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 سرآغاز 

 لـزوم  و رقابــت  افـزایش ها،سازمان بر حاکم و متحول شـرایط
 ارزشمندي نسل بـه را آنها نیاز شرایطی، چنین در آنها اثربخشی

 ســربازان  عنـوان به آنها از کـه نسلی کند،می آشکار کارکنان از

). سربازان سـازمانی افـرادي هسـتند    1شـود (مـی یـاد سـازمانی
آمیز سازمان، بدون وجـود الزامـات   تغییرات موفقیت که مایلند در

 1). رفتـار شـهروندي سـازمانی   2رسمی شـغل، مشـارکت کننـد (   
اي اسـت کـه اگرچـه ممکـن اسـت       بیانگر رفتارهـاي داوطلبانـه  

هاي رسمی براي آن در نظر گرفته نشود، اما به هـر حـال    پاداش

 
 (مقالۀ پژوهشی)

 

تحلیل رابطۀ رهبري معنوي و رفتار شهروندي سازمانی: نقش میانجی 
 توانمندسازي روانشناختی و فضاي اخالقی مثبت 

 3مال عباسیدکتر ک، 2∗، محمد جعفري1حاتم ملکی

 تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتیتی، دانشکده علومتربی گروه علوم. 1

 شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالنگروه جامعه. 2

 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازي کرمانشاه. 3

 )2/12/94، تاریخ پذیرش:7/9/94(تاریخ دریافت:

 چکیده

کنند؛  هاي که فراتر از وظایف شغلی خود عمل میها نیازمند نیروهاي متخصص هستند، نیرودر دنیاي پر از تغییر و تحول امروزي، سازماننه: زمی
توانمندسازي روانشناختی، فضاي  بررسی روابط بین رهبري معنوي،چرا که موفقیت سازمانی بستگی به وجود این نیروها دارد. هدف پژوهش حاضر 

 بود. القی مثبت و رفتار شهروندي سازمانیاخ
 

ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماري شامل کلیه کارکنان اداره پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ شیوه گردآوري دادهروش: 
تخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گیري تصادفی ساده اننفر به شیوه نمونه 300اي به حجم هاي استان کردستان بودند. نمونهکل زندان

ها چهار پرسشنامه رهبري معنوي، توانمندسازي روانشناختی، فضاي اخالقی مثبت و رفتار شهروندي سازمانی بود که روایی آن از گردآوري داده
یابی ها از روش مدلزیه و تحلیل دادهها از طریق آلفاي کرونباخ بررسی و مورد تأئید قرار گرفت. جهت تجنظران و پایایی آندیدگاه صاحب

 معادالت ساختاري استفاده شد.
 

تواند نقش میانجی را در رابطه بین رهبري معنوي و رفتار شهروندي سازمانی ایفا ها نشان داد که توانمندسازي روانشناختی مییافتهها:  یافته
  داشته باشد و باعث افزایش رفتار شهروندي سازمانی شود.تواند در این رابطه نقش میانجی کند. اما فضاي اخالقی مثبت نمی

 

هاي تحقیق، نشان داد که رهبري معنوي از طریق ایجاد احساساتی همچون حس اعتماد و حس فداکاري و ایثار، در مجموع یافتهگیري:  نتیجه
بین فضاي اخالقی و رفتارشهروندي سازمانی در تحقیقات تأئید رابطه با وجود  کند وکارکنان را به بروز رفتارهاي فرانقشی تشویق و ترغیب می

 تواند نقش میانجی را در رابطه بین رهبري معنوي و رفتارشهروندي سازمانی ایفا کند.گذشته، فضاي اخالقی مثبت نمی
 

 رهبري معنوي، توانمند سازي روانشناختی، فضاي اخالقی مثبت، رفتار شهروندي سازمانیکلید واژگان: 
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کننـد   میها  کارکنان به منظور منفعت سازمان، اقدام به انجام آن
، احتـرام  3، وجدان کاري2). صاحبنظران پنج مؤلفۀ نوع دوستی3(

و گذشت را به عنـوان ابعـاد    5و رادمردي 4به دیگران، رفتار مدنی
). تحقیقـات  4انـد (  بیانگر رفتار شهروندي سازمانی در نظر گرفته

زیادي در جستجوي یافتن پاسخ به این پرسش که چـه عـواملی   
فتارهـاي مـؤثر اسـت، انجـام شـده و      در ایجاد و حفـظ چنـین ر  

هـاي رفتـار شـهروندي را بررسـی     زمینـه محققان زیـادي پـیش  
اند. محققان در مطالعه خـود بـه نقـش اثرگـذار رهبـري در       کرده

هاي ). یکی از سبک5اند (تسهیل رفتار شهروند سازمانی پی برده
رهبري که بر رفتار شهروندي سازمانی مؤثر بوده و بـا آن رابطـه   

). رهبـري  7و  6اسـت (  6داري دارد، رهبري معنويو معنی مثبت
هـا،  معنوي مفهومی در حال ظهور از به رسمیت شـناختن ارزش 

هـا و رفتارهـاي مـذهبی اسـت. رهبـري معنـوي بیشـتر        نگرش
متمرکز بر ایمان، نوع دوسـتی، تحـول و مشـارکت و همکـاري     

هـاي رسـمی اسـت    کارکنان به جاي تمرکز بر قدرت و موقعیـت 
). رهبري معنوي شامل برانگیختن و الهام بخشیدن کارکنـان  8(

هـاي نـوع   از طریق بینش متعـالی و فرهنگـی مبتنـی بـر ارزش    
ور دوستانه براي پرورش نیروي انسانی با انگیزه، متعهـد و بهـره  

است. رهبري معنوي بر اسـاس مـدل انگیـزش درون سـازمانی     
ـ    توسعه اداري، ایمـان،  یافته است که ترکیبی از چشـم انـداز، معن

عملکـرد   و بازخورد 7سازمانیدوستی، عضویت، تعهدعشق به نوع
هـاي مختلفـی رابطـه بـین     ). اگرچـه پـژوهش  9باشـد ( رهبر می

و  6انـد ( رهبري معنوي و رفتار شهروندي را مورد تأیید قرار داده
و  8رسـد فضـاي اخالقـی مثبـت    ). اما در عین حال به نظر می7

توانـد در افـزایش ایـن    کارکنـان مـی   9تیتوانمندسازي روانشناخ
هـا ارتبـاط بـین    رابطه نقش داشته باشد؛ چرا که برخی پـژوهش 

رهبري معنوي و توانمند سـازي، توانمنـد سـازي روانشـناختی و     
، رهبـري تحـول   10رفتار شـهروندي، رهبـري (رهبـري اخالقـی    

ــار    ــت و رفت ــی مثب ــی و فضــاي اخالق ــرین) و فضــاي اخالق آف
 اخالقـی  ). فضاي22 -10اند (را تأیید نمودهشهروندي سازمانی 

 هـا و دستورالعمل کنندة که منعکس است کاري فضاي از نوعی

). 23اسـت (  نتـایج اخالقـی   با آن سروکار بوده و سازمان قوانین
توانـد باعـث   اخالقی به عنوان یک عامل میانجی که مـی  فضاي

شـده  وجود یا عدم یا کم و زیاد شدن تنش اخالقی شود، شناخته 
در عمـل   11). بر اساس شـواهد تجربـی، جـو اخالقـی    24است (

مشتمل بر پنج مؤلفۀ جو نوع دوستی، جو قانونی، جـو حقـوقی و   
ــی   ــزاري م ــو اب ــتقل و ج ــو مس ــولی، ج ــد ( اص ــی 25باش ). برخ

صاحبنظران در تشریح رابطه رهبري معنـوي و فضـاي اخالفـی    
نوي در اند که اهمیت و ضرورت معنویت و رهبري معبیان داشته

ها، اجتمـاع و  تواند براي سازمانمحیط کار آن چنان است که می
 ).26محیط، فضاي اخالقی به ارمغان آورد (

امروزه توانمندسازي روانشناختی به عنـوان رویکـردي انگیزشـی    
تبدیل به یکی از موضوعات مهم و قابل توجه شده است کـه در  

ن بسـترها و بـه   پی آزاد کردن نیروهاي درونی افراد، فراهم کرد
هـا و  ها، براي شکوفایی اسـتعدادها، توانـایی  وجود آوردن فرصت

). توانمندسـازي روانشـناختی   27هاي کارکنان اسـت ( شایستگی
، 13، احسـاس شایسـتگی  12داريداراي پنج مؤلفۀ: احساس معنـی 

). 28احساس خود مختاري، احساس تأثیر، احساس اعتماد است (
 ن باعـث شـده اسـت کـه رهبـران     اهمیت توانمند سازي کارکنا

 14 انـداز  چشـم  از اسـتفاده  بـا  کارکنـان  انگیختن بر  معنوي، در

 انسـانی  هايارزش اساس بر فرهنگی هاي زمینه ایجاد و معنوي

). 11و  10کنـد (  تربیـت  توانمنـد  کارکنـانی  تـا  متمرکزتـر بـوده  
کارکنان توانمند نقش مؤثري در بروز رفتارهایی فراتر از آنچه که 

 ).  14طور رسمی در شرح شغل بیان شده است دارند (به 
در واقع رهبران معنوي از یک سـو بـا آمـوزش نیـروي انسـانی      

ور و از سوي دیگر با ایجاد فضـاي اخالقـی   توانمند، متعهد، بهره
هـاي فـردي و سـازمانی در یـک     مثبت و همسو سـاختن ارزش 

شهروند فضاي اخالقی مناسب بستر الزم را براي بروز رفتارهاي 
سازمانی و وجود نیروهاي که افزون بر انجام وظایف محوله، خود 
را وقف سازمان کرده و براي تحقق اهـداف آن از هـیچ تالشـی    

 نمایند.کنند فراهم میدریغ نمی
هـاي تحقیـق را بـه    هاي فراوانی روابط بین متغیراگرچه پژوهش

هاي پژوهشاند، اما دو بررسی و مورد تأیید قرار دادهصورت دوبه
زیادي مبنی بر بررسی روابط همزمان آنهـا در دسـترس نیسـت.    

ها به دلیل ایـن  بررسی این موضوع در میان کارکنان اداره زندان
که کارکنان زندان به طور مستقیم یا غیر مسـتقیم در تعامـل بـا    
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هـاي اجتمـاعی را زیـر پـا     افرادي که هرکدام به نحـوي هنجـار  
ا از حداقل وظایف شهروندي خـود آگـاه   و هر کدام از آنه گذاشته

کند. چرا که کارکنان سـازمان  نبوده بیش از بیش اهمیت پیدا می
اقدامات تـامینی و تربیتـی کـه مـدعی اصـالح الگـوي رفتـاري        
زندانیان است خود باید از سطح رفتارهاي شـغلی خـویش فراتـر    
رفته و الگوي مناسب براي زندانیان باشد. با این رویکـرد هـدف   

لی پژوهش تحلیل رابطۀ رهبري معنـوي و رفتـار شـهروندي    اص
سازمانی با توجه به متغیرهاي میانجی توانمندسازي روانشـناختی  

هـاي اسـتان   و فضاي اخالقی مثبـت در میـان کارکنـان زنـدان    
) 1هـاي بـه شـرح  نگـاره (    کردستان بود. بر همین مبنا فرضـیه 

 مطرح گردید:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قیق: مدل مفهومی تح1نگاره 

 
 روش

از بعـد میـزان کنتـرل    ، از لحاظ هدف، کـاربردي  پژوهش حاضر
از نوع همبستگی، و از لحاظ توصیفی هاي  ء پژوهشجز ،متغیرها

شامل  ،. جامعه آماري پژوهشها، مقطعی بود زمان گردآوري داده
 93هاي استان کردسـتان در سـال   کلیۀ کارکنان اداره کل زندان

پرسشـنامه   186به جدول مورگان، تعداد  نفر). با استناد 370بود (
کفایت داشت. اما محققین به دلیل توجه به عامل احتمال ریزش  

گیري تصادفی ساده، پخـش   پرسشنامه به شیوه نمونه 300تعداد 
پرسشنامه به صورت کامل بازگردانده شد  243و در نهایت تعداد 

برابر بـا  بنابراین حجم نمونه نهایی  .درصد) 81گویی:  (نرخ پاسخ

ها از چهار پرسشـنامه اسـتفاده    نفر بود. جهت گردآوري داده 243
شـناختی   گردید. پرسشـنامه اول، پرسشـنامه توانمندسـازي روان   

سؤال و پنج مؤلفه احسـاس شایسـتگی، احسـاس     20مشتمل بر 
خودسامانی، احساس مؤثر بودن احسـاس معنـاداري و احسـاس    

پرسشـنامه دوم، پرسشـنامه   ). 7/83اعتماد بود (آلفاي کرونباخ = 
 7سـؤال و   25رهبري معنوي بود که رهبري معنوي را در قالـب  

انداز، نوع دوستی، عضویت، تعهد سـازمانی، بـازخورد   مؤلفه چشم
گرفت (آلفـاي   می  عملکرد، ایمان به کار و معناداري در کار اندازه

). پرسشنامه سـوم، پرسشـنامه فضـاي اخالقـی     6/89کرونباخ = 
). نسـخه اصـلی   66/82سؤالی بود (آلفـاي کرونبـاخ =    19مثبت 

گـزاره و پـنج    26پرسشنامه سوم یعنی فضـاي اخالقـی، شـامل    
دوستی، جو قانونی، جو حقوقی، جو ابزاري و جـو   ي جو نوع مؤلفه

جا کـه در پـژوهش حاضـر، فضـاي اخالقـی       مستقل است. از آن
ز ي جـو ابـزاري ا   مثبت مورد نظر پژوهشـگران بـود، لـذا مؤلفـه    

ماده و چهار  19پرسشنامه حذف گشته و پرسشنامه نهایی شامل 
شود که برخی محققان نیز اعتقاد دارنـد کـه    بود. یادآور می  مؤلفه

بررســی جــو مســتقل، کمتــر مــرجح اســت. پرسشــنامه چهــارم، 
گویـه و پـنج    24پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی مشتمل بـر  

ه دیگران، رفتار مـدنی  مؤلفه نوع دوستی، وجدان کاري، احترام ب
هـاي  ). گویـه 9/75و راد مردي و گذشت بود (آلفاي کرونبـاخ =  

نامه پژوهش بر اساس مقیاس پنج دهی به هر چهار پرسشپاسخ
گانه لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلـی زیـاد) و شـیوه    

بـود. نظـر بـه اینکـه      5تـا   1ها نیز به ترتیـب از   گذاري آننمره
باشد لـذا از  می 3انتظار در طیف پنج گانه لیکرت،  میانگین مورد

گر وضعیت مطلوب چهار  بیان 3لحاظ توصیفی میانگینِ باالتر از 
شناختی، رهبري معنوي، فضاي اخالقی  متغیر توانمندسازي روان

تـر از  باشد. و میانگین پایینمثبت و رفتار شهروندي سازمانی می
بـور اسـت. در پـژوهش    نشان دهنده سطح پایین متغیرهاي مز 3

ها با استناد به نظر متخصصان و  حاضر، روایی ظاهري پرسشنامه
ها از طریق ضریب آلفـاي کرونبـاخ بررسـی و مـورد      و پایایی آن

جا که ضریب آلفـاي کرونبـاخ هـر چهـار      تأیید قرار گرفت. از آن
بود، لذا پایایی هر سه پرسشـنامه مـورد    7/0پرسشنامه، باالتر از 

هـا از   گرفت. در نهایـت جهـت تجزیـه و تحلیـل داده     تأیید قرار

 توانمندسازي
 روانشناختی

رهبري 
 معنوي

فضاي 
 اخالقی مثبت

رفتار 
شهروندي 

 سازمانی
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اي، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر  تک نمونه tآزمون 
 استفاده گردید.

 

 هایافته
هـاي توصـیفی شـامل     هاي پژوهش، آماره قبل از بررسی فرضیه

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي اصلی پژوهش بـر مبنـاي   
بستگی بـین ایـن متغیرهـا ارائـه شـده      گانه و نیز هم مقیاس پنج

 است. 
نتایج این بخش از پژوهش نشان داد کـه بـین همـه متغیرهـاي     

داري وجود داشت. به این صورت که تحقیق ارتباط مثبت و معنی
بین رهبري معنوي و توانمندسازي روانشناحتی، رهبري معنوي و  

، فضاي اخالقی مثبت، رهبري معنوي و رفتار شهروندي سازمانی
توانمندسازي روانشناحتی و فضاي اخالقی مثبـت، توانمندسـازي   

و  روانشناحتی ورفتار شهروندي سازمانی، فضـاي اخالقـی مثبـت   
رفتــار شــهروندي ســازمانی بــه ترتیــب بــا ضــرایب همبســتگی 

و  554/0**، 483/0**، 473/0**، 719/0** ،482/0**
ناست داري وجودداشت. این بدان معرابطه مثبت و معنی343/0**

تـوان انتظارداشـت   که با افزایش مطلوبیت هرکدام از متغیرها می
که متغیرهاي دیگر افزایش یابد و بـالعکس. نتـایج ایـن جـدول     
حاکی از آن است که روابط مورد نظر در بین متغیرهاي مکنـون  

% 99به صورت خطی بوده و همۀ این روابط در سـطح اطمینـان   
 ).P= 01/0اند (دار بودهمعنی

کته قابل ذکر این است که ضرایب پیرسون تنها شـدت روابـط   ن 
بین متغیرها را به صورت هم متغیري نه علـی و ناخـالص بیـان    

هـا تـأثیر و رابطـه    کند. به این معنی کـه در ایـن همبسـتگی   می
به این ترتیب زمینه اسـتفاده از  شود. متغیرهاي دیگر کنترل نمی

مدل تحقیق فـراهم   مدل معادالت ساختاري براي آزمون برازش
 شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: مدل مشاهده شده در حالت تخمین 2نگاره 

 استاندارد و معناداري
 

توانمندسازي 
 روانشناختی

رهبري 
 معنوي

فضاي اخالقی 
 مثبت

رفتار 
شهروندي 

 سازمانی

β =0.61t=6.91 

β =0.53t=10.72 

β=0.52t=4.22 

β =1.00t=7.30 

β =0.18t=1.62 

 هاي پژوهش  لفاي کرونباخ پرسشنامه: آ1جدول 
 رفتارشهروندي سازمانی فضاي اخالقی مثبت شناختی توانمندسازي روان رهبري معنوي پرسشنامه

 759/0 826/0 837/0 896/0 آلفاي کرونباخ
 

 میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهاي اصلی پژوهش: 2جدول 
 )4( )3( )2( )1( انحراف استاندارد میانگین 

    1 680/0 95/2 رهبري معنوي )1(
   1 482/0** 659/0 74/3 شناختی ) توانمندسازي روان2( 
  1 483/0** 719/0** 660/0 17/3 فضاي اخالقی مثبت )3(
 1 343/0** 554/0** 282/0** 473/0 56/3 رفتار شهروندي سازمانی )4(

 دار است . معنی01: همبستگی در سطح           **  3نتظار: میانگین مورد ا                                  
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مدل کامل معادله سـاختاري از طریـق لیـزرل شـامل دو بخـش      
شود: بخش اول شـامل یـک   براي بررسی روابط بین متغیرها می

نگرها و گیري براي بررسی و تعریف روابـط بـین نشـا   مدل اندازه
شود و بخش دوم شامل یک مدل ساختاري متغیرهاي پنهان می

است که ساختار علی مفروض بین متغیرهاي مکنون را مشخص 
کند. به طور منطقی توجه بـه بخـش انـدازه گیـري     و آزمون می

). در 29مقدم بر بخش ساختاري مدل برازش شـده مـی باشـد (   
بـار شـده بـر     هاي تحقیق بـاال بـودن مقـادیر   بخش روایی سازه

ها یا متغیرهاي مکنون از طریق متغیرهاي آشکار حـاکی از  عامل
اي سنجش متغیرهاي اصلی تحقیـق بـوده   مطلوبیت اعتبار سازه

در مورد تمام ضرایب المـداي   tاست. از طرف دیگر ارزش هاي 
% بیشـتر از  95به غیر از یک ضریب در سـطح   متغیرهاي آشکار 

اهدي بر روایی متغیرهاي آشـکار  بوده است که این خود ش 96/1
کند متغیرهاي آشـکار  شود به این معنی که تایید میمحسوب می

هاي مورد نظـر  مورد استفاده، بصورت واقعی (غیر تصادفی) سازه
). بعـد از اطمینـان از مطلوبیـت    44و  43انـد ( را منعکس سـاخته 

گیـري بـه بخـش سـاختاري مـدل مراجعـه       هاي انـدازه شاخص
تر مدل ساختاري مورد جهت شفافیت و خوانش آسانشود: در  می

تنها بخش ساختاري مـدل بـرازش شـده     2نظر در نگاره شماره 
گزارش شده است. با توجه به عدم اجماع پژوهشگران در انتخاب 

ترین معیار نیکویی برازش مدل ساختاري، به طور معمول مناسب
هــاي نیکــویی بــرازش مــدل پیشــنهاد اي از  شــاخصمجموعــه

شود که در این پژوهش نیز براي ارزیابی برازش مـدل مـورد    می
هـا  ). نتایج برآورد این شـاخص 29نظر از آنها استفاده شده است (
گزارش  3) در جدول شماره 72/8(براساس نتایج نرم افزار لیزرل 

دهد که  هاي نیکویی برازش نشان می بررسی شاخص شده است:
 01/0خطـاي کمتـر از    ) در سـطح 26/4984مقدار مجذور کاي (

دار بوده است؛ بنـابراین بـر اسـاس ایـن شـاخص، مـدل از        معنی

جا که مقـدار آمـاره مجـذور     برازش مناسبی برخوردار است. از آن
هـا داراي حساسـیت بـوده و بـا      ) نسبت به تعداد نمونهX2کاي (

یابـد، بنـابراین الزم اسـت تـا      ها افزایش مـی  افزایش تعداد نمونه
ي به درجه آزادي محاسبه شود، تا از این طریق نسبت مجذور کا

چـه نسـبت مجـذور     ها کنترل شود. چنان رابطه آن با تعداد نمونه
قـرار داشـته باشـد،     3تـا   1) بـین  X2/dfکاي به درجه آزادي (

جـا کـه ایـن مقـدار در      حاکی از برازش مناسب مدل است. از آن
ل بود، لذا بر اساس ایـن شـاخص نیـز مـد     64/2پژوهش حاضر 

پــژوهش از بــرازش خــوبی برخــوردار اســت. در مــورد شــاخص 
RMSEA 082/0جا که مقدار آن ( از آن ( 

باشـد و در   باشد، لذا بـه معنـاي تأییـد مـدل مـی      /. می1کمتر از 
بـه   IFIو  CFI ،NNFI ،GFIنهایت مقـادیر چهـار شـاخص    

) بوده و هر چنـد  89/0) و (89/0)، (89/0)، (89/0ترتیب برابر با (
) حـاکی از  9/0تر نیسـتند (اخـتالف بسـیار کـم بـا       بزرگ 9/0از 

باشند. نتایج بررسی برازش مـدل   برازش به نسبت خوب مدل می
حاکی از برازش پایین بود. بـه هـر    RMRاما بر حسب شاخص 

جـا کـه مـدل مشـاهده شـده بـر حسـب بسـیاري از          حال، از آن
هاي نیکویی برازش، داراي برازنـدگی بـه نسـبت خـوبی      شاخص

توان گفت که مدل نهایی پژوهش، مدل  ست، لذا در مجموع میا
مناسبی بوده است. پس از اطمینـان از درسـتی مـدل، در ادامـه     

هاي جزئی پژوهش مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در      فرضیه
  هاي جزئی ارائه شده است. ، نتایج بررسی فرضیه4جدول 

 

 متناظر با آن t: ضرایب مسیر و مقادیر  4جدول 

 آماره مسیر ضیهفر
β 

 نتیجه tآماره 

 اول
رابطه رهبري معنوي و 
ــهروندي   ــار شــ رفتــ

 سازمانی
52/0 22/4 

تأییـــــــد 
 فرضیه

 ن برازندگی مدل مفهومی پژوهشهاي نیکویی برازش پیرامون آزمو : شاخص3جدول 
 

X2 df 
X2/df 

RMSE
A 

GFI CFI NNFI IFI RMR 

 26/4984 )0001:S( 1877 64/2 082/0 89/0 89/0 89/0 89/0 60/0 
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 دوم
رابطه رهبري معنوي و 
ــازي   ــد ســـ توانمنـــ

 روانشناختی
61/0 91/6 

تأییـــــــد 
 فرضیه

 سوم
رابطه رهبري معنوي و 

 فضاي اخالقی مثبت
53/0 72/10 

تأییـــــــد 
 فرضیه

 چهارم
ســازي  رابطــه توانمنــد

روانشـــناختی و رفتـــار 
 شهروندي سازمانی

00/1 30/7 
تأییـــــــد 

 فرضیه

 پنجم
رابطه فضـاي اخالقـی   
مثبـــــت و رفتـــــار  

 شهروندي سازمانی
 رد فرضیه 62/1 18/0

 
براساس نتایج مـدل معـادالت سـاختاري، مقـدار بتـاي رهبـري       

 t)، مقـدار  52/0معنوي و رفتـار شـهروندي سـازمانی برابـر بـا (     
ــا آن  ــاظر ب ــین 22/4(متن ــار   52) و تبی ــرات رفت ــد از تغیی درص

شهروندي سازمانی توسط متغیر رهبري معنوي، رهبري معنـوي  
متناظر با آن  t)، مقدار 61/0و توانمند سازي روانشناختی برابر با (

درصد از تغییرات توانمندسـازي روانشـناختی    61) و تبیین 91/6(
اخالقـی  توسط متغیر رهبري معنوي، رهبـري معنـوي و فضـاي    

 53) و تبیـین  72/10متناظر با آن ( t)، مقدار 53/0مثبت برابر با (
درصد از فضاي اخالقـی مثبـت توسـط متغیـر رهبـري معنـوي،       
توانمندسازي روانشناختی و رفتار شـهروندي سـازمانی برابـر بـا     

درصد از رفتار  100) و تبیین 30/7متناظر با آن ( t)، مقدار 00/1(
متغیر توانمندسازي روانشناختی بود. از  شهروندي سازمانی توسط

) 96/1بحرانـی (  tمشاهده شده باالتر از مقـدار   tجا که مقدار  آن
هاي اول تا چهارم پـژوهش، در  توان گفت فرض باشد، لذا می می

گـردد. امـا    . مبنی بر وجود رابطه تأییـد مـی  05داري  سطح معنی
جم نتایج بررسی مدل سـاختاري پـژوهش در مـورد فرضـیه پـن     

پژوهش نشان داد که ضریب مسیر فضاي اخالقی مثبت به رفتار 
متنــاظر بــا آن  t) و مقــدار 18/0شــهروندي ســازمانی برابــر بــا (

 tتر از مقـدار  مشاهده شده پایین tجا که مقدار  ) بود. از آن62/1(
شـود کـه فـرض     باشد، لذا نتیجه گرفتـه مـی   ) می96/1بحرانی (

فضاي اخالقی مثبـت و رفتـار    پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین
 گردد.  شهروندي سازمانی رد می

بـین و   هـاي قبلـیِ پـژوهش، رابطـه متغیرهـاي پـیش       در فرضیه
متغیرهاي مالك مورد بررسی قرار گرفت. در فرضیه اخیر، رابطه 
ــطه      ــا واس ــازمانی، ب ــهروندي س ــار ش ــوي و رفت ــري معن رهب

سی گردید. شناختی و فضاي اخالقی مثبت برر توانمندسازي روان
ــه بیــان دیگــر، فــرض ششــم پــژوهش ادعــا مــی  نمــود کــه  ب

توانند نقش  شناختی و فضاي اخالقی مثبت می توانمندسازي روان
اي را در رابطه بـین رهبـري معنـوي و رفتـار شـهروندي      واسطه

ارائـه   tسازمانی کارکنان ایفا نماید. بر اساس مقادیر بتا و مقادیر 
بـا توجـه بـه نتـایج تجزیـه و       شده در مدل نهایی پژوهش و نیز

هاي قبلی مشخص گردید که رابطه بـین رهبـري    تحلیل فرضیه
باشد، که  درصد می 52معنوي و رفتار شهروندي سازمانی برابر با 

درصد  66گري توانمندسازي روانشناختی، این مقدار به  با میانجی
افــزایش یافتــه اســت؛ بنــابراین نتیجــه گرفتــه مــی شــود کــه  

تواند نقش میـانجی را در افـزایش    شناختی می روانتوانمندسازي 
رابطه بین رهبري معنوي و رفتارشهروندي سازمانی ایفـا نمایـد.   

غیرمستقیم رهبري معنوي و رفتارشـهروندي سـازمانی در    رابطه
اي باشد. اما بررسی نقش واسطه درصد می 8/33پژوهش حاضر، 

تـار  فضاي اخالقـی مثبـت در رابطـه بـین رهبـري معنـوي و رف      
هـاي  شهروندي سازمانی با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه

نشـان داد کـه فضـاي اخالقـی      t قبلی و بر اساس مقادیر بتا و 
تواند رابطه بـین رهبـري معنـوي و رفتـار شـهروندي      مثبت نمی

رابطـه فضـاي اخالقـی     tسازمانی را افزایش دهد. چرا که مقدار 
تـر از مقـادیر بحرانـی    یینمثبت و رفتار شـهروندي سـازمانی پـا   

 ) بود.96/1(

 
 بحث

بررسی نتایج نشان داد که بین رهبري معنوي و رفتار شهروندي 
گذارد. این یافتـه بـا نتـایج    داري میسازمانی رابطه مثبت و معنی

تـوان گفـت کـه    ) همسو بود. در تفسیر نتایج مـی 7و  6گذشته (
بر و پیـروان  اساس نظریه رهبر معنوي بر این استوار است که ره

نیاز به بقاء معنوي دارند. در این راسـتا تپـر نشـان داد کارکنـان     
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معنوي، داراي تجربیات معنادارتر و هدفمنـدتر هسـتند؛ بنـابراین    
بسیار سپاسگزارتر بوده و رفتارهاي شـهروندي بیشـتري از خـود    

دهـد کـه بـین رهبـري     دهند. همچنین نتایج نشان مـی بروز می
روانشناختی کارکنان رابطه مثبتـی وجـود    معنوي و توانمندسازي

) در یک راستا بود. از 11و  10دارد که با نتایج تحقیقات گذشته (
). در واقـع  22شـود ( رهبري به عنوان هنر توانمندسازي یاد مـی 

رهبران معنوي با القاي احساس مؤثر بودن و احساس شایستگی 
ررسـی  تسهیل کننـده فرآینـد توانمندسـازي کارکنـان هسـتند. ب     

فرضیه رابطه بین رهبري معنوي و فضـاي اخالقـی مثبـت نیـز     
داري نشان داد که رهبري معنوي با فضاي اخالقی رابطـه معنـی  

). در تفسـیر  18-20هاي  گذشـته همسـو بـود (   دارد. که با یافته
توان گفت کـه رهبـران معنـوي بـا معنـادار سـاختن و       نتایج می

ردي و سـازمانی در  هاي فهدفمندي امور و همسو ساختن ارزش
افزایند. فرضـیه  یک فضاي اخالقی مثبت بر کارایی سازمانی می

رابطه بین توانمندسازي روانشناختی و رفتار شهروندي سـازمانی  
هاي گذشته را تأئید نمـود  نیز در این پژوهش تأئید گردید و یافته

ــی 14-17و  12( ــتدالل م ــین اس ــازي  ). محقق ــد توانمندس کنن
کنـد کـه ممکـن    قوي عاطفی را تحریک مـی روانشناختی پاسخ 

). 32شان تأثیر بگذارد (است بر نگرش کارکنان نسبت به مشاغل
آنها بیشتر بر این باورند که اگـر کارکنـان احسـاس کننـد داراي     

توانند سطح باالي از اعتمـاد بـه نفـس را کـه     قدرت هستند، می
کننـد.  هاي کاري فرد رود، تجربه تواند فراتر از مرزهاي نقشمی

اما فرضیه رابطه بین فضاي اخالقـی مثبـت و رفتـار شـهروندي     
سازمانی بر خالف دیگر فرضیات در این پژوهش مورد تأئید قرار 

). 22و  21هاي تحقیقات گذشته ناهمسـو بـود (  نگرفت و با یافته
توان اینگونه بیان داشـت کـه رفتارهـاي    در تفسیر این نتیجه می

فضاي اخالقی مثبت تـآثیر بپـذیرد،   بیش از آن که از  15فرانقشی
نشأت گرفته از عوامل انسانی همچون از خودگذشتگی، صداقت، 
فـداکاري و ایثــار اســت کــه همـه آنهــا از عوامــل درون فــردي   

شوند. در نهایت بررسی نقش میانجی توانمندسـازي  محسوب می
روانشناختی و فضاي اخالقی مثبت در رابطه بین رهبري معنوي 

ــهرو ــار ش ــازي   و رفت ــد س ــه توانمن ــان داد ک ــازمانی نش ندي س
روانشناختی در این رابطه تاثیر مثبت و معناداري دارد که همسـو  

تفـاوتی  ). بزرگترین مشکل رهبران بی2هاي گذشته بود (با یافته
). رهبران معنوي با ایجاد 33کارکنان و از دست دادن معنا است (

ریـــق احســـاس معنـــاداري و مـــؤثر بـــودن در کارکنـــان از ط
توانند بر این مشکل غلبه و به افزایش درگیري توانمندسازي، می

کارکنان در رفتارهاي فرانقشی و رفتار شهروندي سازمانی کمک 
کنند. در ادامه نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه رهبـري معنـوي از       

تواند منجـر بـه افـزایش رفتـار     طریق فضاي اخالقی مثبت نمی
ول اخالقی حـاکم بـر رفتـار    شهروندي سازمانی گردد. تدوین اص

سازمانی که بر رفتارهاي شغلی کارکنان مؤثر است، بایستی بیش 
از پیش به عنوان ابزار خود کنترلی و خود نظـارتی مـدنظر قـرار    

). چرا که رهبران معنوي با ایجاد فضاي اخالقی مثبـت  21گیرد (
توانند کارکنان را به سمت بروز رفتارهاي فراتر از شغل خـود  نمی

شویق کنند. در واقع کارکنـان بـر اسـاس عوامـل درون فـردي      ت
همچون عزت نفس، از خود گذشتگی و فداکاري است که از حق 

گـردد  گذرند. در این راسـتا پیشـنهاد مـی   خود به نفع سازمان می
) بـه بررسـی نقـش مسـتقیم و     1هاي آتی؛ (محققان در پژوهش

و رفتـار  میانجی عوامل درون فردي در ارتبـاط رهبـري معنـوي    
) همچنـین رهبـران بـا افـزایش     2شهروندي سازمانی بپردازند. (

توجه، تشویق و تحسین کارکنان زمینه تبعیت کارکنان از قوانین 
) مشـارکت دادن  3سازمانی و فراتر رفتن از آنها را فراهم کننـد. ( 

انـدازهاي   هاي سازمانی و تعیین چشـم   گیري کارکنان در تصمیم
-به فراتر رفتن از وظایف شغلی ترغیب مـی سازمانی، کارکنان را 

تواند در ارتقا توانمنـدي  اندیشی می) برگزاري جلسات هم4کند. (
و روحیه کارکنان مؤثر باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه از جملـه       

توان به مقطعی بودن آن اشاره هاي پژوهش حاضر میمحدودیت
 نمود.

 
 گیرينتیجه

د کـه رهبـري معنـوي از    هاي تحقیق، نشـان دا در مجموع یافته
ــاداري،   طریــق ایجــاد احساســاتی همچــون حــس اعتمــاد، معن
شایستگی و حس فداکاري و ایثار، کارکنان را به بروز رفتارهـاي  

کند و با وجود تأئید رابطـه فضـاي   فرانقشی تشویق و ترغیب می
اخالقی و رفتار شهروندي سازمانی در تحقیقات گذشـته، فضـاي   
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نقش میانجی را در رابطـه بـین رهبـري     توانداخالقی مثبت نمی
 معنوي و رفتار شهروندي سازمانی ایفا کند.

 

 هاي اخالقیمالحظه
هـا اطمینـان داده   به منظور رعایت مالحظات اخالقی به آزمودنی

ها به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته هاي آنشد که دیدگاه
هـاي پـژوهش   نامـه و چنانچه فردي تمایل بـه تکمیـل پرسـش   

نداشت، فرد دیگري به صورت تصادفی انتخاب و مـورد مطالعـه   
گرفت. همچنین به منظـور دسـتیابی بـه نتـایج واقعـی،      قرار می

اي یـا نـاقص پـر شـده     هاي که به صورت تک گزینـه پرسشنامه
 بودند از فرآیند تحلیل حذف گردید.

 
 سپاسگزاري 

هاي دانند که از مدیرکل زندانپژوهشگران برخود واجب می
استان کردستان و همه کارکنان این اداره که ما را در به ثمر 
 رساندن این پژوهش یاري رساندند تشکر و تقدیر به عمل آورند.

 
 واژه نامه

1.Organizational Citizenship Behavior 
 سازمانی رفتار شهروندي

 Altruism .2 نوع دوستی

   Work Conscientiousness .3 وجدان کاري

    Citizenship Behavior .4 دنی    رفتار م

       Magnanimity .5 رادمردي

Spiritual Leadership .6 رهبري معنوي         

7. Organizational Commitment 
 تعهد سازمانی  

   Positive Ethical Climate .8 فضاي اخالقی مثبت       

9. Empowerment Psychological    
 ناختی   روانشتوانمندسازي

                  Ethical Leadership .10 رهبري اخالقی  

                Ethical Climate .11 جو اخالقی   

 Feel Significant .12 احساس معناداري

  Sense of Competence .13 احساس شایستگی  

 Vision .14 چشم انداز   

 Extra-Role Behavior .15 رفتار فرانفشی    
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