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 چکيده
ی رهبری معنوی مدیران و سیرت نیکوی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه

مدیران با رفتار شهروندی سازمانی در مدارس شهرستان نقده می باشد که با روش 

تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام یافته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 

باشد.  نمونه آماری مورد مطالعه با نفر می  ۳۷۱ه در مجموع  مدیران شهرستان نقده ک

ای  نفر محاسبه گردیده است و سپس به روش طبقه ۳۳۱استفاده از فرمول کوکران 

آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد افراد مورد نظر پژوهش انتخاب گردید. برای گرد

با پایایی آلفای  (5002دیگران )  فرای وبرای بررسی متغیرهای سیرت نیکوی مدیران 

(  و رفتار ۵2/0(و رهبری معنوی مدیران دکتر نصر اصفهانی با پایایی آلفای )۲5/0)

( استفاده شده است و برای ۵۱/0با پایایی آلفای )اورگان و کانوسکی شهروند سازمانی  

ده است. شهای پژوهش از تحلیل مانوا و رگرسیون چندگانه استفاده تعیین رابطه فرضیه

نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که بین متغیر های سیرت نیکوی مدیران و رهبری 

  داری وجود دارد.معنوی مدیران با رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت و معنی

، رفتار مدنی ، رهبری معنوی مدیرانسیرت نیکوی مدیران: واژگان کليدي

 .سازمانی
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 ، ایران.مهاباد ی،واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالم برنامه ریزی درسی،ارشد  یکارشناس یدانشجو 5

 
  نام نویسنده مسئول:

 قشالق يمحمد وشیپر

ي  رفتار شهروندي سازمانی با رهبري معنوي و سيرت نيکوي رابطه

 مدیران در مدارس شهرستان نقده
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 مقدمه
ی جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، سازگاری با محیط و تغییرات ماهیت شغل در تالشند منظور رقابت در صحنهسازمانها به 

شان عمل کنند؛ زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از که کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شغل

تواند عاملی مؤثر بر درگیری شغلی، ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و میمشارکت مردم در برنامه. یابدملکرد انعکاس مینقش در ارزشیابی ع

ل تأثیر تواند یک عامتعهد سازمانی و عزت نفس باشد. این رفتار تحت تأثیر رفتار مدیران است. رهبری معنوی مدیران و سیرت نیکوی آنان می

توانند از این ویژگی قوی استفاده نموده و  تحریک و بر انگیختگی کارکنان را بر اساس فتار سازمانی شود و مدیران میگذار در ارتقای ر

، ص ۳۱۲۲)ابراهیم پور و همکاران،  وری باال، متعهد و یادگیرنده پرورش داد.های انسانی ایجاد نمود تا کارکنانی توانمند و داراری بهرهارزش

۱2 ) 

 هایسازمان می باشد در واقع درآموزشی  دماتـکیفیت خ ارتقـایل در جهت حفظ و ـترین عوامـاز مهمآموزشـی که  هایسازمان

آموزشی ای هباشد. فعالیت کارکنان در سازمانسازمان میو ارتقای بقای  های اساسی برایارایه کیفیت بهتر و مناسب یکی از استراتژیآموزشی 

ها رشها و نگبنابراین مهارت؛ باشدمیاجتماعی و آموزشی ها عامل حیاتی در توسعه روابط باشند و این فعالیتاط میدر ارتبدانش آموزان که با 

د باشها خانوادهخدمات با کیفیتی که امروزه انتظار  یهئباشد، چرا که نهایتاً افراد برای اراو رفتار کارکنان در این زمینه حائز اهمیت می

 (۱2، ص ۳۱۵0ابراهیم پور و همکاران، ) مسئولیت دارند.

های کاری احساس ای و خالقیتاند، همواره نیاز به تغییرات ریشهدر طلیعه قرن جدید که سازمانها با محیط رقابت جهانی مواجه

های کاری ثابت خود، ها و رویهها سال پیگیری روشهای امروزی را مجبور کرده است که بعد از دهشود؛ نیروی رقابتی جهانی، سازمانمی

ینکه و برای ا ها دارای ثبات کاری نیستند و از نوعی ثبات نسبی برخوردارندای که سازمانهای کاری جدید را در پیش بگیرند، به گونهروش

عی در ایجاد اند و با شجاعت و جسارت خاصی سها توجه خود را معطوف به رهبران سازمانی کردهاز قافله عقب نیفتند، اکثر این سازمان

 (8۲، ص ۳۱۲۲)جواهری کامل مهدی،  تغییرات بنیادی درون سازمان دارند، چرا که رهبری با ایجاد تغییر سروکار دارد.

در واقع در حال حاضر یک نیروی شتابان آشکار و نمایان برای تغییر سازمانی و جامعه جهانی در حال حرکت است. از این رو نیاز به 

)عواطف و  )تفکر منطقی(، سرشت )فیزیکی(، ذهن ود آمده است که چهار عرصه اساسی ماهیت انسان یعنی جسموجتر بهرهبری مقدس

ها، نیاز به تغییر شکل سازمانی گسترده به پارادایم سازمان یادگیرنده را کند. در واقع پاسخ به این نیازاحساسات( و روح را در هم ادغام می

ها گسترده و پرورش کند که الگوهای تفکر در آنای نمود پیدا میهای یاد گیرندهه رهبران معنوی در سازمانکند. از این رو نیاز بالزام می

هایی توانمند هستند و صالحیت دستیابی به چشم ای در آن تنظیم شده است. افراد در چنین سازمانیافته و اشتیاق همگانی به طور گسترده

هایی مستلزم تغییر و تحول و موفقیت مستمر یانی دارند. بنابراین وجود رهبری معنوی در چنین سازمانانداز روشن سازمانی را به طور نما

ها، انسانیت و برای اجتماع، فعالیت و برای محیط، تواند برای سازماناست. در مجموع اهمیت و ضرورت معنویت در سازمان آنچنان است که می

بری یک موضوع مورد عالقه برای هزاران سال بوده است، اما تحقیق علمی در این زمینه درست در مسئولیت را به ارمغان آورد. اگر چه ره

یه چندین نظر یقرن بیستم شروع شده است. در واقع، تحولی در توسعه نظریات رهبری از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است که باعث ارائه

رهبری کاریزماتیک، رهبری تحول آفرین و تعاملی شده است. اما اگر با تعمقی دقیق هدف،  -مسیر یدر زمینه انگیزش پیروان شامل نظریه

های فیزیکی، ذهنی و عاطفی رهبران به سیر تکوین مطالعات رهبری توجه کنیم، خواهیم دید، تا کنون تحقیقات مختلفی در مورد ویژگی

وی خود جلب کرده است، ویژگی رهبران معنوی است و اینکه چگونه های اخیر توجهات زیادی را به سصورت گرفته، ولی موضوعی که در سال

 (۱۵، ص ۳۱۵۳. )نظرپوری و همکاران، توان با توسل جستن به معنویت، سالمت فردی و سازمانی را به ارمغان آوردمی

روش های معنادار توانمند  ها را برای کارکردن دررهبری معنوی بر فرایند اثرگذاری اجتماعی جمعی تأکید دارد که همه افراد گروه

ضای ی اعهای رهبری معنوی تأکید کمتری بر محوریت رهبر دارد و بیشتر بر روی تمرکز همهسازد. رهبری معنوی نسبت به سایر تئوریمی

ی ساس و شکل رهبرگروه به منظور رسیدن به نیازهای معنوی و ارتقای تعهد و عملکرد سازمانی تأکید دارد. در این رویکرد، نیازهای معنوی ا

راین شود. بنابدهد و هر شخصی که تأثیر مثبتی بر روی تعالی گروه، عضویت و عملکرد داشته باشد به عنوان رهبر تلقی میمعنوی را می

ن یدها و رهبران رسمی و غیر رسمی است. رهبری معنوی شامل برانگیختن و الهام بخشرهبری معنوی هم علت و هم اثر تعامالت اعضای گروه

ر می وهای نوع دوستانه برای پرورش نیروی انسانی با انگیزه، متعهد بهرهکارکنان از طریق یک بینش متعالی و یک فرهنگ بر مبنای ارزش

ها را نسبت به شغل و کار خود باشد. رهبر معنوی از طریق ایجاد حساسیت نسبت به خود و دیگران و ماوراء و طبیعت در افراد سازمان، آن

 شود و در نتیجه موجبات بقای معنوی آنان را فراهم می آورد.کند، سپس باعث برانگیختن آنان نسبت به وظایف کاری خود میمند میعالق

گردد اما در همین زمان کم نیز تحقیقات وسعی در این زمینه رفتارشهروندی سازمانی یک اتفاق جدید است که به چند دهه قبل بر می

ار کارکنان در محیط ادری انجام شده است. رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان، با توجه به اهمیت رفت

دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از نقش و شرح شغل خود تأثیر بسزایی بر عملکرد فردی و سازمانی دارد و کارکنان را در وضعیتی قرار می
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مورد توجه قرار گرفته و غفلت از آنها در ارزیابی عملکرد « رفتار شهروندی سازمانی»های مثبت فراتر از نقش، تحت عنوان کار انجام دهند. رفتار

ها به لزوم مشارکت داوطلبانه، خودآگاه و بلندمدت افراد در جهت دستیابی به اهداف سازمانی واقف نکارکنان پذیرفتنی نیست، چرا که سازما

 (۳۳۷، ص ۳۱۲8همکاران، اند )کاخکی و شده

شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر پذیرش و برعهده گرفتن وظایف و 

های سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شکیبایی، تحمل نارضایتی و مشکالت در سرکار های اضافی، پیروی از مقررات و رویهمسئولیت

های سازمانی، مسلماً رفتار شهروندی سازمانی می تواند به سازمان در تداوم حیات خود و رسیدن ها و نظریه. بر پایه و اساس تئوریباشدمی

های روز افزون جهانی اهمیت ویژه ای دارد. به اهداف سازمانی کمک کند. بعالوه رغبت و تمایل به رفتار شهروندی سازمانی به علت رقابت

 (52، ص ۳۱۵0همکاران، )بیک زاد و 

اهمیت کاربردی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از این فرض منطقی ناشی شده که رفتارهای مذکور شامل پیگیری های فراتر از الزامات 

 یرسمی شغل بوده و فرض بر این است که چنان چه بسیاری از همکاریهای داوطلبانه کارکنان در طول زمان تکرار شوند، میزان اثربخش

سازمانی مضاعف خواهد شد. تحقیقات نشان داده کارکنان خوش برخورد که اغلب دیدگاه مثبت در زندگی دارند، تمایل بیشتری به انجام 

ند و دهرفتارهای شهروندی سازمانی دارند. افرادی که ویژگی همدالنه و نوع دوستانه دارند،رفتار شهروندی سازمانی بیشتری از خودنشان می

 (۳22، ص ۳۱۵۳جدایی ناپذیر کارشان تلقی می کنند. )کریمی و همکاران،  آن را جزء

های رسمی پر خرج را در سازمان کاهش کنند و نیاز به مکانیزمرفتارهای شهروندی سازمانی، سازمان را به منافع بیشتر مجهز می

ها در تداوم حیات خود و رسیدن تواند به سازمانازمانی میهای سازمانی مسلماً رفتار شهروندی سها و نظریهدهند. برپایه و اساس تئوریمی

های روزافزون جهانی اهمیت ویژه ای دارد. به اهداف سازمانی کمک کند. بعالوه رغبت و تمایل به رفتار شهروندی سازمانی به علت رقابت

 (52، ص ۳۱۵0)بیک زاد و همکاران، 

ا هترین عوامل تأثیرگذار در نیروی انسانی هر سازمانی می باشد، به همین خاطر سازمانبا توجه به اینکه رفتار شهروندی سازمانی، از مهم

د، زیرا زننهای تمهیدی زیادی میبه منظور ایجاد انگیزه، فعالیت و کاراثربخش در کارکنان خود، دست به اقدامات و تدابیر مدیریتی و شیوه

د ی رفتار و فرآینت و نیل به اهداف آن سازمان ارتباط دارد. توجه به این موارد در نحوهکه دستیابی به این امر مهم در هر سازمانی با پیشرف

باشد. نظر به اهمیتی که رفتار شهروندی سازمانی در کشورهای پیشرفته، به دلیل تأثیر این گونه ها مؤثر میعملکرد کارکنان در سازمان

یت سازمان، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و کیفیت خدمات و ... از آن برخوردار رفتارهای کارکنان بر عملکرد سازمان، اثربخشی، موفق

، ۳۱۲۵است، الزم است اقدامات سازمانی که موجب بوجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان می شوند، شناسایی شوند. )زیناب و همکاران،

 (۷2ص 

 

 اهداف تحقيق
کوی مدیران و ویژگی های معنوی مدیران  با رفتار شهروندی سازمانی است. در هدف کلی تحقیق حاضر، تبیین رابطه بین سیرت نی

 شود: راستای هدف فوق، اهداف زیر نیز دنبال می

 های سیرت نیکوی مدیران با ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی مدیران شهرستان نقده تبیین رابطه بین مولفه .۳

 مدیران با ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی مدیران شهرستان نقده  های ویژگی های معنویتبیین رابطه بین مولفه .5

 های سیرت نیکوی مدیران و ویژگی نوع دوستی  رفتار شهروندی سازمانی مدیران شهرستان نقده بین مولفهتبیین رابطه  .۱

 شهرستان نقده  های سیرت نیکوی مدیران و ویژگی وجدان رفتار شهروندی سازمانی مدیرانبین مولفهتبیین رابطه  .2

 های سیرت نیکوی مدیران و ویژگی جوانمردی  رفتار شهروندی سازمانی مدیران شهرستان نقده بین مولفهتبیین رابطه  .2

 های سیرت نیکوی مدیران و ویژگی رفتار مدنی  رفتار شهروندی سازمانی مدیران شهرستان نقده بین مولفهتبیین رابطه  .8

 ت نیکوی مدیران و ویژگی ادب و تواضع  رفتار شهروندی سازمانی مدیران شهرستان نقده های سیربین مولفهتبیین رابطه  .۷

 های ویژگی معنوی مدیران و ویژگی نوع دوستی  رفتار شهروندی سازمانی مدیران شهرستان نقده بین مولفهتبیین رابطه  .۲

 ندی سازمانی مدیران شهرستان نقده های ویژگی معنوی مدیران و ویژگی وجدان  رفتار شهروبین مولفهتبیین رابطه  .۵

 های ویژگی معنوی مدیران و ویژگی جوانمردی  رفتار شهروندی سازمانی مدیران شهرستان نقده بین مولفهتبیین رابطه  .۳0

 های ویژگی معنوی مدیران و ویژگی رفتار مدنی  رفتار شهروندی سازمانی مدیران شهرستان نقده بین مولفهتبیین رابطه  .۳۳

 های ویژگی معنوی مدیران و ویژگی ادب و تواضع  رفتار شهروندی سازمانی مدیران شهرستان نقده بین مولفهطه تبیین راب .۳5
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 فرضيه هاي تحقيق
 ـ بین  مولفه های سیرت نیکوی مدیران با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد. ۳

 تار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.های ویژگی های معنوی مدیران با ابعاد رفـ بین  مولفه 5

 های سیرت نیکوی مدیران و نوع دوستی رابطه وجود دارد.ـ بین ویژگی ۱

 های سیرت نیکوی مدیران و وجدان رابطه وجود دارد.ـ بین ویژگی 2

 های سیرت نیکوی مدیران و جوانمردی رابطه وجود دارد.ـ بین ویژگی 2

 مدیران و رفتار مدنی رابطه وجود دارد.های سیرت نیکوی ـ بین ویژگی 8

 ـ بین ویژگی های سیرت نیکوی مدیران و ادب و تواضع رابطه وجود دارد. ۷ 

 ـ بین ویژگی های رهبری معنوی مدیران و نوع دوستی رابطه وجود دارد. ۲

 ـ بین ویژگی های رهبری معنوی مدیران و وجدان رابطه وجود دارد. ۵

 ی معنوی مدیران و جوانمردی رابطه وجود دارد.ـ بین ویژگی های رهبر ۳0

 ـ بین ویژگی های رهبری معنوی مدیران و رفتار مدنی رابطه وجود دارد. ۳۳

 ـ بین ویژگی های رهبری معنوی مدیران و ادب و تواضع رابطه وجود دارد.  ۳5 

 

 مبانی نظري تحقيق
 توصیه رهبران به همواره .برانگیزد اعتماد که شخصیتی از ورداریبرخ و مشترك هدفی تحقق برای افراد بسیج توانایی یعنی رهبری

 افر .کند گذارییه سرما خود درون پرورش بر باید رهبر منظور، این برای .کنند پیروی آنان از بخواهند دیگران که شوند فردی است، شده

 چاله چند یا یک در افراد این .یابند می سوق فاجعه سوی به د،ندارن را آن حفظ برای الزم سیرت اما میگذارند، پا یابی کا های قله به که ادی

 رهبران سیرت در که پیروانی .افتند می جنسی هرزگی چالۀ یا ماجراجویی چالۀ تنهایی، احساس دردناك چالۀ خودپسند، و کبر های چاله از

 پیشامدها، و رویدادها با مدیران و رهبران برخورد یچگونگ .میشوند گردان روی و دهند می دست از را خود اعتماد کنند، مشاهده ضعف خود

 رشد .سازند می آشکار را آن که نیست شکی اما سازند، نمی را انسان شخصیت لزوماً ها بحران و مشکالت .آنهاست شخصیت بارز نشانۀ

 به سیرتش اما بزند، دم خود تشخص و کمال از تواند می فردی هر .نباشد چه و باشد رهبر چه دارد، قرار انسانی هر رشد کانون در سیرت

 باید او سیرت و ضعف در را دلیل نبود، یکی رهبر عمل و قول اگر .دانست جدا کردارشان و اعمال از توان نمی را رهبران سیرت .اوست عمل

 .کرد جستجو

 نیکوست، سیرت فاقد که دیفر .میکند زندگی باال سطح های ارزش اساس بر دهد، فرد می نشان که است میزانی و حدی نیکو سیرت

 مهم نیکو سیرت گرچه .بود خواهد سیرتشان سنجش واقعی مالك ها، ارزش به افراد بندی پای .میکند مصالحه باال سطح های ارزش سر بر

 و اند پذیرفته را ها فضیلت از وسیعی ی دامنه نیکو، سیرت دارای افراد .دارند توافق ندرت به آن چیستی مورد در افراد اما شود، می شمرده

 مادر و پدر .نیست فرد خود دست زندگی موارد از برخی اما .دارند دیگران و خود به بلندمدت عالقۀ آنان .کنند می عمل ها آن اساس بر

 که بار هر .اوست خود دست به فرد سیرت اما .است نکرده تعیین خود را خویش پرورش محیط و زادگاه .است برنگزیده فرد خود را خویش

 کرده انتخاب خود زندگی در که هایی راه پیمودن هنگام انسان .دارد می بر خود سیرت ایجاد راه در گامی کند، می انتخاب را راهی و هدف

 و چیست سیرت که بکوشد این خود درون در نیکو سیرت ساختن برای فردی هر است الزم .سازد می گام به گام نیز را خود سیرت است،

 (۳۳8، ص ۳۱۲۵)نصر اصفهانی،   .دهد پاسخ آن به دارد تالش مقاله این که است موضوعی دارد، هایی گیویژ چه نیکو سیرت

 ویژگیها  برخی بیان و  صرف تعریف  با و  شود  گرفته  نظر  در  باید  دهند می انجام  عمل در  آنچه  با  افراد  سیرت  از نظر اسالم

 مشاهده را افراد واقعی سیرت کردار و رفتار در و عمل در باید بلکه کرد قضاوت  آنها دمور در توان نمی افراد سوی از خوب صفات و

 نیکوی سیرت ویژگیهای از برخی دلفی روش طریق از مدیریت استادان و اسالمی علوم نخبگان از نظرخواهی (۳۱۲۳آملی، کرد)جوادی

 عدل و حق پاداشتن بر احتجاب، عدم پیمان، و عهد به پایبندی ر،صد شرح خلق، حسن :از است عبارت اسالمی آموزه های اساس بر مدیران

 (82-8۱ص  ،۳۱۵۳) نصر اصفهانی و همکاران،  .دلسوزی و

 و مشکالت با فرد که هنگامی .میشوند محسوب فرد سیرت بنیادهای جمله از فداکاری، غمخواری، تحمل، آینده بینی، نظم، شجاعت،

 رفتاری عنوان استانداردهای  به ویژگی هفت دیگری، مطالعۀ کند. در غلبه آنها بر میتواند ویژگیها  این کمک به میشود، مواجه وسوسه ها

 ویژگی هفت ( این۳50،ص ۳۱۵۳) نصر اصفهانی و همکاران،  .شده است گرفته نظر در میکند، معرفی را فرد سیرت که قبول قابل حداقل

 .فردی شجاعت و صداقت درستکاری، ،غرور احساس بدون دمتخ احترام، شناسی، وظیفه وفاداری، :از بودند عبارت
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 ۳( 500۲است. ) دوتی  گرفته قرار تأکید مورد بیشتر صداقت، و احترام مطالعه، همین در 

 :میکند تعیین زیر صورت به را نیکو سیرت عناصر 5( 2004) پیترسون دیگری، مطالعۀ در

 انضباط پشتکار، بودن، تکیه گاه دیگران ادب، شجاعت، همکاری، نسانی،ا مالحظات اعتماد، غمخواری، شهروندی، مثبت، نگرش

 مسئولیت پذیری، کاردانی، شکیبایی، خوشبینی، نزاکت، صداقت، درستکاری، تواضع، بخشش، انصاف، شوق، و شور تالش، )خودکنترلی(

 را آن عناصر و میدانند رهبری ویژگی یک عنوان هب را سیرت لوك، و پاتریک کریک .بودن اعتماد مورد مدارا، و تحمل گروهی، کار خلوص،

 و شناختی توانایی نفس، به اعتماد صداقت، و  درستکاری دیگران، هدایت به تمایل کوشش( و )سعی تحرك :میکنند بیان صورت این به

    ۱( 5008کار)ساروس و همکاران  و کسب خصوص در دانش

 :از عبارتند که هاندکرد مشخص رهبر برای فضیلت هفت ،2کوی و بارکر  

 صحیح کار همواره میشود، مواجه گوناگون انتخابهای با که هنگامی صداقت با فرد استاندارد اخالقی کدهای از پیروی2: صداقت -۳

 .میکند انتخاب را

 .کند کسب العاده فوق نتایج فرد میشود باعث که خود ذات در انرژی منبع داشتن:8اشتياق و شور  -5

  .شود مانع ترس آنکه بدون مسیر آن در افراد دادن قرار و بلندمدت برای هدف عیینت ۷ :شجاعت -۱

  .دیگران به ترحم دادن نشان و کمک ارائۀ و دیگران رفاه یا ناراحتی و رنج به توجه ۲ :غمخواري -2

 منفی امور مثبت جنبههای دیدن و دیگران برای شادی کردن آرزو توانایی۵ :طبعی شوخ - ۵

 .میکند دوری تکبر از و میدهد نشان افتادگی فرد آن، اساس بر که ویژگی:۳0فروتنی و تواضع -8

،ص ۳۱۵۳) نصر اصفهانی و همکاران،    کاربردی یا  انتقادی طور به آنها کارگیری به قدرت با همراه دانش و تجارب پردازش:حکمت -۷

۳50) 

 هنگامی افراد همۀ .کند می عمل حضور دیگران بدون و تنهایی در فرد یک چگونه که این از است عبارت سیرت تعریف، یک اساس بر

 فرد رتیس بنیادهای جمله از فداکاری، غمخواری، تحمل، بینی، آینده نظم، شجاعت، .کنند می کار بهتر هستند، آنان تماشاگر دیگران که

 دیگری، مطالعۀ کند. در غلبه ها آن تواند بر می یهاویژگ این کمک به میشود، مواجه ها وسوسه و مشکالت با فرد هنگامی .شوند می محسوب

 عبارت ویژگی هفت این .شد گرفته نظر در کند، می معرفی را فرد سیرت که قبول قابل حداقل رفتاری استانداردهای عنوان به ویژگی هفت

 و احترام مطالعه، همین در .فردی شجاعت و صداقت درستکاری، ،غرور احساس بدون خدمت احترام، شناسی، وظیفه وفاداری، : از بودند

 .شود می تلقی نیکو سیرت فاقد او نباشد، صداقت و احترام با همراه فرد رفتار اگر که نحوی به .است گرفته قرار تأکید مورد بیشتر صداقت،

 دیگران به محترمانه توجه ان دادننش احترام .دارد توجه ها آن به طور چه و کند می رفتار دیگران با چگونه فرد که است احترام آن از منظور

 صاحب اکثر .است انسانی “ طالیی قانون یک “ به صداقت .کنند می یاد هر مقام و شأن و اساسی ارزش به توجه واقع در توجه این .است

 تحقیقی در .کند عملدیگر  گونه ای به و بگوید چیزی است ممکن فرد .کنندیاد می صحیح کردار و گفتار معنی به عنوان احترام از نظران

 سیرت دارای توانند می آنان ها، ارزش این بودن دارا با .شده آنان تعیین سیرت بهبود برای پیشاهنگ های بچه اصلی ارزش دوازده دیگر،

 " از رمنظو .شده است تعریف کند، می هدایت را او اعمال که فرد اصلی های ارزش جمع عنوان به نیکو مطالعه، سیرت دراین .شوند نیکو

 گرفتن قرار نیکو، سیرت .است خود و خانواده جامعه، کشور، خدا، جهان، کلی ی زمینه شش در اصلی های ارزش کردن تجربه "سیرت بهبود

  .است عمل در ها ارزش

 در العاده رقخا رهبران عالئم .است مانده مبهم اش، پیچیده ماهیت خاطر به مفهوم این هنوز رهبری، زمینه در زیاد مطالعات وجود با

 یک عنوان به رهبری "عنوان تحت خود کتاب در ۳۳پری دی ماکس که به طوری آید بوجود پیروان میان از که رسد می نظر به اول وهله

 از سپاس آن آخرین و است واقعیت وتبیین توصیف رهبر، مسئولیت اولین که کرد اضافه او همچنین .است کرده بیان را موضوع این " هنر

                                                           
1-  doty  

2 -  Peterson 
3 -  Saroos . at all 
4  - Integrity 
5  - Passion 
6  -- Courage 
7  - Compassion 
8  -Humour 
9  -Humility 
10  - Wisdom 
11 - Max D. Perry   

http://www.rassjournal.ir/


 19 - 773  ، ص7318، بهار 71رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 .کند می بیان معنوی رهبری عنوان تحت را این پری دی ماکس که باشد وامدار و خدمتگزار یک باید رهبر دو این میان در که است پیروان

 فلسفه اساس بر و باشد می آنان سازی توانمند و کارکنان دادن مشارکت ،رهبری خدمتگزاری های مدل شامل معنوی رهبری نهضت واقع در

 گیری تصمیم و فردی توسعه کار، به نسبت کلی دیدگاه دیگران، به خدمت ارائه بر که رهبری نوعی .است شده دهنها بنا خدمتگزار رهبری

 عنوان به چیز سه این از وسلی جان که دهند می بروز را خودشان نتایج کار و اشتیاق ایمان، معنوی رهبران واقع در .دارد تاکید مشترك

 که هایی رفتار و ها تلقی طرز ها، ارزش از استفاده با که است کسی معنوی رهبر واقع می کند در یاد معنوی رهبری  نماد و عمده ویژگی

 دهد می انجام زیر مرحله دو در را کار این وی .کند فراهم را سازمان اعضای معنوی بقای است، دیگران و خود درونی انگیزش الزمه

 می معنادار و اهمیت با شغل دارای که کنند می احساس همکاران دیگر طریق از سازمان پیروان و رهبران از یک هر که حالی : در۳

  .کند می مشترك اندازی چشم ایجاد به اقدام معنوی، رهبر باشند،

 خود به خاصی عالقه کارکنان که گردد می موجب انسانی ارزشهای اساس بر اجتماعی - سازمانی فرهنگ استقرار با معنوی ریرهب :5

 قدردانی شغلشان خاطر به آنان از باید و باشند می اهمیت دارای نیز سایرین که آید می بوجود آنان در احساس این و دهند نشان دیگران و

 به نسبت را آنها سازمان،  افراد در طبیعت و ماوراء و دیگران و خود به نسبت حساسیت ایجاد طریق از رهبری معنوی واقع، در آید عمل به

 آنان معنوی بقای موجبات نتیجه در و شود می خود کاری وظایف به نسبت  آنان برانگیختن باعث سپس کند، می دعالقمن خود کار و شغل

 ( 5۵، ص۳۱۲۵نرگسیان، ) .آورد می فراهم را

اغلب از عواطف و معنویت به عنوان جعبه های سیاه یاد می شود، موضوعاتی که ما بخوبی آنها را درك نمی کنیم. در واقع چنین 

با این اوصاف معنویت دارای  ۳5(  5005) تیشلر و فریشمن  الحاتی واضح نیستند و نمی توان تعاریف مشخصی برای آنها ارائه نمود.اصط

ماهیتی شخصی است و همین امر موجب شده است که دیدگاههای چند گانه ای در مورد آن به وجود آید. بعضی ها، معنویت را برخاسته از 

گویند معنویت چیزی فراتر از قواعد مذهبی است و مربوط به جریان معنا بخشی و خود یابی درونی است که بدون د و میدرون انسانها می دانن

گیرد. )دیدگاه درونی بودن معنویت( اگر چه در این دیدگاه به طور قطع صحبت از قدرتی به میان توجه به مذهب افراد در وجود آنها شکل می

گیرد، ولی در عین حال این دیدگاه شامل احساس مرتبط بودن فرد با کار خود و دیگران نیز می سرچشمه می می آید که از درون هر فرد

ای که حتی طرفداران این دیدگاه، معنویت را به صورت احساس اصلی فرد ارتباط با درون خود، دیگران و کل جهان نیز تعریف شود؛ به گونه

. کار با معنا 5. یک زندگی درونی ۳و عقیده دارند که معنویت در محیط کار شامل سه جز است:   ۳۱( 5005. ) نک و کریشن کومار اندکرده

 ( 8۳، ص ۳۱۵0باقری و سعد ابادی، )  ۳2( 500۱)کیل و شریواستوا  . اجتماع۱

 از که تعاریفی و ردندا وجود زیادی چندان نظر توافق آن تعریف ی درباره که است هاییواژه از یکی رهبری کند می بیان ۳2استاگدیل

 که فعالیتهایی یعنی رهبری  اند. برآمده آن از تعریفی ی ارائه درصدد که است کسانی تعداد با برابر تعداد، ،نظر از است، شده ارائه رهبری

 ذهنی ،احساسی هاینیاز  دهد می قرار تأثیر تحت گروهی، اهداف ، همانند نیز معنویت به تحقق نیاز جهت در مشتاقانه تالش برای را افراد

 رهبری و معنویت بین ارتباط ی ریشه .آورد می کار محیط به با خود را ه هانیاز این تمام فرد .است انسان ی عمده نیازهای از یکی فیزیکی و

 و سائلم با رویارویی و کاری و فردی حل،مشکالت در نهایی منبع که هستیم درونی صدای یک دارای ما همگی که است مسأله این شناخت

ـ  ۳ :باشد داشته تمرکز ای رابطه بعد سه بر تا کند می رهنمون را رهبری معنویت، معتقدند ۳8  1999 )همکاران،  و است)فرای مشکالت

 نیروی یا قدرت یک با رهبر ی ـ رابطه 5 ها؛ دانش همه ی دروازه عنوان به خودش برای احترام گرفتن نظر در خودش، با رهبر ی رابطه

 (۱۲، ص  ۳۱۵0ابراهیم پور و همکاران، )    دیگران  با رهبر ی رابطه ـ  ۱و  خودش زا ماوراتر

 و عضویت احساس طریق از معنوی سعادت و معنویت بقای برای را پیروان و رهبر معنوی نیازهای که است این معنوی رهبری هدف 

 تعهد و مثبت روانی سالمت پرورش سرانجام و سازمانی و میتی فردی، سطوح در ارزشی خوانی هم و بصیرت و بینش خلق برای درکار معنا

 (۱۵،ص  ۳۱۵0ابراهیم پور و همکاران، )    .بخشد تحقق سازمانی وری بهره و

 خدا، به ایمان :است شده اشاره از آنها تعدادی به ادامه در که دانسته اند انسانی واالی شهای ارز از برخورداری را معنویت از منظور

 توکل، تواضع، تحمل، تحرك، پشتکار، دیگران، پذیرش آینده، به امید نفس، به اعتماد دیگران، به احترام محبت، و عشق صبر، تقوی،

 محدود گذشت، فداکاری، وابستگی، عدم جویی، صرفه صداقت، شجاعت، سپاسگزاری، رضایت، خیرخواهی، بینی، خوش خدمت، جوانمردی،

 (۱۷،ص  ۳۱۵0پور و همکاران،  ابراهیمبه عهد. )  وفای آرزوها، کردن

                                                           
12 - Tischler & Freshman 
13-  Neck &Krishnakumar 
14 - Kale & Shrivastava 
15-  R.M.Stogdill 
16 - fry at all 
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 سبک یک مذهب .دهد می تشخیص شود، خوانده معنوی است ممکن که را چیزهایی که است زندگی از سبکی یا نگرش یک معنویت

 ماورای معنویت .باشد نمی نهادی ارتباط نیازمند معنویت .است نهادی وابستگی یک نیازمند معموالً که است معنویت کارگیری به از خاصی

 آنچه از بیشتر یا همه به داشتن احترام و شدن عمیق و حساس به تمایل معنوی فرد .دهیم می انجام ما که است چیزی هر حتی و ماست

 با و دارد وجود افراد باطن در معنویت .دهد می پاسخ افراد به گشودگی با و احترام با معنوی فرد چنین هم و است دهند، می انجام افراد که

 برای که حالتی در و شود می یافت شخص هر باطن در که است چیزی آن معنویت .کند می کشف دهد، می انگیزه فرد به که آنچه تالش

 رفتاری و احساسات و کلی الگوهای و مذهبی اعتقادات ی همه به و است شخصی عمیقاً معنویت .شود می تجربه است، فرد به منحصر فرد

 گیرد می صورت متعال خداوند با پیوند  :کند می بیان ۳۷نایت مک نهایت در که شود می گفته

 به هدفی یا معین، فرجامی سوی و سمت به فرد بخش الهام که است انرژی است، زندگی ی انگیزاننده و بخش روح نیرویی معنویت

 ای چندگانه های دیدگاه که است  شده موجب امر همین و است شخصی ماهیتی دارای معنویت اوصاف این با .باشد می فردیت ورای سوی

 است مذهبی قواعد از فراتر چیزی معنویت گویند می و دانند می ها انسان درون از برخاسته را معنویت ها، بعضی .آید وجود به آن ی درباره

 بودن نیدرو گیرد دیدگاه می شکل آنان وجود در افراد مذهب به توجه بدون که است درونی خودیابی و معنابخشی جریان به مربوط و

 این حال عین در گیرد، می سرچشمه فرد هر درون از که آید می میان به قدرتی از صحبت قطع طور به دیدگاه این در چه اگر .معنویت

 صورت به را معنویت دیدگاه، این طرفداران حتی که ای گونه به شود؛ می نیز دیگران و خود کار با فرد بودن مرتبط احساس شامل دیدگاه

 (۱۲-۱۷،ص  ۳۱۵0ابراهیم پور و همکاران، )    اند کرده تعریف نیز جهان کل و دیگران خود، درون با ارتباط، فرد لیاص احساس

غل اصلی ش فعالیت های، رفتار های هستند که  برای سازمان مفیدند، ولی با این حال به عنوان بخشی از ی سازمانیرفتارهای شهروند

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

 (5، ص ۳۱۵0سیادت و همکاران،  ) منافع شخصی به دنبال نداشته باشند مستقیماً
یای علم ارائه شد. تحقیقات میالدی به دن ۳۵۲0در اویل دهه ی  ۳۲مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسظ باتمان و اورگان

می  زاولیه که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت. بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتار هایی بود که کارکنان در سازمان برو

 ( ۳۱، ص ۳۱۲۵دادند اما اغلب نادیده انگاشته می شد.)غالم حسینی و همکاران، 

در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می این رفتار ها با وجود این که 

 (۳۱، ص ۳۱۲۵گرفتند اما در بهبود اثر بخشی سازمانی مؤثر بودند.)غالم حسینی و همکاران، 

است : محموعه ای از رفتار های دواطلبانه و این اعمال و رفتار ها که در محل کار اتفاق می افتد  این گونه تعریف شده  تحقیقی در 

)غالم .اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد  نبوده اما با این وجود توسط آنان انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند.

 (  ۳۱، ص ۳۱۲۵حسینی و همکاران، 

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

امور جاری و تسهیل جریان سازمان  بیشتر از ساعات کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می کند.)غالم حسینی و همکاران، 

 (  ۳2، ص ۳۱۲۵

وطلبانه و اختیاری بوده و به طور مستقیم و ضمنی از طریق توصیف رسمی رفتار شهروندی سازمانی بیانگر فعالیتهای کاری مرتبط دا

 شغل و سیستم های پاداش سازماندهی شده و در نهایت کارایی  و اثر بخشی  سازمان را ارتقا دهد.

 در محیط کاری می  اورگان رفتار سازمانی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت کار کنان برای بهبود  بهره وری و همبستگی  و انسجام

  داند که ورای الزامات سازمانی است.   اورگان معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی  رفتار فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله

د.)غالم سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می شو

 (۳2، ص ۳۱۲۵حسینی و همکاران، 

ه باین تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد : اول این که این رفتار باید داوطلبانه باشد  دوم اینکه مزایای این رفتار جن

 (۳8،ص۳۱۲۲مل مهدی، ) جواهری کا سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد.

 مطالعات دهد. می افزایش را سازمانی بخشی اثر رفتاری، چنین که است این سازمانی شهروندی رفتار از اُرگان تعریف در کلیدی جوهره

 خشیب اثر بر است ممکن سازمانی شهروندی رفتار که را مختلفی دالیل فوق، مطلب تأیید شده،ضمن انجام زمینه این در که مختلفی تجربی

 با توان می را کند می کمک سازمان موفقیت به سازمانی شهروندی رفتار که هایی زمینه از برخی .کنند می بیان باشد، گذار تأثیر سازمانی

 :نمود خالصه ذیل موارد قالب در مطالعات این به توجه

                                                           
17 - Mc Knight. 
18 - Britman & Organ 
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 کارکنان؛ و مدیریت وری بهره افزایش  - ۳

 قرارگیرند؛ استفاده مورد مولدتری مقاصد برای اندتو می که سازمانی منابع نمودن آزاد  - 5

 دارد؛ نگهدارندگی جنبه صرفاً که وظایفی به کمیاب منابع اختصاص به نیاز کاهش - ۱

 کاری؛ های گروه بین هم و درون در هم کنندگی هماهنگ های فعالیت به کمک  - 2

 مد؛کارآ کارکنان نگهداری و جذب برای ها سازمان توانایی تقویت  - 2

 ها؛ سازمان عملکرد ثبات افزایش - 8

 (۳8،ص۳۱۲۲محیطی ) جواهری کامل مهدی،  تغییرات با مؤثرتر انطباق برای سازمان سازی توانمند - ۷

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

د. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی،  اکثرا به عملکرد درون نقشی کرده ان

کارکنان توجه می کردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی کارکنان اطالق می شود که در شرح وظایف و نقش های رسمی سازمان 

رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می شوند. محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثر بخشی  بیان شده و توسط سیستم

یکی از متداول ترین مفهوم سازی ها و عملیاتی سازی های صورت گرفته درباره رفتار های فرانقشی، رفتارهای .سازمانی قائل می باشند

 شهروندی سازمانی می باشد.

رچالش کنونی، سازمان ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در در دنیای پ 

ست احال تغییر شغل، در تالشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این 

ر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار می دهد، و می توان که این رفتارهای فرات

 گفت عاملی مؤثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد.

دیگر سازمان ها، سالمتر و  پژوهشها نشان می دهد که سازمانهایی که تاکید بیشتری بر رفتار شهروندی سازمانی دارند نسبت به

روندی وجود رفتار شهموفقترند. اهمیت کاربردی رفتار شهروندی سازمانی این است که کارایی سازمانی، نوآوری و مزیت رقابتی را ارتقا می دهد. 

یک محیط کاری  سازمانی باعث کاهش ترك خدمت و غیبت کارکنان می شود. از لحاظ منطقی می توان گفت که رفتار شهروندی سازمانی

. فضای مشوق رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان، موجبات، جذب و نگهداری نیروهای شایسته را بهتر درون سازمانی را ارتقاء دهد

 افزایش می دهد. بنابراین از طریق ایجاد رفتارهای شهروندی در محیط کار می توان مطمئن بود که رضایت شغلی کارکنان نیز باال می رود.

افزایش سطح رفتارهای شهروندی در یک سازمان باعث می گردد تا سازمان به محیطی جذاب جهت کار و فعالیت تبدیل گردد. به عبارت 

توان عملکرد بهتری را مشاهده نمود دیگر می توان اذعان داشت در سازمان هایی که سطح باالیی از رفتارهای شهروندی وجود دارد، می

 ( ۱، ص ۳۱۲2)سیادت و همکاران، 

رفتار شهروندی سازمانی، بهره وری کارکنان و گروه های کاری، ارتباطات، همکاری و کمک های بین کارکنان را افزایش می دهد؛ کار 

کند؛ نسبت اشتباهات را کاهش می دهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسائل سازمان، افزایش می دهد و به تیمی را تشویق می

 جو سازمانی مناسبی را فراهم می آورد.طور کلی 

م .)غالجوهره کلیدی در تعریف ارگان از رفتار شهروندی سازمانی، این است که چنین رفتاری، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد.

 ( 5۷، ص ۳۱۲۵حسینی  و همکاران، 

الئل مختلفی را که رفتار شهروندی سازمانی ممکن مطالعات تجربی مختلفی در این زمینه انجام شده است که ضمن تایید مطلب فوق، د

کند. با توجه به این مطالب می توان برخی از زمینه هایی را که رفتار شهروندی سازمانی است بر اثربخشی سازمانی تأثیرگذار باشد، بیان می

 کند، در قالب موارد زیر خالصه نمود:به موفقیت سازمانی کمک می

 یت و کارکنان؛افزایش بهره وری مدیر -۳

 آزاد نمودن منابع سازمانی که می توانند برای مقاصد مولدتری مورد استفاده قرار گیرند؛ -5

 کمک به فعالیت های هماهنگ کنندگی هم در درون سازمان و هم بین گروه های کاری؛ -۱

 تقویت توانایی سازمان ها برای جذب و نگهداشت کارکنان کارآمد؛ -2

 کرد سازمان ها؛افزایش ثبات عمل -2

 توانمند سازی سازمان برای انطباق مؤثرتر با تغییرات محیطی -8
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برخی از مزایای رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از: بهبود بهره وری مدیریت و کارکنان، کارائی  ۳۵(5000طبق گفته کوهن و ویگودا ) 

و   )غالم حسینیبهبود سازمان برای استخدام نیروهای با کیفیت..بیشتر در مصرف و تخصیص منابع، پائین آوردن هزینه های نگهداری و 

 ( 5۷، ص ۳۱۲۵همکاران، 

اسالمی  آموزه های اساس بر کارکنان شادی بر مدیران نیکوی سیرت تأثیر( در پژوهش خود تحت عنوان ۳۱۵۳اصفهانی و همکاران )

 و مستقیم هرابط کارکنان شادی با 8۱/0 همبستگی ضریب با انمدیر نیکوی سیرت که داد نشان پژوهش نتایجبه این تتیجه رسیدند که 

 داد نشان ساختاری معادالت نتایج دارد. وجود مثبتی و مستقیم رابطه نیز کارکنان شادی با مدیران نیکوی سیرت عوامل بین و دارد مثبتی

  سیرت عوامل چنین هم دارد؛ تأثیر کارکنان شادی بر 8۵/۱ 0(  CR) بحرانی نسبت و /۲۵مسیر ضریب مقدار با مدیران نیکوی سیرت که

 است. تأثیرگذار کارکنان شادی بر مدیران نیکوی

به این نتیجه « بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان»( در پژوهشی با عنوان ۳۱۵۱علی نژاد و همکاران )

دار ی معنـیهمچنین وجود این رابطـه .دارد وجود دارمعنی یرابطه کارکنان دعملکر و سازمانی شهروندی کـه میـان رفتارهـایدست یافتند 

 .ی رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان نیز بررسی و تصدیق گردیددر خصوص تک تک مولفه های تعریف شده

کیفیت زندگی کاری که در دانشگاه ( تحت عنوان  تأثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی بر ۳۱۵۳در پژوهش نظر پوری و همکاران )

اصفهان انجام دادند نتایج حاصله بیانگر آن است که مهمترین شاخص های تأثیر گذار بر رهبری معنوی شامل چشم انداز و نوع دوستی  و 

، سرشت  ) عواطف امید هستند بر این اساس سازمان ها به منظور ادغام چهار عرصه اساسی ماهیت انسان یعنی جسم، ذهن، )تفکر منطقی (

و احساسات( و روح نیازمند تعریف و تبیین دقیق چشم انداز سازمانی و به تبع آن پرورش و تقویت عشق و نوع دوستی در کارکنان است و 

 این امر می تواند به عنوان عامل مهمی در ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان نقش ایفا کند.

دالت  مهم ترین شاخص تأثیر گذار بوده که این امر بیانگر اهمیت ادارکات کارکنان از توزیع در ارتباط با عدالت سازمانی، شاخص ع

 عادالنه پاداش و مزایا در  سازمان می باشد و در نهایت متغیر های فضای کلی زندگی، قانون گرایی در سازمان و محیط کاری ایمن به ترتیب

به منظور بهبود و ارتقای کیفیت زندگی کاری باید به توازن بین زندگی کاری و زندگی  مهم ترین شاخص های تأثیر گذار بوده اند. سازمان

شغلی کارکنان توجه نموده و محیط کاری را متناسب با وضعیت شخصی کارکنان و در جهت پشتیبانی از آن طراحی نماید هم چنین نتایج 

ری معنوی بر عدالت سازمانی مؤثر است و هم چنین رهبری معنوی و حاصل از تحلیل روابط ساختاری بین مولفه ها نشان می دهد که رهب

 تمرکز بر چشم انداز و ایجاد احساس و ادارك نسبت به نوع دوستی در سازمان و تقویت امید در کار کنان به عنوان عامل اثر گذار بر کیفیت

 زندگی کاری شناخته شد   

رسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در ( در پژوهشی تحت عنوان بر۳۱۵۳اصفهانی و همکاران )

 دانشگاه اصفهان  به این نتیجه رسیدند که سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان تأثیر مثبت دارد.

ر هویت یابی  به این تنیجه رسیدند که کلیه ی ( در پژوهش خود تحت عنوان بررسی نقش رهبری معنوی د۳۱۵۳رستگار و همکاران )

ابعاد رهبری معنوی بر هویت سازمانی تأثیر گذار می باشد و همچنین در بررسی وضعیت ابعاد رهبری معنوی و هویت سازمانی در آموزش و 

 پرورش استان قم این نتیجه بدست امد که رهبری معنوی سازمانی از وضعیت مطلوبی بر خوردار است.

 نقش بررسی به " معنوی رهبری پرتو در سازمانی شهروندی رفتار تبیین " عنوان تحت پژوهشی در (، ۳۱۵0 ) دیگران و پور هیمابرا

 نشان تحقیق نتایج .اند پرداخته سیما و صدا ی دانشکده و آموزش مرکز کارکنان در سازمانی شهروندی رفتار گیری شکل در معنوی رهبری

 دارد وجود معناداری و مثبت ی رابطه سازمانی شهروندی رفتار با معنوی رهبری بین که داد

( در پژوهش خود با عنوان بررسی ارزش های اخالقی سازمان )با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد ۳۱۲۵بهاری فر و جواهری کامل  )

ور مثبت بر عدالت رویه ای و عدالت توزیعی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ( به این نتیجه رسیدند که ارزش های اخالقی سازمان به ط

اخالقی  رتأثیر دارد. عدالت رویه ای و عدالت توزیعی نیز به طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر دارد.تعهد سازمانی به طور مثبت بر رفتا

وانمردی و نوع دوستی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر می گذارد و هم چنین رفتار اخالقی نیز به نوبه خود به طور مثبت بر بعد ج

 تأثیر می گذارد.

( در تحقیقی با عنوان عوامل تأثیر گذار،مولفه ها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی اذعان میدارند که ۳۱۲۵حسینی و همکاران )

ار های فرانقشی کار کنان و مدیران تأکید می ورزد رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی که بر رفت

ادی م در فرایند سازمانی و تبدیل محیط سنتی به محیط پویا و کارآمد نقشی تعیین کننده دارد. در دنیای امروز سازمان ها باید از منابع مالی،

دست یابی به این اهداف کمک فراوانی می نماید بدین  و انسانی خویش حداکثر استفاده را ببرند. توجه به مفهموم رفتار شهروندی سازمانی در
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ها باید شرایطی را فراهم نمایند تا کارکنان  بیش از الزامات نقش و فراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان فعالیت منظور سازمان

توسط سیستم رسمی پاداش سازمان ، پیش کند. رفتار شهروندی سازمانی رفتاری خود جوش و آگاهانه است که به طور مستقیم یا صریح 

 بینی نشده است ولی در مجموع عملکرد مؤثر سازمان را ارتقاء می دهد منظور از خود جوش و آگاهانه این است که این  رفتار بر اساس اجبار

ز د داشت این رفتار ها اغلب ایا شرح شغل نیست. رفتار شهروندی سازمان یک انتخاب شخصی است و انجام ندادن آن تنبیهی به دنبال نخواه

 طرف کارکنان به منظور حمایت سازمان صورت میگیرد  هرچند ممکن است مستقیما منافع شخصی به دنبال نداشته باشد. 

با بررسی مبانی نظری و عملی رفتار شهروندی سازمانی مهمترین عوامل تأثیر گذار مولفه های رفتار شهروندی سازمانی دسته بندی و 

 ۳یت در قالب یک مدل مفهومی ارایه گردید  که به طور خالصه به شرح ذیل می باشد. عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی :در نها

ـ ویژگی  ۷ـ ویژگی شغلی ،  8ـ ویژگی شخصی کارکنان ،  2ـ سبک رهبری ،  2ـ عدالت سازمانی ،  ۱ـ تعهد سازمانی ،  5ـ رضایت شغلی ، 

ـ  همکاری و مشارکت  2ـ وجدان کاری ،  ۱ـ نوع دوستی ،  5ـ آداب اجتماعی ،  ۳ن مولفه های رفتار شهروندی سازمانی :سازمانی؛ مهمتری

ـ  5ـ افزایش بهره وری ،  ۳ـ ادب و نزاکت؛ نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی : 8ـ وفاداری ،  2داوطلبانه با همکاران و سازمان ، 

ـ وفاداری   8ـ کاهش غیبت و ترك شغل ،  2ـ بهبود کیفیت خدمات و محصوالت ،  2ـ بهبود عملکرد کارکنان ،  ۱افزایش اثر بخشی ، 

 ـ تشویق کار تیمی  ۷مشتریان  

رفتارهای اخالقی و رفتارهای شهروندی سازمانی، تأثیر   (  ۳۱۲۵  )  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران علی بهار فر و همکاران

ای اخالقی و عدالت و تعهد سازمانی که در این پژوهش سعی شده است تا رابطه بین ارزشهای اخالقی و عدالت سازمانی و تعهد ارزش ه

سازمانی وهمچنین رفتارهای اخالقی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی دانشگاه پیام نور و نتایج این تحقیق نشان می 

ی سازمانی به طور مثبت بر افراد تأثیر گذار بوده و تعهد نیز بطور مثبت بر رفتار اخالقی و همچنین رفتار اخالقی نیز دهد که ارزش های اخالق

 به طور مثبت بر بعد جوانمردی و همچنین بعد نوع دوستی رفتارهای شهروندی تأثیر دارند.و در مقایسه با نتایج کار حاضر این تحقیق انجام

و رفتارهای اخالقی و رفتارهای شهروندی می باشد ولی در تحقیق حاضر بیشتر به تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی شده بیشتر تمرکز کار 

 بر کیفیت خدمات سنجیده می شود.

( در پژوهشی تحت عنوان سنجش سیرت نیکوی مدیران به این تنیجه رسیدند که صداقت و شجاعت میانگین ۳۱۲۵نصر اصفهانی علی )

 و سیرت نیکوی می تواند به بهبود ارتباطات کمک نماید باالیی داشت 

تعیین رابطه شهروندی سازمانی و هر یک از ابعاد چهارگانه آن در توانمند سازی  ( در تحقیقی با عنوان۳۱۲۲)نادرخالصی و همکاران 

و در جهت رشد نیروی انسانی مرکز  کارکنان و نتیجه بدست آمده نشان می دهد که رابطه معنی داری در توانمند سازی کارکنان داشته

 بهداشت و درمان مفید می باشد.

( در پژوهش خود  با عنوان  نقش رهبری معنویی در توانمد سازی کارکنان دانشگاه تهران  دریافتند که بین ۳۱۲۷ضیائی و همکاران ) 

د همچنین بین چشم انداز سازمانی، عشق به نوع رهبری معنویی در دانشگاه تهران و توانمندسازی کارکنان رابطه معنی داری وجود دار

 دوستی، ایمان به کار، معنا داری در کار و عضویت در سازمان رابطه علی معنی دار و مثبت و تعهد سازمانی ورابطه منفی و بازخورد عملکرد

 رابطه علی معنی دار و معکوسی با توانمند سازی کارکنان وجود دارد 

بی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در شرکت گاز شهرستان بازاریا  تحققی تحت عنوان

( و این تحقیق با هداف شناسایی تأثیر اقدامات بازاریابی ۳۱۲۷ن و همکاران دانشیار مدیریت دانشگاه تهراناتهران، )سید رضا سید جوادی

ات و نتیجه این تحقیق نشان داد که اقدامات بازاریابی درونی در شرکت ملی گاز ایران درونی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدم

 توانسته رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و کیفیت خدمات را افزایش دهد.

ارهای با زاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفت  (  ۳۱۲۷ )   دانشیار مدیریت دانشگاه تهران سید رضا سید جوادین و همکاران

 یشهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در شرکت گاز شهرستان تهران، و این تحقیق با هداف شناسایی تأثیر اقدامات بازاریابی درونی بر رفتارها

شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات و نتیجه این تحقیق نشان داد که اقدامات بازاریابی درونی در شرکت ملی گاز ایران توانسته رفتار 

وندی سازمانی کارکنان و کیفیت خدمات را افزایش دهد. و در مقایسه با نتایج کار حاصل می توان گفت که در این تحقیق تمرکز بیشتر شهر

 تدر بازاریابی درونی بوده و شناسایی اقدامات درونی بر رفتار شهروندی را مد نظر قرار داده ولی در تحقیق حاضر با دیدی بسیار وسیع نسب

 ( ۳۱۵۳) نصر اصفهانی و همکاران   ضوع پرداخته می شود.به این مو

 اثر های مؤلفه شناسایی ها آن هدف .پرداختند "بانکداری صنعت کارآیی در معنویت نقش" بررسی (، به۳۱۲۷پناهی ) علی و زاهدی

 صنعت کارآیی افزایش جهت کارهایی راه شناسایی و کارآیی و معنویت بین ی رابطه ایجاد در میانجی متغیرهای شناسایی معنویت، بر گذار

 از معنویت و دارد وجود مستقیم و معنادار ی رابطه سازمان کارآیی و معنویت بین که دادند نشان ها یافته.بود معنویت بر تکیه با بانکداری

 شود می سازمان کارآیی شافزای باعث معنا با کار طریق از معنویت چنین هم .شود  می سازمان کارآیی افزایش باعث هدفمند کار طریق
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 های دانشکده کارکنان میان در را  سازمانی  شهروندی رفتار بهبود در آن نقش و کار محیط در معنویت (  ۳۱۲2دیگران )  و فرهنگی

 رد معنویت بین معنادار ی رابطه وجود گویای ساختاری سازی مدل روش به تحقیق فرضیات آزمون نتایج .کردند بررسی تهران دانشگاه

 .است سازمانی شهروندی رفتار و کار محیط

 رهبری بین پویا ی رابطه ی مطالعه به سازمانی عملکرد بر معنوی عنوان تأثیر رهبری با خود پژوهش در ،50(50۳۳) همکاران و فرای

 ی رابطه وجود بیانگر آنان ایه یافته .پرداختند متحده ایالت در افسری ی دانشکده  دانشجویان در سازمانی نتایج با روانی سالمت و معنوی

 بود سازمانی تعهد مثل سازمانی نتایج از بعضی و معنوی رهبری بین و معنادار مثبت

 دادند. انجام "سازمانی تعهد بر و تأثیرش بانکداری ی حرفه در معنوی رهبری "مورد  در پژوهشی 5۳( 50۳0) دانیش قیصر و عثمان

 ی رابطه بررسی ها آن هدف گرفتند. نظر در سازمان موفقیت ی چندگانه افزایش سطوح در لیاص عامل عنوان به را معنوی رهبری ها آن

 در را معنویت تأثیر نتایج، بود. پاکستان در خصوصی و دولتی های بانک در بخش و منطقه مدیرشعبه، ۳5۳ در شغلی ورضایت معنویت بین

 داد نشان مدیران میان در مؤثر تعهد بینی پیش

 معنویت بعد پنج تأثیر بررسی پژوهش این  هدف پرداختند  سازمانی تعهد و کار محیط در بررسی معنویت به 55( 500۲کانها ) و رگو

 هایی فرصت کار، محل در بردن لذت جامعه، به کمک احساس سازمانی، های ارزش با راستایی هم تیمی، اجتماعی حس - کار محیط در

 بیش کنند، می تجربه را کار محل در معنویت افراد، وقتی که دادند نشان ها یافته .بود مستمر و عاطفی مؤثر، تعهد بر - درونی زندگی برای

 کنند می تجربه را ها آن به نسبت وفاداری و تعهد هستند،احساس وابسته خود سازمان به مؤثری طرز به که کنند می احساس تر

شرکت و  ۳۳تار شهروندسازمانی و حجم معامالت مالی در کشور چین در در تحقیقی تحت عنوان رابطه رف 5۱(5002چان و همکاران)

زوج سرپرست انجام دادند دریافتند که رفتار شهر وند سازمانی با افزایش میزان معامالت و گردش مالی سرپرستان با زیر دستان  502بین 

 بطه معکوس دارد شرکت ها رابطه مستقیم دارد و هم چنین رفتار شهروند سازمانی با ترك خدمت را

 در پژوهش خود  ویه است . داد انجام " سازمان اثربخشی و کارایی در معنویت و رهبری نقش " ی زمینه در پژوهشی52(  5002) ریو

 است کرده معرفی رهبران کارایی افزایش در مؤثری عامل را معنویت

تا از رستوران های مشهور  2۵کیفیت خدمات که در مورد ارتباط رفتار شهروندی با   52(  500۱   ) بمینستوك دمورائیل و اسمیت 

fast food ی، هستند مخصوصاً کارمندانی که در تماس مستقیم تانجام شده و براین نکته تأکید دارد که عامل حیاتی در یک سازمان خدما

رنگتر روندی بر کیفیت خدمات در این تحقیق کمنتایج کار حاضر می توان گفت که تأثیر ارتباط رفتار شه  با مشتریان می باشند. و در مقایسه

 بوده چون بیشترین تأکید بر رفتار شهروندی بوده و بیشتر مد نظر قرار گرفته است.

 علی مدل بررسی هدف با  "مطالعه موردی  معنوی رهبری طریق از مدارس تحول " عنوان تحت پژوهشی 58( 500۱)  ملون و فرای

 مدل این از آمده دست به نتایج دادند. انجام متوسطه ی مدرسه یک و ی ابتدایی مدرسه سه در مایشیآز طرح یک طریق از معنوی رهبری

 دهد می افزایش را سازمانی تعهد خاصی طور به معنوی رهبری که دهد می و نشان کند می حمایت

 5۷(500۳رمندان، )جیبیون و همکاران تحقیقی تحت عنوان رفتار و کیفیت خدمات شهروندی سازمانی به عنوان تأثیر گذاری خارجی کا

و هدف این تحقیق حاضر درك نقش های بسیار مهم در باره رفتار کارکنان خدماتی و ارتباطی می باشد و نتیجه تحقیق نشان می دهد که 

اط می باشد. و فعالیت رضایت مندی شغلی در کارکنان خدماتی و اعتماد آنها به مدیران به نحو قابل مالحظه ای با رفتار شهروندی در ارتب

 (۳2، ص500۳زیاد در خصوص رفتار شهروندی می تواند اثر مثبتی برای درك کیفیت خدمات باشد. )جیبیون و همکاران، 

هراب درمرکز تلفن  پاکستان توسط س تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنانتحقیقی تحت عنوان  

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن در سازمانی بستگی دارد به انجام گرفت که   5۲(00۳5احمدو دیگران )

   تعهد سازمانی کارکنان داشته اما رفتار شهروندی بر قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن تأثیر قابل توجهی ندارد.
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 وش تحقيقر
های رهبری معنوی و سیرت نیکوی مدیران ر نظر گرفتن موضوع پژوهش که بررسی رابطه مولفهاین تحقیق از نوع کاربردی است و با د

بوده است. این پژوهش از این منظر که نظرات  5۵با رفتار شهروندی سازمانی است، روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی

های تحقیق توصیفی این است که محقق ده، توصیفی است. از ویژگیمدیران را در خصوص رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دا

کند و صرفاً آنچه وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی

دیران و رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی  بررسی ی میان دو  متغیر سیرت نیکوی مپردازد. ضمناً از آنجا که رابطهتشریح آن می

 های همبستگی نیز بهره گرفته خواهد شد.شود، از فنون و آزمونمی

بینی نفر است.  برای پیش ۳۷۱ی آماری اند، حجم جامعهی مدیران مدارس شهرستان نقده بودهجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه

ارند که در آن توان آماری و جداول مخصوص فراهم شده باشد.. در پژوهش حاضر با توجه به اینکه  انتخاب هایی ارجحیت دحجم نمونه روش

ر این د ای استفاده شده است.گیری طبقهگروهی از افراد امکان پذیر و آسان تر از انتخاب افراد در یک جامعه تعریف شده باشد از روش نمونه

و   Nشود تا در نمونه انتخاب شود. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه جامعه احتمال مساوی داده می گیری به هر یک از افرادنوع نمونه

لیست مدارس از  آموزش و پرورش شهرستان   است.  n/Nفرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی    nحجم نمونه را 

ی پرسشنامه بطور تصادفی ساده بین مدیران مدارس توزیع گردید. ما در این پژوهش از نقده اخذ و به نسبت حجم جامعه آماری تعداد کاف

 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید ۳۳۱ایم و تعداد فرمول کوکران برای برآورد حجم نمونه آماری استفاده کرده

 

 گيريابزار اندازه
 شود. انتخابگیری متغیرها استفاده میمصاحبه و غیره جهت اندازه های علوم رفتاری از ابزارهای مختلفی همچون پرسشنامه،در پژوهش

گیری مناسب یکی از مهمترین ها دارد. بنابراین انتخاب ابزار اندازهگیری بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش و آزمودنینوع ابزار اندازه

 کمک نماید. آوری اطالعاتتواند محقق را در جمعمراحل روش علمی پژوهش است که می

آوری اطالعات استفاده شده است. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد برای بررسی در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای جمع

 اند.ها مورد استفاده قرار گرفتهبعنوان ابزار اصلی گردآوری داده سیرت نیکوی مدیران، رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی متغیرهای 

پرسشنامه استاندارد سیرت نیکوی مدیران  از شش  مولفه  عهد و پیمان،  حق و عدل، دلسوزی، شرح صدر، عدم احتجاب و حسن  -فال

ی توزیع سواالت پرسشنامه در قالب شش مولفه بیان باشد و نحوهپاسخ می -سوال بسته 5۱خلق تشکیل شده است. پرسشنامه مذکور شامل 

 شده است.

 

باشد. این پاسخ می -سوال بسته ۱2. پرسشنامه مذکور شامل (5002و دیگران )  ۱0فرایتاندارد رهبری معنوی ب: پرسشنامه اس

مولفه به  8مورد استفاده گردیده است. پرسشنامه رهبری معنوی متشکل از تحقیقات آقایان ضیایی، نرگسیان، آیباغی اصفهانی پرسشنامه در 

 شرح ذیل است.

 بازخورد  ،تعهد سازمانی ،عضویت ،ایمان به کار ی،وستعشق به نوع د ،چشم انداز

ی توزیع سواالت باشد و نحوهپاسخ می -سوال بسته ۳2شامل    ۱۳اورگان و کانوسکیرفتار شهروندی سازمانی  ج: پرسشنامه استاندارد 

 نشان داده شده است.  ۱-۱پرسشنامه در قالب پنج  مولفه در جدول 

 

 ۱5ها از ضریب آلفای کرونباخمختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامهبرای تعیین پایایی، روشهای 

هایی که ویژگیهای مختلف را ها یا آزمودنگیری از جمله پرسشنامهاستفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه

، ۲5/0های سیرت نیکوی مدیران ، رهبری معنوی  و  رفتار شهروندی سازمانی  به ترتیب پرسشنامه رود. پایاییکنند بکار میگیری میاندازه

 محاسبه شده است. ۵۱/0و  ۵2/0

کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه

ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه ن آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامهباشد و از مهمتری

                                                           
29-correlation 
1 - Fry 
31 - - Organ  & Kanvsky 
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ک ی به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر

 شود:پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می هایاز پرسشنامه

 سازی کردن و هماهنگ کردنپرسشنامه استاندارد سیرت نیکوی مدیران  روایی محتوایی داشته است ولی از آنجایی که جهت بومی  -۳

ریت وم تربیتی و مدیسواالت با مدیران مختصری  تغییر در آن صورت گرفت. لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان عل

 مورد تایید قرار گرفت. 

پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی  روایی محتوایی داشته است ولی جهت هماهنگ کردن سواالت با مدیران اصالحات مختصری  -5

 رار گرفت. در آن صورت گرفت. لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان علوم تربیتی و مدیریت مورد تایید ق

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی  روایی محتوایی داشته است ولی جهت هماهنگ کردن سواالت با مدیران اصالحات  -۱

  مختصری در آن صورت گرفت. لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان علوم تربیتی و مدیریت مورد تایید قرار گرفت.

 

 هایافته

 فرضيه اول: بين  مولفه هاي  سيرت نيکوي مدیران با ابعاد رفتار شهروندي سازمانی رابطه وجود دارد.

 ( ارائه شده است .2-2نتایح هریک از مولفه های سیرت نیکوی مدیران با ابعاد رفتار  شهروندی سازمانی در جدول شماره )

 هروندي سازمانی: جدول مانواي ابعاد سيرت نيکوي مدیران و رفتار ش1جدول 

 توان آماری میزان اشتراك معنی داری سطح درجه آزادی Fضریب  المبدای ویلکز مولفه سازمانی

 50۲/۳0 880/0 0۷۵/0 2 025/5 ۵0۲/0 عهد و پیمان

 222/2 ۱۳2/0 2۷۷/0 2 ۵۳۳/0 ۵2۷/0 حق و عدل

 525/۳0 ۱۳2/0 0۷۲/0 2 020/5 ۵0۲/0 دلسوزی

 ۷8۵/2 ۱۱۲/0 220/0 2 ۵22/0 ۵22/0 شرح صدر

 ۱۱۵/۳ ۳۳۱/0 ۵۱0/0 2 58۲/0 ۵۲۷/0 عدم احتجاب

 ۳۲۷/2 5۲۵/0 258/0 2 ۲۱۷/0 ۵80/0 حسن خلق

 

های سیرت نیکوی مدیران   با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه دهد که بین هیچکدام از مولفهدر جدول فوق نشان می   fضریب 

باشد، می ۲/0شود و توان آماری نیز با توجه به اینکه بیشتر از و فرضیه در در هیچ مورد  تایید نمیمثبت و معنی داری وجود ندارد.  از این ر

 آزمایش این فرضیه است . بیانگر کفایت حجم نمونه برای

 فرضيه دوم : بين  مولفه هاي  رهبري معنوي  مدیران با ابعاد رفتار شهروندي سازمانی رابطه وجود دارد.

 ( ارائه شده است . 8-2ولفه های رهبری معنوی  مدیران با ابعاد رفتار  شهروندی سازمانی در جدول شماره )نتایح هریک از م

 : جدول مانواي ابعاد رهبري معنوي مدیران و رفتار شهروندي سازمانی2جدول 

 توان آماری میزان اشتراك معنی داری سطح درجه آزادی Fضریب  المبدای ویلکز مولفه سازمانی

 ۷55/8 285/0 52۲/0 2 ۱22/۳ ۵۱۲/0 اندازچشم 

 2۷۷/۳2 ۲۱۱/0 0۳۷/0 2 ۵۳2/5 ۲۷2/0 نوع دوستی

 80۲/2۳ 000/۳ 000/0 2 ۱55/۲ ۷۳0/0 ایمان

 0۲۷/55 ۵8۳/0 00۳/0 2 2۳۷/2 ۲55/0 عضویت

 2۱۷/۵ 858/0 ۳00/0 2 ۵0۷/۳ ۵۳2/0 تعهد سازمانی

 2۳5/۲ 28۱/0 ۳28/0 2 8۲5/۳ ۵52/0 بازخورد

 

 000/0نشان میدهد که بین ایمان   با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد  ) 5در جدول    fضریب 

p= است  و همچنین  نشان میدهد که بین عضویت با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری  000/۳( و میزان اشتراك

است  از این رو فرضیه در دو مورد تایید میشود و توان آماری نیز با توجه به اینکه بیشتر  00۳/0زان اشتراك ( و می=p 00۳/0وجود دارد  )
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های رهبری معنوی مدیران و ابعاد رفتار شهروندی باشد بیانگر کفایت حجم نمونه برای آزمایش این فرضیه است و بین مولفهمی ۲/0از 

 سازمانی رابطه وجود دارد.

 هاي سيرت نيکوي مدیران وبعد  نوع دوستی رابطه وجود دارد. : بين مولفه فرضيه سوم
 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  رابطه بین هر یک از مولفه های سیرت نیکوی مدیران و مولفه نوع دوستی از رفتار شهروندی سازمانی

 ی: رگرسيون چندگانه مولفه هاي سيرت نيکوي مدیران با  بعد نوع دوست۳جدول 

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

 عهد و پیمان

 000/0 2۷۳/0 555/0 5۷2/2 نوع دوستی

2۱۷/0 8۳۵/0 ۳۳۵/0 

 -0۲5/0 -۱2۵/0 ۷5۲/0 حق و عدل

 -52۲/0 -۱02/۳ ۳۵2/0 دلسوزی

 -2۳5/0 -۲5۷/۳ 0۷۳/0 شرح صدر

 0۲۷/0 22۱/0 82۳/0 عدم احتجاب

 -0۷0/0 -۱2۵/0 ۷5۲/0      حسن خلق

 

بر اساس نتایج حاصله از جدول فوق مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های سیرت نیکوی مدیران و نوع دوستی 

از طریق از واریانس نوع دوستی  555/0نشان می دهد که   2R (معنی دار است مقدار   P= 000/0است که در سطح  )  F= 5۷2/2برابر 

 مولفه های سیرت نیکوی مدیران تبیین می شود.

 هاي سيرت نيکوي مدیران و بعد وجدان رابطه وجود دارد. فرضيه چهارم : بين مولفه
 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  رابطه بین هر یک از مولفه های سیرت نیکوی مدیران و مولفه وجدان از رفتار شهروندی سازمانی:

 ن چندگانه مولفه هاي سيرت نيکوي مدیران با  بعد وجدان: رگرسيو۴جدول 

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

 عهد و پیمان

 52۷/0 2۵۷/0 000/0 ۵5۱/2 وجدان

۵۷0/0 ۵2۲/۳ 02۱/0 

 52۵/0 -۳۱2/۳ -58۳/0 حق و عدل

 082/0 -۲82/۳ -۱8۱/0 دلسوزی

 08۲/0 -۲2۳/۳ -20۵/0 شرح صدر

 288/0 ۷۱5/0 ۳۱۵/0 عدم احتجاب

 ۷02/0 -۱۲۳/0 -0۷2/0 حسن خلق

 

مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های سیرت نیکوی مدیران و وجدان  2بر اساس نتایج حاصله از جدول شماره 

از واریانس وجدان از طریق مولفه  52۷/0نشان می دهد که   2R (معنی دار است مقدار   P= 000/0است که در سطح  )  F= ۵5۱/2برابر 

 های سیرت نیکوی مدیران تبیین می شود.

 هاي سيرت نيکوي مدیران وبعد  جوانمردي رابطه وجود دارد.فرضيه پنجم : بين مولفه
 یردی از رفتار شهروندی سازماننتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  رابطه بین هر یک از مولفه های سیرت نیکوی مدیران و مولفه جوانم

 : رگرسيون چندگانه مولفه هاي سيرت نيکوي مدیران با  بعد جوانمردي۵جدول 

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

 عهد و پیمان

 522/0 202/0 000/0 ۳58/2 جوانمردی

۳۷۲/0 ۵28/0 ۱28/0 

 8۵8/0 ۱۵5/0 0۵0/0 حق و عدل

 2۱۷/0 -8۳۵/0 -۳50/0 دلسوزی

 02۲/0 -۵۳۵/۳ -252/0 شرح صدر
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 5۲۷/0 08۵/۳ 50۳/0 عدم احتجاب

 ۲۱5/0 5۳۱/0 025/0 حسن خلق

 

،مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های سیرت نیکوی مدیران و  2بر اساس نتایج حاصله از جدول شماره 

از واریانس جوانمردی از  522/0نشان می دهد که   2R (معنی دار است مقدار P= 000/0است که در سطح  )  F= ۳58/2جوانمردی برابر 

 طریق مولفه های سیرت نیکوی مدیران تبیین می شود.

 هاي سيرت نيکوي مدیران و بعد رفتار مدنی  رابطه وجود دارد.فرضيه ششم : بين مولفه

 ین هر یک از مولفه های سیرت نیکوی مدیران و مولفه رفتار مدنی از رفتار شهروندی سازمانی:نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  رابطه ب

 : رگرسيون چندگانه مولفه هاي سيرت نيکوي مدیران با  بعد رفتار مدنی۶جدول 

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

 عهد و پیمان

 502/0 225/0 00۳/0 ۲22/۱ رفتار مدنی

۳8۵/0- ۲۷0/0- ۱۲۷/0 

 2۵۳/0 2۱۵/0 ۳5۲/0 حق و عدل

 ۱22/0 -۵۱۳/0 -۳۲8/0 دلسوزی

 028/0 -۵۱2/۳ -22۳/0 شرح صدر

 8۷۲/0 2۳۷/0 0۲۳/0 عدم احتجاب

 8۵8/0 -۱۵5/0 0۲0/0 حسن خلق

 

هر یک از مولفه های سیرت نیکوی مدیران و رفتار  ، مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بین8بر اساس نتایج حاصله از جدول شماره 

از واریانس رفتارمدنی از طریق  502/0نشان می دهد که   2R (معنی دار است مقدار   P= 00۳/0است که در سطح  )  F= ۲22/۱مدنی برابر 

 مولفه های سیرت نیکوی مدیران تبیین می شود.

 بعد ادب و تواضع  رابطه وجود دارد. هاي سيرت نيکوي مدیران وفرضيه هفتم : بين مولفه

 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  رابطه بین هر یک از مولفه های سیرت نیکوی مدیران و مولفه ادب و تواضع از رفتار شهروندی سازمانی:

 : رگرسيون چندگانه مولفه هاي سيرت نيکوي مدیران با  بعد تواضع۷جدول 

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

 عهد و پیمان

 552/0 2۷2/0 000/0 ۱۱8/2 ادب و تواضع

0۱۳/ ۳80/0 ۲۷2/0 

 ۲۲2/0 ۳22/0 0۱2/0 حق و عدل

 ۳۱2/0 2۳0/۳ 5۵۲/0 دلسوزی

 522/0 -۳2۷/۳ 52۲/0 شرح صدر

 ۲5۵/0 5۳8/0 02۳/0 عدم احتجاب

 58۱/0 -۳52/۳ -558/0 حسن خلق

 

مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های سیرت نیکوی مدیران و ادب و  ۷ج حاصله از جدول شماره بر اساس نتای

از واریانس ادب و تواضع  از  552/0نشان می دهد که   2R (معنی دار است مقدار   P= 000/0است که در سطح  )  F= ۱۱8/2تواضع برابر 

 یران تبیین می شود.طریق مولفه های سیرت نیکوی مد

 فرضيه هشتم : بين مولفه هاي رهبري معنوي  مدیران وبعد  نوع دوستی رابطه وجود دارد 
 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی مدیران و مولفه نوع دوستی از رفتار شهروندی سازمانی
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 ري معنوي مدیران با  بعد نوع دوستی: رگرسيون چندگانه مولفه هاي رهب۸جدول 

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

 چشم انداز

 20۲/0 8۱۵/0 000/0 ۳80/۳5 نوع دوستی

۳۷2/0- ۱۷۱/۳- ۳۷۱/0 

 ۵00/0 -۳58/0 -0۳۲/0 نوع دوستی

 000/0 ۳۷۳/2 ۷2۵/0 ایمان

 ۵5۷/0 -0۵5/0 -0۳2/0 عضویت

 ۲۵۷/0 ۳5۵/0 0۳8/0 تعهد سازمانی

 ۷2۲/0 ۱0۵/0 -25/0 بازخورد

 

مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی مدیران و نوع  ۲بر اساس نتایج حاصله از جدول شماره 

از واریانس نوع دوستی از  20۲/0دهد که نشان می   2R (معنی دار است مقدار   P= 000/0است که در سطح  )  F= ۳80/۳5دوستی برابر 

 β=  ۷2۵/0طریق مولفه های رهبری معنوی مدیران تبیین می شود. عالوه بر این  نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان می دهد که بعد ایمان  )

 ( می تواند به طور مثبت و معنی داری نوع دوستی را پیش بینی می کند 

 معنوي  مدیران و بعد وجدان رابطه وجود دارد.هاي رهبري فرضيه نهم : بين مولفه

 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی مدیران و مولفه وجدان از رفتار شهروندی سازمانی:

 : رگرسيون چندگانه مولفه هاي رهبري معنوي مدیران با  بعد وجدان۹جدول 

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

 چشم انداز

 52۷/0 8۲۲/0 000/0 ۲25/۳2 وجدان

022/0- ۷20/8 82۷/0 

 8۱۳/0 -280/0 08۷/0 نوع دوستی

 000/0 0۲0/8 ۲۱۳/0 ایمان

 005/0 -508/۱ -2۵۲/0 عضویت

 222/0 80۷/0 08۵/0 تعهد سازمانی

 ۳2۲/0 25۳/۳ ۳۲۱/0 بازخورد

 

، مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی مدیران و ۵حاصله از جدول شماره بر اساس نتایج 

از واریانس وجدان از طریق  2۷۱/0نشان می دهد که   2R ( معنی دار است مقدار   P= 000/0است که در سطح  )  F= ۲25/۳2وجدان برابر 

(  و  β=  ۲۱۳/0می شود. عالوه بر این  نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان می دهد که بعد ایمان  ) مولفه های رهبری معنوی مدیران تبیین

 کند. (  می تواند به طور مثبت و معنی داری وجدان را پیش بینی می β=  -2۵۲/0بعد عضویت با  )

 هاي رهبري معنوي  مدیران وبعد  جوانمردي رابطه وجود دارد فرضيه دهم : بين مولفه
 تایج تحلیل رگرسیون چندگانه  رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی مدیران و مولفه جوانمردی از رفتار شهروندی سازمانین

 : رگرسيون چندگانه مولفه هاي رهبري معنوي مدیران با  بعد جوانمردي1۱جدول

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

 چشم انداز

 25۱/0 ۷5۱/0 000/0 ۱۱۱/۳۵ جوانمردی

0۷۳/0 850/0- 2۱۷/0 

 ۲۱۷/0 508/0 05۷/0 نوع دوستی

 000/0 ۵۱۵/2 825/0 ایمان

 2۷8/0 ۷۳2/0 -۳08/0 عضویت

 22۳/0 ۷28/0 0۲5/0 تعهد سازمانی

 ۳22/0 2۱5/۳ ۳۷8/0 بازخورد
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ون برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی مدیران و ، مقدار آمار آزم۳0بر اساس نتایج حاصله از جدول شماره 

از واریانس جوانمردی  25۱/0نشان می دهد که   2R (معنی دار است مقدار   P= 000/0است که در سطح  )  F= ۱۱۱/۳۵جوانمردی برابر 

 از طریق مولفه های رهبری معنوی مدیران تبیین می شود.

( می تواند به طور مثبت و معنی داری جوانمردی  β=  825/0ضرایب رگرسیون نشان می دهد که بعد ایمان ) عالوه بر این  نگاهی به 

 را پیش بینی می کند.

 هاي رهبري معنوي  مدیران و بعد رفتار مدنی  رابطه وجود دارد فرضيه یازدهم : بين مولفه

 رهبری معنوی مدیران و مولفه رفتار مدنی از رفتار شهروندی سازمانی: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  رابطه بین هر یک از مولفه های

 : رگرسيون چندگانه مولفه هاي رهبري معنوي مدیران با  بعد رفتار مدنی11جدول 

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

 چشم انداز

 2۷۱/0 8۲۲/0 000/0 ۲۱۲/۳2 رفتار مدنی

۳52/0 058/۳ ۱0۷/0 

 02۲/0 -005/5 -5۷۷/0 نوع دوستی

 058/0 520/5 ۱0۲/0 ایمان

 ۳2۵/0 2۳۵/۳ 550/0 عضویت

 ۷۷۳/0 5۵5/0 0۱۱/0 تعهد سازمانی

 0۳2/0 20۷/5 ۱5۱/0 بازخورد

 

معنوی مدیران و  ، مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری۳۳بر اساس نتایج حاصله از جدول شماره 

از واریانس رفتارمدنی از  2۷۱/0نشان می دهد که   2R (معنی دار است مقدار  P= 000/0است که در سطح  )  F= ۲۱۲/۳2رفتار مدنی برابر 

 طریق مولفه های رهبری معنوی مدیران تبیین می شود.

( می تواند به طور مثبت و معنی داری رفتار  β=  ۱5۱/0عالوه بر این نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان می دهد که بعد بازخورد ) 

 کند. مدنی  را پیش بینی می

 فرضيه دوازدهم : بين مولفه هاي رهبري معنوي  مدیران و بعد ادب و تواضع  رابطه وجود دارد 

واضع از رفتار شهروندی نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی مدیران و مولفه ادب و ت

 سازمانی:

 : رگرسيون چندگانه مولفه هاي رهبري معنوي مدیران با  بعد ادب و تواضع12جدول 

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

 چشم انداز

 280/0 ۷2۲/0 000/0 280/55 ادب و تواضع

۳52/ ۳۱۷/۳ 52۲/0 

 ۳0۷/0 85۲/۳ 508/0 نوع دوستی

 ۵2۲/0 -082/0 00۲/0 ایمان

 5۵5/0 080/۳ ۳20/0 عضویت

 00۵/0 82۷/5 5۷2/0 تعهد سازمانی

 ۱88/0 ۵0۲/0 ۳0۷/0 بازخورد

 

، مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی مدیران و ۳5بر اساس نتایج حاصله از جدول شماره 

از واریانس ادب و  280/0نشان می دهد که   2R (معنی دار است مقدار   P= 000/0است که در سطح  )  F= 280/55ادب و تواضع برابر 

تواضع  از طریق مولفه های رهبری معنوی مدیران تبیین می شود. عالوه بر این  نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان می دهد که بعد تعهد 

 مثبت و معنی داری ادب و تواضع را پیش بینی می کند.( می تواند به طور  β=  5۷2/0سازمانی )
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 بحث و نتيجه گيري 
 ۱درصد ) ۷/5توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب مدرك تحصیلی مدیران شهرستان نقده در نمونه مورد بررسی نشان داد که 

( نفر دارای مدرك ۱۱درصد  ) 5/5۵فر مدرك کارشناسی و ( ن8۲درصد  ) 5/80نفر( مدرك کاردانی  و ۵درصد ) 0/۲نفر( دارای مدرك دیپلم ، 

کارشناسی ارشد می باشند که بیشترین فراوانی مربوط به  مدیران  دارای مدرك تحصیلی کارشناسی و کمترین فراوانی مربوط به مدرك 

سال  ۱0نفر( نمونه آماری کمتر ۳8) درصد  5/۳2دیپلم  می باشد.  توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سن مدیران نشان داد که 

سال می باشند  2۳نفر( باالتر از   ۳درصد ) ۳سال و کمتر از  2۳-20نفر( بین  58درصد ) ۵/۱۳سال و  ۱۳-20نفر( بین  80درصد ) ۳/2۱و

دیریت می باشد. توزیع سال می باشد. که بیانگر جوان بودن نیروی انسانی شاغل در پست م ۱۳-20که بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 

درصد 5/5۵سال،   ۳-۳0نفر(درصد نمونه آماری  دارای سنوات خدمتی بین ۱8درصد  )  ۵/۱۳فراوانی برحسب سنوات خدمت نشان داد که 

سال  سنوات خدمت می باشند که بیشترین فراوانی مربوط به  5۳-۱0نفر( بین  22درصد) ۵/۱۲سال و ، ۳۳-50نفر( دارای سنوات بین  ۱۱)

 می باشد. 5۳-۱0سنوان خدمتی 

های آن با رفتار شهروند سازمانی در این پژوهش از تحلیل واریانس های سیرت نیکوی مدیران و مولفهبرای بررسی رابطه بین مهارت

ر احتمال گردد مقدامالحظه می ۳چند متغیری )مانوا( استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که  همانگونه که در جدول  

(Sig).   های سیریت نیکوی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دهد رابطه  بین مولفهاست. این نشان می  02/0در همه حاالت باالتر  از

ین آزمایش این فرضیه است. ب باشد بیانگر کفایت حجم نمونه برایمی ۲/0باشد و توان آماری نیز با توجه به اینکه بیشتر از دار نمیمعنی

داده  نشان های سیرت نیکوی مدیران و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد. البته در تحقیق نصر اصفهانی و همکاران  نتایجمولفه

 همجنین با نتایج پژوهش ثان و کلووی .دارد مثبت تأثیر اصفهان دانشگاه کارکنان سازمانی شهروندی رفتار بر مدیران نیکوی سیرت که است 

واند ت( همخوانی دارد. انسانیت تأثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. بنابراین بهبود در سیرت مدیران می۳۱۵۳به نقل از نصر اصفهانی ) 

منجر به تقویت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شود. هدف از بهبود سیرت فراهم نمودن محیطی است که در آن تمامی افراد دست اندرکار 

ابد. یمراقب یکدیگر بوده و با یگدیگر با احترام برخورد نمایند.  ساختن سیرت شکلی از بهبود اخالقی است که با مسن تر شدن فرد بهبود می

 تواند پرورش داده شود و اینکه سیرت قوی پایه و اساس شرط انسان بودن است.همچنین سیرت نیکو می

تحلیل واریانس های آن با رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش از عنوی مدیران و مولفههای رهبری مبرای بررسی رابطه بین مهارت

دهد که بین ایمان با ابعاد رفتار شهروند سازمانی رابطه مثبت و معنی نشان می  f، ضریب5مانوا( استفاده شده است. در جدول چند متغیری )

دهد که بین عضویت با ابعاد رفتار شهروند سازمانی رابطه است  و همچنین  نشان می 000/۳( و میزان اشتراك =p 000/0داری وجود دارد  )

شود و توان آماری نیز با است. از این رو فرضیه در دو مورد تایید می ۵8۳/0( و میزان اشتراك =p 00۳/0داری وجود دارد  )مثبت و معنی

های رهبری معنوی مدیران و ابعاد ونه برای آزمایش این فرضیه است و بین مولفهباشد بیانگر کفایت حجم نممی ۲/0توجه به اینکه بیشتر از 

ی ایمان و عضویت از همه بیشتر های رهبری معنوی دو مولفهتوان فهمید که بین مولفهرفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد. از اینرو می

غییر ای در تتوان با مطالعه روی این دو مولفه و در رهبری معنوی به نتایج ارزندهمی با رفتار شهروندی سازمانی اهمیت دارند.  که در این راستا

 شهروندی رفتار و تعهد و معنوی رهبری ابعاد داد نشان نتایج (۳۱۵۱در تحقیق عالمه و همکاران ) رفتار شهروندی سازمانی دست یافت.  

 دارند. مثبت تأثیر افراد عملکرد بر سازمانی

های سیرت نیکوی مدیران از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. بینی نوع دوستی با استفاده از مولفهمیزان پیشبرای بررسی 

شوند و با توجه به های سیرت نیکوی مدیران تبیین میاز واریانس نوع دوستی توسط مولفه % 555نتایج حاصل از آزمون نشان دادند که 

نوع دوستی می توانند  =β 087/ عدم احتجابو نیز استراتژی  β=/119 عهد و پیمانلوم شد که استراتژی ضرایب بدست آمده رگرسیون مع

باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد دیگر سازمان با در را به طور مثبت و معناداری پیش بینی کنند.  نوع دوستی  رفتاری داوطلبانه می

، مثل کمک داوطلبانه به کارکنان جدید یا کم تجربه و کمک به کارکنانی که احیاناَ پرمشغله باشدنظر گرفتن وظایف یا روابط سازمانی می

 سایر هب داوطلبانه مساعدت یا کمک خاص، ایپروژه روی بر کار برای شدن داوطلب تواندمی گروه در دوستانهنوع اند. فتاربوده یا غیبت نموده

 ستیدونوع. باشد کارکنان سایر کار حجم کاهش به کمک برای دیگر کارهای یداوطلبانه انجام یا شانوظایف سایر و کارها انجام در کارکنان

 ستی،دونوع همچنین. شودمی کارکنان میان خوب یرابطه تقویت به منجر زیرا شد، خواهد اثربخشی و وریبهره رفتن باال باعث کار محیط در

به وسیله اتخاذ تدابیری، کارکنان دیران شود که موصیه میلذا ت .دهدمی افزایش را آنها وریبهره و کاهش را کارکنان سایر کاری حجم استرس

تدابیری جهت این که تا حد  حسی را در بـین آنـان تقویـت نماینـد و ایـن دسـتاورد از طریـق اتخـاذ  به هم آشناتر کرده و هم را نسـبت 

خـود،  اردو تازه داشته باشد، و یا اینکه کارکنان سعی کنند که بر همکاران ارتبـاط وجـود  راریبرق و به همراهی امکان در بین کارکنان تمایل

 یاری رسانند، قابل دستیابی است تطبیـق بـا محـیط کاریشان در
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ه است. دهای سیرت نیکوی مدیران از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شبینی وجدان با استفاده از مولفهبرای بررسی میزان پیش

شوند و با توجه به ضرایب های سیرت نیکوی مدیران تبیین میاز واریانس وجدان توسط مولفه % 52۷نتایج حاصل از آزمون نشان دادند که 

توانند وجدان را به طور مثبت می =β ۵۷/0و نیز بعد عهد و پیمان   =۳۱۵/0βبدست آمده رگرسیون معلوم شد که زیر مولفه عدم احتجاب  

باشد که در آن کارکنان از حداقل بینی کنند. وجدان کاری درواقع همان رفتاری داوطلبانه در جهت کمک به سازمان میعناداری پیشو م

حفظ قوانین سازمانی و عدم اتالف زمان کاری. روند مثل انجام رفتارهای داوطلبانه در کنار وظایف اصلی،فراتر می الزامات مورد نیاز وظایفشان

هم چنین معتقد است که افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ارگان 

( همسو ۳۱۲۵نتایج این فرضیه با نتایج حاصل از پژوهش حسینی و همکاران ) ی وحدان باالی آنهاست.دهند که این نشان دهندهادامه می

روندی سازمانی رفتاری خود جوش و آگاهانه است که به طور مستقیم یا صریح توسط سیستم رسمی پاداش سازمان ، پیش رفتار شه است. لذا

 بینی نشده است ولی در مجموع عملکرد مؤثر سازمان را ارتقاء می دهد منظور از خود جوش و آگاهانه این است که این  رفتار بر اساس اجبار

ندی سازمان یک انتخاب شخصی است و انجام ندادن آن تنبیهی به دنبال نخواهد داشت این رفتار ها اغلب از یا شرح شغل نیست. رفتار شهرو

 طرف کارکنان به منظور حمایت سازمان صورت میگیرد  هرچند ممکن است مستقیما منافع شخصی به دنبال نداشته باشد. 
ای سیرت نیکوی مدیران از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. هبینی جوانمردی با استفاده از مولفهبرای بررسی میزان پیش

های سیرت نیکوی مدیران تبیین می شوند و با توجه به از واریانس جوانمردی توسط مولفه % 522نتایج حاصل از آزمون نشان دادند که 

و زیر مولفه عدم احتجاب     =β 0۵0/0ز  حق و عدل  و نی  =۳۲۷/0βضرایب بدست آمده رگرسیون معلوم شد که زیر مولفه عهد و پیمان   

50۳/0β=     025/0و همچنین حسن خلق β=    می توانند جوانمردی را به طور مثبت و معناداری پیش بینی کنند. جوانمردی تمایل

ه با تی انجام دهند. نتایح این فرضیباشد بدون آنکه شکایها میآل مورد نظر آنکارکنان به تحمل شرایطی است که دارای کمترین شرایط ایده

( همخوانی دارد. یک کارمند جوانمرد دارای ویژگیهایی از ای ۳۱۵۱( و علی نژاد و همکاران )۳۱۲۲نتایج حاصل از پژوهش نصر اصفهانی )

برای شکایت از موضوعات کند، از صرف وقت زیاد های موجود که در سازمان با آن مواجه است، شکایت نمیقبیل است: از نامالیمات و سختی

ها ندیمسازد، برای رسیدگی به شکایات و گلهکند، از کاه کوه نمیکند، از بزرگنمایی مسائل احتناب میاهمیت پرهیز میپیش پا افتاده و بی

 گران است، مایلکند که نیازمند کمک و مساعدت همیشگی دیکند، طوری وانمود نمیاهمیت، وقت صرف نمیی موضوعات جزئی و بیدرباره

تر باشند که همگی اینها در فعالیتهای سازمانی افراد تأثیر ترین وظایف بر زمین مانده را بر عهده گیرد تا همکارانش راحتاست که سخت

 گذارد.می

فاده شده است. تهای سیرت نیکوی مدیران از تحلیل رگرسیون چندگانه اسبینی رفتار مدنی با استفاده از مولفهبرای بررسی میزان پیش

شوند و با توجه به های سیرت نیکوی مدیران تبیین میاز واریانس رفتار مدنی  توسط مولفه % 502نتایج حاصل از آزمون نشان دادند که 

و همچنین حسن خلق     =0۲0/0βو زیر مولفه عدم احتجاب   =β ۳5۲/0ضرایب بدست آمده رگرسیون معلوم شد که زیر مولفه حق و عدل  

0۲۳/0 β= ی رفتارهایی است که نانگر می توانند رفتار مدنی  را به طور مثبت و معناداری پیش بینی کنند. آداب اجتماعی انعکاس دهنده

باشد. آداب اجتماعی، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در مشارکت مسئوالنه فرد در امور کاری مربوط و ارزش قائل بودن او برای سازمان می

ی فوق برنامه و اضافی آن هم زمانی که این حضور الزم نباشد، همچنین آداب اجتماعی شامل حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده هافعالیت

توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجالت و افزایش اطالعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطالعیه در سازمان برای 

 شود.می آگاهی دیگران نیز

های سیرت نیکوی مدیران از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده بینی ادب و تواضع با استفاده از مولفهبرای بررسی میزان پیش 

از واریانس ادب و تواضع  توسط مولفه های سیرت نیکوی مدیران تبیین می شوند و با  % 552است . نتایج حاصل از آزمون نشان دادند که 

و دلسوزی     =β 0۱2/0و نیز  حق و عدل    =0۱۳/0βضرایب بدست آمده رگرسیون معلوم شد که زیر مولفه عهد و پیمان   توجه به 

5۵۲/0β=     52۲/0و شرح صدر β=   02۳/0و زیر مولفه عدم احتجابβ=     می توانند ادب و تواضع  را به طور مثبت و معناداری پیش

رسد ( همخوانی دارد. به نظر می۳۱۵۱( و علی نژاد و همکاران )۳۱۲۲تایج حاصل از پژوهش نصر اصفهانی )بینی کنند. نتایح این فرضیه با ن

که قوانین ادب و نزاکت، به دلیل خلق مدنیت ایجاد شدهاند و ما به عنوان یک انسان، به شدت نیازمند مرز و محدوده هستیم. قوانینی که 

 شویم کهت برای ما تا حدودی محدودیت ایجاد نمایند اما اگر از آنها استفاده کنیم، متوجه میشوند، ممکن اسپیرامون رعایت ادب وضع می

ی آداب و معاشرت یک نسخه از دهد. نحوه آشنایی در کنار رعایت طریقهاحساس رضایت و راحتی بیشتری در شرایط جدید به ما دست می

ابل دیگران ادب و نزاکت را رعایت کرد. در همان حالی که در حال آشنایی بیشتر دهد که چگونه باید در مقپیش تعیین شده است و نشان می

توانیم با آرامیش کامل از این قوانین پیروی کنیم. باید توجه داشت که حفظ مالحظه  و توجه و مراعات و احترام با دیگران هستیم، می

ب های رفتار شهروندی سازمانی و بعد اددهد که بین مولفهنیز نشان می کند و نتایج این تحقیقای را تضمین میگذاشتن، موفقیت هر رابطه

 داری وجود دارد.و تواضع رابطه مثبت و معنی
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برای بررسی میزان پیش بینی نوع دوستی با استفاده از مولفه های رهبری معنوی  از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است . 

تبیین می شوند و با توجه به ضرایب   از واریانس نوع دوستی توسط مولفه های رهبری معنوی % 408ه نتایج حاصل از آزمون نشان دادند ک

می توانند نوع دوستی را به طور  =β 016/و نیز استراتژی تعهد سازمانی   =β ۷2۵/0بدست آمده رگرسیون معلوم شد که استراتژی ایمان

( می تواند به طور  β=  ۷2۵/0گاهی به ضرایب رگرسیون نشان می دهد که بعد ایمان  )مثبت و معناداری پیش بینی کنند. عالوه بر این  ن

ت شد که نوعی همدلی و وحداین پژوهش نشان داد که عشق به نوع دوستی سبب می مثبت و معنی داری نوع دوستی را پیش بینی می کند.

 وری و خودکارآمدیاهم کرده و با فزونی انگیزه شغلی شاهد افزایش برهی شغلی را فرمیان مدیران و کارکنان بوجود آید که این امر انگیزه

گیری ارتباط غیررسمی میان افراد شده که این خود مدیران و کارکنان خواهیم بود. راج فرهنگ عشق به نوع دوستی در مدارس سبب شکل

 ( منطبق است. ۳۱۵۳های رستگار و همکاران )یافته شود. نتیجه بدست آمده باسبب فزونی حس مشارکت افراد و افزایش حس مسئولیت می

برای بررسی میزان پیش بینی وجدان با استفاده از مولفه های سیرت نیکوی مدیران از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است . 

یین می شوند و با توجه به ضرایب از واریانس وجدان توسط مولفه های سیرت نیکوی مدیران تب % 52۷نتایج حاصل از آزمون نشان دادند که 

 و نیز  می توانند وجدان را به طور مثبت و معناداری پیش بینی کنند.  =۲۱۳/0βبدست آمده رگرسیون معلوم شد که زیر مولفه ایمان   

 داری وجدان  را پیشعالوه بر این  نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان می دهد که بعد ایمان  و بعد عضویت می  تواند به طور مثبت و معنی 

های شغلی را نادیده انگاشته و با تالش روزافزون به حل آورد که سختیایمان به کار حسی را در نهار کارکنان بوجود می بینی می کند.

وی افراد و ایمان دهد. اعتقادات معنپردازند، تا آنجا که به مرور زمان خودکارآمدی مدیران و کارکنان را افزایش میمشکالت و مسائل کاری می

شود که افراد خود را عالوه بر معنوی بودن در محیط کار از لحاظ شغلی و تخصصی تقویت کنند، توسعه دهند و موجبات آنها به کار سبب می

( ۳۱۵۱اد )( و محدزاده و زارع نژ۳۱۵۳های رستگار و همکارن )سالمت زیستی و روانی خود را نیز افزایش دهند. نتیجه بدست آمده با یافته

 باشد.  همسو می

، مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی مدیران و ۳0بر اساس نتایج حاصله از جدول شماره 

ردی از واریانس جوانم 25۱/0نشان می دهد که    R2(معنی دار است مقدار   P= 000/0است که در سطح  )  F= ۱۱۱/۳۵جوانمردی برابر 

=  825/0از طریق مولفه های رهبری معنوی مدیران تبیین می شود. عالوه بر این  نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان می دهد که بعد ایمان )

β  .رهبری یک سازمان برای هدایت یک سازمان به سمت اهداف ( می تواند به طور مثبت و معنی داری جوانمردی را پیش بینی می کند

نداز اتمام افراد این چشم ای که به گونه، تک کارکنان ترسیم کند انداز سازمان را به خوبی برای تک بتواند چشم باید اول مشخص، در درجه 

بنابراین الزم است که رهبر به کارکنان توجه کامل داشته و  .تالش کنند را به خوبی بشناسند و بتوانند از روی تمایل قلبی در جهت اهداف

تواند باعث شود که به نوبه خود می شده و ازدار و مهربان باشد، این امر موجب افزایش وفاداری و تعهد کارکنان به سازمانر برای آنها فردی

ها و دادن پاداش سازمان از طریق داشتن روابط دوستانه و کمک به حل مشکالت آن رئیس . کارکنان در تمام امور سازمانی خود صادق باشند

همچنین وقتی که کارکنان . باشدنقش داشته تواند در ایجاد سازمان سالم کنند، میی در جهت اهداف سازمان تالش میبه افرادی که به خوب

شود که آنها در جهت کنند چرا که رفتار رهبر به کارکنان جهت داده و باعث می سازمان را قبول داشته باشد، اهداف چالشی را انتخاب می

 .اهداف سازمان عمل کنند

مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی مدیران و رفتار  ۳۳اساس نتایج حاصله از جدول شماره بر 

از واریانس رفتارمدنی از  2۷۱/0نشان می دهد که   2R (معنی دار است مقدار   P= 000/0است که در سطح  )  F= ۲۱۲/۳2مدنی برابر 

 0۱5۱/0عالوه بر این  نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان می دهد که بعد بازخورد ) معنوی مدیران تبیین می شود. طریق مولفه های رهبری

 =β .گیری اعتقادات معنوی و رهبر معنوی در سازمان باعث شکل ( می تواند به طور مثبت و معنی داری رفتار مدنی  را پیش بینی می کند

عضویت در سازمان احساس یکی  .کندو این امر به عنوان یک محرك درونی در کارکنان ایجاد انگیزه می گرددکارکنان می ایمان به کار در 

کند و بر این باورند که سازمان جزئی از آنان خواهد بود. تحسین مدیریت از عملکرد بودن مدیران و کارکنان با سازمان را به آنان تلقین می

کم سبب ایجاد باور خودکارآمدی و آورد که این امر کمایشان نوعی خشنودی شغلی را به ارمغان می مطلوبشان و مورد توجه قرار داد اعمال

 ( همخوان است.۳۱۲۲( و غالمی )۳۱۵۳های رستگار )شود. نتیجه بدست آمده برخی یافتهکارآمدی در نهاد مدیران و کارکنان می

ن برای بررسی رابطه بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی مدیران و ، مقدار آمار آزمو۳5بر اساس نتایج حاصله از جدول شماره 

از واریانس ادب و  280/0نشان می دهد که   2R (معنی دار است مقدار   P= 000/0است که در سطح  )  F= 280/55ادب و تواضع برابر 

اهی به ضرایب رگرسیون نشان می دهد که بعد تعهد تواضع  از طریق مولفه های رهبری معنوی مدیران تبیین می شود.  عالوه بر این  نگ

محققان روابط واضح بسیاری را بین ارزشها کند. بینی می( می تواند به طور مثبت و معنی داری ادب و تواضع را پیش β=  5۷2/0سازمانی )

ان دادند که ارزش های معنوی نظیر در محیط کار کشف کردند و نش و فعالیت های معنوی و معیارهای موفقیت رهبری در زمینه معنویت 

سازمان نهادینه  هنگامی که چنین ارزش هایی از طریق رهبر در . از عوامل اصلی موفقیت یک رهبر می باشند صداقت، فروتنی و درستی 
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لوحه کار خود قرار می این اصول اخالقی و ارزشها را سر شود، آنگاه می توان انتظار داشت که کارکنان نیز در تعامالت و فعالیت های خود 

یز تجو عنوان نسخه ای اثربخش برای ایجاد معنویت در محیط کار و بروز رفتارهای اخالق محور قابل  از اینرو، رهبری تعالی بخش به . دهند

وذ برای نفرهبری تعالی بخش یک فرایند ایجاد چشم انداز و یک فرایند اخالقی است که نشان دهنده نیازمندی برای مشروعیت هم . است

ردد گ. در راستای نتایج پژوهش، پیشنهاداتی نیز بیان میتسهیل در همخوانی و سازگاری ارزش است رهبر و هم توانمند سازی پیرو به منظور 

 که عبارتند از:

مدارس به  ( مدیران مدارس باید تو جه بیشتری را به سیرت نیکوی مدیران   ۳۱۵۳با توجه به تحقیقات نصر اصفهانی و همکاران ) -

مولفه های سیرت نیکوی مدیران اهمیت بیشتری بدهند تا با استفاده از شیوه اسوه و الگو  بتوانند رفتار شهروندی سازمانی مطلوب 

 کار کنان  خود را تحت تاثیر قرار دهند 

نوی را در کنار رهبری سازمانی در یک سازمان  بیشتر رفتار های کارکنان باید رهبری گردد و اگر مدیران سازمان بتوانند رهبری مع -

 داشته باشند رفتارمدنی سازمانی  کار کنان بیشتر نمود پیدا می کند  

وجدان کاری با وفای به عهد و پیمان   رابطه مثبت و معنی داری دارد لذا  مدیران باید  بر رعایت وجدان کاری نهایت دقت را  -

 اعمال  نمایند 

تحقیق  بررسی و معنی دار و مثبت می باشد لذا مدیران مدارس می بایست ضمن رعایت همه رابطه ایمان با نوع دوستی در این  -

 اصول اخالقی و اسالمی نسبت بر رعایت ایمان  در دیانت و امور اداری خویش اهتمام ورزند 
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 مراجعمنابع و 
 معنوی رهبری بین ی رابطه (. ررسی۳۱۲۲)جلیلیان، جمال،  وابراهیم پور حبیب ؛ خلیلی  حسن ؛ حبیبیان  سجاد  [۳]

 .اردبیل انسانی، علوم ی دانشکده اردبیلی، محقق دانشگاه سازمانی، شهروندی رفتار و

 در سازمانی شهروندی ررفتا تبیین(. ۳۱۵0پورحبیب، خلیلی حسن،  حبیبیان سجاد و کریمی مرد علی، ) ابراهیم [5]

 – علمی اجرایی مدیریت ی پژوهشنامه ،سیما و صدا آموزش مرکز کارکنان موردی؛ ی مطالعه معنوی رهبری پرتو

 ۳۱۵0دوم ی نیمه ، 8 ی شماره سوم، سال،  پژوهشی

 ۳۱۲8آذر ماه  ۳۲۷. فصل نامه تدبیر شماره "رفتار شهروندی سازمانی "(۳۱۲۷اسالمی، حمید. ) [۱]

  ۳۱۵0( اندیشه های مدیریت راهبردی  شماره دوم، زمستان   ۳۱۵0اح الهدای و سعد ابادی حسن، )باقری مصب [2]

 ۳0شماره  

 20تا  ۱۱، صفحه ۳2۱( مدیریت با تکیه بر معنویت،تدبیر،سال پانزدهم،شماره ۳۱۲۱بهادری نژاد، مهدی ) [2]

العه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و (،بررسی ارزش های اخالقی سازمان )با مط۳۱۲۵بهاری فر و جواهری کامل  ) [8]

 ۳۱۲۵فروردین و اردیبهشت    ،5۲ شماره هفتم، سال پلیس، انسانی توسعه دوماهنامهرفتار شهروندی سازمانی، 

 بر سازمانی عدالت تأثیر (بررسی ۳۱۲۵بهلولی زینال، دکتر نادر، علوی متین یعقوب و درخشان مهربانی عادل   ) [۷]

 - ۷۱صفحه  ۳2مدیریت شماره  فراسوی تبریز فصلنامه واحد آزاد اسالمی دانشگاه کارکنان سازمانی شهروندی رفتار

۳0۷ 

عنویت محیط کاری و تاثیر آن بر مولفه های رفتار شهروندی سازمانی )مطالعه ( م ۳۱۵0بیگ زاده و همکاران ) [۲]

پاییز   فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی  موردی: کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج گانه شهر تبریز(

 .۵0 - 8۳  ص (۵)مسلسل  ۳  شماره , ۱  دوره ,۳۱۵0

 رفتارعضواعتماد و توانمندی روان شناختی  بر  –رهبر  تأثیر عدالت سازمانی رابطه(،۳۱۲۲جواهری کامل مهدی ) [۵]

  ۳۱۲۲مرداد و شهریور   ،52 شماره ششم، سال پلیس، انسانی توسعه دوماهنامه  سازمانی شهروندی

سازمان  عملکرد بهبود جهت در دیگر گامی  سازمانی شهروندی (رفتار ۳۱۲8) آرین حسنی کاخکی احمد و قلی پور [۳0]

 ۳22-  ۳۳2ص  -45 شماره بازرگانی، پژوهشنامه مهمشتری، فصلنا قبال در

(، رابطه رفتار ۳۱۲۲خالصی، نادر، قادری، اعظم، خوشگام، معصومه، برهانی نژاد و حمیدرضا، طرسکی، مهدی ) [۳۳]

 شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان در مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.

 در دانش تسهیم ارتقاء بر تأملی(، ۳۱۵0)  مجتبی سید حسینی احمد، تردک  الهی خائف حسن، دکتردانایی فرد  [۳5]

 پژوهشهای (ترابری و راه وزارتخانه و شهرسازی و مسکن وزارتخانه :مطالعه مورد)   سازمانی شهروندی رفتار پرتو

  8۱ -۲2صفحه  1390 زمستان چهاردهم، شماره چهارم، سال  عمومی مدیریت

هویت  در معنوی رهبری نقش ، بررسی۳۱۵۳حیدری و حامد حیدری فائزه ،قلی محمودجان ،عباسعلی دکتررستگار  [۳۱]

 ۳۱۵۳ تابستان شانزدهم، شماره پنجم، سال عمومی مدیریت پژوهشهایسازمانی،  یابی

مطالعات مدیریت بانکداری،  صنعت کارآیی در معنویت نقش ( 1387 ) ؛پناهی،علی علی ؛شمس السادات زاهدی [۳2]

 2۲شماره  - ۳۱۲۷تابستان و پاییز  « بهبود و تحول

ومیان  ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازماناثرات متعادل کننده(  ۳۱۲8زرفام   قاسم، )  [۳2]

 ۳۱۲8،  بهار 8ماهنامه مهندسی فروش،شماره  تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی

سازمانی، کنفرانس ملی  کارآفرینی بر مناسب ابزاری معنوی رهبری( ۳۱۵0و کریمی افشار سمانه )  سنجر  جقهسال [۳8]

 کار افرینی  دانشگاه مازندران 

( بررسی عوامل مؤثر در بروز رفتار شهروندی  ۳۱۵0سیادت دکتر سید علی، خوران عبداهلل و کاظم پور مریم   ) [۳۷]

 ۳۱۵0رم. شماره سیزدهم.سازمانی فرهنگ مدیریت. سال چها

 پلیس، انسانی توسعه دوماهنامه آن بر مؤثر عوامل و ابعاد تعاریف، مفاهیم،  سازمانی شهروندی رفتارصنوبری  محمد، [۳۲]

 ۳۱۲۷اردیبهشت  و فروردین ،16 شماره پنجم، سال

 سازی وانمندت در معنوی رهبری نقش ،( 1387 ) ضیایی مجمد صادق، نرگسیان عباس و آیباغی اصفهانی سعید ، [۳۵]

 ۳شماره  یک، دروه دولتی، مدیریت ی نشریه تهران، دانشگاه کارکنان
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تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات ( 50۳۱و نورافکن وحید،) علیپور شیرسوار حمیدرضا [50]

 پایگاه مقاالت علمی مدیریت  )مطالعه موردی: شعبات بانک پاسارگاد استان اردبیل(

(. بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی ۳۱۵۱د، علیرضا؛ کاظمی، ابوالفضل و پیشاهنگ بناب، مهسا )نژاعلی [5۳]

(OCB)(، صفحات ۷2) 5۱سال  -( و عمکرد کارکنان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول

۵۲-۷۱ 

تأثیر گذار،مولفه ها و   پیامدهای رفتار  (، عوامل ۳۱۲۵)  بجانی حسین،عمادنیا ملکی، اسماعیلغالم حسینی  [55]

 ۳۱۲۵مهر و آبان     ،۱۳ شماره هفتم، سال پلیس، انسانی توسعه دوماهنامهشهروندی سازمانی، 

  رفتار بهبود در آن نقش و کار محیط در معنویت ،( 1385 ) بهاره، واثق، مهدی، فتاحی، اکبر، علی فرهنگی، [5۱]

  ۳۱ی  شماره ،85 انتابست مدیریت، فرهنگ مجله شهروندی،

رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی (  ۳۱۵۳) لیث صفار زهرا, حسومی فهیمه, کریمی فریبا [52]

طه شهر اصفهان، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، سازمانی دبیران مدارس متوس

 -۳2۳، ص ۵، پیاپی۵۳، بهار۵شماره 

 شهروندی رفتار ی ابطهر -( ۳۱۵۳،)مهدیه  ترکا ،بهمن نژاد احدی ،حسن جعفری حسین، صفری رفعت،محبی فر  [52]

 دوره / سالمت اطالعات مدیریت قزوین. درمانی -آموزشی نهای بیمارستا کارکنان کاری زندگی کیفیت و سازمانی

 ۵۷8 - ۵8۵ص  / هفتم ی شماره / نهم ی
ص  ۳۲۵،فصلنامه تدبیر، سال هیجدهم،شماره  رهبری معنوی در سازمان های معاصر(   ۳۱۲۵نرگسیان عباس  )  [58]

5۵ - ۱۳ 

 1389 بهار -1 هشمار  دولتی مدیریت چشم انداز  مدیران نیکوی سیرت سنجش ۳۱۲۵اصفهانی   علی  نصر [5۷]

 شهروندی رفتار بر مدیران نیکوی سیرت تأثیر ( بررسی ۳۱۵۳) محسن نژاد عارف ، شول سجاد ،علی  نصر اصفهانی [5۲]

 بهار پانزدهم، شماره ،پنجم سال  عمومی مدیریت اصفهان( پژوهشهای دانشگاه : مطالعه )مورد کارکنان سازمانی

1391 
 اساس کارکنان بر شادی بر مدیران نیکوی سیرت تأثیر   ۳۱۵۳زینب    اصفهانی علی،  فرخی مجتبی و امیری  نصر [5۵]

  1391 تابستان و بهار ،1 شماره ،20 سال اسالمی، مدیریت پژوهشی  علمی فصلنامه دواسالم   آموزه های

 عدالت و معنوی رهبری ( تأثیر۳۱۵۳نظر پوری امیر هوشنگ،سپهوند رضا،علیزاده محمد، عارف نژاد محسن،)   [۱0]

 ۵۳، رمستان ۱سازمانی، سال اول،  شماره  رفتار مطالعات کاری،فصلنامه زندگی برکیفیت انیسازم

(  رابطه سیرت نیکو و کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی ۳۱۵۳)  محسن، عارف نژاد سجاد ، شول رضاهویدا  [۱۳]
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