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روزه ماه مبارك رمضان بر بروز  بررسی تأثیر
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  چکیده

هدف این مقاله بررسی این موضوع است که روزه چه تأثیري بر رفتارهاي روزمره افراد در 
اجرایی کشور به عنوان جامعه مورد ـ بدین منظور یکی از سازمانهاي پژوهشی . سازمانها دارد

روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردي و . نفر است 236بررسی قرار گرفته که نمونه آماري شامل 
دهد که در ماه رمضان هاي تحقیق نشان مییافته. از حیث ماهیت توصیفی ـ پیمایشی است

  .ابدرفتارهاي شهروندي سازمان افزایش و رفتارهاي ضد شهروندي کاهش می ی
  .معنویت و مذهب، رفتارهاي شهروندي، رفتارهاي ضد شهروندي :ها واژه کلید
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  مقدمه
 و رفتارهاي شهروندي سازمانی و رفتارهاي ضد 2و مذهب 1این پژوهش رابطه معنویت

این تحقیق تبیین تأثیرات معنویت بر بروز هدف . دهدشهروندي در سازمانها را مورد مطالعه قرار می
بی اخالقی و . افزایش رفتارهاي شهروندي سازمانی و کاهش رفتارهاي ضد شهروندي است

رفتارهاي ضد شهروندي مسئله اصلی این تحقیق است که به چالشی جدي براي مدیران تبدیل شده 
   شود و تقویت معنویتتر میروز به روز ارزش اخالق و رفتارهاي مثبت در سازمانها بیش. است
تواند این مقصود را براي سازمانها حاصل کند و ضرورت و اهمیت این موضوع را در جوامع می

  . کنددینی مثل ایران دوچندان می
خودداري انسان از خوردن و آشامیدن و مجموعه اي  است و بر  امساك  معناي  به  در لغت  روزه

آثار روزه متعدد و متنوع است و  می توان . از رفتارهاي حرام، مکروه و حتی مباح داللت دارد
 و اخالقی، اجتماعی، اقتصادي، روانیاز نظر جسمی، روحی، معنوي، پیامدهاي گوناگونی را 

هش اسید اوریک خون و در نتیجه کاهش روزه داري باعث کا. براي آن متصور شد  بهداشتی
دلیل ه ببدن . کاسته شدن از درد مفاصل و بندها می شود، و موجب رسوب آن در مفصلهاي بدن

  کاهش قند خون در طول روزه داري به استفاده از چربی براي تأمین سوخت و ساز خود روي 
از رسوب آن بر  نیز بی خونچرکم شدن  ؛در نتیجه از میزان چربی خون کاسته می شود. آوردمی

 اهشبیماري قلبی، فشار خون و سکته قلبی و مغزي ک احتمال ،دنبال آنه و ب هدکامی دیواره رگها 
  روزه داري باعث استراحت معده در طول روز ؛ هم چنین )3: 1381زارع و محمدي، ( یابد می
را کاهش زخم معده  و دکاهش میزان ترشح اسید معده می شو موجباستراحت معده نیز . شودمی

) 1382رحمانی،( است 3بنابراین روزه گرفتن یکی از عوامل کاهش زخم معده و اثنی عشر. می دهد
  .)2001، 4يز کی(و 

کاردیولوژیست دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد، معتقد است که دعا و  5هربرت بنسون   
%  80، کاهش فشار خون و کاهش استفاده از دارو در %26نیایش موجب تسکین درد قلبی تا 

 
1- Spirituality 
2- Religion 
3- Deodonum 
4- Qaisi 
5- Herbert Benson 
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؛ هم چنین بین مذهب و معنویت و سالمت )1،1997چی تی(شودبیماران مبتال به بیماري قلبی می
ریپن (روانی در بیماران با دردهاي عضالنی اسکلتی مزمن ارتباط معنی داري وجود دارد ـ  جسمی
روانی مورد توجه بسیاري از ـ  یماران و بهبود جسمیاثر مراسم دینی در شفاي ب). 2005، 2تراپ

  .) 2003، 3مایر لورنز و مادلین( اندیشمندان قرار گرفته است
با توجه به تأثیر روزه بر فیزیولوژي بدن، می توان رابطه آن را با معنویت و تأثیرش را بر مصرف 

مریکایی اآرتر واالس نویسنده . مورد تأمل قرار دادانرژي، استراحت و سالمت جسمی بدن 
 ،روشن شدن چشمها، تنفس راحت، صاف شدن پوست: از جمله ؛مزیتهایی براي روزه قائل است

  . سالمت جسمی، روحی و روانی بدن به طور کلی آرامش اعصاب و
سال، آمار پذیرش بیماران مبتال به حمله قلبی را بررسی کردند و هفت ژوهشگران ترکیه طی پ

     تأثیرات . ستکمتر ا ها تیجه رسیدند که آمار این بیماران در ماه مبارك از سایر ماهبه این ن
دانشگاه  در پژوهشها برخی نتایج .است نیز بررسی شدهداري در کاهش اضطراب دانشجویان روزه

اضطراب  است و موجب کاهشروحی و روانی مؤثر  عواملروزه بر  است کهگیالن، نشان داده 
و هنگام با هدف تعیین ارتباط روزه داري و سطح اضطراب دانشجویان پژوهشگران ین ا. می شود

بعد از ماه رمضان به این نتیجه رسیده اند که اضطراب دانشجویان در ماه رمضان در سطح خفیفی 
یا  در هفته هاي بعد از ماه رمضان سطح اضطراب متوسط در حالی که همین دانشجویان قرار دارد

  . ي دارندزیاد نسبتاً
هاي بروز و گسترش رفتارهاي انسانی، مورد بررسی و مطالعه  سازمانها به مثابه یکی از خاستگاه

ماهیت این رفتارها، علل بروز و  در این پژوهشها دربارة. اند گرفتهبسیاري از پژوهشگران قرار 
مانی مطالعه شده پیامدهاي آنها در وجوه گوناگون از حیث تأثیر بر روند دستیابی به اهداف ساز

این رفتارها ممکن است بر حسب اینکه کارکردهاي سازمان را بهبود بخشد یا مختل کند، . است
رفتار شهروندي سازمانی به منزله رفتاري فرانقشی در دو دهه . شودرفتارهایی مثبت یا منفی تلقی می

شهروندي،  فتارهاي ضد، و رفتارهاي منفی در چارچوب کلی ر توجه زیادي قرار گرفته اخیر مورد
عوامل متعددي براي بروز . است  توسط گروه دیگري از محققان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته

 
1- Chitty 
2- Rippentrop 
3- Maire Lorentz and Madelein 
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، 1سامچ( وندي شناسایی شده استرشه هر دو گروه رفتارهاي شهروندي سازمانی و رفتارهاي ضد
اند که ممکن است  اند، دریافته پژوهشگرانی که در باره رفتار ضد شهروندي مطالعه کرده ).2007

اي از واکنشها را نظیر خرابکاري، دزدي، انتقام جویی، نزاع، پرخاشگري  این رفتارها، طیف گسترده
مطالعات، انبوهی از عوامل را در بروز . )2003 ،2پیرس و گیاکالون( و حتی شوخی در بر بگیرد
 عوامل خاص سازمانی مثل عدالت سازمانی و رقابت درون. داند می  رفتارهاي ضدشهروندي دخیل

شهروندي اثر  رفتار ضد اي نظیر تنش شغلی و تناسب سازمانی، مستقیما بر سازمانی و عوامل زمینه
، 3پایشی گذارد در حالی که ویژگیهاي فردي کارکنان مثل کانون کنترل، درونگرایی و خودمی
 یکی از پژوهشهاي اخیر نیز حاکی است که رفتارهاي ضد. کند  ثیر این عوامل را تعدیل میتأ

هاي این پژوهش  دار دارد؛ هم چنین یافته عدالتی سازمان همبستگی مثبت و معنی شهروندي با بی
قلی پور، پورعزت و سعیدي ( حاکی از نقش تعدیل کنندگی ابعاد شخصیت بر این همبستگی است

  . )1386نژاد، 
  

  مبانی نظري پژوهش
را بیش از دو  "رفتار شهروندي سازمانی"و همکارانش براي اولین بار عبارت 4دنیس اورگان

رفتار شهروندي سازمانی، رفتار فردي آگاهانه است که مستقیماً پاداشی در . دهه قبل به کار بردند
بنابراین رفتار . )2000ران، و همکا  5پادساکف( بخشدپی ندارد ولی عملکرد سازمان را ارتقا می

 .شودتلقی می 6نقشی رود بلکه عملکردي فراشهروندي سازمانی، عملکرد درون نقشی به شمار نمی
 .استشناسایی شده  OCBابعاد  نوع متفاوت از 30نشان داد که تقریباً  پادساکفبررسیهاي 
در هفت موضوع طبقه بندي شده  گوناگوناین سازه از نگاه محققان   تعاریف مفهومیگوناگونی 

اطاعت ) 4 9وفاداري سازمانی) 3 8رادمردي وگذشت) 2 7کننده رفتارهاي کمک) 1: است

 
1- Somech 
2- Pearce and Giacalone 
3- Self- monitoring  
4- Dennis Organ 
5- Podsakoff 
6- extra-role performance 
7- Helping behavior  
8- Sportsmanship 
9- Organizational loyalty 
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  .4توسعه شخصی) 7 3رفتار مدنی) 6 2ابتکارات فردي) 5 1ازمانیس
، تحت OCB پژوهشهاي  همهتوان به این نتیجه رسید که تقریباً   می ،با مطالعه ادبیات موضوع

قوي میان انواع  یشاید جاي تعجب نباشد که تشابه. استقرار گرفته   )1964( 5تزاک مقاله تأثیر
OCB تز اک با بیان ابعاد مورد نظر. وجود داردتز اجوش و نوآورانه ک و ابعاد رفتارهاي خود     
 حمایت از سازمان) 2 همکاري با دیگران) 1: که عبارت است از توان این تشابه را مشاهده کردمی

 ،مثال رايب؛ داشتن نگرش مطلوب به سازمان) 5آموزشی  خود) 4 سازنده داوطلبانه وافکار ) 3
حمایت از  .مردي وگذشت است کننده ابعاد کمک به دیگران و راد همکاري با دیگران منعکس

داوطلبانه و سازنده افکار  ارائه. کننده ابعاد رفتار مدنی و وفاداري به سازمان است سازمان منعکس
توسعه  تمایل به کننده بعد خودآموزشی منعکس .ابتکارات شخصی است کننده بعد کسمنع

کننده وفاداري و شاید  منعکس ،به سازمان داشتن نگرش مطلوب نسبتسرانجام و  ؛شخصی است
نهایتاً باید گفت ابعادي که بیشترین . )2000پادساکف و همکاران،( هم رادمردي وگذشت باشد

  :پژوهشگران به خود جلب کرده، عبارت است ازتوجه را میان 
  اهمیت به همنوعان در سازمان : نوعدوستی
  داشتن وجدان کاري و انجام دادن کارهاي فرا وظیفه اي : وجدان
  رعایت جوانب ادب و احترام: مالحظه ادب و

  جوانمردي و گذشت هنگام وجود منافع  : راد مردي و گذشت
  نجیده و مدنی هنگام تعامالت و تضادها داشتن رفتارهاي س: رفتار مدنی

با  1990توسط اورگان مطرح شد و پادساکف و همکارانش در سال  1988این پنج بعد در سال 
کمک روش تحلیل عاملی براي هرکدام از این پنج بعد، مقیاس سنجش استانداردي ایجاد کردند 

سیاري از پژوهشگران قرار مورد استفاده ب OCBکه این مقیاسها در سالهاي بعد براي سنجش 
  .)1988اورگان، ( گرفت

  

 
1- Organizational compliance 
2- Individual initiative 
3- Civic virtue 
4- Self development 
5- Katz  
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  شهروندي رفتار ضد
 رفتار ضد. شهروندي نسبتاً جدید، و کمتر گسترش یافته است پژوهشها در مورد رفتار ضد

، تعریف شده است؛ ضمن اینکه "کاهد بدرفتاري کارمند که از بازده کار او می"شهروندي 
گیاکالون و ( 3، رفتار ضد اجتماعی)1998، 2باروننیومن و ( 1عبارتهایی نظیر پرخاشگري

، انتقام 6، بزهکاري)2002اسپکتور و فاکس، ( 5، رفتار غیرمولد و ناکارامد)1997، 4گرینبرگ
نیز  )1995، 11رابینسون و بنت( 10و انحراف 9، کینه توزي)1997، 8کی و فولگر اسکارلی( 7جویی

پیش از این، معموالً پژوهشگران این . نیز براي توصیف رفتار ضد شهروندي به کار رفته است
هاي غیر عادالنه در محل  رفتارهاي انحرافی را در محل کار صرفا به مثابه پاسخ کارمندان به تنبیه

در نظر  )1997اسکارلی کی و فولگر، ( و رفتار سوء سرپرستان )1994، 12بال، تروینو و سیمز(کار 
شهروندي به منزله فصل مشترك  تارهاي ضدبر این اساس ابعاد تعریف شده، رف. گرفتندمی

  :مطالعات عبارت است از
شهروندي به هر رفتار آشکار کارمند اشاره  این بعد از رفتار ضد: لجبازي و خودسري )الف

چنین رفتاري به شکلی پیوسته و در . دارد که مستقیما با سیاستها و انتظارات سازمان مغایر است
معرض مشاهده عموم، مدعیانه و خصمانه است؛ براي مثال در سازمانی تجاري،  فروشندگان 

به عدم خوشحالی خود جلب، و بر  خودسر سعی می کنند تا به صورتی آشکار توجه دیگران را
  . عدم موافقت با سازمان ، اعضا و سیاستهاي آن تأکید کنند

شود،   لجبازي و خودسري، که مستقیم و آشکارا ابراز می برخالف :مقاومت در برابر اقتدار )ب
ام تر و بدون اینکه با اعتراض همراه باشد، انج شهروندي به طور کلی درونی این بعد از رفتار ضد

دهند به مثابه نیروي  افرادي که در برابر اقتدار سازمان و مدیریت آن مقاومت نشان می. پذیرد می
 

1- Aggression 
2- Neuman and Baron 
3- Antisocial Behavior 
4- Giacalon and Greenberg 
5- Counterproductive Work Behavior(CWB) 
6- Delinquency 
7- Retaliation 
8- Skarlicki and Folger 
9- Revenge 
10- Deviance 
11- Robinson and Bennett 
12- Ball, Trevino & sims 
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  .کنند اي متفاوت، اغلب به صورت پنهان مانند آتش زیر خاکسترعمل می مخالف و با عقیده
ردن ممکن است به منزله هر رفتاري با قصد سرباز زدن، انکار ک  طفره رفتن یا فرار از کار، )ج

و فراموشکاري در انجام دادن وظایف و مسئولیتهاي مربوط به شغل تعریف شود بویژه در مشاغلی 
که حضور فیزیکی در محلی مشخص مطرح نیست؛ مثل بازاریابهاکه اغلب بیرون از محل و یا در 

مطرح می شود؛  ACBمسیر مأموریت خود قرار دارند، طفره رفتن از کار به مثابه یک جنبه از 
رچه از زیر کار فرار کردن، معضلی است که کم یا بیش در بیشتر سازمانها بویژه سازمانهاي اگ

  .دولتی قابل مشاهده است
تالفی بعضی خطاها و   کینه توزي کارمند، هرگونه رفتاري است که در جهت :کینه توزي )د

  .)2006، 1جلینک و آهرن( شود آسیبهاي درك شده گذشته انجام می
ابراز احساسات فیزیکی و هیجانی فرد براي بیان مخالفت، اعتراض و عصبانیت  :پرخاشگري )ه

نیومن و بارون با . زدن به آنها است خود نسبت به همکاران، سرپرستان، یا مشتریان با قصد صدمه
مرزبندي و تمییز بین پرخاشگري و خشونت محل کار، پرخاشگري در محل کار را به منزله 

کنند  افرادي که با او کار می(کنند زدن به دیگران تعریف می براي صدمهکوششهایی توسط افراد 
نیومن و () استخدام آن قرار دارند یا قبالً قرار داشتند اند یا سازمانهایی که آنها در یا کار کرده

  . )1996بارون، 
 

  معنویت و دین در محیط کار
پیدا شدن جریانی از پژوهشها براي پی بردن به اثر معنویت و دین در سازمانها، تمایل و اشتیاق 

  . فراوانی را هم در جامعه علمی و هم در سازمانها موجب شده است
کند که در یک دوره در ارزشها و نگرشهاي جامعه  دین، آرمانهایی را براي زندگی تعریف می

ین ارزشها و نگرشهایی، رفتار و اقدامات اعضا را بر اساس فرهنگها چن. یابد و افراد انعکاس می
دهد؛ براي مثال، بسیاري از تعطیالت کاري سازمانها به مناسبتهاي دینی و مذهبی وابسته  شکل می

پاك و روز  جمعه عید. ها است است؛ براي مثال روز تولد بودا، مقدسترین روز در تقویم بودایی
فم و ( در تقویم مسیحیان است و ماه رمضان مقدسترین ماه مسلمانان استکریسمس دو تاریخ مهم 
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در چنین روزهایی، احتماال جامعه و اعضاي آن به شکل محسوسی تحت تأثیر . )2004، 1همکاران
  . معنویت ناشی از دین قرار می گیرند

تفاوتهاي  .کند اي ایفا می باورهاي دینی در شکل گیري رفتارهاي اجتماعی نقش قابل مالحظه
خورند و افرادي   ناشی از رفتارهاي وابسته به دین بر روش زندگی افراد، انتخابهاي آنها، آنچه می

معتقد است که وابستگیهاي مذهبی  )1983( 2هیرشمن. گذارد کنند، تأثیر می که با آنها همکاري می
د نشریات، رستورانها و ها، پروتستانها و یهودیها به طور مشخص نگرشهاي آنان را در مور کاتولیک

  . دهد باورهاي سیاسی شکل می
در مطالعه اي جامع، سعی کردند معنویت را در محیط کار ) 2000( 3نخشمس و دوآ
درك و شناسایی «: آنها معنویت را این گونه تعریف کردند. سازي کنند و آن را بسنجند مفهوم

که قابل پرورش است و به دلیل  اینکه بعدي از زندگی کارکنان، درونی و باطنی است؛ بعدي
یکی دیگر از پژوهشهاي جدي با هدف تعریف معنویت » .یابد کارهاي بامعنا در زندگی توسعه می

صورت   )2004( 4در محیط کار و با روشی اکتشافی و کیفی، توسط کینجرسکی و اسکرپنیک
متمایز است و از  نتایج تحقیق آنها حاکی است که معنویت در محیط کار، عبارتی. گرفته است

دیدگاه افراد گوناگون داراي ابعاد فیزیکی، عاطفی، شناختی، بین شخصی، اسرار آمیز و معنوي 
برگیرنده احساس پیوند و ارتباط با دیگران در مقصودي جمعی، حس ارتباط با  است و در واقع در

ریف این دو بر اساس تع. )1385فتاحی، (موجودیتی واالتر و نیز حس تکامل و تعالی است 
پژوهشگر، بعد فیزیکی بر نوعی احساس و هیجان مادي داللت دارد که وضعیتی مطلوب از 

بعد عاطفی، اثر مثبتی است که با احساس عمیقی از . انگیزش و انرژي مثبت را مد نظر قرار می دهد
که  بعد شناختی، مبین نوعی احساس تأیید و تصدیق خودآگاهی است. لذت و بهزیستی همراه است

بر همنوایی بین ارزشها و باورهاي فرد و کارش و باور داشتن به اینکه براي کاري با معنا استخدام 
بعد میان فردي، شامل احساس اتصال و پیوند با . شده و ناظر به هدف متعالی است، داللت دارد
چیزي فراتر  بعد معنوي نیز احساس اتصال و پیوند با. دیگران و داشتن اهداف مشترك با آنان است

از خود مثل قدرت برتر، عالم هستی یا طبیعت بشري را مد نظر قرار می دهد که در نهایت بعد 
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عابدي ( کند اسرار آمیز بر نوعی احساس کمال و تعالی و حیات و حضور در لحظه داللت می
  . )1386جعفري و رستگار، 

در فرهنگ و ارتقاي تجربه معنویت در محل کار بر چارچوبی از ارزشهاي سازمان معیار    
برتري کارکنان از طریق کار، آسان سازي ادراکی از همبستگی با یکدیگر در فرایندي داللت دارد 

هدف از معنویت در محل . )2003، 1کگیاکالون و جارکیوی(که به تکامل و کامیابی می انجامد 
است؛ نگرشهاي مثبتی شامل تمرکز کار، توانایی توسعه نگرشها و ارتباطات مثبت با دنیاي پیرامون 

بر سالمت، شادي، قوي شدن، صفاي درونی، درك حقیقت و ایجاد ارتباط با دیگران با همان 
 .)2003، 2لیتزسی( کیفیت ارتباط با خود و نظایر آن

، )2003( 3، و وونگ)1999(، بوراك)2004( هاي گیاکالون و جارکیویک ق دیدگاهمطاب
  :در محل کار عبارت است ازمهمترین ویژگیهاي معنویت 

 ها داشتن ارزشهاي ذاتی فراتر از نقشها، عناوین و داشتهـ  1

 برخورداري از معنا و مقصود صریح به رغم احساس پوچی و آشفتگیـ  2

 تأکید بر صحت و اعتبار، نگرش درونی، خالقیت و انتقالـ  3

 شناخت ابعاد غیرمادي، مقدس و برتر حقیقتـ  4

 خادمانه نسبت به کار و رهبري داشتن نگرشـ  5

 تجسم ارزشهاي معنوي درستی، صداقت، عشق، مهربانی و احترامـ  6

 تأکید بر مسئولیت نسبت به اجتماع، جامعه و محیط زیستـ  7

 در نظر داشتن خدا و اصول معنوي در تصمیم گیریهاي اخالقیـ  8

شخصی و سازمانی بیان  معنویت در محل کار ممکن است به چند طریق در دو سطح متفاوت
به کارگیري معنویت در "بر اساس نتایج تحقیقات . )2003، 4گارسیا ـ زامور و جین ـ کلود( شود

محل کار ممکن است به منافعی در زمینه خالقیت، توسعه فراگرد، خدمت به مشتري، درستی و 
شود  اعتماد، ارضاي شخصی و تعهد هدایت شود که همه به ارتقاي عملکرد سازمانی منجر می

 
1- Giacalone and Jurkiewicz 
2- Litzsey 
3- Wong 
4- Garcia – Zamor and Jean – Claud 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1391، پاییز و زمستان 2، شماره 20سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  64

شوند، آسودگی  وي با کار مرتبط میکارکنانی که به طور معن. )2002، 1کریشناکامار و نک(
توانایی درونی، آرامش، شکیبایی، متانت، سالمت عقلی و روانی و نگرش مثبت بیشتري را تجربه 

که معنویت را به کار  هم چنین بر اساس بعضی از پژوهشها، سازمانهایی. )2003لیتزسی، ( کنند می
محلهاي کار . )1999، 2میتروف و دنتون(ورند گیرند، منافع و موقعیت بهتري را به دست می آ می

برخوردار از فضاي روحانی، حتی اقدامات سودآورتري را به دنبال دارد؛ این گونه شرکتها نسبت 
پژوهشها . به سایر شرکتها درامد خالص، برگشت سرمایه و ارزش سهام و خروجی بیشتري دارند

کنند، روز به روز شکل  با معنویت تلفیق می دهد که وقتی سازمانها سودآوري را هم چنین نشان می
آیا سودآوري و معنویت "اي با عنوان  گیرند؛ هم چنانکه دکتر بنفیل در مقاله بهتري به خود می
کند که ایجاد و پرورش فضاي معنوي در محل کار، بیشتر از ، اظهار می"قطبهایی متضادند؟

به سالمت و بقاي کسب وکار کمک خوشحال نگهداشتن کارکنان اثرگذار است؛ این موضوع 
تواند قابل شمارش  معنویت نمی. اي توخالی استحرکت بالقوه بشر بدون روح، پوسته. کند می

معنویت در محل . )2000، 3تامپسون( شود، اما به هر صورت، اثر آن بر دنیاي شرکتها واضح است
وقتی کارکنان با بعد . )1999فرشمن، ( کند کار به شهود هدایت، و به سوي خالقیت حرکت می

دهند که موجب  شوند، خالقیت بیشتري از خود بروز می معنوي خود در محل کار حاضر می
که  معنویت بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی دارد و سازمانهایی. شود مسرت و خشنودي آنان می

عهد سازمانی دهند با رشد خالقیت، رضایت، عملکرد گروهی و ت معنویت را مورد توجه قرار می
در صورت ایجاد محیطی معنوي، . )1999، 5ترنر( و) 1999، 4فرشمن( شوند بیشتري رو به رو می

کنند و این موضوع به رضایتمندي شخصی  آیند، احساس تکامل می وقتی کارکنان به محل کار می
مانی از شود؛ عالوه برآن به افزایش عملکرد ساز بیشتر و افزایش روحیه همکاري آنان منتهی می

معنویت با تثبیت جو اعتماد در محل کار، . )1999ترنر، (انجامد طریق موفقیتهاي مالی بزرگتر می
این تعهد شامل تعهد کارکنان به سازمان و هم چنین تعهد . )1999باراك، ( دهد تعهد را افزایش می

عنویت، نگرشهاي در سازمانهاي برخوردار از سطح باالي م. سازمان به کیفیت و مشتري خواهد شد
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کارکنان نسبت به سایر سازمانها مثبت تر و بیشتر مورد حمایت، و معرف میزان تعهد بیشتري به 
براي اثربخش بودن، الزم است معنویت . )2001، 1سکی و فرگوسنا زاپلمیلی من، (ارزشها است 

، 2و چونگ نگ و( در فرهنگ سازمان و سیاستهاي سازمانی و اقدامات روزانه آن منعکس شود
  :با برقرار شدن جو معنویت در محل کار، احتماال تغییرات زیر در سازمان رخ خواهد داد. )2003

سازمان، هدفمند و معناگرا خواهد شد؛ فرهنگ مبتنی بر ترس به فرهنگ مبتنی بر عشق تغییر 
می یابد؛ اقدامات و تصمیمات مدیریتی آشکارا با ارزشهاي معنوي مانند درستی، صداقت، محبت، 

امن را  آموزد تا صادقانه بشنود و محلی امید، مهربانی، احترام، و تربیت انطباق می یابد؛ مدیریت می
براي اینکه کارکنان حقایق را بگویند بدون اینکه از واکنش احتمالی دیگران واهمه داشته باشند، 
تأمین کند؛ مدیریت دیوارهاي سلسله مراتب را براي خلق احساسی از اجتماع و القاي احساس 

هستند و چه آنها که "کند؛ مدیریت براي کارکنان بر مبناي اینکه وابستگی در کارکنان، خراب می
، ارزش قائل می شود؛ رؤسا با کارکنان به روشی "کنند براي شرکت چه می"، نه اینکه "شوند می

کنند؛ زیرا افراد را ابزاري براي استفاده و استثمار تلقی  مسئوالنه، محترمانه و همراه با توجه رفتار می
ري کارکنان وجود خواهد و نمی کنند؛رشد قابل توجهی در روحیه، رضایتمندي، وفاداري و بهره

پژوهشها نشان می دهد که در سالهاي آینده، شرکتها ترکیبی از . )2003ونگ و چونگ، (داشت 
؛ هرچند مطالعات تجربی کمی در زمینه دین )1999، 3درشرا( اقلیتهاي نژادي و مذهبی خواهند بود

نی مورد تأکید قرآن و و تنوع سازمانی صورت گرفته است، مطالعات معموال در زمینه ارزشهاي دی
بیشتر به مسائل اطاعت و اختیار و  هک) 1998، 4علی و گیبز(تورات و انجیل در سازمان بوده است 

البته دینی بودن ممکن است با رفتارهاي . رفتارهاي ضد اخالقی و رفتارهاي فرا شغلی می پردازد
  .)1999، 5کریجر و هانسون( مربوط به کار رابطه داشته باشد

اجرت منابع انسانی بین کشورهاي صنعتی در حال رشد باعث ایجاد سازمانهایی با مه   
دیگر شرکتها در . )1993، 6فرناندز( تفاوتهاي نژادي، دینی و متفاوت در شیوه زندگی شده است
اي از انسانهایی با آداب و رسوم، داخل مرزهاي ملی و قومیتی قرار ندارند و شرکتها به مجموعه
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دین در این امتداد می تواند بعضی از رخدادهاي درون . شوندمتفاوت تبدیل میدین و نژاد 
شرکتها از بعد مدیریتی به گسترش فعالیت خود به کشورهاي . سازمانی را براي مدیران توضیح دهد

بسیاري از کشورها اقتصاد و اجتماع . یابند که ادیان و آداب و رسوم متفاوتی دارنددیگر توسعه می
ه سیاسی خود را بر اساس دین خاصی بنا کرده اند؛ لذا اگر شرکتی قصد گسترش فعالیت و سامان

  . خود را در آن کشورها داشته باشد، باید دین را به حساب آورد
دهند با مخاطرات کمتري در برابر استخدامهاي شرکتهایی که نسبت به دین حساسیت نشان می

شوند؛ چنین شرکتهایی باید مطمئن شوند که و به رو میغیر عادالنه و سیاستهاي انتخاب و ارتقا ر
سیاستهاي آنها با قوانین موجود در مورد استخدام اقوام گوناگون همخوانی دارد ضمن اینکه طبق 

. ثیر قرار می دهدأباورهاي دینی قراردادهاي روانی را تحت ت ،)2000(دیدگاه فتالیانیس و راجا
راسمی به نام روزه دارند که باعث توسعه نوعی حس دوستی مسلمانان و شاخه شرقی ارتدوکسها م

   آنها چنین بحث. اي تعریف نشده استشود، ولی در دینهاي دیگر چنین وظیفهبین افراد می
تواند تحقیقات بیشتر می. تواند بر قراردادهاي روانی افراد اثر بگذارداند که باورهاي دینی میکرده

بینی کننده مؤثر بر قضاوت و اعتماد به کارگیرد یا اثر آن را بر ل پیشمذهبی بودن را به منزله عام
در مجموع هرچند پژوهشهاي بسیار . در سطح فردي و گروهی بررسی کند1رفتار خود خدمتی

ناچیزي در این زمینه صورت گرفته است، پیشنهاد می شود دین به عنوان یکی از مهمترین عوامل 
  . مانی مورد مطالعه قرار گیردپیش بینی کننده رفتارهاي ساز

  
  روش تحقیق

شامل کارکنان یک نهاد عمومی غیر دولتی شاغل در تهران با جمعیتی  جامعه آماري تحقیق
هاي شغلی متفاوت، گونه گونی وظایف در  سطوح مختلف تحصیلی، رده. است نفر 2600بالغ بر 

جدیدالتأسیس و در حال بخشهاي خدماتی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی در سازمانی نسبتا 
آورد که نتایج آن  گسترش، جامعه آماري مناسبی را براي پژوهش کاربردي و توصیفی فراهم می

نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده، و دوبار به  236نمونه آماري شامل .  قابل تعمیم باشد
 حدود راساس جدول مورگان،قابل تأمل است که اندازه نمونه آماري ب. پرسشنامه ها پاسخ داده اند

 
1- Self Serving 
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پرسشنامه توزیع شد و سرانجام  300آوري اطالعات براي اطمینان  هنگام جمع. نفر براورد شد 230
  . پرسشنامه کامال تکمیل شده در تحلیل مورد استناد قرار گرفت 236
به پاسخ دهندگان اطمینان داده شده که . ها از طریق پرسشنامه صورت گرفت گرد آوري داده 
ام آنها کامالً محرمانه است و به هیچ طریق فاش نخواهد شد؛ از این رو هیچ سؤالی براي اطالعات ن

ها با مقیاس پنج گزینه اي طیف لیکرت به صورت کامالً  همه گویه. شخصی افراد طراحی نشد
  . طراحی شد) 1(کامالً مخالفم )2(مخالفم )3(نظري ندارم) 4(موافقم) 5(موافقم
  

  ابعاد متغیرها و تعداد سؤاالت هر کدام :1جدول شماره 
  مجموع سؤاالت  ابعاد  متغیرهاي مورد بررسی

  احساس معنا در کار  معنویت کاري
  احساس همبستگی با دیگران

  ادراك همسویی با ارزشهاي سازمان

15  

  جوانمردي وگذشت  رفتار شهروندي سازمانی
  وجدان

  نوع دوستی
  رفتار مدنی

  ادب و مالحظه

18  

  لجبازي و خودسري  شهروندي سازمانی رفتار ضد
  مقاومت در برابر اقتدار 

  طفره رفتن
  کینه توزي

 پرخاشگري  

25   

 
در طراحی سؤاالت پرسشنامه دقت الزم به عمل آمد تا سؤاالت از سادگی و وضوح کافی 

 پرسشنامه پیش آزمون، و 30براي تعیین پایایی پرسشنامه یک نمونه اولیه شامل . برخوردار باشد
ها میزان ضریب اعتماد با روش آلفاي  هاي به دست آمده از این پرسشنامه سپس با استفاده از داده

 25ضد شهروندي با  کرونباخ محاسبه شد که پس از حذف تعدادي از سؤاالت براي سؤاالت رفتار
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درصد  و معنویت  88سؤال، عدد  18درصد و براي سؤاالت رفتارهاي شهروندي  87سؤال عدد 
دهد که پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت این اعداد نشان می. درصد به دست آمد 86عدد  کاري

براي تعیین روایی پرسشنامه عالوه بر . اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است
رم در تجزیه و تحلیل داده ها از ن. روش تحلیل محتوا،  روش تحلیل عاملی نیز به کار گرفته شد

   .ها در نظر گرفته شد براي آزمون فرضیه% 1بهره گرفته، و سطح خطاي  16نسخه  SPSSافزار 
  
  هاي تحقیقیافته

این آزمون از . براي سنجش فرضیات تحقیق از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است
به کار آزمونهاي ناپارامتري است که براي ارزیابی همانندي دو نمونه وابسته با مقیاس رتبه اي 

یک نمونه (همچون آزمون مک نمار، این آزمون نیز مناسب طرحهاي ماقبل و مابعد است  .رود می
و یا دو نمونه که از یک ) ؛ یعنی قبل از ماه رمضان و هنگام ماه رمضاندر دو موقعیت مختلف

تواند  رها میبنابراین متغی ؛گیرد این آزمون اندازه تفاوت میان رتبه ها را در نظر می. جامعه باشند
دو نمونه اي وابسته است  tاین آزمون متناظر با آزمون . باشدداشته اي جوابهاي متفاوت و یا فاصله

نمونه هاي به کار برده شده در . جانشین خوبی براي آن است tشرایط آزمون نداشتن و در صورت 
ور که در  دو جدول همان ط .باشد) جفت شده(این آزمون باید نسبت به سایر صفتهایش جور شده 

  OCBمنفی است و این بدین معنی است که  OCBزیر نشان داده شده است، حد پایین و باال در 
در سطر دوم هم چنانکه  .قبل از ماه رمضان کم بوده ولی در ماه رمضان افزایش پیدا کرده است

ماه رمضان زیاد  قبل از ACBمالحظه می شود، حد پایین و باال مثبت، و این بدین معنی است که 
در سطر سوم که به معنویت مربوط است حد باال و .  بوده ولی در ماه رمضان کاهش یافته است

پایین منفی، و این بدین معنی است که معنویت قبل از ماه رمضان کم بوده ولی در ماه رمضان 
  .    افزایش پیدا کرده است
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  رتبه ها: 2جدول شماره 

  N  رتبه ها مجموع رتبه هامیانگین 

  رتبه هاي منفی            بعدـ  رفتار شهروندي سازمانی قبل
  رتبه هاي مثبت
  پیوندها
 مجموع

76a 

156b 

12c 

244 

83.50 

132.58 

6346.00 

20682.00 

  رتبه هاي منفی      بعدـ  شهروندي سازمانی قبل ضدرفتار 
  رتبه هاي مثبت
  پیوندها
 مجموع

167d 

76e 

1f 

244 

133.37  
97.02 

22272.50 

7373.50 

  رتبه هاي منفی                                     بعدـ  قبل معنویت
  مثبت رتبه هاي

  پیوند ها
 مجموع

0g 

83h 

153i 

236 

00. 

42.00 

00. 

3486.00 

  
a. بعد از ماه رمضان رفتار شهروندي سازمانی  < قبل از ماه رمضان رفتار شهروندي سازمانی   

b. بعد از ماه رمضان رفتار شهروندي سازمانی  > قبل از ماه رمضان رفتار شهروندي سازمانی   
c. بعد از ماه رمضان رفتار شهروندي سازمانی =قبل از ماه رمضان رفتار شهروندي سازمانی   

d. بعد از ماه رمضان شهروندي سازمانی ضد رفتار >قبل از ماه رمضان شهروندي سازمانی ضد رفتار  

e. بعد از ماه رمضان شهروندي سازمانی ضد رفتار <قبل از ماه رمضان شهروندي سازمانی ضد رفتار  

f. بعد از ماه رمضان شهروندي سازمانی ضد رفتار =قبل از ماه رمضان شهروندي سازمانی ضد رفتار   

g. معنویت بعد از ماه رمضان>معنویت قبل از ماه رمضان    

h. عد از ماه رمضانمعنویت ب <معنویت قبل از ماه رمضان   

i. معنویت بعد از ماه رمضان= معنویت قبل از ماه رمضان   
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  آزمون مقایسه زوجی: 3جدول شماره 

sig. 
(2-tailed) 

  درجه
 t آزادي

 اختالف زوجها

  

% 95فاصله اطمینان 
 اختالفها

  اختالف
 میانگینها

  انحراف
 معیار

 میانگین

 پایین  حد حد باال

000/ 243 006/8 - 30634/- 50643/- 05077/ 79300/ 40643/- 

رفتار 
شهروندي 
سازمانی 

  بعدـ  قبل

000/ 243 408/7 696195/ 403717/ 074241/ 159689/1 549956/ 

 ضد رفتار
شهروندي 
سازمانی 

 بعدـ  قبل

000/ 235 214/10- 56932/- 84143/- 06906/ 0690/1 70538/- 
 معنویت
 بعدـ  قبل

  
براي معنا داري در آزمون رتبه اي ویلکاکسون به کار می رود که براي هر سه متغییر  zآماره 

  .است که نشانگر معنا داري آزمون است 0.000برابر با 
  

  بحث و نتیجه گیري
بدین . این مقاله در صدد بررسی تأثیرات روزه بر رفتارهاي روزمره افراد در سازمانها است

سؤال به منظور تعیین وضعیت معنویت، رفتار شهروندي و رفتار ضد  25منظور پرسشنامه اي با 
نفر توزیع شد و   300شهروندي کارکنان در سازمان در دوره قبل و هنگام ماه مبارك رمضان بین 

 . ج زیر بر اساس مبانی نظري و مقایسه آن با نتایج استخراج شده از پرسشنامه تنظیم گردیده استنتای

بر اساس مبانی نظري در صورتی که رفتار ضد شهروندي در سازمانی کاهش پیدا کند، این 
لجبازي و خودسري به حداقل میزان خود می رسد، زمینه پذیرش  :آثار را در بر خواهد داشت
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شود، کینه توزي میان کم می) فرار از کار( گردد، طفره رفتنمدیریت سازمانی فراهم می اقتدار و
از سوي دیگر با تقویت رفتار . کارکنان و پرخاشگري نسبت به یکدیگر به حداقل می رسد

شهروندي در سازمان، رادمردي، وفاداري سازمانی، ابتکارات فردي، رفتار مدنی و توسعه شخصی 
؛ هم چنین ظهور معنویت در سازمان موجب مسرت و خشنودي شغلی، تثبیت جو گسترش می یابد

اعتماد در محل کار، افزایش تعهد، افزایش عملکرد گروهی، تأکید بر مسئولیت نسبت به اجتماع 
آثار وجود معنویت در سازمان و رفتار شهروندي سازمانی با یکدیگر سازگاري زیادي . می شود
  . دارد

کند که، رفتار شهروندي سازمانی قبل از ماه رمضان تایج این تحقیق بیان میبه طور خالصه  ن
رفتار ضد شهروندي قبل از ماه رمضان زیاد . کم بوده ولی در ماه رمضان افزایش پیدا کرده است
معنویت قبل از ماه رمضان کم بوده ولی در ماه . بوده ولی در ماه رمضان کاهش پیدا کرده است

دهد که توان استفاده از فضاي معنوي براي این نتایج نشان می. دا کرده استرمضان افزایش پی
تواند در رفتار سازمانی نقش ایجاد رفتارهاي مطلوب در سازمانهاي ایرانی وجود دارد و دین می

ها و الگوهاي غربی تاکنون مدیران در کشور براي بهبود رفتار سازمانی از شیوه. خاصی ایفا کند
ه اند و البته نتایجی هم به دست آمده است ولی شناسایی عوامل بومی اثرگذار، که به استفاده کرد

  .تواند الگوي جدیدي پیش روي مدیران قرار دهدکشور ایران منحصر است، می
چون . پیشنهاد می شود تأثیرات عوامل دیگر همچون اثر محرم بر رفتار مورد بررسی قرار گیرد

  . در سازمانها فراگیر است و می تواند تأثیرات زیادي در رفتار بگذارد اثر محرم نیز مثل اثر رمضان
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