامل سومی دارند در حال حاضر هوش شناختی و هوش هیجانی دیگر پاسخگوی همه نیازها نیست بلکه انسان(. 2811ساغروانی، )

 1سیسک). داندهای باستان و عرفان شرق میسیسک ریشه هوش معنوی را نوشته (.2811نداف و همکاران، )شود نامیده می 2ویکه هوش معن

شناسی، برای اولین بار در سال مفهوم هوش معنوی در ادبیات آکادمیک روان. کندها، اسالم، بودا و تائویسم اشاره میاو به تاثیر صوفی( 1001، 

به موازات این جریان گاردنر مفهوم هوش معنوی را در ( 1000ایمونز،) .مطرح شد 8توسط ایمونز 1000و بعد در سال  1یونزتوسط است 2111

 (2831گاردنر،) .ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد و پذیرش مفهوم ترکیبی معنویت و هوش را به چالش کشید

هوش . کننداست که مسائل معنایی و ارزشی را به ما نشان داده و مسائل مرتبط با آن را برای ما حل می 1هوش معنوی نوعی هوش غایی

و همچنین معنادار بودن یک مرحله از زندگیمان را نسبت به  دهدهای وسیع از نظر بافت معنایی جای میدر گستره معنوی اعمال و رفتار ما را

-های درست فقاهتی را تسهیل میهوش معنوی فهم مسایل دینی و استنباط(1000و مارشال، 4زوهار). دهدمرحله دیگر مورد بررسی قرار می

هوش معنوی ذهن را روشن و روان انسان را با  .ل اخالقی و ارزش آنها به افراد یاری نمایدئتواند در فهم مسانماید به عالوه هوش معنوی می

 (5،1008واگان) .کند تا واقعیت را از خیال تشخیص دهدکمک می سازد، به فردمرتبط می 8بستر زیربنایی وجود

مرتبط با  ماًیمستقی خدماتی ها سازمان؛ موفقیت باشد یمآن  کارکنان -مانند کتابخانه -یخدماتسازمان  کی یاتیحی رویناز دیگر سو، 

و  دیتولزمان  کدر ی برخالف محصوالت، خدمات( 2811، دیگراننجات و ) از نظر ناین و مارلو ؛. باشند یمکارکنان و نحوه رفتار آنان با مشتری 

ی بر ادیز تمرکزاین جنبه از خدمات باعث شده است تا . باشند یمخدمات  کننده دیتولی خط مقدم، ذاتاً خدمات کارکنانو  گردند یممصرف 

 . باال شود تیفیکخدمات با  عیتوزی در خدمات کارکنانی اتیحنقش 

 ها سازمان، بلکه کند ینمی تخصصی باالیی دارند کفایت ها یستگیشادر شرایط کنونی تنها داشتن کارمندانی که ( 1001) 1به تعبیر تولنتینو

ی را عهده دار شوند و به طور ا فهیوظی فرا ها تیمسئولرفته و  ها آننیازمند داشتن کارمندانی هستند که ورای انتظارات موجود رسمی از 

اند، و برای بقای سازمان  فراتر رفته نقشرفتارهایی که از انتظارات رسمی . رندیگا در جهت تحقق اثربخشی به کار داوطلبانه همکاری جمعی ر

را برای  «1سندروم سربازان خوب»طالح اص5اُرگان. اند تعریف شده 4رفتارهای مدنی سازمانی به عنوانخیلی مهم و حتی ضروری هستند، 

 ملزمکه از تعهد و عالقه  دهد یمو وفادار را نشان  عیمط، شناس فهیوظی از کارکنان ریتصواستعاره  نیا. چنین حالتی به کارمی گیرد فیتوص

 (1001ارگان و دیگران،).روند یمخود به سازمان فراتر 

عملکرد »و تمایزی که دانیل کتز بین  «3تمایل به مشارکت»بر مبنای مفاهیم متقدم بارنارد تحت عنوان   (organ & et al,2006)ارگان 

به  ماًیکه مستق کند یمتعریف و داوطلبانه  یفرد یرفتار، رفتار مدنی سازمانی را شود یمقائل  «1ی خود انگیختهرفتارها»و  «1قابل پذیرش

 .شود یعملکرد سازمان م ییاو کار یاثر بخش یوجود باعث ارتقا نینشده است، اما با ا یپاداش در سازمان طراح یرسم یها ستمیس لهیوس

مندی از کتابدارانی با رسانان جوامع اطالعاتی برای مواجهه با شرایط و متقضیات حاکم و بهرهها برای ایفای نقش خود به عنوان خدمتکتابخانه

از عوامل مؤثر در رفتار مدنی . باشندهایی باالتر و متفاوت از وضعیت موجود میها و ویژگیها، تواناییرفتار مدنی سازمانی، نیازمند مهارت

                                                           
1
 Spiritual Intelligence 

2
-Ultimate 

3
-Underlying ground of being 

4
 organizational citizenship behavior 

5
 Organ 

6
 Good Soldiers Syndrom 

7
 Willingness to cooperate 

8
 dependable roleperformance 

9
 Spontaneous behaviors 
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تواند نیروی قدرتمندی زمانی که هوش معنوی با زندگی کاری کتابداران پیوند بخورد، می. تواند هوش معنوی آنان باشدسازمانی کارکنان، می

 . حاصل کند که این افراد لحظات لذت بخشی را در انجام وظایف کاری خود تجربه کنند

نظیر تحقیقات فتاحی و )ن با ارائه رفتارهای مدنی در ارتباط باشد، و مورد توجه بعضی از محققا رسد یمیگری که به نظر یکی از متغیرهای د

مفهوم   (Doostar,2012) (2810موسوی و دیگران،)؛ (1001هامر  ؛2811؛ وارث و همکاران، 2810؛ موسوی و همکاران، 2815همکاران، 

در مورد زندگی فکر کنیم، چه کسی هستیم و از  سازد یکه ما را قادر م استآگاهی از پیوستار زندگی  یک معنویت عبارت از. معنویت است

. دشون یمعنویت، معنا و هدف ساخته م یها و در این اعماق معنوی جنبه دهد یما را با یک نیروی باالتر پیوند م ،معنویت. میا کجا آمده
(Emmons,2000) 

و سؤاالتی همانند آیا شغل من باعث  ردیگ یها مورد استفاده قرار م برای حل مشکالت و مسائل مربوط به معنای زندگی و ارزش ،هوش معنوی

چه یی نظیر ها یژگیومعنویت با . کند یرا در ذهن ایجاد متم؟ و آیا من در شادی و آرامش روانی مردم سهیم هس ؟شود یتکامل من در زندگی م

منجر به معناداری زندگی شخصی و زندگی کاری شده و و کارکنان توام با  تواند یم (Emmons,2000) میا جا آمدهکسی هستیم و از ک

 .یی ورای انتظارات موجود برای ارائه خدمات ارائه دهندها تالشرضایت درونی، 

ط کار منجر به افزایش خالقیت، تعهد سازمانی، که معنویت در محی اند دهیرسبا انجام تحقیقات مختلف به این نتیجه  محققانی نظیر سوان چین

در این شرایط آنان کار خود را بیشتر از  (Suan Chin & et al,2011) .خواهد شد... ی شغلی نظیر افزایش رضایت شغلی و ها نگرشبهبود 

با . افتد یمر مدنی سازمانی باال نیز اتفاقی که در مورد کارکنان با رفتا. آنچه در چارچوب وظایف رسمی مشخص شده به انجام خواهند رساند

  باشدی اجتماع گرا و عملکرد موقعیتی در ارتباط میسازمانی رفتارهای و سازمانی زیانگتوجه به این که رفتار مدنی با مفاهیمی چون خود 

Podsakoff & et al,2000)( ی، نزاکت و شناسفهیوظی، مدن لتیفضی، دوستنوعرفتار مدنی سازمانی مثل  های مؤلفهو با توجه به

این دو متغیر به نوعی با هم در ارتباط باشند؛ هرچند  رسد یمی که ذاتاً در برقراری ارتباطات متعهدانه و اجتماعی مهم هستند، به نظر جوانمرد

به ؛ دهد یمله پژوهشی سوق دو متغیر به عنوان یک مسئاثر این  همین نکته ما را به سوی. در این مورد نتیجه متقنی به دست داد توان ینمکه 

اگر این امر را در یک محیطی که با افراد دانشگر نظیر کاربران دانشگاهی سروکار دارد، مدنظر قرار دهیم مسئله وضوح بیشتری  خصوص

 .ابدی یم

شناسایی وضعیت هوش معنوی . هی از اثر هوش معنوی روی رفتار مدنی سازمانی کتابداران دانشگاه تهران است، آگاحاضر پژوهش یاصل هدف

اگرچه فرضیۀ . اندی دانشگاه تهران نیز از اهداف جزئی بوده که مورد نظر محققان قرار گرفتهها کتابخانه نو رفتار مدنی سازمانی در کتابدارا

جود دارد؛ برای دستیابی به های هوش معنوی با رفتار مدنی سازمانی کتابداران دانشگاه تهران رابطۀ مستقیم وپژوهش آن است که میان مؤلفه

 :انداهداف پژوهش سؤاالت زیر نیز مطرح شده

 های دانشگاه تهران چگونه است؟کتابخانه نهای آن در کتابداراوضعیت هوش معنوی و مؤلفه.2

 های دانشگاه تهران چگونه است؟کتابخانه نهای آن در کتابداراوضعیت رفتار مدنی سازمانی و مؤلفه.1

 بینی کنند؟های دانشگاه تهران را پیشتوانند رفتار مدنی سازمانی کتابداران کتابخانههوش معنوی تا چه اندازه میهای مؤلفه.8

 روش تحقیق
با سمت کتابدار در  2811شود که در خرداد ماه افرادی می جامعه آماری پژوهش شامل کلیه. باشدروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، علوم، ادبیات و علوم انسانی، )مطالعه  های موردکتابخانه

هنرهای زیبا، جغرافیا، محیط زیست، کارآفرینی، مطالعات جهان، فیزیک، تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی، 

نامه، کتابخانۀ کوی  های خارجی، علوم اجتماعی، الهیات، مؤسسۀ روانشناسی، مؤسسه بیوشیمی و بیوفیزیک، ژئوفیزیک، لغت اقتصاد، نفت، زبان

طبق گزارش مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران، تعداد کتابداران . اندمشغول به کار بوده( های فنی های پردیس دانشکده دانشگاه تهران، و کتابخانه

سرشماری کل اعضای جامعه در این پژوهش کلیه کتابداران به صورت . استنفر بوده  281های مورد مطالعه این پژوهش انهشاغل در کتابخ

 سازمانی مدنی رفتار ، و پرسشنامه(2813 ناصری،) معنوی هوش آزمون: ها عبارتند ازآوری دادهابزار جمع. اندمورد بررسی و پیمایش قرار گرفته

  )(Podsakoff & et al,2000 .همکارن و پادساکوف
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و به طور  برای جامعۀ ایرانی طراحی و ساخته شده توسط ناصری 2813در سال  این پرسشنامه استاندارد. (2813 ناصری، معنوی هوش آزمون

و ( سؤال 21)یات معنوی ، تجرب(سؤال 23)، شکیبایی (سؤال 55)متعالی  خودآگاهی این پرسشنامه چهار مؤلفه. باشدگویه می 13کلی شامل 

سنجد در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خودآگاهی متعالی، تجارب معنوی، شکیبایی، بخشش و هوش را می( سؤال 3)بخشش 

 .محاسبه گردید 110/0، و 111/0، 113/0، 158/0، 112/0معنوی کل به ترتیب 

بر اساس ابعاد پنجگانه اورگان ( 2110)سشنامه که توسط پادکوف و همکاران این پر. همکارن و پادساکوف سازمانی مدنی رفتار پرسشنامه

، ادب (سؤال 5)، جوانمردی (سؤال 5)شناسی ، وظیفه(سؤال 5)دوستی پرسشنامه پنج مؤلفۀ نوع. گویه است 14ساخته شده که دارای ( 2111)

پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر نزدیک . سنجدای میگزینه 5را در مقیاس طیف لیکرت ( سؤال 5)، و فضلیت مدنی (سؤال 5)و احترام 

 .بدست آمده که به لحاظ آماری ابزار پژوهش از پایای مناسبی برخوردار است 18/0به 
 

بازرگان و ها از طیف استاندارد ارزیابی های آنجهت قضاوت در مورد مطلوبیت هوش معنوی و رفتار مدنی سازمانی و مطلوبیت هرکدام از مؤلفه

طیف این سطح مطلوبیت بر اساس حداکثر و حداقل ارزش عددی مربوط . استفاده شده است( 211-211، 2813، و دیگران حجازی)همکاران 

های مورد نظر ای استفاده شود، اگر میانگین مؤلفهدر این طیف چنانچه از طیف لیکرت پنج گزینه. شودهای سؤال نشانگر ساخته می به گزینه

 11/8باشد وضعیت نسبتاً مطلوب، و چنانچه این میانگین بین  11/8تا  88/1باشد وضعیت نامطلوب، چنانچه این میانگین بین  88/1تا  2 بین

 .شودهای مورد بررسی مطلوب ارزیابی میباشد وضعیت مؤلفه 5تا 

 های پژوهشیافته

رشته . استزن بوده ( نفر 11)درصد  31مرد و ( نفر 84)درصد  11دهنده به پرسشنامه، پاسخ 210ها از با توجه به تجزیه و تحلیل داده

 11آمده نزدیک به  طبق نتایج بدست. بندی شدندها، دستهرسانی و سایر رشتهتحصیلی جامعه پژوهش در دو طبقه، شامل کتابداری و اطالع

 .اندرسانی بودهزمینه کتابداری و اطالع کتابداران دارای تحصیالت تخصصی دانشگاهی در( نفر 38)درصد 
التحصیالن مقطع کارشناسی تعداد فارغ. شناختی مرتبط با سطح تحصیالت کتابداران قابل مطالعه و بررسی استاطالعات جمعیت 2در جدول 

 .دهندکارکنان را تشکیل می% 35ارشد و کارشناسی نزدیک به 

 
 های مورد مطالعه سطح تحصیالت کتابداران کتابخانه. 1جدول 

سطح 

 تحصیالت

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی دیپلم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

11 3/13% 11 3/8% 01 7/11% 11 3/33% 2 7/1% 

 
همچنین، نزدیک . اندها را داشتهسال سابقه و تجربه خدمت در این کتابخانه 25تا  20کتابداران بین ( نفر 11)درصد  1/14همچنین، در حدود 

سال، نزدیک  20تا  5ها بین  آن( نفر 21)درصد  21سال،  10ها بیش از  آن( نفر 10)درصد  25سال،  5تا  2ها بین  آن( نفر 15)درصد  12به 

درصد کتابداران  4در حالی که تنها نزدیک به . اندال در زمینه کتابداری تجربه و سابقه کار داشتهس 10تا  25ها بین  آن( نفر 23)درصد  24

 .اندگزینۀ کمتر از یک سال را انتخاب کرده
 21سال، و  50تا  42درصد بین  11سال،  40تا  82بین ( نفر 10)درصد  54سال،  80تا  12درصد نمونۀ مورد بررسی بین  20در حدود 

 .اندسال داشته 10درصد نمونه سنی باالی  1اند، در حالی که تنها نزدیک به سال سن داشته 10تا  52ین درصد ب

شده این اطالعات شامل حداقل نمره کسب. ارائه گردیده است 1های توصیفی مرتبط با متغیرهای مورد بررسی در جدول اطالعات آماره

(Min)شده ، حداکثر نمره کسب(Max) میانگین ،(M) انحراف استاندارد ،(SD) کجی ،(Sk)اسمیرونوف -، آماره آزمون کلموگروف(ZK-S) و ،

 .باشدمی( Sig)همچنین معیار تصمیم این آزمون 
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 های دانشگاهیِ دانشگاه تهران متغیرها در کتابداران کتابخانه با مرتبط توصیفی آمار. 1جدول 

 Min Max M SD Sk ZK-S Sig متغیرها

های مؤلفه

 هوش معنوی

 31/1 21/1 -77/1 02/10 11/212 232 113 خودآگاهی متعالی

 17/1 72/1 11/1 12/8 10/11 80 12 تجارب معنوی

 12/1 11/1 -01/1 18/2 11/03 71 21 شکیبایی

 103/1 31/1 10/1 21/1 71/20 31 11 بخشش

 17/1 81/1 -01/1 11/31 71/301 111 232 هوش معنوی کتابداران

 17/1 21/1 -30/1 10/2 81/81 113 32 مدنی سازمانی کتابداران رفتار

 

و بنابراین  های مورد بررسی از حالت نرمال خارج نبودههای تمام مؤلفهاسمیرونوف توزیع داده-طبق اطالعات بدست آمده از آزمون کلموگروف

 .کرد های پارامتریک استفاده خواهیمبرای سنجش ارتباط و سایر محاسبات از آزمون

 

همان طور  -تر شود، جهت بررسی این متغیرهاهای هوش معنوی و رفتار مدنی سازمانی کتابداران روشنبرای آنکه درک سطح هرکدام در مؤلفه

 .دهدجدول زیر اطالعات مرتبط در این زمینه را نمایش می. از طیف مطلوبیت بازرگان و همکاران استفاده شده است -که ذکر شد
 های مورد مطالعه های هوش معنوی و رفتار مدنی سازمانی در میان کتابداران کتابخانه وضعیت مؤلفه. 8جدول

 سطح مطلوبیت میانگین متغیرها

ش معنوی
هو

81/3 خودآگاهی متعالی   مطلوب 
ب

مطلو
 

71/3 تجربیات معنوی  مطلوب 

31/3 شکیبایی  نسبتاً مطلوب 

07/3 بخشش  نسبتاً مطلوب 

رفتار مدنی
 

سازمانی
13/3 دوستی نوع   نسبتاً مطلوب 

ب
نسبتاً مطلو

 

81/3 شناسی وظیفه  مطلوب 

37/2 جوانمردی  نسبتاً مطلوب 

21/3 احترام و ادب  مطلوب 

12/3 مدنی فضیلت  مطلوب 

 

بررسی مطلوب، و در دو های مورد ، سطح مطلوبیت دو مؤلفۀ خودآگاهی متعالی و تجربیات معنوی در کتابداران کتابخانه8طبق جدول 

به این ترتیب، . شودسطح کلی هوش معنوی نیز در این کتابداران مطلوب ارزیابی می. شودمؤلفۀ شکیبایی و بخشش نسبتاً مطلوب ارزیابی می

. برخوردارند بخشیها از هوش معنوی رضایتتوان گفت که سطح هوش معنوی در جامعۀ مورد بررسی مناسب بوده و کتابدران این کتابخانهمی

دهد که سطح این متغیر در سه مؤلفۀ های رفتار مدنی سازمانی کتابداران نشان میهای پژوهش در رابطه با سطح مؤلفهاز طرف دیگر، یافته

دوستی و یعنی نوع -در حالی که این سطح در مورد دو مؤلفۀ باقی مانده. شودشناسی، ادب و احترام، و فضیلت مدنی مطلوب ارزیابی میوظیفه

 .نسبتاً مطلوب است -جوانمردی
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 دانشگاه های کتابخانه کتابداران سازمانی مدنی رفتار و های هوش معنوینتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون را میان مؤلفه 4جدول 

تنها وجود و یا عدم وجود کند و باید توجه داشت که همبستگی بر رابطۀ علت و معلولی داللت نمی. دهدتهران به صورت خالصه نشان می

 .کندارتباط را مشخص می

 
 تهران دانشگاه های کتابخانه کتابداران سازمانی مدنی رفتار های هوش معنوی با بررسی ارتباط میان مؤلفه. 4جدول 

 سطح معناداری نمرۀ آزمون های هوش معنویمؤلفه

 303/1** خودآگاهی متعالی
0.000 

 12/1 113/1 تجارب معنوی

 111/1 310/1** شکیبایی

 303/1 181/1 بخشش

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 مدنی با رفتار و شکیبایی متعالی آگاهی های خود طبق نتایجی از که از آزمون همبستگی پیرسون بدست آمده است، ارتباط میان مؤلفه

در مقابل ارتباط میان دو مؤلفۀ (. P<0.01)درصد اطمینان در جهت مثبت معنادار است  11تهران با  دانشگاه های کتابخانه کتابداران سازمانی

 .های تجارب معنوی و بخشش، با رفتار مدنی سازمانی معنادار نبوده است دیگر هوش معنوی، یعنی مؤلفه

اگرچه، هنگامی که دو متغیر با یکدیگر . یک ارتباط علی تلقی شوداما، همان طور که گفته شد، وجود همبستگی میان متغیرها نباید به عنوان 

در این پژوهش برای تبیین بیشتر (. 253-254، 2814واگان، )بینی کرد توان بر مبنای متغیر دیگر پیشمرتبط باشند، احتماالً یک متغیر را می

 .ن چندگانه استفاده خواهیم کردهای هوش معنوی با رفتار مدنی سازمانی از رگرسیوارتباط علی میان مؤلفه

بین هوش معنوی و متغیر وابسته رفتار مدنی سازمانی در سه جدول خالصه های پیشاطالعات مرتبط با مدل رگرسیون چندگانه میان مؤلفه

 .شوندمی
  خالصۀ مدل. 5 جدول

 مدل
ضریت 

 همبستگی
 ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 شده
 خطای استاندارد

1 a112/1 117/1 138/1 71/8 

 
های هوش توان گفت که مؤلفهاز طرف دیگر، می. است 401/0، میزان ضریب همبستگی مدل مورد بحث 5طبق اطالعات ارائه شده در جدول

 .بینی کنندهای مورد مطالعه را پیشرفتار مدنی سازمانی کتابداران کتابخانه 281/0توانند در حدود معنوی در مجموع می
 جدول تحلیل واریانس. 1جدول

 سطح معناداری نمره اف مدل نمونۀ مورد مطالعه

 111/1 17/0 1 های دانشگاهی دانشگاه تهرانکتابخانه

 

بینی های هوش معنوی قابلیت پیشبه این معنی که مؤلفه. درصد اطمینان معنادار است 11دهد که مدل مورد نظر با به ما نشان می 1جدول 

 .کتابداران را خواهند داشت رفتار مدنی سازمانی
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 های هوش معنوی بینی رفتار مدنی سازمانی کتابداران از طریق مؤلفه ضرایب رگرسیونی پیش .7 جدول

 های هوش معنویمؤلفه
ضریب همبستگی 

 استاندارد نشده

خطای 

 استاندارد

ضریب همبستگی 

 استاندارد شده
 نمره تی

سطح 

 معناداری

 111/1 01/3 --- 21/11 11/38 مقدار ثابت

 111/1 21/2 301/1 172/1 213/1 خودآگاهی متعالی

 328/1 -80/1 -111/1 122/1 -111/1 تجارب معنوی

 137/1 11/2 121/1 121/1 182/1 شکیبایی

 722/1 -20/1 -121/1 221/1 -107/1 بخشش

 

درصد معنادار  11مدنی سازمانی کتابداران در سطح ی هوش معنوی با رفتار ، رگرسیون چندگانه دو مؤلفه از چهار مؤلفه3بر طبق جدول 

(P<0.01 )بینی کنندتوانند پیشرفتار مدنی سازمانی این کتابداران را می 211/0و شکیبایی،  854/0از این رو، خودآگاهی متعالی، . هستند .

 :توان به شکل زیر خالصه کردرا میهای هوش معنوی بینی رفتار مدنی سازمانی کتابداران از طریق مؤلفهدر نتیجه معادله پیش

 (.شکیبایی) 211/0( + خودآگاهی متعالی) 854/0+  42/81= های مورد مطالعه رفتار مدنی سازمانی کتابداران کتابخانه

 

 گیریبحث و نتیجه

این رو، توجه به جوانب  از. های اصلی و تأثیرگذار در دستیابی سازمان به مأموریت خود استنیروی انسانی هر سازمانی یکی از مؤلفه

ها بیش از هر زمان دیگری نباید از نظر دور داشت که کتابخانه. مختلف مرتبط با عوامل انسانی یکی از مسائل درخور توجه در عصر حاضر است

 .سدربه نیروی انسانی و کتابداران متکی هستند؛ بنابراین بررسی متغیرهای تأثیرگذار در فعالیت آنها ضروری به نظر می

توان به این نتیجه رسید که سطح هوش معنوی کتابداران های حاصل از پرسشنامۀ توزیع شده میان نمونۀ مورد بررسی میبا توجه به یافته

های خودآگاهی متعالی و تجربیات معنوی کتابداران در سطح مطلوب و در این میان، مؤلفه. های دانشگاه تهران در سطح مطلوبی استکتابخانه

های معنوی افراد بستگی هوش معنوی متغیری است که عموماً به وضعیت و تجربه. های شکیبایی و بخشش در سطح نسبتاً مطلوبی استفهمؤل

های معنوی و شود که با تجربههای دانشگاهی معیارهایی در نظر گرفته میاز آنجایی که در استخدام و گزینش کارمندان در کتابخانه. دارد

آیند احتماالً باید از سطح نسبتاً مطلوب با مطلوبی های در میربط نیست، بنابراین کتابدارانی که به استخدام این کتابخانهفراد بیوضعیت فعلی ا

 آبادی حریری و زرین. تواند تحت تأثیر این مسئله قرار گرفته باشدلذا، احتماالً نتایج حاصل از این پژوهش می. از هوش معنوی برخوردار باشند

های های دانشگاههای خود در رابطه با عوامل مؤثر بر هوش معنوی به این نتیجه رسیدند که سطح هوش معنوی کتابداران کتابخانهدر بررسی

 زادها پژوهش باقرپور و عبداهللهمچنین نتایج این پژوهش ب ( 2810آبادی،حریری و زرین).دولتی شهر اصفهان در سطح مناسب و مطلوبی است

 (2811زاده،باقرپور و عبداهلل) .است؛ که به بررسی ارتباط میان هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس پرداختندهمسو 

شناسی، های وظیفهاگرچه، سطح مؤلفه. رفتار مدنی سازمانی کتابداران مورد بررسی در این پژوهش در سطح نسبتاً متوسطی بوده است

دوستی و جوانمردی کتابداران در سطح نسبتاً مطلوبی های نوعان در سطح مطلوب بوده، اما سطح مؤلفهادب و احترام، و فضیلت مدنی کتابدار

. دهد که افرادی با ادب و احترام در محیط کار باشندمندانش را طوری پرورش میای است که حرفهحرفۀ کتابداری به گونه. ارزیابی شده است

تأثیر نبوده ی در ارتباط با مسائل اجتماعی و روانشناسی است، که احتماالً در تربیت کتابداران بیهای آموزشی رشتۀ کتابداربخشی از سرفصل

ا از طرف دیگر، به این دلیل که کتابداران و کارمندان کتابخانه با کتاب، دانش، و محصوالتی از این قبیل در ارتباط هستند و کاربران آنه. است

های رفتار مدنی سازمانی این گروه در سطح نسبتاً متوسط و متوسطی بود، در نتیجه بعید نیست که مؤلفه نیز افراد محترم و با ادبی خواهند

را با نتایج بدست آمده در این پژوهش همسو  توان مطالعۀ هویدا و نادرین میهای پیشیدر بررسی همسویی نتایج این پژوهش با پژوهش. باشد
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هویدا ) .جه رسیدند که سطح رفتار مدنی سازمانی کارمندان در محیط کار نزدیک به سطح مطلوب استآنها در پژوهش خود به این نتی. دانست

 (2811و نادری،

درصد  11های مورد مطالعه با نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط میان دو مؤلفۀ هوش معنوی و رفتار مدنی سازمانی کتابداران کتابخانه

گیری کرد که کتابدارانی که توان نتیجهبنابراین، می. های تجارب معنوی و بخشش معنادار نبودمیان مؤلفهاطمینان معنادار است، اما ارتباط 

به عبارت دیگر، هر چه سطح این دو مؤلفه بیشتر . تری برخوردارندخودآگاهی متعالی و شکیبایی بیشتری دارند، از رفتار مدنی سازمانی مناسب

توان در بررسی تطابق نتایج این پژوهش با تحقیقات پیشین می. تر خواهد شدزمانی کتابداران نیز نامناسبکاهش یابد، وضعیت رفتار مدنی سا

-های هوش معنوی و رفتار مدنی سازمانی را تأیید میشده وجود رابطه مثبت معنادار میان مؤلفهبه این نتیجه رسید که اکثر تحقیقات انجام

موسوی )مطابقت دارد؛ موسوی و همکارانآمده توسط  در مورد دو مؤلفۀ دارای ارتباط معنادار با نتایج بدستاز این رو، نتایج این پژوهش . کنند

های زنجان نشان دادند آنها در پژوهش خود در رابطه با ارتباط میان هوش معنوی و رفتار مدنی سازمانی معلمان دبیرستان ( 2810و دیگران،

در پژوهش خود به این نتیجه فتاحی و همکاران . قیم وجود داردار مدنی سازمانی ارتباط مثبت و مستهای هوش معنوی و رفتکه میان مؤلفه

رفتار مدنی  .(2815فتاحی و دیگران،).رسیدند که میان معنویت در محیط کار و رفتار مدنی سازمانی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد

از آنجایی که خودآگاهی متعالی و صبر و شکیبایی نقش مهمی در آرامش . رمندان قرار داردسازمانی بسیار تحت تأثیر آرامش و سالمت روان کا

ترین از طرف دیگر، هوش معنوی عمیق. توانند در رفتار مدنی سازمانی افراد نقش مهمی داشته باشندروانی افراد دارد، بنابراین این دو متغیر می

توانند بروز رفتار مدنی های آن میتوان گفت که هوش معنوی و مؤلفهگیرد؛ بنابراین مینوع هوش است که هوش هیجانی را نیز در بر می

تواند باعث بهبود بسیاری از متغیرهای سازمانی دیگر، از جمله معنویت در محیط کار می. بینی کندسازمانی کلی را بین کتابداران پیش

Suan Chin). شود. ..رس شغلی، و خالقیت، تعهد سازمانی، رفتار سازمانی، رضایت شغلی، است
i
 & et al,2011) های رفتار مدنی مؤلفه

تواند که ذاتاً در برقراری ارتباط متعهدانه و اجتماعی مهم هستند می... شناسی، نزاکت، و دوستی، فضیلت مدنی، وظیفهسازمانی، از قبیل نوع

ارتباط آن با هستی رابطه دارد و شامل ظرفیت مهم فهم عمیق سؤاالت هوش معنوی با ذهن و نفس و . تحت تأثیر هوش معنوی قرار گیرند

شود و به شکل آگاهی همیشه در حال هوش معنوی به شکل هوشیاری ظاهر می. شودوجودی و بینش نسبت به سطوح چندگانه هوشیاری می

ذهنی فردی است و فرد را به ماوراء و به روح پیوند  از این رو، هوش معنوی چیزی بیش از توانایی. آیدرشد ماده، زندگی، نفس، و روح در می

طبیعی است که همین مؤلفه . شوداز این رو خودآگاهی شامل آگاهی از رابط به وجود متعالی، افراد دیگر زمین و همۀ موجودات می. دهدمی

 .تواند بسیاری از متغیرهای سازمانی را تحت تأثیر قرار دهدمی( خودآگاهی)

بینی های پژوهش نشان داد که مدل مطرح شده در مورد قدرت پیشهای هوش معنوی بر رفتار مدنی سازمانی، یافتهر مؤلفهدر بررسی تأثی

از میان چهار مؤلفۀ هوش معنوی دو . درصد اطمینان معنادار است 11های هوش معنوی در مورد سطح رفتار مدنی سازمانی در سطح مؤلفه

های دانشگاه رفتار مدنی سازمانی کتابداران کتابخانه 211/0و  845/0بینی یی هر کدام به ترتیب قادر به پیشمؤلفۀ خودآگاهی متعالی و شکیبا

اند، اما بینی مقداری از رفتار مدنی سازمانی کتابداران را داشتهنیز اگرچه قدرت پیش( تجارب معنوی و بخشش)دو مؤلفۀ دیگر . تهران هستند

که به نوبۀ خود بر سایر  -در نتیجه باید برای بهبود سطح رفتار مدنی سازمانی کتابداران. نادار نبوده استاین مقدار به لحاظ آماری مع

با . تأثیرگذار است باید سعی در بهبود خودآگاهی متعالی و شکیبایی کتابداران شود -متغیرهای سازمانی، از قبیل رضایت و استرس شغلی

 .بینی شودظار داشت که مقداری از رفتار مدنی سازمانی کتابداران پیشتوان انتافزایش سطح این دو متغیر می

 پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی

های شکیبایی و بخشش، و همچنین خودآگاهی متعالی و تجربیات معنوی در هایی جهت افزایش سطح مؤلفهطراحی و ارائۀ برنامه

دوستی و بویژه نوع -های رفتار مدنی سازمانیهایی جهت افزایش سطح مؤلفهنامههای مورد مطالعه؛ طراحی و ارائۀ برکتابداران کتابخانه

ها به دو مؤلفۀ خودآگاهی متعالی و شکیبایی به عنوان دو های مورد مطالعه؛ و توجه بیشتر مدیران کتابخانهدر کتابداران کتابخانه -جوانمردی

 .توانند در سطح کاربردی و عملی به آنها بپردازندها میی هستند که مدیران کتابخانهبین رفتار مدنی سازمانی کتابداران پیشنهاداتمتغیر پیش

ای، سازمانی، عدالت سازمانی، فرسودگی شغلی، های آن با سایر متغیرهای سازمانی، از جمله تعهد اخالق حرفهبررسی هوش معنوی و مؤلفه

 ؛...وری، اثربخشی، و رضایت و استرس شغلی، بهره
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های آموزشگاهی، کتابداران های عمومی، کتابداران کتابخانهها، از قبیل کتابداران کتابخانهمطالعه هوش معنوی در انواع دیگر کتابخانه بررسی و

 و مقایسه نتایج با نتایج این پژوهش؛... های تخصصی، و کتابخانه

ای در جهت ها؛ انجام مطالعهمعنوی در انواع مختلف کتابخانههای گوناگون با هوش های مختلف مدیریت در سازمانبررسی ارتباط میان سبک

رسانی؛ مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر هوش شناسایی الگوی ارتباطی میان ابعاد متفاوت هوش معنوی کتابداران و متخصصان اطالع

جو سازمانی، تعامالت : مانند)، متغیرهای سازمانی ...( سن، جنسیت، سابقه کار، و: مانند)شناختی معنوی کتابداران، از قبیل متغیرهای جمعیت

؛ و مطالعه و بررسی ارتباط هوش ...(نفس، انگیزه، دستیابی به اهداف، و  اعتماد به: مانند)شناختی ، متغیرهای روان...(کاری، ظهور تکنولوژی، و 

آمده توسط این پژوهش بر روی کتابداران نیز  با نتایج بدست نتایج ها و مشاغل دیگر و مقایسهمعنوی با رفتار مدنی سازمانی در سازمان

 .های دیگر مورد کنکاش قرار گیرندها و تحقیقتوانند در پژوهشپیشنهاداتی هستند که می
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