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 چکيده
و رفتار مدنی در میان مدیران  ی رهبری معنوی، کاریزماتیکپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

توصیفی از نوع  مدارس ابتدایی شهرستان نقده انجام شده است. با استفاده از روش پژوهش

ای متناسب با طبقهنفر از مدیران با توجه به جنسیت و سن و سنوات به صورت  ۰۹، همبستگی

های پژوهش از گردآوری داده. برای از طبقات به طور تصادفی انتخاب شدندی هر یک اندازه

قق ی محفرای و پرسشنامه معنوی رهبری ی، پرسشنامهمدنی سازمانی اورگان رفتار یپرسشنامه

ده از ضریب آلفای سنجش میزان پایایی با استفا ساخته رهبری کاریزماتیک استفاده شد. برای

و رهبری  α=۱۸/۹ معنوی رهبری ،α=۰۹/۹ی رفتار مدنی سازمانی اورگان پرسشنامه ،کرونباخ

های پژوهش و با آوری بر اساس فرضیهها پس از جمعداده  به دست آمد. α=۱۸/۹کاریزماتیک 

و د رهبری معنوی که بین ابعا شد. نتایج نشان داد تحلیل چندگانه رگرسیون استفاده از تحلیل

ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین رهبری کاریزماتیک و رفتار مدنی رفتار مدنی سازمانی رابطه

 ی مثبت و معناداری وجود دارد. سازمانی رابطه

  ، رهبری کاریزماتیک.رفتار مدنی سازمانی، رهبری معنوی :واژگان کليدي
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 2 زهرا تقی ملک . 1قشالق  يمحمد وشیپر

 لمحن.، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، مهاباد، ایراعلوم تربیتیی، گروه مدیریت آموزش، استادیار۸
 .مهاباد ی،واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالم برنامه ریزی درسی،ارشد یکارشناس یدانشجو ۹

 

  نام نویسنده مسئول:

 قشالق يمحمد وشیپر

رهبري معنوي و رهبري ي رفتار مدنی سازمانی با بررسی رابطه

 بين مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده  در کاریزماتيک 
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 مقدمه
 فراموش را هاانسان اهمیت و نقش مدیران اغلب اما باشند،می سازمانی اهداف به دستیابی عامل ترینمهم و عمناب ترینارزش با هاانسان

 دیدیش تحوالت و تغییرات با هاسازمان امروزه که باشد، در حالیمی دسترس در همیشه نیاز مورد انسانی نیروی کنندمی تصور زیرا کنند،می

 هامانساز پیشرفت و حیات حفظ موجبات کنونی، متالطم در محیط تواندمی و خالق انسانی متخصص نیروی تنها و هستند روبرو در محیط

 لنس به را هاآن شرایطی، نیاز چنین در هاآن اثربخشی لزوم و رقابت افزایش ها،سازمان بر و حاکم متحول کامالً شرایط کند.در واقع فراهم را

 هایانسازم ممیز وجه کارکنان این تردیدکنند، بیمی یاد سازمانی سربازان عنوان با هاآن از که نسلی. کندمی آشکار کارکنان از ارزشمندی

 و رسمی وظایف از فراتر چشمداشتی هیچبی آن، اهداف تحقق برای دانند ومی خود موطن را سازمان زیرا هستند، اثربخش از غیر اثربخش

 ،مدیریت و علم سازمان در ادبیات را سودمند و انتظار از فراتر هایتالش این نیستند. امروزه ارکوششی فروگذ هیچ از کرده، عمل خود معین

 هب اما نیستند شغل انجام و سازمان رسمی الزامات جزء که هاییرفتار خوانند. رفتار مدنی شهروندی مجموعهمی سازمانی شهروندی رفتارهای

 براینان. بشودمی نگریسته اختیاری امر یک عنوان به رفتارها مجموعه این کارکنان سوی از غالباً. کنندمی کمک سازمانو  کار اثربخشی

 اضافه طریق از رفتارها این که است مطلب این یکننده بیان سازمانی شهروند رفتار تعریف  این. گیرد قرار تقدیر مورد رسمی بطور تواندنمی

 شهروند رفتار چرا که این توجیه جهت دلیل چندین. دارد سازمان اثربخشی برروی اصیخ تاثیر کاری محیط به اجتماعی چارچوب نمودن

 کمیاب، منابع گسترش به نیاز کاهش مدیریتی، وریبهره افزایش: جمله از ،دارد وجود دهدمی قرار تاثیر تحت را سازمان اثربخشی سازمانی

 امروزه لذا، است؛ مالزم اجتماعی، تحول با و جامعه یاداره در بنیادی امور از یرهبر .دهدمی افزایش را ی کارکنانروحیه که محیطی ایجاد

 افلهق از اینکه برای و اندکرده احساس را کاری هایو خالقیت ایریشه تغییرات به نیاز همواره، مواجهند، جهانی رقابتی محیط با هانکه سازما

 ازمانس درون در بنیادی ایجاد تغییرات در خاصی درایت و شجاعت جسارت، با که اندکرده یرهبران به معطوف توجه خود را غالباً نیفتند، عقب

  .دارند سعی

 عبارتند وری بهره در است. عوامل کارآمد بهینه وریبهره یا وریبهره در ممکن سطح باالترین به دستیابی سازمانی هر هدف ترینمهم

 هایهدف به رسیدن برای ابزارها ترینمهم از یکی و کارآمد ماهر انسانی نیروی گمانبی انسانی. روینی و کار انجام هایروش ابزار، از: سرمایه،

 امکانات و فناوری بهترین و سرمایه بیشترین از سازمان اگر یعنی دارد، سازمان وریکاهش بهره و افزایش در مهمی نقش زیرا است، سازمان

 ترینحیاتی انسانی، یسرمایه واقع در (.۸8۱۸رسید )مهداد،  نخواهد خود هدف به باشد، باانگیزه و ولدم انسانی فاقد نیروی اما باشد، برخوردار

 انسانی خواهد داشت. نیروی به دنبال را جامعه ترقی و پیشرفت و است سازمان کارایی و اثربخشی افزایش راه تریناساسی و عنصر راهبردی

 و پایداری رقابتی مزیت بلکه است، دیگر هایبه سازمان نسبت سازمان یک برتری برای عاملی تنها نه سازمان، هایارزش و اهداف به متعهد

 .(۸8۱1)رضاییان و کشته گر،  شودمی تلقی هاسازمان از بسیاری برای

 در لشغ اصلی هایفعالیت از بخشی عنوان به حال این با ولی مفیدند، سازمان برای که هستند هاییرفتار سازمانی، شهروند رفتارهای

 تقیماًمس است ممکن که چند هر گیرند،می صورت منابع سازمان از حمایت منظور به کارکنان طرف از اغلب ها،رفتار این. شوندنمی گرفته نظر

 (.۸8۱۰، به نقل از مرزوقی و همکاران، )۱۹۹۹، ۸باشند)هوسام نداشته دنبال به شخصی منافع

شود که فرد در محیط کار از خود توان گفت که رفتار مدنی سازمانی به رفتارهای اختیاری اطالق میمیبا توجه به مطالب بیان شده 

 ها، رهبری. در این میان در سازمانوری سازمان نیز اثر گذار باشدتواند روی بهرهدهد که این رفتارها، شامل ابعاد مثبتی بوده که میبروز می

ی در . رهبری معنوشودار مدنی سازمانی داشته که در این تحقیق به رهبری معنوی و کاریزماتیک اشاره مینیز تأثیر بسزایی روی بروز رفت

شود که رهبر سازمان عالوه بر امور مادی سازمانی به امور معنوی کارمندان یعنی اخالق و رفتار و منش آنان واقع به نوعی از رهبری اطالق می

توان بیان داشت که چنین رهبری با تسلط پردازد. اما در مورد رهبری کاریزماتیک میی سازمان میبه ادارهتوجه کرده و از طریق همین امور 

ند ها خوشایکنند که از نظر کارکنان نیز حتی امور سازمانی و انجام آنعاطفی و روحی بر کارمندان آنان را وادار به اطالعات از امور سازمانی می

 پردازند.آنان نیاز به تشویق و تنبیه نیز نداشته و به نوعی با ایمان به رهبر کاریزماتیک به انجام امور میبوده و در این مورد حتی 

 انجام بر که عالوه است نیازمند پرسنلی به است، متعددی های مأموریت و وظایف دارای آموزش و پرورش سازمان اینکه به توجه با

 از را رفتارها این پرسنل اینکه برای و دهند نشان خودشان از گذشت و فداکاری ایثار، هانآ انجام در شغل شرح اساس بر محوله وظایف

 وردم سازمانی شهروندی رفتار با را کاریزماتیک و معنوی رهبری هایویژگی بین یرابطه تا است این دنبال به محقق دهند. نشان خودشان

افرادی هستند که به نوعی از طریق علم و دانش  با در مواجهه مستمر طور به و پرورشافراد شاغل در آموزش  اساس بهمین .دهد قرار مطالعه

 به کههنگامی حساس، یروحیه داشتن و خود خاص مشکالت به توجه با افراد با یکدیگر درارتباطند، یا تعلیم و تربیت خود یا دیگری. این

 مستقیمی ارتباط همکاری این که دارند فراوانی مساعدت و همکاری انتظار ارات،اد آن رسالت به توجه با و کنندمی مراجعه مدارس یا ادارات

                                                           
1  Hossam 
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 یفضا توانندمی باشند برخوردار مناسبی سازمانی مدنی رفتار از کارمندان این اگر دارد. حال مربوطه ادارات مختلف هایبخش کارمندان با

 بنامناس کننده مراجعه افراد برای هم و آن کارمندان برای هم اداری فضای اینصورت غیر ایجاد کنند و در آنان مشکالت حل برای را مناسبی

 اب سرخوردگی این که شد خواهند روبرو سرخوردگی با نیز کنندگان مراجعه و ننموده رضایت احساس آن در کارکردن از افراد که شد خواهد

 تواندمی  کاریزماتیک و معنوی مناسب رهبری بین این در. دگرد ناپذیری جبران صدمات بروز باعث است ممکن آنان خاص مشکالت به توجه

 آن به کنندگان مراجعه برای هم و کارمندان برای هم که شود مناسب رفتارهای بروز باعث و داده ارتقا کارمندان در را شهروندی مدنی رفتار

 نویمع رهبری هایمؤلفه اساس بر سازمانی مدنی رفتار نیبیحاضر، پیش با توجه با مطالب ذکر شده هدف پژوهش .بود خواهد خوشایند اداره

 باشد.مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده می بین در کاریزماتیک و

 است. رهبری شده شروع بیستم قرن در زمینه این در علمی تحقیق است، بوده سال هزاران برای عالقه مورد موضوع یک رهبری اگرچه

(. ۸8۰۹، به نقل از ابراهیم پور و همکاران، ۹۹۹۹، ۹ همکاران و جاج) شود،می شهروندی رفتار بروز باعث که است عواملی از یکی معنوی

 انیسازم شهروندی رفتار مقاله این دیگر متغیر اساس همین بر شود،می شهروندی بروز رفتار باعث که است عواملی از یکی معنوی رهبری

 فرهنگی) است شده عمومی یحوزه وارد کم کم خصوصی یحوزه از و ؛گرفته قرار توجه مورد خیرا هایدهه در معنوی رهبری همانند که است

 .(۹۹۹2همکاران،  و

 لبج خود به را زیادی مدیران و محققان توجه دارند، سازمان عملیات اثربخشی بر تأثیر زیادی که کارکنان شغلی رفتارهای از دسته آن

 قشین درون عملکرد اکثراً به  سازمانی، و اثربخشی شغلی رفتارهای میان یرابطه بررسی جهت خود العاتمط در گذشته محققان در. اندکرده

 نسازما رسمی هاینقش و وظایف شرح در که شودمی اطالق کارکنان شغلی رفتارهای آن به نقشی درون عملکرد. کردندمی توجه کارکنان

 ثربخشیا بر فرانقشی عملکرد تأثیر برای زیادی اهمیت محققان. شوندمی داده پاداش و شناسایی سازمان رسمی سیستم توسط و شده بیان

 هروندیش رفتارهای فرانقشی، هایرفتار یدرباره گرفته صورت سازیهای عملیاتی و هاسازیمفهوم ترینمتداول از یکی .باشندمی قائل سازمانی

 (.8۱1۸، نقل از صنوبری،۸۰۱۱، 8باشد )اورگانمی سازمانی

 قرار توجه مورد سالمت سطح ارتقای هایفعالیت برای مناسب مکان یک عنوان به و یافته زیادی اهمیت کار محیط اخیر های سال در

 یزانم توانمی کار محیط در همچنین. آوردمی فراهم را فرد زندگی یشیوه بر تأثیر برای مناسب امکانات و فرصت کار، محیط. است گرفته

 اما .است انکارناپذیر مختلف ادارات و هاسازمان در سازمانی شهروندی رفتار اهمیت گرفت، نظرتحت را هابیماری برابر در فرد پذیریآسیب

 .(۸8۰۹نقندر، جی و امیر پور سلطانی زرندی)شود می ترموشکافانه و تردقیق آن به هانگاه شود،آن می از صحبت که هنگامی

 در ماهیت با سازگاری و مشتریان انتظارات و نیازها ارضای جهانی، یصحنه در رقابت منظور به هاسازمان کنونی، پرچالش دنیای در 

 است این بر قاداعت زیرا کنند؛ عمل شغلشان در شده تعیین نقش و وظیفه از فراتر که گیرند کار به را کارکنانی تا تالشند در شغل، تغییر حال

 گفت وانتمی و دهدمی قرار تأثیر تحت را ها برنامه در کارکنان مشارکت یابد،می انعکاس عملکرد ارزشیابی در نقش از فراتر رفتارهای این که

 (.۸8۱۱نیا و همکاران، باشد )ملکی نفس عزت و سازمانی تعهد شغلی، درگیری بر مؤثر عاملی

 فردی تمایالت وی، به اعتقاد. کرد نقش مطرحفرا تارهایعنوان رف تحت را سازمانی شهروندی ی رفتارهپدید بارنارد، ۸۰8۹ یدهه در

 اهداف به دستیابی جهت در باید تنها نه تالشها این او، نظر از .است ضروری سازمانی اهداف به دستیابی راستای در فعاالنه تالش جهت

 عوامل خصوص در بارنارد یایده از ختلفیم هایبخش. باشند مؤثر نیز سازمان خود از جهت حفاظت در است ضروری بلکه. باشند سازمانی

 ادافر خودجوش هایکمک برجستگی و اهمیت او .است شده مطرح همکاری برای تمایالت قالب در سازمانی رفتار شهروندی یتعیین کننده

 اختهس روشن پیش از بیش مانیساز شهروندی رفتار مفهوم تبیین در را گیرند، می قانونی قرار اختیارات و قراردادی تعهدات ماوراء در که را

 (.۹۸، ص۸8۱۰ و دیگران، نژاد سبحانی)است 

 

 تحقيق اهداف

 :هدف کلی
های رهبری معنوی و کاریزماتیک در بین مدیران مدارس ابتدایی بینی رفتار مدنی سازمانی بر اساس مؤلفههدف کلی تحقیق حاضر، پیش

 شود:داف حزئی زیر نیز دنبال میشهرستان نقده است. از ین رو در راستای این هدفؤ اه

 بینی رفتار مدنی سازمانی بر اساس رهبری معنوی در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقدهپیش .۸

 های رهبری معنوی در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده.شناسی سازمانی بر اساس مؤلفهبینی وظیفهپیش .۹

                                                           
2 Judge et al   
3 Organ 
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 های رهبری معنوی در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده س مؤلفهبینی نوع دوستی سازمانی بر اساپیش .8

 های رهبری معنوی در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده بینی فضیلت مدنی سازمانی بر اساس مؤلفهپیش .4

 ستان نقده های رهبری معنوی در میان مدیران مدارس ابتدایی شهربینی جوانمردی سازمانی بر اساس مؤلفهپیش .۸

 های رهبری معنوی در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده بینی احترام و تکریم سازمانی بر اساس مؤلفهپیش .2

 رفتار مدنی سازمانی بر اساس رهبری کاریزماتیک در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده بینی پیش .1

 های رهبری کاریزماتیک در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده شناسی سازمانی بر اساس مؤلفهبینی وظیفهپیش .۱

 های رهبری کاریزماتیک در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده بینی نوع دوستی سازمانی بر اساس مؤلفهپیش .۰

 دایی شهرستان نقده های کاریزماتیک معنوی در میان مدیران مدارس ابتبینی فضیلت مدنی سازمانی بر اساس مؤلفهپیش .۸۹

 های رهبری کاریزماتیک در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده بینی جوانمردی سازمانی بر اساس مؤلفهپیش .۸۸

 های رهبری کاریزماتیک در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده.بینی احترام و تکریم سازمانی بر اساس مؤلفهپیش .۸۹

 

 هاي پژوهش  فرضيه

 هاي اصلیهفرضي
 بینی کنند.توانند ابعاد رفتار مدنی سازمانی را در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیشرهبری معنوی می .۸

 بینی کنند.رفتار مدنی سازمانی را در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیشرهبری کاریزماتیک،  .۹

 

 هاي فرعیفرضيه

 بینی کنند.شناسی را در مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیشوظیفه توانند بعدمیهای رهبری معنوی مؤلفه .۸

 بینی کنند.دوستی را در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیشنوع توانند بعدهای رهبری معنوی میمؤلفه .۹

 بینی کنند.ارس ابتدایی شهرستان نقده پیشفضیلت مدنی را در میان مدیران مد توانند بعدهای رهبری معنوی میمؤلفه .8

 بینی کنند.جوانمردی را در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیش توانند بعدهای رهبری معنوی میمؤلفه .4

 بینی کنند.احترام و تکریم را در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیش توانند بعدهای رهبری معنوی میمؤلفه .۸

 کنند. ینبیشیپ مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده انیرا در م شناسیفهیوظ بعد ی توانندمرهبری کاریزماتیک  هایمؤلفه .2

 ند.کن ینبیشیپ مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده انیرا در م دوستی نوع بعد توانندیم کیاتمزیکار یرهبر هایمؤلفه .1

 نند.ک ینیبشیپ مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده انیرا در م یمدن لتیفض بعد توانندیم کیماتزیکار یرهبر هایمؤلفه .۱

 کنند. ینبیشیپ مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده انیرا در م یجوانمرد بعد توانندیم کیماتزیکار یرهبر هایمؤلفه .۰

 کنند. ینبیشیپ مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده انیدر م را میاحترام و تکر بعد توانندیم کیماتزیکار یرهبر هایمؤلفه .۸۹

 

 مبانی نظري
ای میالدی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ۸۰۱۹ی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اویل دهه

 ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولیسایی مسئولیتی رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت، بیشتر برای شناکه در زمینه

ت گیری و یا حتی گاهی اوقاهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازهشدند. با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابیاغلب نادیده گرفته می

و  ۸8۱1؛ رضایی کلید بری و باقر سلیمی، ۸8۱1، د )مستبصری و نجابی، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودنگرفتندمورد غفلت قرار می

 (.۸8۱1اسالمی، 

به کار گرفته شد، ولی قبل از او افرادی  ۸۰۱8ی ارگان و همکارانش در سال ی رفتار شهروندی سازمانی بوسیلههر چند اولین بار، واژه

ی هفتاد و هشتاد میالدی و قبل از در دهه رفتارهای نوآورانه و خودجوشبا تمایز قایل شدن بین عملکرد نقش و  و کاهن هم همچون کتز

میالدی این موضوع را مورد توجه قرار دادند. اورگان رفتار شهروندی  ۸۰8۱در سال  ها، چستر برنارد با بیان مفهوم تمایل به همکاریآن

داند که ورای الزامات ری و همبستگی و انسجام در محیط کاری میوکارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره

 باعث وجود این با اما است داوطلبانه و فردی رفتار سازمانی شهروندی رفتار که است (. اورگان همچنین معتقد۸8۱4سازمانی است )مقیمی، 

 .(۸8۱2اسالمی و ابولقاسم، )شود می سازمان عملکرد کارایی و اثربخشی ارتقای

 :نمود مطرح زیر شرح به توانمی را ارگان تعریف یمؤلفه هارچ
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 عملیاتی موفقیت و سازمان عملکرد برای که است رفتاری -8باشد؛ می وجهی چند ماهیت دارای -۹رفتار؛   اجبار نه و بودن داوطلبانه -۸

 قرار قدردانی مورد سازمان ساختاردهی طریق از یا و ندارد دنبال به پاداش مستقیم طور به که است رفتاری -4است؛  مهم خیلی سازمان

 .(۸8۱2اسالمی و ابولقاسم، ) گیردنمی

 بودبه برای این وجود با اما باشد نداشته کار محل در ماندن وقت دیر تا و کاری اضافه به نیازی است ممکن کارگر یک مثال عنوان به

 اررفت که گفت توانمی تعاریف این با ماند.می سازمان در خود رسمی کاری تساع از بیشتر سازمان کاری جریان شدن تسهیل و جاری امور

 رفتارهای این اثر در و کنندمی فعالیت سازمان در که است کارکنان فرانقشی رفتارهای ارزیابی و اداره، ،شناسایی دنبال به سازمانی شهروندی

 .(۸8۱4مقیمی، ) بدیامی بهبود سازمان اثربخشی آنان،

 مورد عوامل این از دسته چهار که است واقعیت این بیانگر بر آن، گذاراثر عوامل و OCB بین ارتباط خصوص در تحلیلیفرا هاییبررس

 :از عبارتند که است بوده تحقیقات تأکید

 کارکنان؛ فردی هایویژگی -۸

 شغلی؛  هایویژگی  -۹

 سازمانی؛  هایویژگی -8

 رهبری رفتارهای -4

 هبرر رفتار حمایتی و گرایشات کارکنان، هاینگرش بر عمدتاً ،گرفته صورت همکارانش و ارگان توسط که زهحو این در اولیه تحقیقات

 به ار رهبری رفتارهای قلمرو است، گرفته انجام همکارانش و پودساکوف یبوسیله که رهبری یحوزه رد بعدی تحقیقات. است بوده متمرکز

-گزینجای به مربوط های تئوری در عمدتاً سازمانی و شغلی هایویژگی اثرات. اندداده گسترش تحولی و تعاملی رهبری رفتارهای مختلف انواع

 .است گرفته قرار مطالعه مورد مختلف نظرانصاحب توسط که شده مطرح رهبری های

 کلی عامل این ریان و ارگان اوالً: است متمرکز اصلی محور دو بر دهد،می قرار توجه مورد را فردی هایویژگی که ایاولیه هایپژوهش

 تحقیقات ثانیاً و کنندمی تلقی رهبری حمایتی رفتار از درک و عدالت از درک سازمانی، تعهد کارکنان، رضایت مبنای عنوان به را روحیه بر مؤثر

 هامتغیر نای اهمیت بیانگر که)است  ودهب متفاوت هاهمبستگی این شدت . البتهاست سازمانی شهروندی رفتار با هاآن معنادار ارتباط نشانگر

 .(۸8۱1، به نقل از صنوبری ،۹۹۹۹، 4پادساکف وهمکاران )باشد( می سازمانی شهروندی رفتار تعیین در

 برتری مورد در زیادی هایبحث گذشته یدهه در. باشدمی فرد مثبت روحی حالت تأثیر سازمانی، شهروندی رفتار فهم در دیگر عامل

 متغیرهای تأثیر دیگران و( ۹۹۹۹) همکاران و پادساکف که حالی در. است گرفته صورت سازمانی شهروندی رفتار تعیین در عاطفه بر شناخت

 که کندمی پیشنهاد( ۸۰۰۸) جورج هاییافته اند.داده قرار انتقاد مورد سازمانی شهروندی رفتار مختلف ابعاد بر را مزاجی و شخصیتی خاص

 تی()صف ویژگی اثرات برروی مزاجی حالت اثرات جای به توانندمی اند،پرداخته مزاجی و روحی متغیرهای این بررسی به که قبلی هایپژوهش

 هک حالی در پردازد،می زمان از خاصی ینقطه در فرد احساس چگونگی توصیف به عموماً حالتی اثرات که است ذکر به الزم. نمایند تمرکز

 بین که نمود بیان( ۸۰۰۸) جورج این بر عالوه. باشدمی زمان طول در فرد پایدار هایتفاوت یکننده منعکس ی( عموماً)صفت ویژگی اثرات

 نابراین،ب دارد. وجود رابطه( سازمانی شهروندی رفتار دوستی نوع بُعد) دیگران به کردن کمک برای کارکنان تمایل و کار در مثبت روحی حالت

 در رابطه این که است این از حاکی اخیر مطالعات حقیقت در. کندمی بازی سازمانی شهروندی رفتار در را مهمی نقش( احساسات) عاطفه

 (.۸8۱1، به نقل از صنوبری ،۸۰۰۰، 2و ویلیام و شیاو ۹۹۹۹، ۸باهاراج و جاکس )کند می صدق هم سازمانی شهروندی رفتار خاص ابعاد مورد

 بر هک است قوی ایاندازه به مثبت روحی حالت تأثیر آیا که است نپرداخته مطلب این بررسی به مطالعات ینا از یک هیچ وجود، این با

 رفتار و لی(شغ کفایت )خودکارآمدی بین یرابطه اجتماعی روانشناسی در گرفته انجام هایپژوهش. خیر یا بگذارد تأثیر سازه این کلی تفسیر

 مایلت موارد اغلب در دارند، بیشتری کفایت کنندمی احساس که افرادی که است رسیده نتیجه این هب و است کرده بررسی را گرانهیاری

 باشد انگیزشی این  عوامل از یکی است ممکن کفایت که است داده گزارش  (۸۰۱4) 1بر این، میدالرسکی عالوه. دارند کمک به نیز بیشتری

 رفتار نتظارا که دارد بیشتری احتمال کنندمی کمک دیگران به که افرادی بنابراین، دهد.می قرار تأثیر تحت دیگران به کمک برای را افراد که

 دهد،می ارائه ندهکن کمک فرد که کمکی ازای در. کنند بینیپیش افراد دیگر برای را مثبتی نتایج همچنین و باشند داشته موفقیت به منتهی

، به نقل از ۸۰1۸، ۱کاریولوفسکی) کندمی دریافت را خوب کار یک انجام از حاصل یشاد یا و بیشتر درونی رضایت احساس کننده کمک

 (۸8۱1صنوبری ،

                                                           
4  Podsakoff et al 
5  Bahrach & Jex 
6  wiliams & shiaw 
7  Midlarsky 
8  kayalowski 
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 فسیرت کار محیط در کمک به تمایل عنوان به تواندمی کار در خود کفایت از کارکنان درک که است درک قابل مطلب این مشابه، بطور

 ۸۸به  مربوط تحقیقات از فراتحلیل یک در( ۹۹۹۹) همکاران و اخیر پادساکف هایلسا در. دارد کار خود بر بیشتری تسلط فرد زیرا شود؛

. نمود یمترس را سازمانی شهروندی رفتار مختلف ابعاد بر متغیرها از تعدادی گذاریتأثیر میزان سازمانی، شهروندی رفتار یزمینه در اخیر سال

 ندیمرضایت نظیر شغل با مرتبط متغیرهای: از بودند عبارت اندداشته همساز یابطهر سازمانی شهروندی رفتار با که هاییمتغیر جمله از

 بوده رهبری هایجانشین تئوری مبحث حول عمدتاً تحقیقات شغلی، متغیرهای خصوص در. شغلی خوردباز و شغلی یکنواختی شغلی، درونی

 ،غلیش بازخورد)شغلی  هایویژگی نوع سه هر ،آن بر افزون. است روندیشه رفتار با شغلی هایویژگی پایدار ارتباط بیانگر نتایج که است

 یفهوظ نزاکت، دوستی، نوع) سازمانی شهروندی رفتار مختلف هایمؤلفه با معناداری بطور( شغلی درونی مندی، رضایتشغلی یکنواختی

 رفتار با مثبت ارتباطی شغل، درونی رضایتمندی و شغلی بازخورد که ایگونه به ؛ اندداشته ارتباط( مدنی فضیلت و جوانمردی شناسی،

 رفتارهای و سازمانی هایویژگی بین روابط .دهدمی نشان OCB با منفی ارتباط شغلی یکنواختی حالیکه در داشته سازمانی شهروندی

 نه و ستادی حمایت سازمانی، ناپذیری طافانع سازمانی، رسمیت نه که ایگونه به. است ریختگیهم به دارای ایاندازه تا سازمانی شهروندی

 رفتار هایهمؤلف تمام با گروهی همبستگی یمؤلفه حال هر به ولی. اندنداشته سازمانی شهروندی رفتارهای با مستمری ارتباط فضایی، یفاصله

 وهعال. است داشته معناداری ارتباط کارکنان دوستی نوع با شده ادراک سازمانی حمایت است، بوده مثبت ارتباط دارای سازمانی شهروندی

 .(۸8۱1، صنوبری) اندداشته منفی ارتباط شناسی وظیفه و نزاکت ،دوستی نوع هایمؤلفه با رهبران کنترل از خارج هایپاداش برآن

 نویمع بقای است، یگراند و درونی خود انگیزش یالزمه که هاییرفتار و هاتلقی طرز ها،از ارزش استفاده با که است کسی معنوی رهبر

احساس  همکاران دیگر طریق از سازمان پیروان و از رهبران یک هر که حالی در. دادمی انجام را کار این وی. فراهم کند را سازمان اعضای

؛ سدیلو و ویتوسی و فرای)کندمی مشترک اندازیچشم ایجاد به اقدام معنوی، ، رهبرباشندمعنادار می و اهمیت با شغل دارای که کنندمی

 خود به ی خاصیعالقه کارکنان که گرددمی    موجب انسانی هایاساس ارزش بر اجتماعی/ سازمانی فرهنگ با استقرار معنویرهبر  (.۹۹۹۸

 به قدردانی انخاطر شغلش به آنان از باید و باشندمی اهمیت دارای سایرین نیز که آیدمی آنان بوجود در احساس این و دهند نشان دیگران و

 (۸8۰۹، ، به نقل از گیوریان و همکاران۹۹۹8، ۰آید )فرای عمل

 دارای و سازمانی یادگیرنده ایجاد منظور به که باشدمی سازمانی برای تحول علمی ینظریه یک معنوی رهبری ینظریه حقیقت، در

 پیروان هایقابلیت کارگیری به در را توانایی رهبران نیز نظریه این ،آفرین تحول رهبری ینظریه توجه به با. است آمده بوجود درونی محرک

 یدرون انگیزش اساس مدل بر معنوی رهبری ینظریه. کندمی نگاه تازه از دیدی رهبری به و نموده همساز کامالً امروزی متغیر در محیط خود

 ازخوردب و سازمانی تعهد عضویت، کار، معناداری در دوستی، نوع به عشق هدف، تحقق به ایمان چشم انداز، از ترکیبی که است یافته توسعه

 پیروان اساسی نیازهای به توجه ا رهبری معنوی (. لذ۸8۰۹، ، به نقل از گیوریان و همکاران۹۹۹8 فرای،) باشدمی رهبری هدف ،رهبر عملکرد

 از: عبارتند خالصه طور به ابعاد این. آورد فراهم را آنان توانمندسازی و معنوی موجبات بقای تا باشدمی

 عملکرد. بازخورد -معناداری  –ایمان  -دوستیبه نوع عشق - عضویت - سازمانی تعهد - انداز چشم

 انجام کار سه رهبران معنوی انداز،چشم ایجاد سمت به در حرکت و باشند اندازچشم دارای باید حتماً معنوی رهبران: انداز چشم 

 تحقق را برای زمینه گذارند؛می احترام موجود وضع واقعیت ( به۸8۰۹، ، به نقل از گیوریان و همکاران۹۹۹2 ،۸۹بایشوپ و اسکول) دهندمی

 هایویژگی با معنوی رهبر واقع، در .کنندمی راستاهم اندازچشم یافتن تحقق برای را هر چیزی معنوی رهبران کنند؛می فراهم اندازچشم

 انسازمان ایم اندازچشم تحقق به آنان که کندمی نفوذ در کارکنان ایگونه به و کرده ایجاد سازمان آینده از اندازیخود چشم فرد به منحصر

 معنوی هبرانر بنابراین. دهندافزایش می بیشتر تالش برای را کارکنان درونی یانگیزه این ترتیب به. باشند ارامیدو سازمان یآینده به و آورند

 اهرف نهایت سطح در که کرده فراهم را آنان سازمانی و تیمی توانمندی فردی، موجبات کارکنان برای مشترک هایو ارزش اندازچشم ایحاد با

 .یافت افزایش خواهد کارکنان تندرستی و سالمتی و زیستی

 گذشته زندگی و به خود یعمیق توجه افراد که گرددمی موجب سازمان درون در دوستینوع فرهنگ رواج با معنوی رهبر :دوستی نوع 

 به هبرانر گیرد، شکل افراد بین ارتباطی هایکه شبکه شودمی موجب امر این که کنند؛ برقرار با دیگران مطلوبی روابط و باشند داشته خود

 نمایند. توجه مسئولیت و اختیار واگذاری جهت آنان یو توسعه رشد به نهایت در و نمایند توجه خود کارکنان عالئق نیازها و

 رام این و گرددمی کارکنان کار در به ایمان و معنوی اعتقادات گیریشکل باعث سازمان در معنوی رهبری :ایمان و معنوي اعتقادات

 افزایش باعث نهایت در و دهند انجام نحو به بهترین را خود وظایف اینکه خود، یتوسعه باعث کارکنان در درونی محرک یک عنوان به

 شود.می کارکنان در پذیریمسئولیت
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 درتق باشند، داشته خود به شغل نسبت بیشتری شناخت شودمی باعث که دید کارکنان، از کار معناداری و اهمیت یعنی :معناداري

 شند.با داشته بیشتری آمادگی باالتر هایمسئولیت شپذیر برای نهایت در و دهند افزایش را سازمان آتی و فعلی موقعیت و شرایط تحلیل

 دارای نیز همکاران سایر سازمان و نظر از شغلشان که دهدمی را احساس این به کارکنان سازمان در معنوی رهبری وجود: عضویت

 را و صمیمیت اعتماد جو کارکنان شودمی باعث که همکاران سایر و سازمان نظر از مهم کاری داشتن احساس یعنی عضویت. است اهمیت

-میمتص فرآیند را در خود کارکنان در نهایت و شود تسهیل کارکنان و بین رهبران روابط ،دهند توسعه و تقویت همکاران ایرس و بین خود

 .نمایند کمک در سازمان خود همکاران سایر و رهبران به و کنند و مسئول احساس شریک سازمان هایگیری

 و شودمی سازمان به آنان و وابستگی وفاداری ،هویت احساس باعث کارکنان در تعهد سازمانی ایجاد با معنوی رهبری: سازمانی تعهد

 شود کهمی باعث امر این لذا،. دارد را سازمان در ماندن آرزوی باقی و داندمی خود معرف را سازمان فرد، که آوردبوجود می فرد در حالتی

 داشته اعتماد هاآن به اگر مدیران نهایت در و بردارند گام ازمانس مشکالت حل در جهت و بدانند خود مشکل را سازمان مشکل کارکنان

 .شوندمی سازمان در کارکنان مشارکت باعث افزایش طریق این از ،باشند

 عملکرد بازخورد ای،دوره رسمی بازدیدهای و همچنین هاآن به کارکنان عملکرد روزانه رسمیغیر یارائه با معنوی رهبری: بازخورد 

 د،گیرن قرار منظم مبنای یک بر کارشان و چون چند جریان در کارکنان که شودمی باعث ، بازخورد عملکردرواین از الذ. آوردمی فراهم را آنان

 قطری از در نهایت و نمایند توجه خویش کار کیفیت به نمایند، را تقویت خود عملکرد قوت نقاط ،یابند آگاهی خود های عملکردضعف از

 (.۸8۰۹)گیوریان و همکاران،  بردارند گام سازمان بهبود و اصالح در جهت رهبران سوی از شده کسب اطالعات

 حریکت ایدئولوژیک، هایارزش به گرایش غیرکالمی، ارتباطات رؤیایی، و بخش الهام هایپیام رهبر، نمادین رفتار بر کاریزماتیک رهبری

 و اریفداک یدر زمینه کارکنان از رهبر انتظارات و رهبر به پیروان اعتماد یدرجه نمایانگر ینهمچن ورزد،تأکید می رهبر توسط پیروان فکری

 یشیوه این یواسطه به کارکنان زیرا آورد، وجود به سازمانی در نتایج را توجهی قابل تغییرات تواندمی کاریزماتیک رهبری. آنهاست عملکرد

 ها،شارز در اهداف، تغییر ایجاد یواسطه به توانندمی کاریزماتیک رهبران .دهندمی ترجیح شخصی عمناف بر را سازمانی اهداف که است رهبری

 هارزشا یعنی پیروان خودپنداری به توجه با را شکل تغییر این هاآن .کنند ایجاد هاآن در را شگرفی تغییرات پیروان آرزوهای و عقاید نیازها،

. یردگمی قرار فردی و سازمانی گوناگون هایویژگی تأثیر تحت کاریزماتیک رهبر رفتار نخست، یوهله در. نددهمی ها انجامآن فردی هویت و

 یکغیرکاریزمات رهبران از اثرگذارتر و بوده سازگار گرا،برون هاییاز شخصیت کاریزماتیک رهبران که است داده نشان تحقیقات مثال، برای

 بیشتری سازگاری و از انعطاف که هاییفرهنگ. است تأثیرگذار رهبران بودن کاریزماتیک میزان رب سازمانی همچنین فرهنگ. هستند

ری رهب .کنند استفاده ها فرصت از کاریزماتیک رهبران تا آورند فراهم را هایی توانند زمینهمی جدی و خشک هایفرهنگ از بیش برخوردارند

 چنینهم و کاری هایگروه اعضای میان ایجاد انسجام رهبر، با آنان کردن همسو کارکنان، یانگیزه بردن باال یواسطه به تواندمی کاریزماتیک

 امدهایپی سری یک به دستیابی جهت ترتیب بدین. آورد وجود به هادر آن اساسی کارکنان تغییرات در اثربخشی خود و نفس عزت افزایش

 (.۸8۱۸ اعرابی، و پارسائیان ترجمه رابینز،)بود  خواهیم مثبتی تغییرات چنین نیازمند مطلوب

 (۹ ؛پیروان و اندازچشم به خود تعهد نشان دادن( ۸: کندمی استفاده خود نقش این انجام برای گانه سه ابزارهای از کاریزماتیک رهبر

 صورت به توانمندسازی یتجربه یک یارائه( 8 باشد؛می ضروری سازمان اندازچشم جهت تحقق که رفتارهایی و هاارزش عقاید، بر تأکید

، ۸۸؛ شمیر و آتور۸۰۰۱شوند )کانگر و کانوگو،توانمند می رهبر شده سازیشبیه رفتارهای مشاهده با پیروان یعنی پیروان؛ برای مستقیمغیر

 دهدمی خود نشان از مرحله این رد رهبر که ابتکاری و نامتعارف هایرویکرد (. با۸8۱۱، به نقل از رضاییان و همکاران، ۹۹۹۸، ۸۹؛ بتز۸۰۰8

 .پردازدمی پیروان در توانمندی و نفس به اعتماد احساس القای به (۸8۱۱، به نقل از رضاییان و همکاران، ۹۹۹8، ۸8تامی و کریس ماهر)

 رفتار وا دیدگاه زا. است گشوده ما روی به اجتماعی بسیج و جمعی رفتار شرایط پیدایش چگونگی یدرباره دیگری اندازچشم وبر ماکس

 و ساخته جهان و خود از کلی تعاریفی به متعهد را خود اجتماعی هایگروه. خیزدبرمی عقیدتی نظام نوعی به تعهد از کلی طور به جمعی

 فهم برو ظرن از. شناخت را تعاریف این باید اجتماعی هایجنبش فهم برای بنابراین. دهند تغییر تعاریف این براساس را خود جهان کوشندمی

 خاصی معانی جهت در اجتماعی رفتارهای. دارند نظر در خود اعمال از اجتماعی بازیگران که است معنایی« تفهم» نیازمند اجتماعی رفتارهای

 عیاجتما هایجنبش به وبر که است دیدگاهی چنین از. دارد ضرورت ارزش و معنا وجه شناخت رفتارها، آن دریافت برای و گیرندمی صورت

 .نگردمی

 هایجنبش یدرباره او بحث با مستقیمی ربط کاریزما و قانون سنت، یعنی سیاسی اقتدار و مشروعیت یگانه سه منابع یدرباره وبر بحث

 نیروی یکی: بزنند هم به را وضع این است ممکن مخل نیروی دو اما است اجتماعی متعادل وضعیت مبنای سنتی اقتدار. دارد اجتماعی
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 «است ودهب چنین هم اغلب و باشد سنت برضد یکی یدرجه انقالبی نیروی تواندمی عقالنیت» وبر نظر به. کاریزما نیروی دیگری و یتعقالن

 .گرددمی   مردم بینیجهان دگرگونی سپس و اجتماعی محیط تغییر موجب نخست عقالنیت . نیروی(۸8۰۹، نقل از بشیریه، ۸۰1۹، ۸4وبر)

 امعن این به. سازدمی متحول را فرد درونی زندگی اول یوهله در کند،می دگرگون را هاروش و نظامات نخست که قالنیتع برعکس کاریزما،

 رهبران توصیف در آلمانی مذهبی مورخ( Sohm) سوم رودلف را کاریزما لفظ. رودمی بشمار تاریخ تحول در ایعمده یخالقه نیروی کاریزما

 صیتشخ از خاصی نوع مورد در کاریزما اصطالح» او یگفته به. افزود نیز مذهبیغیر معنایی آن به وبر گرفت، اما بکار خداوند از گرفته الهام

 و انسانی فوق طبیعی، فوق هایویژگی یا هاقدرت دارای  و شودمی متمایز معمولی هایانسان از آن موجب به که شد خواهد برده بکار فردی

 پیامبران، مانند کاریزمائی هایشخصیت از گوناگونی انواع برو .(۸8۰۹، نقل از بشیریه، ۸۰24وبر، « )شودمی تلقی نادری و استثنائی حداقل یا

 کاریزماتیک شخص یالعادهخارق ویژگی به پیروان که است اعتقادی اصل، موارد یهمه در. دهدمی تمایز سلحشوران و قهرمانان منجیان،

 و وپیر میان درونی ایرابطه کاریزما رو این از .داشت نخواهد وجود کاریزمایی کاریزمایی، رهبر از پیروان آزاد و خواهانهدلب پیروی بدون. دارند

 هاییویژگ خاطر به که نیست رهبری تنها کاریزمائی رهبر: »شودمی آشکار کاریزمائی جنبش صورت به تنها کاریزمائی رهبری و است رهبر

 رایب مردم دعوت فراگرد در را هاییویژگی چنین که است کسی بلکه گیرد، قرار اطاعت مورد آزادانه و بوده حدبی ستایش مورد اشالعادهخارق

 روانشناختی نظر از: »گویدمی وبر .(۸8۰۹، نقل از بشیریه، ۸۰2۱، ۸۸تاکر« )کندمی آشکار جنبش این رهبری و تغییر جهت جنبش به پیوستن

 «.است یدام و نومیدی یا شوق از ناشی و کاریزمائی ویژگی یدارنده به نسبت پیرو شخصی کامالً وفاداری، به مربوط است شناسایی امری این

 رگونهپیامب و انقالبی و ابداع متضمن خود و دارد قرار عقالنیت مالحظات و آمریت مراتب سلسله و مستقر هایساخت از خارج کاریزمائی اقتدار

 .کاریزماست فوران محصول تاریخ، در اجتماعی تحول. است

 

 هش:وي پژپيشينه
نور ایالم ی رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام( به بررسی رابطه۸8۰8فر و همکاران )در تحقیقی صادقی

 ید وجود دارد.ی معناداری بین شش حیطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی اساتپرداختند. نتایج آنان نشان داد که رابطه

سازمانی نشان دادند که  شهروندی رفتار و معنوی هوش بین ( نیز در پژوهشی تحت عنوان ارتباط۸8۰8زارع احمد آبادی و همکاران )

 وجود پژوهش، این از آمده دست به نتایج . شودمی  تبیین افراد معنوی هوش یوسیله به سازمانی شهروندی رفتار درصد ۸1 به نزدیک

 سازمانی شهروندی رفتار توانمی معنوی تقویت هوش با رو، این از. نمایدمی تأیید را سازمانی شهروندی رفتار و معنوی هوش بین ارتباط

 .گردید سازمان بیشتر جه هر اثربخشی موجب و بخشید بهبود را کارکنان

 روندیشه رفتار گرینقش تعدیل مشتریان و یترضا کار با محیط معنویت ی( در تحقیقی به بررسی رابطه۸8۰8صنوبر و رحیمی اقدم )

 ضایتر و کاری محیط معنویت دارمعنی یرابطه بیانگر گام، گام به رگرسیون و تحلیل تجزیه از آمده دست به سازمانی پرداختند. نتایج

 داد شانن اسپیرمن ستگیهمب نتایج ضریب است. همچنین سازمانی شهروندی رفتار گریتعدی  نقش تأیید عدم و مستقل مشتریان بطور

 داریمعن و مثبت یرابطه مشتریان رضایت و سازمانی شهروندی رفتار با ها(شارز )همسویی سازمانی و با معنا( )کار فردی سطوح در معنویت،

 .ندارد داریمعنی یرابطه رضایت مشتریان و سازمانی شهروندی رفتار با همبستگی( )احساس گروهی سطح در اما دارد؛

 لومع دانشکده تحصیلی دانشجویان انگیزش با علمی هیئت اعضای کاریزماتیک رهبری ی( به بررسی رابطه۸8۰۹خدیوی و همکاران )

 و مستقیم یابطهر دانشجویان تحصیلی انگیزش با اساتید بخشی الهام تبریز پرداختند و بیان کردند که بین واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی

 داریمعنی ضعیف و مستقیم یرابطه نیز دانشجویان تحصیلی انگیزش با ی آنماهرانه بیان و اندازبین چشم. دارد وجود یدارمعنی ضعیف

و  رانگیختگیب بین همچنین و دانشکده دانشجویان تحصیلی انگیزش با اساتید پیروان نیازهای به نسبت حساسیت بین رابطه این. دارد وجود

 .برقراراست نیز دانشجویان تحصیلی گیزشان با اساتید ذهنی تحریک

همدان  استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان توانمندسازی در معنوی رهبری ( به بررسی نقش۸8۰۹بهار و همکاران ) شعبانی

 و مستقیم یابطهر کارکنان توانمندسازی با آن ابعاد تمامی و معنوی رهبری که بین است آن از آنان حاکی پژوهش هایپرداختند. یافته

 سازمانی، انداز چشم کار، در معناداری سازمان، در عضویت ابعاد که داد نشان گام به رگرسیون گام نتایج همچنین. دارد وجود داریمعنی

 این زا ازمانیس تعهد و دوستی نوع به عشق ابعاد اما دارند را توانمندسازی به مربوط واریانس توان تبیین ،عملکرد بازخورد و کار به ایمان

 .باشندنمی برخوردار بینیپیش

                                                           
14  Weber 
15 Tucker 
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رداختند پ لرستان استان گاز شرکت کارکنان بین در سازمانی عملکرد بر اسالمی معنوی رهبری ( به بررسی تأثیر۸8۰۹عطافر و همکاران )

 و تقوا اخالص، توکل، یادخدا،: ملشا اسالمی معنوی رهبری دارد؛ همچنین ابعاد تأثیر سازمانی عملکرد که رهبری معنوی بر دادند نشان و

 .دارند تأثیر سازمانی معادگرایی عملکرد

 کارکنان در مشارکت شغلی با آن ابعاد و سازمانی شهروندی رفتار بین ( در تحقیقی تحت عنوان همبستگی۸8۰۹سلیمی و همکاران )

 بین در شغلی مشارکت و سازمانی شهروندی رفتار بین معناداری تهران نشان دادند که همبستگی شهر دولتی و خصوصی دو بیمارستان

 غلیش مشارکت با ادب بعد از غیر به شهروندی رفتار ابعاد تمامی بین خصوصی بیمارستان در بیمارستان وجود داشته و همچنین دو کارکنان

 .نشد دیده دارمعنی گیهمبست شغلی مشارکت با دوستی نوع بعد بین تنها دولتی بیمارستان در. داشت وجود دارهمبستگی معنا

 آن نشان دادند که در سازمانی رفتار شهروندی نقش و سازمانی فضیلت عاملی ( در تحقیقی تحت عنوان ساختار۸8۰۹خشوعی و نوری )

 کنند.می بینیپیش را اعتماد خوشبینی همدردی آن یعنی عامل نخستین و سازمانی فضیلت سازمانی، شهروندی ابعاد رفتار

کاری نشان دادند که  زندگی بر کیفیت سازمانی عدالت و معنوی رهبری ( در تحقیقی تحت عنوان تأثیر۸8۰۸همکاران ) پوری ونظر

 باشد. کارکنان مؤثر می کاری زندگی ، کیفیتسازمانی کارکنان و  عدالت زندگی رهبری معنوی بر کیفیت

 ردمو) سازمانی کارکنان شهروندی رفتار بر مدیران نیکوی سیرت رتأثی ( در پژوهشی با عنوان بررسی۸8۰۸نصر اصفهانی و همکاران )

 .دارد مثبت تأثیر اصفهان دانشگاه کارکنان شهروندی سازمانی رفتار بر مدیران نیکوی نشان دادند که سیرت (اصفهان دانشگاه:  مطالعه

 نیروی توانمندی توسعه و ارتقاء بر سازمانی شهروندی رفتار تأثیر ی( در تحقیقی تحت عنوان مطالعه۸8۰۸زاده )عباس نژاد باقری و قلی

 مدیریت جدید مفاهیم از یکی عنوان به سازمانی نشان دادند که رفتار شهروندی )مازندران مهر الحسنهقرض صندوق در(آفرین  انسانی کار

رفتار  با معناداری ارتباط شناختی جمعیت ورزد وهمچنین متغیرهایمی تأکید و مدیرن کارکنان فرانقشی رفتارهای بر که سازمانی رفتار

 رفتار تنازلی یا به بهبود رو روند با ...( و کاری سابقه سن، جنسیت،(شناختی جمعیت هایمؤلفه از یک هیچ که طوری به سازمانی شهروندی

 ندارد. ارتباطی سازمانی

ها نشان دادند که بین رهبری سازمان در کارآفرینی بر معنوی رهبری ( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر۸8۰۹افشار نژاد و خیر اندیش )

 ی مثبت و معناداری وجود دارد.ها رابطهنمعنوی و کار آفرینی در سازما

 دولتی نشان هایدر سازمان سازمانی شهروندی رفتارهای مدل تبیین و ( نیز در پژوهشی با عنوان شناسایی۸8۰۹حسینی و حضرتی )

 و مستقیم صورت به سازمان، و مدیران پشتیبانی و از حمایت ادراک عدالت، و انصاف از ادراک سازمانی، تعهد تماد،اع متغیرهای دادند که که

 هروندیش رفتارهای بروز بر غیرمستقیم صورت به کارکنان هایویژگی متغیر و سیاسی سازمانی، فضای هویت احساس پذیری،جامعه متغیرهای

 .ارتباط میباشند در

 ابعاد یسازمانی نشان دادند که کلیه یابیهویت در معنوی رهبری نقش ( نیز در تحقیقی تحت عنوان بررسی۸8۰۸مکاران )رستگار و ه 

 آموزش در سازمانی یابیهویت و معنوی رهبری ابعاد وضعیت بررسی در همچنین باشند.می سازمانی تأثیرگذار یابیهویت بر معنوی رهبری

 باشند.می مطلوبی برخوردار وضعیت از سازمانی یابیهویت و معنوی رهبری که آمد بدست هنتیج این قم استان و پرورش

 شهروندی رفتار در سازمانی اعتماد و تعهد شخصیت، صفات نقش ( نیز در تحقیقی تحت عنوان بررسی۸8۰۹اسمعیلی گیوی و همکاران )

 رفتار تغییرات تبیین در را نقش پرستاران بیشترین سازمانی تعهد و یگرایآزرده روان پذیری،تمسئولی عامل هسازمانی نشان دادند که س

 .دارند شهروندی

 ی شخصیت وی بین شخصیت و رفتار شهروندی نشان دادند که رابطه( در تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه۸8۰۸عالمیان و همکاران )

 دار است.ی آن با رفتار شهروندی معنیابعاد پنج گانه

 قشن سازمانی، تبیین و عدالت سازمانی شهروندی رفتار بر سازمانی عدالت تأثیر ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی۸8۰۹ان )فانی و همکار

 و یسازمان عدالت از افراد درک مابین یرابطه کننده تعدیل از عوامل سازمانی سالم شخصیت سازمانی نشان دادند که عامل سالم شخصیت

 شود.می سوبمح شهروندی سازمانی رفتارهای

 بر مبتنی پژوهشی: اسالمی هایشارز اساس بر معنوی رهبری الگوی ( در تحقیقی تحت عنوان طراحی۸8۰۹باقری و سعد آبادی )

 مختلف گیری وجوه، مدلی را برای تبیین الگوی شکلکاظمی احمد پاسدار سرلشکر شهید فرمانده هایویژگی بر تأکید با ه بنیادداد راهبرد

 معرفت افراد، رشد مسیر در مؤثر هایزمینه پیش رشد، محیط همچون عواملی مدل، این در. یافت دست پیروان با روابطشان و معنوی رهبران

 افتد.می اتفاق نفوذ فرآیند و شودمی نیروها در رفتاری و فکری روحی، تولّی به ایجاد منجر فرمانده رهایرفتا و هاویژگی و خودسازی و

سازمانی که بر روی  شهروندی رفتار و اجتماعی یسرمایه ی بینرابطه ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی۸8۰۸مکاران )جهانگیری و ه

 یسازمان شهروندی و رفتار اجتماعی یسرمایه و قراردادی انجام دادند نشان دادند که بین کارگری رسمی پیمانی، رسمی، نفر کارمند ۸4۹

 تاررف با( اجتماعی انسجام و متقابل روابط اجتماعی، اعتماد گروه، تراکم مراتب، سلسله) اجتماعی ای سرمایههمؤلفه تمام و دارد وجود رابطه
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 یشهروندی سازمان رفتار  که دهدمی نشان طرفهیک واریانس آنالیز آزمون از حاصل نتایج بعالوه. دارند مستقیم یرابطه شهروندی سازمانی

 .دارند مستقیم یرابطه افراد میزان تحصیالت با فقط و ندارد داریمعنی ارتباط آنان و جنسیت سنی رده مت،خد سابقه استخدام، نوع با افراد

 ومعل های دانشگاهدانشکده کارکنان کاری زندگی کیفیت با معنوی رهبری ی( در تحقیقی به بررسی رابطه۸8۰۸شجاعی و خزایی )

 زشکی قزوینپ علوم دانشگاه کارکنان کاری زندگی آن با کیفیت ابعاد و معنوی رهبری ه بین، نتایج آنان نشان داد کقزوین پرداختند پزشکی

 رطو به. نداشت وجود آماری دارمعنی یرابطه کارکنان کاری زندگی کیفیت با کار معناداری بین ولی. داشت وجود آماری دارمعنی یرابطه

 .داشت وجود آماری دارعنیم یرابطه کاری زندگی کیفیت با معنوی بین رهبری کلی

 مدیریت از دیدگاه سازمان در کاریزماتیک رهبری گیریشکل الگوی ی( در پژوهشی تحت عنوان ارایه۸8۱۱و همکاران ) رضاییان

 اریزماتیکک نرهبرا های رفتاریمؤلفه بررسی و کاریزماتیک رهبری گیریشکل کلی فرآیند اساس برراهبردی انجام دادند که در آن  ریزیبرنامه

ها سازمان در ککاریزماتی رهبران گیریشکل در رهبر نقش و هارفتار بررسی به این الگو که شد ارایه( استراتژیک دیدگاه و بستر یک در) ییالگو

 بین هک ارتباطاتی با بلکه کند،نمی پیدا ظهور شخص کاریزماتیک یک عنوان به سازمان در خود خودی به رهبر الگو این اساس بر. پردازدمی

 اهداف سمت به جهت حرکت در را پیروان ،هاآن کارگیری به و کاریزماتیک رهبران مخصوص هایمؤلفه با کسب رهبر ،دارد وجود پیرو و رهبر

 .دهدمی سوق شده تعریف متعالی

 ار تباط پرداختند و نشان دادند که( به بررسی معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی ۸8۱۸فرهنگی و همکاران )

 .شودمی تأیید سازمانی شهروندی فتار ر و کار محیط در یعنی معنویت تحقیق اصلی متغیر دو میان مثبت

 اعتماد خدمتگزار، رهبری بین قوی یرابطه بر پژوهش هایفرضیه تحلیل و تجزیه نتایج( ۸8۱۱) همکاران و پورقلی بررسی و مطالعه در

 . ودب خدمتگزار رهبری از مدیران و کارکنان ادراک میان دارمعنی تفاوت پژوهش این دیگر هاییافته از. داشت داللت توانمندسازی و سازمانی

 تمثب یرابطه سازمانی شهروندی رفتار و فردی فرا ارتباط بین که کردند گزارش پژوهشی در( ۸8۱۱) رفعتی و کار زراعت رستگار، وارث،

 . دارد وجود دارمعنی و

 تعهد و عاطفی تعهد سازمانی، تعهد افزایش بر سازمانی شهروندی رفتار آموزش که کردند گزارش( ۸8۱۱) صالح نیا و عابدی توکلی،

 . ندارد مداومت تعهد افزایش بر داریمعنی اما است، بوده دارمعنی هنجاری

 شهروندی تعهد، رفتار با شده ادراک معنوی رهبری بین ارتباطی اختارس مدل یارائه عنوان تحت تحقیقی در( ۸8۰8)همکاران  و عالمه 

ست ا داشته رابطه آنان عملکرد و شهروندی بروز رفتار و تعهد با معنوی رهبری از پرستاران مثبت ادراک که دادند نشان پرستاران عملکرد و

 یارائه با تدااب نمایند سعی پرستاران سازمانی تعهد و عملکرد دبهبو برای بیمارستان و پرستاری مدیران که گرفتند نتیجه اساس همین بر و

 معنوی رهبری از را پرستاران دوستانه( ادراک نوع )رفتارهای انسانی ارتباط برقراری و انداز( چشم )ایجاد روشن اهداف با کاری هایبرنامه

 مناسب تیکیفی دارای ایشان مراقبتی عملکرد هم و نمایند تسهیل را شهروندی رفتارهای بروز توانندمی هم طریق این از که زیرا. بخشند بهبود

 .گردد

 انکارکن موردی؛ یمطالعه معنوی رهبری پرتو در سازمانی شهروندی رفتار تبیین عنوان تحت پژوهشی در( ۸8۰۹)همکاران  و پور ابراهیم

 و متغیر هفت با معنوی رهبری بین که که دادند نشان دادند امانج آموزش مرکز کارکنان از نفر ۸4۱ روی بر که  سیما و صدا آموزش مرکز

 .دارد وجود داریمعنی و مثبت یرابطه درصد ۰۰ اطمینان در سطح متغیر یازده با سازمانی شهروندی رفتار

 نفر ۸1۱ یرو بر که متوسطه مدارس در سازمانی یادگیری و معنوی رهبری یرابطه عنوان تحت تحقیقی در( ۸8۰۹)اشتری  و داودی

 هایدبیرستان در سازمانی یادگیری با آن ابعاد و معنوی رهبری بین معناداری و مثبت یرابطه که دادند نشان دادند انجام دبیرستان ۸۱ از

 یادگیری به وطمرب تغییرات بینیپیش در را سهم بیشترین سازمانی، تعهد بعد تحقیق، بین پیش متغیر ابعاد بین از همچنین. دارد وجود ساوه

 .ندشد حذف مدل از نداشته، سازمانی یادگیری بینیپیش در سهمی که این دلیل به دوستینوع و سازمانی اندازچشم ابعاد. دارد سازمانی

 عاطفی تعهد سازمانی، تعهد افزایش بر سازمانی شهروندی رفتار آموزش که دادن نشان پژوهشی در( ۸8۱۱) همکاران و اله زینب توکلی،

 .ندارد مداوم تعهد افزایش بر معناداری تأثیر اما بوده مؤثر هنجاری دتعه و

 کامالً نقشی رهبر یک در مداررابطه رفتار که دارد داللت امر این به پژوهش این در حاصله نتایج( ۸8۰۹) همکاران و حسین گیوریان،

 معنوی رهبری هایمشخصه از برخی با رابطه در نقش این که است حالی در این و دارد Lmx و معنوی رهبری بین ارتباط برقراری در اساسی

 .است برخوردار کمتری اهمیت از Lmx و( سازمانی تعهد -انداز چشم)

 رب گذاراثر هایمؤلفه شناسایی هاآن هدف. بانکداری پرداختند صنعت کارآیی در معنویت بررسی نقش ( به۸8۱1پناهی ) علی و زاهدی

 کداریصنعت بان کارآیی افزایش جهت راهکارهایی شناسایی و کارآیی و معنویت بین یرابطه در ایجاد میانجی یمتغیرها شناسایی معنویت،

 کار یقطر از معنویت و دارد وجود مستقیم و ی معناداررابطه سازمان کارآیی و معنویت بین که دادند نشان هایافته .بود معنویت بر تکیه با

 شود.می سازمان کارآیی افزایش باعث معنابا کار طریق از معنویت همچنین. شودمی ازمانس کارآیی افزایش باعث هدفمند
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 برخوردار شایانی اهمیت از امروز هایسازمان برای معنوی رهبری تحقیق، هاییافته اساس بر( ۸8۰۸) همکاران و حسن متین، زارعی

 بر مبتنی سازمانی فرهنگ استقرار برای تالش همچنین، و کارکنان برای مشترک اندازچشم خلق نظیر؛ اقداماتی با معنوی رهبران و است

 امروز یرقابت فضای در سازمان پویایی به این طریق و از کرده، کمک سازمان در یادگیری فضای تقویت و خلق به توانندمی انسانی هایارزش

 .رسانند یاری

 بین از همچنین. است دارمعنی سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی التعد یرابطه که گردید مشخص( ۸8۱۱) همکاران و مهررامین

 . بود برخوردار عدالت دیگر بعد دو به نسب تریقوی همبستگی از ایمراوده عدالت عدالت، ابعاد

 سازمانی اعتماد و شغلی رضایت متغیر به توجه با سازمانی شهروندی رفتار بر مؤثر عؤامل یزمینه در( ۸8۱۰) گیوی اسمعیلی و طبرسا

 سازمانی یشهروند رفتار بر سازمانی عدالت انواع تأثیر در شغلی رضایت مسیر تنها سازمانی، اعتماد و شغلی رضایت مسیر دو از که شد مشخص

 . است گذاراثر کامل بطور

 از ۹۰2 روی بر را او تحقیقاتش سازمانی پرداخت، شهروندی رفتار بر سازمانی عدالت تأثیر به بررسی تحقیقی در زیناب بهلولی دکتر

 رفتار مختلف ابعاد از یک هر با سازمانی عدالت که نشان داد و داد انجام تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی اعضای هیئت و کارمندان

 (.۸8۱۰ دیگران،  و زیناب دارد )بهلولی داریمعنی یرابطه سازمانی شهروندی

 مدیران از نفر ۸۸۸ بین سازمانی کارکنان از شهروندی رفتار بینی پیش در عاطفی هوش هایمؤلفه قشعنوان ن با مقدمی که تحقیقی در

 و اجتماعی آگاهی خودمدیریتی، مدیران )خودآگاهی، هوش عاطفی بین که گردید محرز داد، انجام علمیه یحوزه خدمات مرکز کارکنان و

 رفتار در را تأثیر بیشترین اجتماعی آگاهی و روابط مدیریت و دارد وجود مثبتی ارتباط ن،سازمانی کارکنا شهروندی رفتار با روابط(  مدیریت

 (.۸8۰۹، دیگران و مقدمی) دارند کارکنان شهروندی سازمانی

 با ارک یرابطه تقویت با بطور مثبت سازمانی شهروندی رفتار که داد نشان نتایج و شدند بررسی چین در تابع و سرپرست زوج 8۱۸

 و آنکو)شود می نامیده شخصی مهارت یتوسعه که نمایدمی میانجیگری و تقویت را آن نیز فردی یادگیری نوع یک و دارد ارتباط نوادهخا

 (.۸8۰۸، به نقل از جهانگیری و همکاران، ۹۹۸۸ ،۸2مائو

 رهبری بین پویا یرابطه یمطالعه به سازمانی عملکرد بر معنوی رهبری تأثیر عنوان، با خود پژوهش در( ۹۹۸۸) همکاران و ۸1فرای

 مثبت یطهراب وجود بیانگر آنان هاییافته. پرداختند متحده ایالت در افسری یدانشکده دانشجویان در سازمانی نتایج با روانی سالمت و معنوی

 (.۸8۰۹ری، بود )به نقل از داودی و اشت سازمانی تعهد مثل سازمانی نتایج از بعضی و معنوی رهبری بین معنادار و

 زکاریفل شرکت در سازمانی یتوسعه منظور به سازمانی یادگیری ظرفیت بر معنوی رهبری تأثیر بررسی به( ۹۹۹۰) ۸۱الن وسی آیدین

 وابسته رمتغی عنوان به را سازمانی یادگیری ظرفیت مدل و مستقل متغیر عنوان به را فرای معنوی رهبری علی الگوی ابعاد .پرداختند ترکیه

 تأثیر اما ددار معنوی رهبری ابعاد از کدام هر با توجهی قابل ارتباط سازمانی یادگیری ظرفیت که شد گرفته نتیجه پایان در. گرفتند نظر در

 (.۸8۰۸، به نقل از داودی و اشتریاست ) ۹۰/۹ حدوداً کم، سازمانی یادگیری ظرفیت بر معنوی رهبری

 هاآن. دادند انجام سازمانی تعهد بر و تأثیرش بانکداری یحرفه در معنوی ورد رهبریم در ( پژوهشی۹۹۸۹) ۸۰دانیش قیصر و عثمان

 ویتمعن بین یرابطه بررسی هاآن هدف. گرفتند نظر در سازمان موفقیت یچندگانه سطوح افزایش در اصلی عامل عنوان به را معنوی رهبری

 ینیبپیش در را معنویت تأثیر بود. نتایج، پاکستان در خصوصی و دولتی ایهبانک در بخش و منطقه مدیر شعبه، ۸۹۸ در شغلی و رضایت

 (.۸8۰۹داد )به نقل از داودی و اشتری،  نشان مدیران میان در مؤثر تعهد

 رهبری علی مدل بررسی ی موردی هدفتجربه یک :معنوی رهبری طریق از مدارس عنوان تحول تحت ( پژوهشی۹۹۹8) ۹۹ملون و فرای

 حمایت مدل این از آمده دست به نتایج. دادند انجام متوسطه یمدرسه یک و ی ابتداییمدرسه سه در آزمایشی طرح یک ریقط از معنوی

 (.۸8۰۹دهد )به نقل از داودی و اشتری، می افزایش را سازمانی تعهد خاصی طور به معنوی رهبری که دهدمی نشان و  کندمی

 شهروندی رفتار پیامدهای» یمتحده ایاالت ی درنفر 81۱ و آمریکا در نفری ۸۸۸ ینمونه یک طریق ( از۸۰۰۱) ۹۸ابراهیم و تانگ

 داشتند انهمبستگی بی -توصیفی روش از استفاده با آنان .پرداختند مصر و صعودی عربستان ارزیابی آمریکا، به مصر و عربستان در« سازمانی

 معنادار و مستقیم یرابطه فردی اهداف تحقّق و کاری استرس نفس، کاهش عزت رونی،بی و درونی رضایت با سازمانی شهروندی رفتار بین که

 (.۸8۰۹دارد )به نقل از ابراهیم پور و همکاران،  وجود

                                                           
16   Kwan. & Mao 
17   Fry 
18  Aydin & Ceylan 
19  Usman & Qaiser Danish 

 20  Fry& Malone 
21  Tang & Ibrahim 
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 رفاه و معنوی رهبری بین پویا یرابطه اینکه امتحان هدف با واحد عملکرد بر معنوی رهبری تأثیر یمقاله ( در۸8۱۰همکاران ) و فرای

 با است، ظهور حال در نظامی رهبران از اینمونه در کلیدی سازمان بروندادهای و( عضویت و تماس حس مثال عنوان به)معنوی ( یتندرست)

 ابعاد از بعد چهار و سازمانی تعهد شامل سازمان بروندادهای از بعد چند و معنوی رهبری بین که داد ساختاری نشان معادالت مدل از استفاده

 (.۸8۰8دارد )به نقل از امراهی و همکاران،  وجود معناداری یرابطه تعهد

 در معنویت بعد پنج تأثیر بررسی پژوهش این هدف. پرداختندسازمانی  تعهد و کار محیط در معنویت بررسی به (۹۹۹۱) ۹۹کانها و رگو

 برای هاییفرصت کار، محل در بردن لذت جامعه، به کمک احساس سازمانی، هایارزش با راستایی هم تیمی، اجتماعی حس - کار محیط

 احساس رتبیش کنند،می تجربه را محل کار در معنویت افراد، وقتی که دادند نشان هایافته. بود مستمر و عاطفی مؤثر، تعهد بر زندگی درونی

کنند )به نقل از داودی و می بهتجر را هاآن به نسبت وفاداری و تعهد هستند، احساس وابسته خود سازمان به مؤثری طرز به که کنندمی

 (.۸8۰۸اشتری، 

 در مؤثری عامل را معنویت ی. وداد انجام سازمان اثربخشی و کارایی در معنویت و رهبری نقش یزمینه در پژوهشی( ۹۹۹۸) ۹8 ریو

 (.۸8۱۰ الهی، خائف) است کرده معرفی رهبران کارایی افزایش

 رفتهقرار گ تایید مورد کارکنان شهروندی رفتار بر رهبر انسانیت مثبت تأثیر است شده م( انجا۹۹۸۸) کلووی و ثان توسط که پژوهشی در

 (۸8۰۸است )به نقل از نصر اصفهانی و همکاران، 

 ،دوستی نوع یعنی آن بعد سه و سازمانی رفتار شهروندی که یافتند دست نتیجه این به خود تحقیقات در( ۹۹۸۹همکارانش ) و رگو

 (.۸8۰۹)به نقل از خشوعی ونوری، .است  مرتبط سازمانی فضیلت با مهربانی و دبا و فضیلت مدنی

 نشان ، رابطه این در شغلی رضایت میانجی و نقش شهروندی رفتار و شغل هایویژگی بین یرابطه عنوان تحت گرفته صورت پژوهش در

، به نقل از ۹۹۹۸ ،چاو ، چن)کند می ایفا شهروندی رفتار و شغل ویژگیهای بین ارتباط یزمینه در را مهمی نقش شغلی رضایت که دهدمی

 (.۸8۱۱جمالی و همکاران، 

 شهروندی رفتارهای میان داریمعنی و مثبت بطروا که دهدمی نشان سازمانی شهروندی رفتار با ارتباط در گرفته انجام تحلیل فرا

 (.۸8۱۱، به نقل از جمالی و همکاران، ۹۹۹۹، چراخ با ،پین ،مکنزی پودساکف،) دارد وجود کار محیط و شغل از کارکنان رضایت ،سازمانی

 شهروندی رفتار و عاطفی تعهدات شغلی، رضایت بین یرابطه یزمینه در هاآن مشتریان و آرایشگر ۹4۰ روی بر گرفته انجام پژوهش

 هب منجر ،عاطفی تعهدات یا شغلی رضایت سطوح افزایش که داد ننشا ،مشتری وفاداری و مشتری رضایت ،خدماتی امور پایه بر سازمانی

 (.۸8۱۱، به نقل از جمالی و همکاران، ۹۹۹2، وبر پین) شد کارگران و کارفرمایان در سازمانی شهروندی ،رفتار افزایش

 کارکنان از نفر 4۹ بر روی سازمانی یرفتار شهروند و شغلی فرسودگی بین یرابطه عنوان تحت تحقیقی در زارات مایکل و چپمن اسیفن

به دارد ) وجود معکوس یرابطه سازمانی شهروند رفتار با آن ابعاد سه هر و شغلی بین فرسودگی که دریافتند ۹۹۹۱ سال در اجتماعی تأمین

 (۸8۱۱نقل از جمالی و همکاران، 

 

 تحقيق روش
ی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده ی آماری شامل کلیهامعهباشد. جروش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می

نفر  ۰۹باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان در مجموع  مرد( نفر می ۸۹زن و  28نفر ) ۸۸8که در مجموع 

ماری ی آبرای انتخاب نمونهی مدیریتی متفاوت است، ی آماری که از نظر جنسیت و تحصیالت و ردهباشد و با در نظر گرفتن حجم جامعهمی

 گردد.اقدام می

 

 اندازه گيري ابزار
سوال بوده و هدف  ۸۸ای طراحی کرده است که این پرسشنامه دارای برای سنجش میزان بروز رفتار شهروندی سازمانی ارگان پرسشنامه

 جدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و مالحظه( است. و ابعاد آن )نوع دوستی، و شهروندی رفتار ابعاد آن ارزیابی

انداز، نوع دوستی، عضویت، تعهد سازمانی، بازخورد عملکرد( مؤلفه )چشم ۸باشد و دارای سوال می ۸2پرسشنامه رهبری معنوی دارای 

 باشد.می

                                                           
22  Rego & Cunha 
23  Reave 
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سوال آخر مربوط به بعد  4زی رهبری و الگوساسوال اول مربوط به بعد  ۸باشد که سوال می ۰پرسشنامه رهبری کاریزماتیک دارای 

بدست آمد که پایایی نسبتا خوبی را  18/۹آوری شده در این تحقیق آلفای کرونباخ آن های جمعباشد. با توجه پرسشنامهمی شناسیفرصت

 دهد.نشان می

 

 روایی پرسشنامه
د مفهوم مورد نظر ما را انعکاس دهند، در آن سنجه وجود دارد. تواننهایی که میکند که همه ابعاد و مؤلفهروائی محتوا ایجاد اطمینان می

ها در سنجه، جهت انعکاس مفهوم، بیشتر باشد، روائی محتوا بیشتر می شود. در شرایط مختلف، محتوا تابعی هرچه وجود این ابعاد و مؤلفه

دهد ر جزئی از روایی محتواست. روائی صوری نشان می، شاخصی بسیا»روائی صوری«های مفهوم است از ترسیم و تعیین خوبِ ابعاد و مؤلفه

بینیم که آن ها مفاهیم دهند و میگردند، به طور ظاهری نیز این مهم را نشان میهایی که برای سنجش یک مفهوم مطرح میکه ابعاد و مؤلفه

 . لذا: دهندرا مورد سنجش قرار می

اهنما و متخصصین حوزه علوم تربیتی و انجام اصالحات الزم که از طرف آنان روایی پرسشنامه از طریق ارائه پرسشنامه به استاد ر

 درخواست شده بود سپس ارائه مجدد ابزار و در نتیجه اینکه ابزارها از روایی الزم برای اندازه گیری متغییرها برخوردار شدند.

 

 گيريپایایی ابزار اندازه
کرونباخ در هر سه متغیر در جدول زیر بیان شده است. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای گیری از طریق ضریب آلفای پایایی ابزار اندازه

 ( است.۱۸/۹(، رهبری کاریزماتیک )۱۸/۹(، رهبری معنوی )۰۹/۹رفتار مدنی سازمانی )

طی های آمار استنبازمونهای توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد( و در سطح آتجزیه و تحلیل اطالعات از دو سطح آماره

 ها از تحلیل  رگرسیون دو و چند متغیره استفادهبرای اثبات فرضیه وها نمودارهای هیستوگرام جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده به ترتیب از

 شود.می

 

 هایافته
 نند.بینی کس ابتدایی شهرستان نقده پیشتوانند ابعاد رفتار مدنی سازمانی را در میان مدیران مداررهبری معنوی می ي اول:فرضيه

 

 مدیران ميان در سازمانی مدنی رفتار ابعاد و معنوي رهبري رابطه متغيره چند رگرسيون تحليل : نتایج 1 جدول
 

 F P R 2R β t P مالک متغيرهاي متغير  پيش بين

 رهبری معنوی

 ۹84/۹ ۸8/۹ ۸4/۹ ۹۹/۹ ۸8/۹ ۹84/۹ ۸2/4 وظيفه شناسی

 ۹۹/۹ 24/8 ۹8/۹ ۹۸/۹ ۹8/۹ ۹۹/۹ 8۸/۸8 تینوع دوس

 ۹۸/۹ 1۹/۹ ۸۱/۹ ۹8۸/۹ ۸۱/۹ ۹۸/۹ 8۹/1 فضيلت مدنی

 ۹8/۹ ۹۸/۹ ۸4/۹ ۹۹۸/۹ ۸4/۹ ۹8/۹ ۰۹/4 جوانمردي

 ۹۹/۹ 2۸/۸ 84/۹ ۸۹/۹ 8۸/۹ ۹۹/۹ ۸۸/8۸ احترام و نکریم

   

به  ی مثبت و معناداری وجود دارد و ر مدنی سازمانی رابطهی ابعاد رفتادهد بین رهبری معنوی و همهنشان می ۸در جدول  Fضرایب 

واریانس  ۸۹/۹واریانس جوانمردی و  ۹۹۸/۹، واریانس فضیلت مدنی ۹8۸/۹واریانس نوع دوستی،  ۹۸/۹، واریانس وظیفه شناسی ۹۹/۹ترتیب 

ثبت و بطور م است که رهبری معنوی آن از اکیح نیز رگرسیون ضریب شود و نگاهی بهی رهبری معنوی تبیین میاحترام و تکریم بوسیله

تکریم  و ( ، احترامβ=  ۸4/۹(،  جوانمردی )β=  ۸۱/۹مدنی ) ، فضیلت (β=  ۹8/۹) دوستی ( ، نوعβ=  ۸4/۹شناسی ) تواند وظیفهدار میمعنی

(84/۹  =βرا پبش ).بینی کند 

 بینی کنند.ان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیشرفتار مدنی سازمانی را در میرهبری کاریزماتیک،  ي دوم:فرضيه
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 رفتار مدنی سازمانی در ميان مدیران ي رهبري کاریزماتيک،: نتایج تحليل رگرسيون دو متغيره رابطه2جدول 

 

 F P R 2R β t P متغير مالک متغير  پيش بين

 ۹۹/۹ 81/۱ 4۱/۹ ۹8/۹ 4۱/۹ ۹۹۹/۹ ۸8/1۹ رفتارمدنی سازمانی رهبري کاریزماتيک

 

درصد  ۹8/۹بیانگر آن است که  2Rبین رهبری کاریزماتیک و رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد و  مقدار  Fی آزمون بر اساس آماره

شود. نگاهی به ضریب رگرسیون نیز حاکی از ان است که رهبری ی رهبری کاریزماتیک تبیین میواریانس رفتار مدنی سازمانی بوسیله

 بینی کند.تواند رفتار مدنی سازمانی را پیشدار می( به طور مثبت و   معنیβ=  4۱/۹اریزماتیک  )ک

ینی بشناسی را در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیشتوانند ابعاد وظیفههای رهبری معنوی میمؤلفه ي سوم:فرضيه

 کنند.
 

 شناسی در ميان مدیرانرهبري معنوي و وظيفه هايمؤلفه : نتایج تحليل رگرسيون چندگانه بين3جدول 
 

 F P R 2R β t P متغير مالک متغيرهاي پيش بين

 چشم انداز

 ۹4/۹ ۹۸/۹ ۹2/۹ ۸4/۹ شناسی وظیفه

۹۹/۹ 8۹/۹ 12/۹ 

 8۱/۹ ۱1/۹ ۸۸/۹ نوع دوستی

 ۸۹/۹ -۸۹/۸ -۸1/۹ عضویت

 ۹۹/۹ ۹۹/۹ ۹۹/۹ تعهد سازمانی

 ۱۹/۹ -۹۹/۹ -۹۹/۹ عملکرد بازخورد

 

درصد  ۹4/۹که  است آن بیانگر  2Rشناسی رابطه وجود ندارد و مقدار بین مؤلفه های رهبری معنوی و وظیفه Fی آزمون بر اساس آماره

سازمانی  ت که تعهدهای رهبری معنوی قابل تبیین است و نگاهی به ضرایب رگرسیون حاکی از آن اسی مؤلفهشناسی بوسیلهواریانس وظیفه

(۹۹/۹  =βمی )بینی کنند.دار وظیفه شناسی را پیشتواند به طور مثبت و معنی 

ی بیندوستی را در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیشتوانند ابعاد نوعهای رهبری معنوی میمؤلفه :ي چهارمفرضيه

 کنند.
 

 رهبري معنوي و نوع دوستی در ميان کارکنان هاين مؤلفه: نتایج تحليل رگرسيون چندگانه بي 4جدول 
 

 F P R 2R β t P متغير مالک متغيرهاي پيش بين

 چشم انداز

 ۹۱/۹ ۹۰/۹ ۹۹/۹ 4۹/4 نوع دوستی

۸۸/۹ 4۹/۸ ۸۸/۹ 

 82/۹ ۰۹/۹ ۸۸/۹ نوع دوستی

 ۸4/۹ -42/۸ -۸2/۹ عضویت

 ۹۹/۹ ۹4/8 8۹/۹ تعهد سازمانی

 ۸4/۹ -44/۸ -۸۹/۹ ملکردبازخورد ع

 

درصد  ۹۱/۹که  است آن بیانگر  2Rدوستی رابطه وجود دارد و مقدار های رهبری معنوی و نوعبین مؤلفه Fی آزمون بر اساس آماره

ازمانی س تعهدهای رهبری معنوی قابل تبیین است و نگاهی به ضرایب رگرسیون حاکی از آن است که ی مؤلفهبوسیله واریانس نوع دوستی

(8۹/۹  =βمی )بینی کنند.را پیش تواند به طور مثبت و معنادار نوع دوستی 

ینی بتوانند بعد فضیلت مدنی را در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیشهای رهبری معنوی میمؤلفه ي پنجم:فرضيه

 کنند.
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 رهبري معنوي و فضيلت مدنی در ميان مدیران هاي: نتایج تحليل رگرسيون چندگانه بين مؤلفه5جدول 

 

 F P R 2R β t P متغير مالک متغيرهاي پيش بين

 چشم انداز

 ۹4/۹ ۹۹/۹ ۹2/۹ ۹1/۹ فضیلت مدنی

۸۸/۹ 4۸/۸ ۸۸/۹ 

 4۹/۹ -1۰/۹ -۹۰/۹ نوع دوستی

 ۹۱/۹ 18/۸ ۹۹/۹ عضویت

 ۱۹/۹ -۹4/۹ -۹۹/۹ تعهد سازمانی

 1۹/۹ 8۸/۹ ۹8/۹ بازخورد عملکرد

 

درصد  ۹4/۹که  است آن بیانگر  2Rهای رهبری معنوی و فضیلت مدنی رابطه وجود ندارد و مقدار بین مؤلفه Fی آزمون بر اساس آماره

ز ا و نگاهی به ضرایب رگرسیون حاکی از آن است که هیچ کدام های رهبری معنوی قابل تبیین استواریانس فضیلت مدنی بوسیله مؤلفه

 بینی فضیلت مدنی نیستند.های رهبری معنوی قادر به پیشمؤلفه

 نند.بینی کتوانند بعد جوانمردی را در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیشهای رهبری معنوی می: مؤلفهي ششمفرضيه
 

 ر ميان مدیرانرهبري معنوي و جوانمردي د : نتایج تحليل رگرسيون چندگانه بين مؤلفه هاي6جدول 
 

 F P R 2R β t P متغير مالک متغيرهاي پيش بين

 چشم انداز

 ۹8/۹ ۸1/۹ ۹۸/۹ 4۹/۸ جوانمردی

۹۸/۹- ۹۰/۹- ۰۹/۹ 

 ۰1/۹ ۹8/۹ ۹۹/۹ نوع دوستی

 18/۹ 88/۹ ۹8/۹ عضویت

 11/۹ -۹۱/۹ -۹۹/۹ تعهد سازمانی

 ۹1/۹ ۱۸/۸ ۸2/۹ بازخورد عملکرد

 

درصد  ۹8/۹که  است آن بیانگر  2Rبین مؤلفه های رهبری معنوی و جوانمردی رابطه وجود ندارد و مقدار  Fی آزمون آمارهبر اساس 

های رهبری معنوی قابل تبیین است و نگاهی به ضرایب رگرسیون حاکی از آن است که که هیچ کدام از واریانس جوانمردی بوسیله مؤلفه

 بینی جوانمردی نیستند.به پیشهای رهبری معنوی قادر مؤلفه

ینی بتوانند بعد احترام و تکریم را در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده پیشهای رهبری معنوی میمؤلفه ي هفتم:فرضيه

 کنند.
 

 رهبري معنوي و احترام و تکریم در ميان مدیران هاي: نتایج تحليل رگرسيون چندگانه بين مؤلفه7جدول 
 

 F P R 2R β t P متغير مالک هاي پيش بينمتغير

 چشم انداز

 ۸۸/۹ 8۰/۹ ۹۹/۹ ۹۸/۱ احترام و تکریم

۹۰/۹- ۹۸/۸- ۹۹/۹ 

 4۸/۹ ۱۹/۹ ۹۰/۹ نوع دوستی

 ۹۹/۹ ۱۸/۹ 8۹/۹ عضویت

 14/۹ 88/۹ ۹8/۹ تعهد سازمانی

 2۱/۹ 4۹/۹ ۹8/۹ بازخورد عملکرد

 

درصد  ۸۸/۹که  است آن بیانگر 2Rهای رهبری معنوی و احترام و تکریم رابطه وجود دارد و مقدار ین مؤلفهب Fی آزمون بر اساس آماره

 8۹/۹های رهبری معنوی قابل تبیین است و نگاهی به ضرایب رگرسیون حاکی از آن است که عضویت )واریانس احترام و تکریم بوسیله مؤلفه

 =βبینی کنند.احترام و تکریم را پیشدار تواند به طور مثبت و معنی( می 
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-شیپ مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده انیرا در م شناسی فهیوظ بعد توانندیمماتیک های رهبری کاریزمؤلفه ي هشتم:فرضيه

 کنند. ینبی
 

 انرهبري کاریز ماتيک و وظيفه شناسی در ميان مدیر : نتایج تحليل رگرسيون چندگانه بين مؤلفه هاي8جدول 
 

 F P R 2R β t P متغير مالک متغيرهاي پيش بين

 فرصت شناسی
 ۸8/۹ 82/۹ ۹۹/۹ 84/۸1 شناسی وظیفه

۸8/۹ ۱۰/۸ ۹2/۹ 

 ۹۹/۹ ۰۰/8 ۹1/۹ الگوسازي

 

 ۸8/۹که  است آن بیانگر 2Rشناسی رابطه وجود دارد و مقدار های رهبری کاریزماتیک و وظیفهبین مؤلفه Fی آزمون بر اساس آماره

قابل تبیین است و نگاهی به ضرایب رگرسیون حاکی از آن است که  های رهبری کاریزماتیکی مؤلفهشناسی بوسیلهدرصد واریانس وظیفه

 بینی کند.شناسی را پیشدار وظیفهتواند به طور مثبت و معنی( میβ=  ۹1/۹الگوسازی )

 ینبیشیپ مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده انیرا در م دوستی نوع دبع توانندیم کیماتزیکار یرهبر هایمؤلفهي نهم: فرضيه

 کنند.
 

 رهبري کاریز ماتيک و نوع دوستی در ميان مدیران : نتایج تحليل رگرسيون چندگانه بين مؤلفه هاي9جدول 
 

 F P R 2R β t P متغير مالک متغيرهاي پيش بين

 فرصت شناسی
 ۸۸/۹ 88/۹ ۹۹/۹ 2۹/۸4 نوع دوستی

۸8/۹ ۱۸/۸ ۹2/۹ 

 ۹۹/۹ ۸۱/8 ۹۸/۹ الگوسازي

 

درصد  ۸۸/۹که  است آن بیانگر 2Rهای رهبری کاریزماتیک و نوع دوستی رابطه وجود دارد و مقدار بین مؤلفه Fی آزمون بر اساس آماره

ازی رگرسیون حاکی از آن است که الگوسهای رهبری کاریزماتیک  قابل تبیین است و نگاهی به ضرایب ی مؤلفهواریانس نوع دوستی بوسیله

(۹۸/۹  =βمی )بینی کند.ی نوع دوستی را پیشدارتواند به طور مثبت و معنی 

 ینیبشیپ مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده انیرا در م یمدن لتیابعاد فض توانندیم کیماتزیکار یرهبر هایمؤلفه ي دهم:فرضيه

 کنند.
 

 رهبري کاریز ماتيک و فضيلت مدنی در ميان کارکنان ل رگرسيون چندگانه بين مؤلفه هاي: نتایج تحلي11جدول 
 

 F P R 2R β t P متغير مالک متغيرهاي پيش بين

 فرصت شناسی
 ۹۰/۹ 8۹/۹ ۹۹/۹ ۹۱/۸۸ فضیلت مدنی

۸4/۹ ۹4/۹ ۹4/۹ 

 ۹۹/۹ 1۰/۹ ۹۹/۹ الگوسازي

 

 ۹۰/۹که  است آن بیانگر 2Rری کاریزماتیک و فضیلت مدنی رابطه وجود دارد و مقدار های رهببین مؤلفه Fی آزمون بر اساس آماره

های رهبری کاریزماتیک  قابل تبیین است و نگاهی به ضرایب رگرسیون حاکی از آن است که ی مؤلفهدرصد واریانس فضیلت مدنی بوسیله

 بینی کنند.ی فضیلت مدنی را پیشدارمثبت و معنی تواند به طور( میβ=  ۹۹/۹( و الگوسازی )β=  ۸4/۹) فرصت شناسی

 ینیبشیپ مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده انیرا در م یجوانمرد بعد توانندیم کیماتزیکار یرهبر هایمؤلفه یازدهم: فرضيه

 کنند.
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 در ميان مدیران ماتيک و جوانمرديرهبري کاریز هاي: نتایج تحليل رگرسيون چندگانه بين مؤلفه11جدول 

 

 F P R 2R β t P متغير مالک متغيرهاي پيش بين

 فرصت شناسی
 ۹۱/۹ ۹۱/۹ ۹۹/۹ ۱4/۰ جوانمردی

۸/۹ 4۰/۸ ۸8/۹ 

 ۹۹/۹ ۰۸/۹ ۹۸/۹ الگوسازي

 

درصد  ۹۱/۹ که است آن بیانگر 2Rهای رهبری کاریزماتیک و جوانمردی رابطه وجود دارد و مقدار بین مؤلفه Fی آزمون بر اساس آماره

قابل تبیین است و نگاهی به ضرایب رگرسیون حاکی از آن است که الگوسازی  های رهبری کاریزماتیکی مؤلفهواریانس جوانمردی بوسیله

(۹۸/۹  =βمی )بینی کند.ی جوانمردی را پیشدارتواند به طور مثبت و معنی  

 مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده انیرا در م میاحترام و تکر بعد نندتوایم کیماتزیکار یرهبر هایمؤلفه ي دوازدهم:فرضيه

 کنند. ینبیشیپ
 

 ماتيک و احترام و تکریم در ميان مدیرانرهبري کاریز هاي: نتایج تحليل رگرسيون چندگانه بين مؤلفه 12جدول 
 

 F P R 2R β t P متغير مالک متغيرهاي پيش بين

 فرصت شناسی
 ۸2/۹ 4۹/۹ ۹۹/۹ ۸۸/۹۹ ماحترام و تکری

۸۸/۹ ۹2/۹ ۹۹/۹ 

 ۹۹/۹ 42/4 8۸/۹ الگوسازي

 

 ۸2/۹که  است آن بیانگر 2Rهای رهبری کاریزماتیک و احترام و تکریم رابطه وجود دارد و مقدار بین مؤلفه Fبر اساس آماره آزمون 

قابل تبیین است و نگاهی به ضرایب رگرسیون حاکی از آن است که های رهبری کاریزماتیک  ی مؤلفهدرصد واریانس احترام و تکریم بوسیله

 بینی کنند.ی احترام و تکریم را پیشدارتواند به طور مثبت و معنی( میβ=  8۸/۹( و الگوسازی )β=  ۸۸/۹) فرصت شناسی
 

 گيريبحث و نتيجه
تواند میو رهبری معنوی تنها  دارد دوجو یمعنادار رابطه یسازمان یمدن رفتار و یمعنو یرهبر نیبنتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که 

 (۸8۰۹) همکاران و پور ای است که ابراهیمبینی کند که این نتیجه موافق همان نتیجهبعد احترام و تکریم از رفتار شهروندی سازمانی را پیش

 درصد ۰۰ اطمینان در سطح متغیر یازده با سازمانی یشهروند رفتار و متغیر هفت با معنوی رهبری بدست آوردند و نشان دادند که بین

تواند افراد را از  کارهای مهم سازمانی مطلع ساخته و در مورد رهبری معنوی می محقق استنباط به .دارد وجود داریمعنی و مثبت یرابطه

د مشورت بخواهد و این باعث خواهد شد که کارکنان گذارد و از آنان در این مورمسائل و موضوعاتی که بر رفتار آنان و همکارانشان تأثیر می

اهداف سازمانی را اهداف خود دانسته و بیش از وظایفشان برای سازمان انجام وظیفه نمایند و همچنین رهبری معنوی به دلیل اینکه دارای 

ینی بپردازد به نوعی پیشتر به این امر میابعادی از سجایای اخالقی است و درمیان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بعد احترام وتکریم بیش

 باشد.کننده آن می

 حققم استنباط بهی معناداری وجود دارد. بین رهبری کاریزماتیک و رفتار مدنی سازمانی رابطه دارد کهنتایج تحقیق حاضر بیان می

ود یک الگو برای کارمندان محسوب می شود و در رهبری کاریزماتیک  به خاطر اینکه با احترام متقابل و طبق مقررات  برخورد کرده و خ

شود کارکنان ، باعث میدهدهنگام بروز مشکالت به موقع عمل کرده و به نوعی به سازمان غیر رسمی درون سازمان رسمی خود اهمیت می

ازمانی و در کل رفتار مدنی سازمانی نیز تمایل زیادی به کار به موقع و از بین بردن نواقص سازمانی و کمک به همکاران در راستای اهداف س

 .از خود نشان دهند و در نهایت باعث خواهد شد کارکنان بیش از وظایف پرسنلی خوشان برای سازمان تالش و کوشش بیشتری انجام دهند

 یتان نقده رابطهشناسی را در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرسهای رهبری معنوی و بعد وظیفهدهد که بین مؤلفهمینتایج نشان 

.  به استنباط محقق رهبری معنوی باشدهمسو می (۸8۰۹)ی اشتر و یداودهای پژوهش معناداری وجود دارد.نتایج بدست آمده با یافته

یک  عنویکار آمدن و آراسته کردن محیط کاری و اتمام کار به موقع باالببرد. همچنین رهبری متواند تمایل کارمندان را برای به موقع سرمی

هاست. تعهد سازمانی نیز یکی از ها و موضوعات معنوی چالش برانگیز درون سازمانتالش سیستمی مدیران سازمان برای پاسخ به خواسته

شود و هنگامیکه که این تعهد برقرار شود در نتیجه آن های رهبری معنوی است که باعث ایجاد تعهد کارکنان نسبت به سازمانی میمؤلفه

 دهند.شناسی بیشتری بروز مینیز از خود نسبت به سازمان و همکاران و مخاطبان خود وظیفهافراد 

http://www.psyj.ir/


 13 - 11  ، ص7318، بهار 71، شماره فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
دوستی در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده های رهبری معنوی و بعد نوعبین مؤلفه که دهدمی نشان تحقیق حاضر نتایج

 بینیپیش را شهروندی رفتار دوستی نوع بعد تواندمی سازمانی تعهد تنها معنوی رهبری هایمؤلفه بین از ی معناداری وجود دارد ورابطه

، در اجرای کارها به همکاران بیشتر گیردکند.به استنباط محقق به دلیل اینکه فرد خود را عضوی از سازمان به عنوان یک خانواده در نظر می

نان همانند اعضای خانواده خود یاری رساند. تعهد سازمانی بعدی از کند در صورت وجود غیبت و یا کار سنگین به آکمک کرده و سعی می

شود و هنگامیکه این امر به وقوع بپیوندد رهبری نیز نسبت به کارمندان ابعاد رهبری معنوی است که ایجاد تعهد نسبت به سازمان را سبب می

 ی نیز در کارمندان نیز تقویت شود. شود که نوع دوستهمان سازمان نیز احساس مسئولیت و تعهد کرده و باعث می

های رهبری معنوی و بعد فضیلت مدنی و در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان که بین مؤلفه دهدمی نشان تحقیق حاضر نتایج

نوی  رهبری مع ققمح استنباط به .کند بینیپیش را مدنی فضیلت بعد تواندنمی معنوی رهبری ابعادو ی معناداری وجود ندارد نقده رابطه

های موجود شرکت عالقمند کرده و آنان را ترغیب به شرکت در جلسات سازمانی نمایند و اینکه تواند کارمندان را به اطالعات و پیشرفتمی

ازمانی اف سشود کارکنان در جهت تحقق اهدپذیری را در کارکنان برانگیزاند و همین مورد باعث میتواند مسئولیترهبری معنوی به خوبی می

 تری را ایفا نمایند.باشد نقش موثرکه همانا ارائه خدمات مطلوب و بیشتر به ارباب رجوع می

های رهبری معنوی و  بعد جوانمردی  در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده بین مؤلفه که دهدمی نشان تحقیق حاضر نتایج

رهبری معنوی باعث   محقق استنباط به کند. بینیپیش را جوانمردی بعد تواندنمی معنوی رهبری ابعاد ی معناداری وجود ندارد ورابطه

شود که کارکنان از شکایات حتی جزئی خود صرف نظر کرده و در نتیجه نواقص سازمانی و کمبودها را  با تالش بیشتر برطرف نموده و می

 ی نمایند. ی خدمت رسانی بیشتر به ارباب رجوع یارسازمان را در ارائه
در میان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نقده  بعد احترام و تکریمو  های رهبری معنویمؤلفه بین که دهدمی نشان تحقیق حاضر نتایج

درک  حققم استنباط بهکند.  بینیپیش را تکریم و احترام بعد تواندمی عضویت تنها معنوی رهبری ابعاد بین ازی معناداری وجود دارد و رابطه

رهبری افراد را در جریان کارهای سازمانی شود که کارمندان از سوی سازمان و تحسین و تشویق کارهای انجام شده توسط سازمان باعث می

 دهد که شغلشان از نظر سازمانگذاشته و از آنان در مواردی مشورت بخواهد و وجود رهبری معنوی در سازمان به کارکنان این احساس را می

شدن در برگیرنده ساختارهای فرهنگی اجتماعی موجود است که افراد مدام در . به عضویت شناختهو سایر همکاران دارای اهمیت است

مان تواند هشود که میجستجوی آن هستند و به تبع آن اگر فردی به عضویت شناخته شود دارای احترام و تکریم نیز در سازمان و گروه می

سازمانی  هایشود کارکنان عالوه بر انجام وظایف خودشان در مقابل خواستهمیاشته باشدکه در نهایت باعث ا با سایرین نیز دبرخورد متقابل ر

 فراتر از وظایف خود نیز پاسخگو باشند.

تان بتدایی شهرسمدیران مدارس ا انیدر م شناسی فهیوظ بعد ماتیک وهای رهبری کاریزبین مؤلفه که دهدمی نشان پژوهش حاضر نتایج

 ستنباطا به .کند بینیپیش را شناسی وظیفه بعد تواندمی الگوسازی ،کاریزماتیک رهبری ابعاد بین از ی معناداری وجود دارد ورابطه نقده

 شود فرد نیز برایمیتوجه مدیر و رهبر سازمانی به افراد و کارمندان و نیازهای مادی و معنوی آنان و الگو بودن وی در این زمینه باعث  محقق

ای عمل کرده و سر موقع به محل کار خود وارد شده و کار خود را به نحو احسن به پایان رساند کار خود و انجام آن به صورت وظیفه شناسانه

امعه تالش و رسان به اقشار مختلفی از جو همه این موارد در نهایت باعث خواهد شد سازمان آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان خدمت

 کوشش بیشتری را به عمل آورد.

مدیران مدارس ابتدایی شهرستان  انیدر مدوستی  نوع بعد و کیماتزیکار یرهبر هایمؤلفهبین  که دهدمی نشان پژوهش حاضر نتایج

پژوهشگر  باطاستنبه  .کند بینیپیش را دوستی نوع بعد تواندمی الگوسازی ،کاریزماتیک رهبری ابعاد بین از و ی معناداری وجود داردرابطه نقده

ی خدمات بیشتر از های رهبری معنوی در سازمان باعث حفظ نوع دوستی در کارکنان شده و این نیز به ارائهگیری از ویژگیمدیران با بهره

اری ارتباطات دوستانه با کارکنان و برقرتوانند در شود. همچنین رهبرانی که الگوسازی مناسبی دارند میجانب کارکنان به ارباب رجوع می

دستان خود نیز الگو بوده و از این رو باعث رواج فرهنگ نوع دوستی در سازمان شده به طوریکه افراد توجه عمیقی به خود و زندگی زیر

 یرد.های ارتباطی موثری بین افراد شکل بگشان داشته باشند و روابط مطلوبی با دیگران برقرار کنند و شبکهگذشته

 مدیران مدارس ابتدایی شهرستان انیدر م ی مدن لتیفض بعد و کیماتزیکار یرهبر هایمؤلفه بین که دهدمی نشان پژوهش حاضر نتایج

 .کنند بینیپیش را مدنی فضیلت بعد توانندمی کاریزماتیک رهبری بعد دو ی معناداری وجود دارد وهررابطه نقده

ت برای مدیر و در حین آن توجه به کارمندان زیر دست خود و همه نیازهای معنوی و مادی کارمندان اهمیت مقررا  محقق استنباط به

شود که افراد در سازمان به پیشرفت و توسعه چنین و همچنین آزادانه عمل کردن رهبر در ابراز نظرات و حل مشکالت کارمندان باعث می

 .های سازمانی از خود واکنش نشان دهندمیهسازمان و رهبری عالقمند شده و همیشه نسبت به اعال

مدیران مدارس ابتدایی شهرستان  انیدر م ی جوانمرد بعد و کیماتزیکار یرهبر های مؤلفهبین  که دهدمی نشان تحقیق حاضر نتایج

 .کند بینیپیش را جوانمردی بعد تواندمی الگوسازی ،کاریزماتیک رهبری ابعاد بین از ی معناداری وجود دارد و رابطه نقده
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ها عالقمند بوده و از خود واکنش مناسب نشان دهد باعث وجود رهبری که همانند سازمان به کارمندان و مشکالت آن محقق استنباط به

ل و ح های سازمانی را پوشانده و سعی درشود که آنان نیز نسبت به مشکالت جزئی و از پیش پا افتاده از خود واکنش نشان نداده و نقصمی

 برطرف کردن آنان با همکاری مدیر داشته و نسبت به انجام وظایف محوله کوتاهی ننمایند.

ان مدیران مدارس ابتدایی شهرست انیدر م  میاحترام و تکر بعد و کیماتزیکار یرهبر هایمؤلفهبین  که دهدیم نشان حاضر پژوهش جینتا

 .کنند ینیبشیپ را میتکر و احترام بعد توانندیم کیزماتیکار یرهبر بعد دو هرو  ی معناداری وجود داردرابطه نقده

ی نظرات خود مستقل عمل نموده و به نیازهای های پیش آمده به خوبی استفاده کند و در ارائه رهبری که از فرصت محقق استنباط به

شود که کارمندان نیز احساس  همکاران خود باشد و باعثکارمندان توجه نماید، طبق مقررات عمل می کند و در کل می تواند الگویی برای 

 گیرند.شده ودر موقع لزوم مورد مشورت نیز قرار میکنند که از کارهای سازمانی آگاه 

 هایی نیز داشت که عبارتند از: انجام تحقیق فوق، محدودیت

ا هت، لذا در تعمیم نتایج به کارکنان سایر سازمانی آماری این پژوهش شامل مدیران مدراس ابتدایی شهرستان نقده بوده اس جامعه

 رعایت جانب احتیاط ضروری است.

هایی مثل مصاحبه و مشاهده ممکن است های مورد نظر فقط از پرسشنامه استفاده گردید و روشآوری دادهدر پژوهش حاضر جهت جمع

 نتایج متفاوتی را به دست دهد.

 تحلیل پژوهش حاضر پیشنهادات زیر ارائه می گردد:بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه و 

ازمان چه شود که مدیران سباشد پیشنهاد میانداز سازمانی میگذار بر رفتار مدنی سازمانی چشمهای تأثیربا توجه به اینکه یکی از مؤلفه

، کارکنان را با های آموزشیمن خدمت و کارگاههای ضهای پایین از طریق خرد کردن اهداف، برگزاری دورههای باال و چه  در ردهدر  رده

 انداز سازمانی آشنا نمایند.چشم

ادق نسبت به کارکنان خود ص سازمانشود که مدیران های موثر بر رفتار مدنی سازمانی نوع دوستی است. پیشنهاد می یکی دیگر از مؤلفه

 د وفادار باشد.بوده و در برخورد با آنان بدون غرور عمل کرده و به کارکنان خو

ه های الزم نسبت بشود که مدیران با انجام بررسیگذار دیگر بر رفتار مدنی سازمانی عضویت است. پیشنهاد میهای تأثیر از مؤلفه

 ق آنانهای مختلف به تشویدهند توجه نشان داده و با استفاده از روشانجام   میو به خصوص آنانی که کار خود را به نحو بهتر  کارمندان

 پرداخته و باعث شوند که کارمندان دیگر نیز به انجام کار بهتر رغبت از خود نشان دهند.

ن با شناسایی مشکالت کارمندا سازمانکه مدیران  شودیم شنهادیپ .است تعهد سازمانی یسازمان یمدن رفتار بر موثر یهامؤلفه از دیگر

با استفاده از منابع سازمانی و انسانی مورد اختیار خود باعث شود که کارمندان سازمان را و سعی در حل آنها و زیر دستان خود و بررسی آن 

 به عنوان خانواده دوم خود در نظر گرفته و سعی در بیان مشکالت خود داشته تا قبل از اینکه هم برای انان و هم برای سازمان معضل آفرین

 شود.

هفتگی   ،شود که مدیران سازمان به صورت روزانهسازمانی بازخورد عملکرد است. پیشنهاد می های موثر بر رفتار مدنی یکی دیگر از مؤلفه

های استاندارد پرداخته و بعد از ارزیابی برای آن بازخوردی تهیه کرده با استفاده از روش های سازمانی کارکنانماهیانه به ارزشیابی فعالیتو 

 اند با پرداخته و نسبت به رفع آن اقدام نمایند و در مواردی که وظایف خود را به نحو احسن انجام دادهتا کارمندان از نواقص کار خود آگاه شد

 کاری و ... مورد تشویق قرار گیرند تا برای همکاران دیگر الگو سازی شود.پاداش، اضافه

شود که مدیران سازمان جلساتی را به صورت یشناسی است. پیشنهاد م فرصت های موثر بر رفتار مدنی سازمانی یکی دیگر از مؤلفه

های مربوطه برگزار کرده و باعث شوند که کارمندان نظرات خود را به صورت آزادانه بیان نموده و فرصتی را برای  ماهیانه با سرپرستان واحد

 رسمی ایجاد کنند.بروز سازمان غیر

در تمامی اعمال و وظایف  سازمان رانیمد که شودیم شنهادیپ. است سازیگوال یسازمان یمدن رفتار بر موثر یها مؤلفه از گرید یکی

های آنان را مد نظر قرار دهند و سعی در رعایت قوانین و  ،  خود را به عنوان کارمند زیر دست و باالدست خود در نظر گرفته و هدفخود

ز طریق توانند ابتوانند به عنوان یک الگو عمل نمایند، که این کار را می ند تامقررات داشته تا اینکه خود را جدا از کامندان و همکاران خود ندان

 انجام دهند برقراری ارتباطات مستقیم با کارکنان
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 معلمان سازمانی شهروندی رفتار با سازمانی تعهد ، ارتباط(۸8۰۹) نقندر، رامین جی حسین و امیر دی،زرن پورسلطانی [۸۹]

 .۸2 یشماره ورزشی، مدیریت ینشریه ،۸8۰۹ سال در مشهد شهر بدنی تربیت

 افزایش نی برسازما شهروندی رفتار آموزش (، بررسی تأثیر۸8۱۱، زینب اله؛ عابدی، محمد رضا و صالح نیا، منیره )توکلی [۸۸]

 .  88ی ، شمارهسازمانی، مجله چشم انداز مدیریت تعهد

 .تهران دوم، چاپ آبتین، قاسمی، انتشارات بهروز ترجمه استراتژیک، ، مدیریت(۸8۱۹) جان کارون هریسون، جفری [۸۹]

 .اسراء نشر هفتم، قم، مرکز جلد قرآن، در اخالق ، مراحل(۸8۱1) عبداهلل آملی، جوادی [۸8]

 شهروندی رفتار و اجتماعی سرمایه بین یرابطه (، بررسی۸8۰۸، علی؛ قویرانلو، مهرنوش و حاج زاده، مصطفی )جهانگیری [۸4]

 .۱8-۰۱ ، صفحاتهشتم یشماره سوم، ، سالجوانان شناختیجامعه مطالعات سازمانی، فصلنامه

 هایدر سازمان سازمانی وندیشهر رفتارهای مدل تبیین و (، شناسایی۸8۰۹، محمود )، سید حسین؛ حضرتیحسینی [۸۸]

 سیزدهم. یشماره ، چهارم عمومی، سال مدیریت هایپژوهش دولتی،

 سازمان، تدبیر، در معنوی رهبری هایمؤلفه ،(۸8۱۰)  آرش و متقی، پیمان میرزایی، بهرام علی؛ احمد الهی، خائف [۸2]

 .۹۸1 یشماره

 انگیزش با علمی هیئت اعضای کاریزماتیک رهبری ی، رابطه(۸8۰۹اصغر) علی ندا و کوشافر، بوداقی، اسداهلل؛ خدیوی، [۸1]

 بین ، کنفرانس ایران هایهمایش هایتبریز، مقاله واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی علوم دانشکده تحصیلی دانشجویان

 راهکارها. و هاچالش مدیریت، المللی

سازمانی،  شهروندی رفتار نقش و سازمانی فضیلت یعامل (، ساختار۸8۰۹، ابولقاسم )و نوری سادات ، مهدیهخشوعی [۸۱]

 .4ی دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی،  سال چهاردهم ، شماره

، متوسطه مدارس در سازمانی یادگیری و معنوی رهبری ، رابطه(۸8۰۸و اشتری، عزت ) داودی، امیر محمد حسن [۸۰]

 .8 شماره پنجم، واحدگرمسار، سال اسالمی آزاد ، دانشگاهآموزشی مدیریت و رهبری فصلنامه
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 و رهبری معنوی میان رابطه بر یادگیری سازمانی میانجی نقش ( بررسی۸8۰۸دهقان نجم آبادی ،عامر؛پیران، محد ) [۹۹]

ساوه(،تازه های جهان بیمه ،شهریور، شماره  شهر در بیمه شرکت یک یهای نمایندگ: مطالعه سازمانی )مورد کارآفرینی

 .۸۹، ص۸1۸

 هایپژوهش دفتر تهران، دوم، اعرابی، جلد محمد سید و پارسائیان علی یترجمه سازمانی رفتار ،(۸8۱۸)استیفن رابینز، [۹۸]

 .فرهنگی

بین ادراک از عدالت سازمانی و ی بررسی رابطه(، ۸8۱۱) ایمان، احمدیو  اکرم ،مقدم هادی زاده؛ حمید ،رامین مهر [۹۹]

پژوهش نامه مدیریت تحول  ،لی پخش فرآورده های نفتی ستاد تهرانرفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: شرکت م

 .، نیمه دوم۹ یهسال اول، شمار

 یابیهویت در معنوی رهبری نقش (، بررسی۸8۰۸، حامد )، محمود؛ حیدری، فائزه و حیدری؛ جانقلی، عباسعلیرستگار [۹8]

 شانزدهم. یشماره ، پنجم عمومی، سال مدیریت هایسازمانی، پژوهش

سازمانی،  شهروندی رفتار تقویت در سازمانی عدالت نقش ،(۸8۱1) سعید سلیمی، بری، حمیدرضا و باقر کلید رضایی [۹4]

 اولین کنفرانس ملی مدیریت و رفتار شهروندی سازمانی.

 پیام) مدیریت چشم انداز سازمانی، تعهد با هیجانی هوش یرابطه بررسی ،(۸8۱1) عبدالعلی گر،کشته علی و رضاییان، [۹۸]

 ۹1-8۰، سال هفتم، صص:(مدیریت

 در کاریزماتیک رهبری لگیری شک الگوی ی(، ارایه۸8۱۱؛ اسمعیلی گیوی، حمیدرضا؛ و ابراهیمی )علی ،رضاییان [۹2]

 . زمستان و پاییز ،8 شماره ،۸ دوره دولتی، مدیریت راهبردی، نشریه ریزی برنامه مدیریت از دیدگاه سازمان

 رفتار و معنوی هوش بین (، ارتباط۸8۰8، میثم )، مهدی ؛ شفیعی رود پشتیب؛ میر جلیلیزارع احمد آبادی ، حبی [۹1]

 .8شماره  نهم، سال فنّاوری، و علوم در اخالق سازمانی، فصلنامه شهروندی

 قابلیت بر معنوی رهبری های مولفه تاثیر بررسی (۸8۰۸حیدری،فائزه) احمدی،مریم؛ مرام،سحر؛ نیک ؛زارعی ، متین [۹۱]

-)علمی ۹ شماره - ۸8۰۸تابستان«  اسالمی دانشگاه در مدیریت  دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه در سازمانی رییادگی

 پژوهشی(

 ارتباط بررسی و سازمانی شهروندی رفتار عوامل (، شناخت۸8۱۸) ناصر توره، غالمرضا و جندقی، حسن؛ متین، زارعی [۹۰]

  .28 -8۸دوازدهم، صص رهشما  چهارم، مدیریت، سال فرهنگ سازمانی، عملکرد با آن

 مطالعات مدیریت، بانکداری، کارآیی در معنویت نقش بررسی ،(۸8۱1) علی پناهی، علی السادات و شمس زاهدی، [8۹]

 پاییز. و تابستان ،۸۱ یشماره

 هانظری، همبسته مبانی) سازمانی شهروندی رفتار (،۸8۱۰کریم ) شاطری، و علیرضا باشی، مهدی؛یوز نژاد،سبحانی [8۸]

 یسطرون. انتشارات تهران، ،(سنجش زارواب

سازمانی، کنفرانس ملی  کارآفرینی بر مناسب ابزاری معنوی ( رهبری۸8۰۸سنجر؛کریمی افشار ، سمانه ) ،سالجه [8۹]

 کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان ، آبان 

و بختیاری، محمد  ، سید هادیحسینی ، مسعود؛، مهدی؛ طاهری میر قائد؛ رعد آبادی، افسانه؛ حسنی، محمدسلیمی [88]

 و یخصوص بیمارستان دو کارکنان در شغلی مشارکت با آن ابعاد و سازمانی شهروندی رفتار بین (، همبستگی۸8۰۹)

 ، پاییز.4 ، شماره۹ سالمت، دوره ارتقای تهران، مدیریت شهر دولتی

 شگاهدان ارشد، کارشناسی نامهپایان تهران، دانشگاه کارشناسان سازمانی شهروندی رفتار (، ارزیابی۸8۱۱کریم ) شاطری، [84]

  .تهران

 ومعل های دانشگاهدانشکده کارکنان کاری زندگی کیفیت با معنوی رهبری (، رابطه۸8۰۸، فرهاد )، خزایی، پریساشجاعی [8۸]

 .4شماره  شانزدهم، سال قزوین، پزشکی علوم دانشگاه علمی قزوین، مجله پزشکی

 کارکنان توانمندسازی در معنوی رهبری (، نقش۸8۰۹، عباس )و صمدی ، محسنضا؛ علی بخشیشعبانی بهار، غالمر [82]

 .8 شماره ،۸ ورزشی ، دوره همدان، مدیریت استان جوانان و ورزش کل یاداره

 رهبری ی، رابطه(۸8۰8، سید مسعود )، فاطمه؛ تولیده ، زهرا و موسوی، معصومه؛ کرامت منش، جمیل؛ فاضلیصادقی فر [81]

 ، شماره دوازدهم،چهارم زیستی، سال ایالم؛ فصلنامه اخالق نور پیام دانشگاه مدرسین بین در شغلی انگیزش و معنوی

 تابستان.
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 رفتار گری تعدیل نقش و مشتریان رضایت با کار محیط معنویت ی(، رابطه۸8۰8، صمد )، ناصر و رحیمی اقدمصنوبر [8۱]

 تابستان. ،وششم بیست شماره ،فرهنگ سازمانی، راهبرد شهروندی

 .۸2 پنجم، شماره پلیس، سال انسانی توسعه ماهنامه ، دوسازمانی شهروندی ، رفتار(۸8۱1)، محمد صنوبری [8۰]

 شهروندی رفتار بر موثر (، عوامل۸8۱۰رضا ) گیوی، حمید اسمعیلی و رضا محمد ،گیوی اسمعیلی طبرسا، غالمعلی؛ [4۹]

 .۹ شماره ،۸۹ دوره نظامی،  طب ی، مجلهنظام بیمارستان یک در سازمانی

 آموزش اسالمی، و پردازان غرب نظریه دیدگاه از رهبری ی، نظریه(۸81۱اهلل ) رحمت پور،قلی حسن و جعفری، عابدی [4۸]

 .۸۸ یشماره سوم، سال قم، عالی

 .سازمان، تهران در رهبری معنوی، همایش (، رهبری۸8۱۸)  محمد مرادی، حسن و جعفری، عابدی [4۹]

 .۸4۰،ایران،ص کاریزماتیک رهبری، ( ۸81۱) حسن جعفری، عابدی [48]

 شخصیت بین رابطه (، بررسی۸8۰۸؛ ایمانی، محمد رضا، شهیدی شادکام، سید امیر و حبیبی تبار، زینب )، وحیدعالمیان [44]

 .۸، سال اول، شماره شهروندی، فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی رفتار و

 توانمندی توسعه و ارتقاء بر سازمانی شهروندی رفتار تأثیر ی(، مطالعه۸8۰۸، احمد )زادهلیعباس نژاد باقری، عادل و ق [4۸]

مازندران(، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای  مهر الحسنه قرض صندوق آفرین )درانسانی کار نیروی

 ، آبان.، دانشگاه مازندراندانش

ثیر فرهنگ سازمانی در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی أبررسی ت (،۸8۱۱) هطاهری عطار، فتان و عسکریان، مصطفی [42]

 .وزش و پرورشآمکارشناسان حوزه ستادی وزارت 

سازمانی  عملکرد بر اسالمی معنوی رهبری (، تأثیر۸8۰۹عطافر، علی؛ امییری، زینب؛ کاظمی، علی و امیری، یداهلل ) [41]

 .۸ شماره ، ۹۸ سال اسالمی، مدیریت پژوهشی  علمی فصلنامه و، د(لرستان استان گاز شرکت: مطالعه مورد)

 ی، ارایه(۸8۰8)عالمه، سید محسن؛ شعبانی نفت چالی، جواد؛ خزائی پول، جواد؛ وریج کاظمی، رضا و امانی، مجتبی  [4۱]

ت دیریپرستاران، فصلنامه م عملکرد و شهروندی تعهد، رفتار با شده ادراک معنوی رهبری بین ارتباطی ساختار مدل

 ، تابستان.، شماره دومپرستاری، سال سوم

 و سازمانی شهروندی رفتار بر سازمانی عدالت تأثیر (، بررسی۸8۰۹فانی، علی اصغر؛ دانایی فرد، حسن و زکیایی، شعله ) [4۰]

 ، بهار.۸، شماره ۸1، دوره های مدیریت در ایرانسازمانی، پژوهش سالم شخصیت نقش تبیین: سازمانی عدالت

 شهروندی رفتار بهبود در آن نقش کار و محیط در (، معنویت۸8۱۸، مهدی؛ واثق، بهاره )، علی اکبر؛ فتاحییفرهنگ [۸۹]

 تابستان. سیزدهم، شماره چهارم، مدیریت سال سازمانی، فرهنگ

و توانمند  (، بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی۸8۱۱، محمد )، علی اصغر وحضرتیعزت، آرین؛ پورپورقلی [۸۸]

 ، بهار و تابستان.۹، شماره ۸، دوره ، نشریه مدیریت دولتیهای دولتیسازی در سازمان

پیرو  – رهبر متقابل یرابطه و معنوی رهبری (، تبیین۸8۰۹گیوریان، حسین؛ دیندار فرکوش، فیروز و چرمیان، احمد ) [۸۹]

 زمستان. ،۹4 شماره هشتم، سال مدیریت، ، فصلنامه(پژوهشگر)

سازمان، اولین کنفرانس  در OCB کننده تعدیل عامل شغلی (، فرسودگی۸8۱1)علیرضا  محمد، نجابی، بصری،مست [۸8]

 ملی مدیریت و رفتار شهروندی سازمانی.

 اسالمی،  -رهبری دیدگاه ،(۸8۰۹)احمدزاده، علی خمیری، یوسف و محمودی محمدرضا؛ زارع، حجت؛ ابرقویی، مشتاقیان [۸4]

 .۹ ص چهارم، شماره دهم،  سال اسالم، در مدیریت ماهنامه

 صدرا. انتشارات اطهار، تهران، ائمه در سیری ،(۸8۱4)  مرتضی مطهری، [۸۸]

 بینی عاطفی در پیش هوش هایمؤلفه نقش (۸8۰۹) محمد، سید چاوشی، حسین و علی زاده، حمیدی مجید؛ مقدمی، [۸2]

 شتم.ه سال پلیس، انسانی توسعه ماهنامه دو کارکنان، سازمانی شهروندی رفتار

 .4۱-۸۰، صص۸۸ مدیریت، شماره عمل، فرهنگ تا تئوری از سازمانی شهروندی (، رفتار۸8۱4محمد ) سید مقیمی، [۸1]

 کیفیت و معنوی رهبری ی ( رابطه۸8۰۹ملکی ،محمد رضا؛ جعفری ، حسن ؛ صفری،حسین؛ خدایاری زرنق،رحیم ) [۸۱]

 هشتم ی دوره ، سالمت اطالعات تهران،مدیریت شهر نژاد شهید هاشمی درمانی آموزشی مرکز در کارکنان کاری زندگی

 درمانی بهداشتی خدمات مدیریت نامه ویژه ، هشتم ی شماره ،

 کرمانشاه، رازی دانشگاه کارکنان سازمانی شهروندی رفتار وضعیت (، بررسی۸8۱۱مهدی ) عماد و صادقی، نیا، ملکی [۸۰]

  . تهران دانشگاه یریتمد سازمانی، دانشکده شهروندی رفتار مدیریت ملی کنفرانس اولین
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 .8-4۰ جنگ، صص انتشارات اصفهان، کارکنان،  امور (، روانشناسی۸8۱۸علی ) مهداد، [2۹]

 .۸۱۰شماره  هجدهم، ، تدبیر، سالمعاصر های سازمان در معنوی (، رهبری۸8۱2) عباس نرگسیان، [2۸]

 شهروندی رفتار بر مدیران نیکوی سیرت تأثیر (، بررسی۸8۰۸، محسن )؛ عارف نژاد؛ شول، سجاد، علینصر اصفهانی [2۹]

 پانزدهم. شماره ،پنجم عمومی، سال مدیریت های، پژوهش(اصفهان دانشگاه:  مطالعه مورد) کارکنان سازمانی

 عدالت و معنوی رهبری (، تأثیر۸8۰۸، محسن )، محمد و عارف نژاد؛ علیزاده، رضا؛ سپهوند، امییر هوشنگنظر پوری [28]

 .8 شماره اول، سازمانی، سال رفتار مطالعات کاری، فصلنامه یزندگ برکیفیت سازمانی

 رفتار و فردی فرا ارتباط ( رابطه۸8۱۱وارث، سید حامد؛رستگار، عباس علی؛ زراعت کار ، سمیه؛رفعتی آالشتی، کبری ) [24]

 و پاییز ،8 شماره ،۸ دوره دولتی، مدیریت ، نشریه(ایران اسالمی جمهوری سیما و صدا: موردی مطالعه)شهروندی 

 زمستان

 انتشارات و چاپ مؤسسه قنبری، تهران، قاسم و ازگلی محمد سازمانها، ترجمه در رهبری و مدیریت (،۸8۱۹گری) یوکل، [2۸]
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