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  دهيچك
  زهيانگ يمتعهد و دارا يازمند منابع انسانيها ن گر سازمانيت و رقابت با ديبه موفق يابيدست يها برا سازمان      

چ يتحقق اهداف آن از ه يو براه كردف محوله، خود را وقف سازمان يكه افزون بر انجام وظا ييروهاين. هستند
عوامل . شود يده مينام يسازمان يت رفتار شهرونديريات امروز مدتحقيقن نوع رفتار در يا. دنورزمي غ نيدر يتالش

ن عوامل بر يحاضر ا يدر بررس. رگذار هستنديتاث ييروهاين نين نوع رفتارها و پرورش چنيا يريگ در شكل يمتعدد
 قات نشان دادهيتحق. است يمعنو يها، رهبر يژگين وين ايتر مهم كهرهبران جستجو شده است  يژگياساس و

ن يها در ا گر مشخصهيفراتر از د يمعنو يكنند و رهبر يم ايفاها  ت سازمانيدر موفق يكه رهبران نقش مهم است
ق به ين تحقي، در ايسازمان يرفتار شهروند يريگ در شكل يمعنو يبا توجه به نقش رهبر. نه ظاهر شده استيزم

 -يفيت و روش توصيو از نظر ماه يق از نظر هدف، كاربرديتحق .ده استن دو پرداخته شين ايرابطه ب ي مطالعه
  نفر بودند كه  250ما به تعداد يصدا و س ي كاركنان مركز آموزش و دانشكده  يآمار ي جامعه. است يشيمايپ

و درصد  ياوانفر   ينامه بوده و از فنون آمار ها پرسش داده يابزار گردآور. ه استن شدييتع نفر  148 يآمار ي نمونه
 يابيدست يبرا ها و  هيد فرضييأا تيها، رد  الؤل سيه و تحليتجز يبرا يب همبستگيل داده و از ضريه و تحليتجز  يبرا

آزمون اعتبار مدل استفاده شده  يبرا ياز مدل معادالت ساختار. ه استرها استفاده شديت رابطه متغزان و شديبه م
ر در يازده متغيبا  يسازمان ير و رفتار شهرونديبا هفت متغ يمعنو يرهبر ن يق نشان داد كه بيج تحقينتا. است

   .وجود دارد يداريمثبت و معن ي رابطه 99/0نان يسطح اطم 
  يسازمان ي، رفتار شهرونديمعنو ي، رهبريت، رهبريمعنو: يديكل يها واژه
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  مقدمه -1
 راتييتغ اند، مواجه يجهان رقابت طيمح با ها سازمان كه ديجد قرن ي عهيطل در     

 ،يجهان يرقابت عوامل. شود يم يتلق ها آن ياساس  ازين يكار يها تيخالق و يا شهير
 يكار يها هيرو و ها روش  يريگيپ سال ها ده از بعد كرده مجبور را يامروز يها سازمان

 باتث يدارا ها سازمان كه يا گونه به رند،يگ   شيپ در را ديجد يكار يها روش خود، ثابت
، 1جيجسال و همكاران( برخوردارند ينسب ثبات ينوع از بلكه ستندين يدائم يكار 

 به را خود توجه ها سازمان نيا اكثر فتند،ين عقب غافله  از كه نيا يبرا و )2003:228
 راتييتغ جاديا در يخاص  جسارت و شجاعت با و اند دهمعطوف كر يسازمان رهبران

 در واقع در. دارد سروكار رييتغ جاديا با يرهبر كه چرا ؛ددارنسعي  سازمان درون ياديبن
 در يجهان ي جامعه و يسازمان رييتغ يبرا انينما و آشكار شتابان يروين كي حاضر حال 

 چهار بتواند كه آمده وجود به يتر مقدس يرهبر به ازين  رو نيا از. است حركت حال
 ،)يمنطق تفكر(نذه  ،)يكيزيف(جسم يعني انسان تيماه ياساس ي عرصه

 ازين ازها،ين نيا به پاسخ واقع در. كند  ادغام هم در را روح و) احساسات و عواطف(سرشت
 از. است ساخته آور الزام را رندهيادگي سازمان ميپارادا به گسترده يسازمان شكل رييتغ  به
 كه دكن يم دايپ نمو و رشد رندهيادگي يها سازمان در  يمعنو رهبران به ازين رو نيا

 در يا گسترده طوره ب يهمگان  اقياشت و افتهي پرورش و گسترده ها آن در تفكر يالگوها
 يابيدست تيصالح و هستند توانمند ييها سازمان نيچن در افراد. است شده ميتنظ آن

   .دارند يانينما طوره ب را يسازمان روشن انداز چشم به 
 و تحول و رييتغ مستلزم ييها مانساز نيچن در يمعنو يرهبر وجود نيبنابرا      

 است چنان آن سازمان در تيمعنو ضرورت و تياهم  مجموع در. است مستمر تيموفق
 را تيولؤمس ط،يمح يبرا و  تيفعال اجتماع، يبرا و تيانسان ها، سازمان يبرا تواند يم كه
 مورد  موضوع كي يرهبر اگرچه ).230: 2003جيجسال و همكاران، (آورد ارمغان به

 شده شروع ستميب قرن در نهيزم نيا در يعلم قيتحق است، بوده سال هزاران يبرا عالقه
است كه باعث بروز   ياز عوامل يكي يمعنو يرهبر  .)766: 2002، 2جاج و همكاران(است 

 يسازمان ين مقاله رفتار شهرونديگر اير دين اساس متغيشود، بر هم يم يرفتار شهروند

                                                            
1-Geijsel et al 
2-Judge et al 
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 ي ر مورد توجه قرار گرفته ؛ و از حوزهياخ يها در دهه يمعنو يكه همانند رهبر است 
باتمن و  .)7: 2006فرهنگي و همكاران، (شده است يعموم ي حوزه كم وارد  كم يخصوص
استفاده كردند و آن را  يسازمان يشهروند ن بار از اصطالح رفتار ياول يبرا) 1983(ارگان

اما كاركنان   ،د نشده استير شرح شغل قاند كه د سودمند دانسته ييبه عنوان رفتارها
   .دهند يمشهود از خود بروز م يشان به نحو فيگران در انجام وظايد يكمك برا يبرا

 قيتحق ينظر يمبان -2
 تيمعنو -2-1

 يمعنو است ممكن كه را ييزهايچ كه است يزندگ از يسبك اي نگرش كي تيمعنو 
 كه است تيمعنو يريكارگه ب از يخاص سبك كي مذهب. دهد يم صيتشخ شود، خوانده
. باشد ينم ينهاد ارتباط ازمندين تيمعنو. است ينهاد يوابستگ كي ازمندين معموالً
 ليتما يمعنو فرد. ميده يم انجام ما كه است يزيچ هر يحت و ماست يماورا تيمعنو

 انجام افراد كه آنچه از شتريب اي همه به داشتن احترام و شدن قيعم و حساس به
. دهد يم پاسخ افراد به يگشودگ با و احترام با يمعنو فرد نيچن هم و است ،دهند يم

 كشف دهد، يم زهيانگ فرد به كه آنچه تالش با و دارد وجود افراد باطن در تيمعنو
 كه يحالت در و شود يم افتي شخص هر باطن در كه است يزيچ آن تيمعنو. كند يم
 ي همه و به است يشخص قاًيعم تيمعنو .شود يم تجربه است، فرد به حصرنم فرد يبرا

 در تينها در كه گفته مي شود يرفتار و احساسات و يكل يالگوها و يمذهب اعتقادات
 كند يم انيب)1987(تينا مك .)17: 1،2002ريزاچ(رديگ يم صورت متعال خداوند پيوند با
 فرد بخش اماله كهاست  يا انرژي است، زندگي ي انگيزاننده  و بخش روح نيرويي معنويت

زراعت كار، (باشد مي  فرديت وراي سوي به هدفي يا معين، فرجامي سوي و  سمت به
 شده موجب امر نيهم و است يشخص يتيماه  يدارا تيمعنو اوصاف نيا با ).15: 2008
 را تيمعنو  ها، يبعض. ديآ وجود به آن باره يدر يا چندگانه يها دگاهيد كه است

 يمذهب قواعد از فراتر يزيچ تيمعنو نديگو يم و دانند يم ها انسان درون از برخاسته
 مذهب به توجه بدون كه است يدرون يابيخود و يمعنابخش انيجر  به مربوط و است
 دگاهيد نيا در چه اگر). تيمعنو بودن  يدرون دگاهيد(رديگ يم شكل انآن وجود در افراد
 در رد،يگ يم  سرچشمه فرد هر درون از كه ديآ يم انيم به يقدرت از صحبت قطع طور به

                                                            
1-Rezach 
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 شود؛ يم زين گرانيد و خود كار با فرد بودن مرتبط احساس شامل دگاهيد نيا حال نيع
 ارتباط فرد ياصل احساس صورت به را تيمعنو دگاه،يد نيا طرفداران يحت كه يا گونه  به
: 2002، 1كريشنا كومار و نك(اند كرده فيتعر زين جهان  كل و گرانيد خود، درون با

154.( 
  ديجد عصر در تيمعنو انواع -2-2

 ديني خاص سنت يك بر مبتني كه است معنويتي :معنويت ديني 
 بر آن به رسيدن هاي راه همچنين و معنويت نهايي مقصد و آمال ).155:همان(است

   .است استوار اعتقادي خاص سيستم و چارچوب يك بر و است ديني  خاص سنت مبناي
 زمين و محور طبيعت گرا، انسان هاي معنويت ي گيرنده بر در :ديني غير معنويت       

. باشد خدا وجود وحدت يا خدا وجود انكار مبناي بر است  ممكن آنان عقايد. است محور
 رويكرد اين در. است اجتماعي  و محيطي گرايي عمل ي برگيرنده در آنان هاي آموزه
 كه شود مي گفته و دارد وجود منفي كامالً نگاهي دين ويژه به و معنويت به نسبت

 يا پيروان آن طريق از تا هستند رهبران و مديران دست در ابزاري دو هر دين و معنويت 
 ). 451: 2003، 2برادلي و كايوا نويي(ندكن استثمار را خود زيردستان

    معنوي رهبري-2-3
 آن تعريف ي درباره كه است هاييواژه   از يكي رهبري كند يم انيب)1974(لياستاگد    

 نظر از است، شده ارائه رهبري از كه تعاريفي و ندارد وجود  زيادي چندان نظر توافق
، 3افجه(اند برآمده آن از  تعريفي ي ارائه درصدد كه است كساني تعداد با برابر تعداد،
 تحقق جهت در مشتاقانه تالش يبرا را افراد كه ييهاتيفعال يعني يرهبر ). 36: 2006

  همانند   زين   تيمعنو   به    ازين  ).93:  1977، 4تري( دهد يم قرار ريثأت تحت ،يگروه اهداف 
  نيا   تمام   فرد  .است  انسان   ي عمده   يازهاين   از   يكي   يكيزيف   و   يذهن   ،ياحساس   يازهاين 
  شناخت   يرهبر و   تيمعنو   نيب   ارتباط   ي شهير   .آورد   يم   كار   طيمح   به   خود   با   را   ازهاين 
  حل   در يينها   منبع   كه   ميهست   يدرون   يصدا   كي   يدارا   ما   يهمگ   كه   است   لهأمس   نيا 

                                                            
1-Krishnakumar & Neck 
2-Bradely & Kauanui  
3-Afjeh 
4-Terry 
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: 2008،  1فراي و مليني(است مشكالت   و   مسائل   با   ييارويرو   و   يكار   و   يفرد   مشكالت 
 سه بر تا كند يم رهنمون را يرهبر ت،يمعنو معتقدند) 1999(رانهمكا و سييك ).270
 يبرا احترام گرفتن نظر در خودش، با رهبر ي رابطه-1: باشد داشته تمركز يا رابطه بعد

 ماوراتر يروين اي قدرت كي با رهبر ي رابطه-2 ؛ها دانش همه ي دروازه عنوان به خودش
  ).2002:30زاچ ، ري( گرانيد با رهبر ي رابطه -3 و خودش از

  
 يبقا يبرا را  روانيپ و رهبر يمعنو يازهاين كه است نيا يمعنو يرهبر هدف

 و نشيب خلق يبرا دركار معنا و تيعضو احساس قيطر از يمعنو سعادت و تيمعنو
 سالمت پرورش سرانجام و يسازمان و يميت ،يفرد سطوح در يارزش يخوان هم  و رتيبص
 ).75: 2005فراي، ( بخشد تحقق يسازمان  يور بهره و تعهد و مثبت يروان

  اسالم دگاهيد از يرهبر-2-4
 يبرا اي و كرد تيهدا رفتار با و يعيطب ديبا را انسان يعيطب رفتار اسالم نظر از

. كرد استفاده) يرفتار(يانسان يها حل راه از ديبا انسان يرفتار يها يينارسا و معضالت
 زين اول از. هاست آن از سرشار ياسالم اتيروا و ثياحاد و ياله اتيآ كه ييها حل راه

 يانسان رفتار قيطر از ها انسان يعيطب رفتار اصالح بر را انسان تيهدا يبنا انسان
 تيشخص و رفتار ريتأث از رهبران ،گرانيد در رييتغ جاديا يبرا كه معنا نيبد. گذاشت

 ي ائمه و) ص(اسالم امبريپ لذا. ريتزو و زور و زر از نه و كنند يم استفاده ها آن بر خود
 به. كردند يم درمان) يدوست(كوين رفتار با را ها انسان) يدشمن(اشتباه يرفتارها) ع(اطهار
 از شد تيريمد فرهنگ وارد جدهميه قرن اواخر از كه يرهبر ي واژه لحاظ نيهم

. است بوده ياسالم ي جامعه در يانسان رفتار يسازندگ دستورالعمل قبل ها مدت
 عهده به اول از را بشر تيهدا ي فهيوظ كه ياسالم تيريمد در يرهبر خوشبختانه

                                                            
1-Fry & Melanie  
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 يدارا رهبر يبرا خصوص به و اسالم در اخالق ديترد يب. شود يم افتي اريبس است داشته
  :است ريز يها جنبه لحاظ به امر نيا. است فراوان تياهم

 ،ديآ يم شمار به احكام و ديعقا فيرد در و اسالم اركان از اخالق كه آن بر عالوه  -1
  .است انسان جاديا در ياصل مقصود ونديپ نيا همانا و پروردگار به انسان ونديپ عامل

  .است اخالق به وابسته رهبر كماالت تيتمام و است يادب كمال نيتر بزرگ اخالق  -2
 در متعال يخدا كه بردارد گام يريمس در كه آن مگر دشو  ينم كامل يرهبر -3

  .است ياسالم اخالق همان راه نيا و كرده ميترس او يبرا اسالم عتيشر
 را يراه است الزم باشند، قرآن دگاهيد از كامل يها انسان دباي يم كه رهبران لذا

 نييآ كه آن گريد. كردند كوشش آن ي ارائه در نآنا نانيجانش و امبرانيپ كه نديمايبپ
 و ياقتصاد مسائل در چه ،يجتماعا مسائل در چه ها؛ نهيزم تمام در اسالم مقدس

 كامل و تمام است، استوار آن بر اسالم نيد كه ياخالق ي وهيش با جز آن ريغ و ياسيس
  ). 34 - 32: 2001افجه، (گردد ينم

 بعثت است تيبشر تيهدا كتاب و ياله معارف ي نهيگنج كه ميكر قرآن دگاهيد از
 مشحون متعال، خداوند به آوردن انميا يبرا مردم از آنان دعوت تيفيك و ياله رسوالن

 يرهبر به زين يعيش فرهنگ در. است عظام يايانب يرهبر فيظر نكات و فيلطا از
             . است دهكر قلمداد يبشر لياص يازهاين از يكي را آن و شده يخاص اهتمام جامعه
 و است نيزم در خداوند تيوال اعمال يرهبر ع،يتش دگاهيد از كه نيا گريد مهم ي نكته
 در تا باشد داشته اذن واسطه با اي و واسطه يب متعال خداوند طرف از حتماً ديبا رهبر

 ي شجره در) ص(اكرم امبريپ از پس را مهم نيا عهيش و بپردازد يرهبر به مردم انيم
  .كند يم منحصر) ع(تيب اهل ي بهيط

 از يكي و بود يعمل و يعلم مختلف ابعاد در جامع يتيشخص) ره(ينيخم امام
 نقش و يرهبر يها جلوه نيبارزتر از. ديآفر را اسالم خيتار يها حادثه نيرترينظ كم

 اسالم، رزمندگان و ملت ي هيروح بر آن شگرف ريتأث و) ره(ينيخم امام حضرت يمعنو
 كه يمرد بزرگ. است مقدس دفاع ي حماسه سال هشت در شانيا يرهبر و تيهدا

 يعمل ي فلسفه در متبلور فقهش عرفان، مراتب نيترباال به ختهيآم رزمش ي حماسه
شيداييان، (بود ياسالم نظام يها استيس ي شالوده حكمتش، و ،ياسالم حكومت

1999(. 
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  يمعنو رهبران يها يژگيو-2-5
  برخوردار   تياهم   نيتر شيب   از   كه   يزيچ   يمعنو   يرهبر   نديافر   در :رتيبص و نشيب

  نه   يا ندهيآ   در   خواهد يم   سازمان   كه   باشد يم   يمقصد   از   روشن يرتيبص   و   نشيب   است 
 انيب) 1998(نگويكان و كانگر  ).105:  2008نورعلي زاده،(برسد   جا آن   به   دور   چندان 
  به   مربوط   پژوهش هاي در   ندرت    به 1980 ي دهه   تا   رتيبص   و   نشيب   اصطالح كنند يم
  به   يسازمان   رهبران   كه   بود   زمان   آن   از    .گرفت يم   قرار   استفاده   مورد   تيريمد و   يرهبر 
  شدن   كهنه   و   يتكنولوژ   و   ديتول   يها چرخه   شدن   كوتاه   ،يجهان   ديشد رقابت   ي واسطه 
  .داشتند   مبذول   يتر شيب   توجه   سازمان ي ندهيآ   به   راهبردها   عيسر 

  عهده   به   رييتغ   و   جاديا   در   مهم ي   فهيوظ   سه   رتيبص   و   نشيب) 1998(لنگال و دفت ديد از
   : دارند 
  ر؛ييتغ   يكل   جهت   دنكر   روشن-1 
  ده؛يچيپ   و   يجزئ   ميتصم   هزاران   و   صدها   يساز ن آسا-2 
   . افراد   گوناگون   يها تيفعال   يپارچگ كي   و   يهماهنگ   به   كمك-3 
  ريمس   نيا   در   يستيبا   روانيپ   و   رهبران   چرا   كه   نيا   و   سازمان   حركت   ريمس ، نشيب      
  به    .ببخشد   ييتوانا   افراد   به   يستيبا   رتيبص   و   نشيب   ؛كند يم   فيتوص   را   كنند حركت 
  نيتدو   را   يتعال   ياستانداردها   و   آورد   وجود   به   آنان   در   را   تعهد   و   دهد   هدف و   معنا   كارشان 
  و   مقصد   ؛باشد   داشته   عيوس   يا جذبه   افراد   آوردن   در   حركت   به   در   يستيبا نشيب    .كند 
  تيتقو   را   ديام   و   مانيا   و   منعكس   را   يمتعال   يها آل دهيا   و   كند مشخص   را   ريمس 
  ).همان(كند 

  يكوكارين   با   اغلب   كه   است   يا واژه   يدوست نوع   به   عشق :يدوست نوع به عشق     
  و   كرتش   و   يرخواهيخ ،يكوكارين   ،يوفادار   :رينظ   ييها ارزش  قيطر   از   و   است   مترادف 
 عبارت   يدوست نوع   به   عشق   يمعنو   يرهبر   در  .دشو يم انينما   گرانيد   و   خود   از   يقدردان 
  مراقبه،   و   توجه   ي واسطه   به   يخوشبخت   و   يبهروز و   يهماهنگ   ت،يتمام   حس   از   ستا
  .گرانيد   و   خود   از   يقدردان   و   يدلواپس 
  و   گرانيد   به   عالقه   و   توجه   و   يدوست   نوع   به   عشق) 2000(نگراميا و سندرا ديد از     
  يقدرت   ريثأت   به   يروانشناس   علم   هم   و   يپزشك   علم هم    .دارد   يميعظ  يعاطف   يايمزا   تبسم، 
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 اند پرداخته   باشد   داشته   مخرب   عواطف   از   هعمد  گروه چهار   بر   غلبه   در   تواند يم   عشق   كه 
   :از عبارتند كه

  يدلواپس   و   ينگران   دلهره،   شامل    :ترس -1 
  تنفر   و   بخل   و   حسادت   ،يناخشنود   خصومت،   شامل    :تيعصبان -2 
 به   كه   گناه   احساس   و   يافسردگ   ،أسي   چون   يموارد   شامل    :شكست   احساس -3 

   . انجامد   يم   يخودكش
  .تكبر   و   ينيخودب   ،يخودخواه   ،يداور   شيپ   شامل    :غرور -4 
  يزيچ   دادن   دست   از   ترس   از   مخرب،   عواطف   نيا   ي همه كند يم انيب) 1997(نيروما     
  بردن   نيب   از   يبرا  ،ييمبنا   عشق   نيبنابرا    .ديآ يم   وجود   به است   ارزشمند   فرد   يبرا   كه 
  و   توجه   عشق،. باشد يم   بخش   اميالت   عواطف   ي همه   يبرا ياساس   و   آورد يم   فراهم   ترس 
   .ودش يم   ياجتماع   ي  شبكه   و   افراد   به   تعهد   و   يوفادار باعث   نيچن هم   ، وگرانيد   به   عالقه 
  فرد   يبرا   را   صفا   و   صلح   آرامش،   مسرت،   چون   يمنافع ،يمعنو   يبقا   ،يدوست   نوع   به   عشق 
  كه   دانجام  يم   استرس   كاهش   و   يسازمان   يباال   يور بهره   و تعهد   به عشق    دارد   دنبال   به 
  .باشد يم ها سازمان   و   رانيمد   شتريب   هدف 

  يبرهان   اثباتش   يبرا   كه   آن چيزي است  به   راسخ   باور   و   اعتقاد مان،يا   :ديام و مانيا     
در مورد ) ع(امام علي . است   نكرده   ثابت   را   وجودش يماد   و   يكيزيف   شواهد   و   ندارد   وجود 

: 1983محمدي ري شهري، (يت استحق و حق راه هدا ي ايمان ريشه: فرمايندايمان مي
  يزيچ   به   شوق   ،ديام معتقد است  ديام و مانياباره ي در) 2000(انيرا و يدس ).299

  و   مانيا   يدارا   افراد .بخشد  يم   قتيحق   ديام   به   مانيا    .ابدي   تحقق   ميدار   انتظار   كه   است 
  نشيب   آن   به دنيرس   ي نحوه  از  و   هستند   حركت   حال   در   آن   سمت   به   كه   يمقصد   از   ديام 
  ماتينامال و   ها يسخت   با   كه   دارند   دوست   شان اهداف   به   دنيرس   يبرا   و   دارند   يروشن 
  رسالت   و   هدف   نش،يب   كه است   اعتقاد   نيا   منشأ   ديام   و   مانيا   نيبنابرا .شوند   مواجه 
  ).109: 2008نورعلي زاده، (افتي خواهد   تحقق   سازمان 

  يسازمان يشهروند رفتار-2-6
 1يسازمان يشهروند رفتار اصطالح از بار نياول يبرا) 1983(ارگان و بتمن چند هر      

 نهنوآورا يرفتارها« و »يهمكار  به ليتما« ليقب از يميمفاه به آن يمبنا ؛كردند استفاده
                                                            
1 - Organizational  Citizenship Behavior 
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 رفتار اورگان ديد از .)513:  2000، 1پود ساكوف و همكاران(گردد يم بر »خودجوش و
 و يور بهره  بهبود يبرا كاركنان از يبخش مثبت اقدامات عنوان به يسازمان يشهروند
 شده فيتعر يسازمان و يشغل الزامات و فيوظا يماورا اي فراتر كار، طيمح در انسجام
 يشهروند رفتار از اورگان فيتعر در يديكل ي جوهره .) 70: 2002، 2الدسون(است

   .دهد يم شيافزا را يسازمان  ياثربخش ،يرفتار نيچن كه است نيا يسازمان
 رفتار تبادل قيطر از كه ياجتماع منبع كي عنوان به يسازمان يشهروند رفتار      

 يوقت نيابرابن. رديگ يم قرار مالحظه مورد كنند، يم  افتيدر ياجتماع يها پاداش
 ها آن يشهروند رفتار  كنند، يم افتيدر سازمان از يزيچ كنند يم احساس كاركنان

 ). 564: 2003، 3انگ و همكاران(بود خواهد شتريب
  يسازمان يشهروند رفتار ابعاد -2-7
   :از عبارتند ساخته مطرح اورگان كه يسازمان يشهروند رفتار يها لفهؤم
  در   مشاركت   به   توجه   كه   است   يرفتار     ،ياجتماع   آداب    : ييخوشرو اي ياجتماع آداب 
. شود   يم   يسازمان   ي   وجهه شيافزا موجب و دهد   يم   نشان را   يسازمان   ياجتماع   يزندگ 

  هم   آن   ،ياضاف و   برنامه   فوق   يها   تيفعال   در   حضور   ليقب   از   ييرفتارها   شامل   ييخو   خوش
  رانيمد   يسو از   شده   ارائه   راتييتغ   و   توسعه   از   تيحما   نباشد،   الزم   حضور   نيا   كه   يزمان 
  به   دادن   تياهم و   يعموم   اطالعات   شيافزا   و   مجالت   كتاب،   ي   مطالعه   به   ليتما   و   سازمان 
   نيبرا   . شود   يم گرانيد   به   دادن   يآگاه   يبرا   سازمان   ر د   ها هيعاطال   و   ها  پوستر   نصب 
  مباحث   از   ديبا تنها   نه   ،خوب   يسازمان   شهروند   كي   كه   است   معتقد) 1988(ارگان   اساس 
  زين   ها   آن حل   در   و   كند   نظر   اظهار   ها   آن   ي   درباره   ديبا   بلكه   باشد   آگاه   سازمان   روز 
   . باشد   داشته   فعاالنه   مشاركت 
 فشانيوظا   به   مربوط   عملكرد   در   همكاران   به   كردن   كمك   ،يدوست   نوع : يدوست نوع      

  ).30: 2004، 4كاسترو و همكاران(است

                                                            
1-Podsakoff et al. 
2-Hadson  
3-Ang et al 
4-Castro et al 
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  يها   مزاحمت   مقابل   در   ييبايشك   به   لياتم  از   است   عبارت   ،يجوانمرد    : يجوانمرد      
پودساكوف (رديگ   صورت   يتيشكا   و   گله   كه   نيا   بدون   يكار   يها   اجحاف و   ريناپذ   اجتناب 

  ).115: 1990و همكاران، 
  وارد   از   ناباجت   يايگو   كه   هستند   ييها   مؤلفه   نزاكت،   و   يجوانمرد    : نزاكت و ادب     
  بر   فرد   اقدامات   چگونه   كه   است   نكته   نيا به   دنيشياند   نزاكت    .سازمانند  به   خسارت   دنكر 
 ).3: 2004، 1ماركوزي و ژين(گذارد يم   ريتأث   گرانيد 

  الزامات   از   فراتر   كه   است   يرفتار     ،يفه شناسيا وظي يكار   وجدان :  يوجدان كار    
  يادار   ساعت   از   بعد   در   كار   همانند ؛باشد   يم   كار   طيدرمح   سازمان   ي لهيوس   به   شده   نييتع 
ت كننده و يمعتقدند كه رهبران حما نو و همكاران يبول .سازمان   به   سود رساندن   يبرا 

كار  شان  يشغل يرسم ش از الزاماتيشوند كه كاركنان ب يالهام بخش موجب م
  رفتار   كاركرد   هفت   به همكاران و پودساكوف ).62: 2003، 2بولينو و تورنلي(كنند

   : يسازمان   يآنان رفتارشهروند نظر   از   . كنند  يم   اشاره    يسازمان يشهروند 
   . شود   يم   يتيريمد   يور   بهره و   يهمكار   شيافزا   موجب -1 
  بر   وكنترل نظارت و   سازمان   منابع   از   حفاظت   يبرا   را   ابيكم   منابع   صيتخص   به   ازين -2 
   . دهد   يم   كاهش   روزمره   فيوظا   انجام و   اجرا 
   . شود  يم   تحقق   اهداف  براي   منابع   يآزاد   باعث -3 
   . كند يم ليتسه   يكار   يها  گروه   و   يميت   ي   اعضا   نيب   را   ها تيفعال   يهماهنگ -4 
  با   ي،كاركنان   يكار   طيمح   كردن   ندتريخوشا   قيطر   از   تا   سازد يم   قادر   را   ها سازمان -5 
   . كنند   حفظ   و   جذب را   باال   تيفيك 
   . دهد يم   شيافزا را   يسازمان   ردعملك   يكار   يواحدها   عملكرد   در   يريرپذييتغ   كاهش   با -6 
پودساكوف و همكاران، (دهد  يم   شيافزا   يطيمح   رييتغ   با   قيتطب   در   را   سازمان   ييتوانا -7 

1990  :107 – 142 .(  
  قيتحق يمدل مفهوم -3

و  يسازمان يو رفتار شهروند يمعنو يرهبر يها ق بر اساس مدليتحق يمدل مفهوم     
محقق ساخته  يمدل ،ن دويب ايرو با استناد به ترك نياز ا. ن دو شكل گرفتيب ايترك

                                                            
1-Markoczy & xin  
2-Bolino & Turnley 
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 شده گذاشته  آزمون به و نييتع شده ليتعد مدل اساس بر قيتحق يها هيفرض. است
  ).  ي يك شماره نمودار(است

  
  قيتحق يمدل مفهوم -ي يك  نمودار شماره

  قيتحق يها هيفرض-4
مثبت و  ي رابطه يسازمان يو رفتار شهروند يمعنو ين رهبريب: ياصل ي هيفرض
  .وجود دارد يدار يمعن
 ي رابطه يسازمان يو رفتار شهروند) رتينش و بصيب(انداز ن چشميب: يفرع ي هيفرض

 .وجود دارد يدار يمثبت و معن
وجود  يدار يمثبت و معن ي رابطه يسازمان يو رفتار شهروند ين عشق به نوع دوستيب 

 .دارد
 .وجود دارد يدار يمثبت و معن ي رابطه يسازمان يد و رفتار شهرونديو اممان ين ايب
وجود  يدار يمثبت و معن ي رابطه يسازمان يو رفتار شهروند  كار در يدار ين معنيب

 .دارد
مثبت و  ي رابطه يسازمان يو رفتار شهروند يت سازمانيت افراد و عضوين اهميب

 .وجود دارد يدار يمعن
 .وجود دارد يدار يمثبت و معن ي رابطه يسازمان يو رفتار شهروند  يسازمان ن تعهديب
  .وجود دارد يدار يمثبت و معن ي رابطه يسازمان يو رفتار شهروند  عملكرد ن بازخورديب
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  قيروش تحق- 5
 يشيمايپ -يفيت و روش توصيو از نظر ماه يق حاضر از نظر هدف، كاربرديتحق      

 ي جامعه. استفاده شد ينترنتيو ا يا از مطالعات كتابخانه ينظر  ين مبانيتدو يبرا. است
 يآمار ي تعداد جامعه. است مايصدا و س ي مركز آموزش و دانشكده كاركنان يآمار

 ي تعداد نمونه. استفاده شد ها نش نمونهيگز يبرا يتصادف يريگ از نمونه . استنفر  250
اطالعات از  يگردآور  يبرا و باشد يم نفر 148مورگان  يريگ بر اساس فرمول نمونه يآمار 

نامه  پرسش ،رهايك از متغيهر  يها ف شاخصيبعد از تعر. شداستفاده نامه  پرسش
ر يد كه محور اول آن مربوط به متغيم گردينامه در دو محور تنظ پرسش . ديگرد يطراح

 يتوسيو ي نامه از پرسش يمعنو يسنجش رهبر يبرا. بود ) يمعنو يرهبر(مستقل
 25 ينامه دارا ن پرسشيا. دياستفاده گرد )77: 2008ضيايي و همكاران، (لويو سد يافر
ال ؤس 3ك از ابعاد يهر  يبرا يآمار ي ل بر اساس جامعهيال است و پس از تعدؤس

نامه  پرسش محور دوم . ر طرح شدين متغيا يال براؤس 21د و در مجموع يانتخاب گرد
هر  يبرا. شاخص اختصاص داشت 11با  يسازمان يندرفتار شهرو يعنير وابسته يبه متغ

 43نامه  پرسش يها الؤمجموع س. ديال طرح گردؤس 22ال و در مجموع ؤس 2شاخص 
 يبرا .داد يل مينامه را تشك ال پرسشؤس 47 يت شناختيال جمعؤس 4مورد بود و با 

ل يو تحله يتجز يبرا. كرونباخ استفاده شد يب آلفاينامه از ضر ن اعتبار پرسشييتع
 يب همبستگيضر(يو آمار استنباط...) ، درصد ويفراوان(يفيآمار توص يها روشاز ها  داده
  . استفاده شد) رمنياسپ
نامه در  پرسش 20نامه تعداد  پرسش يياين پاييتع يبرا :نامه پرسش ييايو پا ييروا

 يررهب ر مستقليمتغ نباخوكر يب آلفايضر. شد  يع و گردآوريتوز يآمار ي جامعه
 يحاضر برا يبود و در بررس 886/0گران يو د ييايض يال در بررسؤس 25 يبرا يمعنو
ر وابسته رفتار ينامه متغ پرسش نباخوكر يب آلفايضر .بوده است 784/0 الؤس 21

نامه  پرسش يكرونباخ برا يب آلفايو مجموع ضر 741/0 الؤس 22با  يسازمان يشهروند
  .بوده است 742/0

آزمون  يو بر اساس نظر خبرگان علم يمحتو ييها با استفاده از روا شپرس ييروا      
نخست مراجعه به . نامه به دو صورت عمل شد پرسش يطراح نكار در يا يبرا. شد

 يال و مشورت با خبرگان علمؤطرح س موجود و مرتبط با موضوع و دوم  يها نامه پرسش
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ها با  پرسش  ي چندباره يو بررسساده  يها م و جملهياستفاده از مفاه. و متخصص بود
   .دكرنامه كمك  پرسش يينان از روايخبرگان به اطم

  ق يتحق يها افتهي-6
ها  پاسخ دهنده يع سنيدست آمده در مورد توزه ج بينتا: يفيل آمار توصيه و تحليتجز

 33 ،قرار دارند 27 تا 20 يسن  ي درصد در دامنه 2/9پاسخ دهنده  109نشان داد كه از 
درصد  6/26. شود ين تعداد را شامل ميتر شيهستند كه ب 35 تا 28 ي در دامنه درصد

از . سال به باال بودند 50درصد  8/13و   50 تا 44درصد  8/12، 43 تا 36 ي در دامنه 
   .هل هستندأمت) نفر 84(درصد 1/77درصد مجرد و  6/4  نفر پاسخ دهنده  109تعداد 

ب يها نشان داد كه به ترت الت پاسخ دهندهيزان تحصيم دست آمده در مورده ج بينتا      
پلم، يدرصد مدرك د 5/16سانس، يمدرك ل يدرصد دارا  6/59ن يتر ن تا كميتر شياز ب
سانس يدرصد فوق ل 8/1و   يدرصد مدرك دكتر 8/2پلم، يدرصد مدرك فوق د 7/14

   .هستند
ها  درصد پاسخ دهنده 2/20ه كار نشان داد ك ي دست آمده در مورد سابقهه ج بينتا      
 تا 11ن يدرصد ب 4/28سال،  10 تا 6ن يدرصد ب4/29دارند،  سال سابقه كار  5 تا 1ن يب

. سال سابقه كار دارند 21ش از يدرصد ب  8/2سال و  20 تا 16ن يدرصد ب 7/14سال،  15
  .اند ارائه نكرده ين پرسش پاسخيدرصد به ا 6/4
   ياساس مدل معادالت ساختارها بر  ل دادهيه و تحليتجز- 6-1

ل يمورد مطالعه، از تحل يها لفهؤر ميل مسيتحل ياز برايمورد ن يها جاد نمرهيا يبرا      
ق و يتحق يها لفهؤل ميه و تحليو تجز يروش پس از بررس ن يدر ا. استفاده شد يعامل

 يل عامليحلانجام ت. شود يم ره ير ذخيل مسياستفاده در تحل يها برا ها، نمره د آنييأت
، آزمون يفيجدول آمار توص: پنج مرحله صورت گرفت يق در طيتحق يها لفهؤم يبرا

ن شده و ييانس كل تبيزان اشتراك، جدول واري، جدول مKMOو   بارتلت  ت يكرو 
   .ها لفهؤس ميجدول ماتر

 يسازمان يو رفتار شهروند يمعنو يرهبر يبرا يفيآمار توص: يفيجدول آمار توص - 
مقدار ميانگين، انحراف معيار و تعداد مشاهدات به تفكيك براي هر يك  .شد يريگ هانداز
ر مستقل گيري مربوط به متغيهاي اندازه شاخص از . ها مشخص شده است لفهؤاز م

 افراد اهميت و عضويت و ) 9633/3 (رهبري معنوي، ايمان و اميد داراي بيشترين ميانگين
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  ي ر وابستهگيري متغي هاي اندازه شاخص از ميان . است)  0183/3  (ميانگين كمترينداراي  
و    )1743/4 (، از خود گذشتگي داراي بيشترين ميانگين سازماني شهروندي  رفتار 

  ).ي يك جدول شماره(است) 0550/3(نجوانمردي داراي كمترين ميانگي
  يزمانسا  يشهروند رفتار  و يمعنو يرهبر يفيآمار توص   -ي يك  جدول شماره

تعداد   اريانحراف مع  نيانگيم يريگشاخص اندازه رهايمتغ
  مشاهده

 
  
 يرهبر
  يمعنو
  
  

 109 23696/1 4954/3 رتيبصونشيب
 109 26131/1  3853/3 يدوستنوععشق و

 109 99001/0  9633/3 ديامومانيا

0826/3 كاردريداريمعن  34115/1  109 

0183/3 افرادتياهموتيعضو  55743/1  109 

 109 43052/1  3028/3 يسازمانتعهد

2202/3 عملكردبازخورد  48672/1  109 

 
  
  

رفتار 
 يشهروند
  يسازمان

 109 25340/1  0550/3 يجوانمرد

 109 73167/0  3853/4 يفه شناسيوظ

 109 39395/1  9633/2 يوفادار
 109 66450/0  1743/4 ياز خود گذشتگ
 109 63146/0  4587/4 ادب و نزاكت

 109 05811/1  9725/3 يرفتار مدن

 109 01317/1  4404/3 مشاركت در كار
 109 91110/0  8532/3 يتيمشاركت حما

 109 82673/0   6147/3  يمشاركت اجتماع

 109 86234/0  2477/3 يو خود بهبوديخود آموزش

 109 31020/1  6881/3 در كاريشگاميپ

بارتلـت و   ت يـ ها با استفاده از آزمـون كرو  ل دادهيه و تحليتجزدست آمده از ه ج بينتا      
باشـد كـه    يمـ  711/0مقـدار   يدارا يمعنو يرهبر يها لفهؤم يبراز ين KMO 1   آزمون 

                                                            
1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  
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 بارتلـت  ت يـ دو در آزمون كرو يكا يبيمقدار تقر. است يريگ نمونه تيكفا كننده ي  انيب
ــ اســت  28 يآزاد ي درجــه يو دارا 541/129 ــه در س ــاك ــه 01/0 يطح خط  ي رابط
ن يـ ل ايـ مناسب بـودن تحل  كننده ي انيوجود دارد و ب  ها آن يرهاين متغيب يدار يمعن
 يهـا  لفـه ؤم يبرا KMOت بارتلت و آزمون يج آزمون كروينتان  يچن هم .ها است لفهؤم

 هـا  لفـه ؤن ميا يبراKMO نشان داد كه مقدار يسازمان يرفتار شهروند ي ر وابستهيمتغ
) يريـ حالـت مطلـوب نمونـه گ   (كيـ ك بودن آن به عدد يكه با توجه به نزد است 690/0
و  623/506 يت بـرا يـ دو در كرو يكـا  يبيمقدار تقر .دهد يرا نشان م يريگ ت نمونهيكفا
ن يا يرهاين متغيب يدار يمعن ي رابطه 01/0 يدر سطح خطا 66 يآزاد ي درجه يدارا
  . ن مولفه استيا يل برايبودن تحلمناسب  يكننده  انين بيچن هم ،ها وجود دارد لفهؤم
  يمدل معادالت ساختار يها افتهي -6-2

بـرازش آزمـون    ييكـو ين يارهايق بر اساس معيتحق يمدل مفهوم :مدل ياعتبار كل    
، ييكـو يبـرازش ن  يها شاخص.  AGFI  و   CFI  ، GFI : ارها عبارت بودند ازين معيا. شد
ارهـا بـه   ين معيـ هر چه ا. كند يم ر ييك تغين صفر و يبم شده يتنظ ييكويو ن يا سهيمقا
نشـان داد   ل يه و تحليج تجزينتا. دهد يتر باشند، برازش خوب مدل را نشان م كيك نزدي

هستند كـه نشـان از بـرازش     91/0، 89/0، 93/0ت يكم يب دارايارها به ترتين معيكه ا
ـ  يدر مقا )90/306(دو يزان كـا يـ م .دارد ار خوب مدل يبس  )134(يآزاد ي ا درجـه سـه ب

             انيــباشــد كــه ب يمــ  00/0 يزان ارزش پــيــو م RMSEA  109/0 زان يــ، م3كمتــر از 
 ).دو  ي نمودار شماره(برازش مناسب مدل است كننده ي
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مدل آزمون شده رهبري معنوي و (مدل معادالت ساختاري  - نمودار شماره ي دو 
 )رفتارشهروندي

 
ن يداد كه ب نشان  يها بر اساس مدل معادالت ساختار ل دادهيه و تحليج تجزيتان         

  وجود دارد يدار يمثبت و معن  ي رابطه يسازمان يو رفتار شهروند يمعنو يرهبر
در . د شدييأت 67/0ب يضر با  ياصل ي هيمدل، فرض يها افتهيبر اساس  ).ياصل ي هيفرض(
ي  نمودار شماره(دارد يسازمان  يبر رفتار شهروند يتمثب ير علّيثأت يمعنو يرهبرجه ينت
 يها هيق بر اساس فرضيتحق يها  هيدر آزمون فرض يمعادالت ساختار يافته هاي  .)دو
  .مده استآ ي دو راف استاندارد در جدول شمارهن انحييبا تع يفرع

  قيتحق يها  هيدر آزمون فرض يمعادالت ساختار يافته هاي - ي دو  جدول شماره
  ج آزمونينتا  ب استاندارديضر ه هايرضف

ي رابطه  يسازمانيشهروندو رفتاريمعنويرهبرنيب:ياصليهيفرض
  .وجود دارد يدار يمثبت و معن

  هيد فرضييأت  67/0

  هيفرض تأييد   11/1 يسازمانيرت و رفتار شهرونديبصونشيب
  هيرضف تأييد   18/1 يسازمانيو رفتار شهرونديدوستنوععشق و

  هيفرض تأييد   19/1 يسازمانيد و رفتار شهرونديامومانيا
  هيفرض تأييد   18/1 يسازمانيكار و رفتار شهرونددريداريمعن
  هيفرض تأييد   09/1  يسازمانيافراد در سازمان و رفتار شهروندتياهموتيعضو
  هيفرض تأييد   15/1 يسازمانيو رفتار شهرونديسازمانتعهد
  هيفرضتأييد   80/0 يسازمانيعملكرد و رفتار شهروندخوردباز



 

  51..........................................  ....تبيين رفتار شهروندي سازماني در پرتو رهبري معنوي  

 

   رمنياسپ يها بر اساس آزمون همبستگ ل دادهيه و تحليتجز-6-3
. ديرمن استفاده گردياسپ يق از آزمون همبستگيتحق يها هيبه منظور آزمون فرض      

  ي سه ها در جدول شماره ها و شاخص لفهؤك از ميهر  دست آمده در مورد ه ج بينتا
رفتار  و يمعنو يرهبر يرهايمتغن ينشان داد كه ب ل يه و تحليتجز ي جهينت. آمده است

ن رابطه در سطح يوجود دارد و ا  يدار يمثبت و معن ي رابطه يسازمان يشهروند
   .د شدييأت 99/0نان ياطم
 به شرح يسازمان يبا رفتار شهروند يمعنو يرهبر يرهاين متغيب يب همبستگيضر     

د يام و ماني، ا638/0 يدوست نوع و ، عشق484/0ب يرت با ضريبص و نشيب: استر يز
 ، تعهد506/0سازمان با  در افراد تياهم و تيعضو 512/0كار  در يدار يمعن 0/ 438
 يهمبستگ يسازمان يبا رفتار شهروند 668/0عملكرد با  و بازخورد 449/0  يسازمان
 يب همبستگيبا ضر يسازمان يرفتار شهروند و يمعنو ين رهبريدر مجموع ب. دارند
   ).ي سه جدول شماره(وجود دارد يدار يمثبت و معن ي رابطه 582/0

 يرهبر يرهاين متغيرمن بياسپ يب همبستگيآزمون ضر  -ي سه  جدول شماره
    يشهروند  رفتار و يمعنو

 

  ها شاخص
ونشيب

  رتيبص
نوع
  يدوست

 مانيا
  ديو ام

يداريمعن
  كار  در

 و تيوعض
 تياهم

  افراد

 تعهد
  يسازمان

 بازخورد
  عملكرد

 يرهبر
 يمعنو

رفتارشهر
 يوند

  يسازمان
ونشيب

  رتيبص
1              

                1  669/0  يدوست نوع
              1  655/0  606/0  ديام و مانيا

 در يدار يمعن
  كار

787/0  567/0  570/0 1            

وتيعضو
  افراد تياهم

547/0 596/0 553/0 739/0 1          

        1  282/0 306/0 348/0 271/0 249/0 يسازمانتعهد

 بازخورد
  عملكرد

267/0  322/0  299/0 186/0  227/0  374/0  1      

    1  319/0  439/0  305/0 277/0 556/0 394/0 424/0 يمعنويرهبر
رفتار
 يشهروند
  يسازمان

484/0 638/0 438/0 512/0 506/0  449/0  668/0  582/0 1  
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  شنهادهايو پ يريگ جهينت-7
 يبا رفتار شهروند   يمعنو ين رهبريرابطه ب يق حاضر، بررسيتحق يهدف اصل     

د، يام و ماني، ايدوست رت، نوعيبص و نشيب يرهايبا متغ   يمعنو يرهبر. است يسازمان
 يعملكرد مورد بررس و بازخورد يسازمان افراد، تعهد تياهم  و تيكار، عضو  در يدار يمعن

و   يمعنو يرهبر نيبق نشان داد كه يتحق يها افتهيل يه و تحليج تجزيانت. قرار گرفت
وجود  يدار يمعنمثبت و  ي رابطه يآمار ي جامعهدر  يسازمان  يرفتار شهروند

  ). =R/. 582ق يتحق ياصل ي هيد فرضييأت(دارد
  :قيتحق يفرع يها هيج بر اساس فرضينتا يبررس

بصيرت و رفتار شهروندي  و بين بينش كهمبني بر اين بود تحقيق  1فرعي  ي فرضيه -1
بنابراين در اين تحقيق به اين نتيجه . دارد وجود داري معني و مثبت ي رابطه  سازماني

رسيديم كه بين بينش و بصيرت با رفتار شهروندي سازماني ارتباط مثبت و معني داري 
  رهبران   چرا   كه   اين   و   سازمان   حركت   مسير   جايي كه بينش از آن). =R/. 484(وجود دارد

 يط توانايي    افراد   و به  كند مي   توصيف   را   كنند حركت   مسير   اين   در   بايستي   پيروان   و 
ها  شود سازماني شنهاد ميپ نيبنابرا. كند يمرا فراهم  يماندر جهت اهداف ساز قيطر
 يكي. كنند فيتعرها  آن يزمان براسانده يآاز  يروشن نشيب يرفتار شهروند جاديا يبرا

 ينسازما يها يگذار ها در هدف مشاركت دادن آن نهين زميادر  يالاحتم يها از راه
  .است

 ي دوستي و رفتار شهروندي سازماني رابطه نوع و بين عشق 2فرعي  ي فرضيهبراساس   -2
ه نشان است ك 638/0  همبستگي ضريب ميزاناز اين رو . داري وجود دارد مثبت و معني

رفتاري  ي دوستي در توسعه نوع و بنابراين، عشق. استبااليي  ي رابطه ي دهنده
  حس  به صورت   دوستي نوع   به   عشق معنوي    در رهبري. شهروندي سازمان تاثيرگذار است

  قدرداني   و   دلواپسي   مراقبه،   و   توجه   واسطه   به   خوشبختي   و   بهروزي و   هماهنگي   تماميت، 
رواج اين ويژگي در سازمان از سوي رهبران موجب . شود ديگران حاصل مي   و   خود   از 

گيري احترام متقابل بين افراد  رفتار شهروندي سازماني شده و از طريق شكل ي توسعه
ازماني در ساجتماعي منتهي به عملكرد  ي اعتماد سازماني را افزايش داده و سرمايه

 .آورد د ميوجوه سازمان ب
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اميد و رفتار شهروندي سازماني  و بين ايماناين داللت دارد كه  رب 3 يفرع ي هيفرض -3
است كه نشان  438/0  همبستگي زان ضريبيم. داري وجود دارد مثبت و معني ي رابطه
گيري  نتايج تحقيق نشان داد كه ايمان و اميد در شكل. است يمثبت ي رابطه ي دهنده

  آن   سمت   به   كه   مقصدي   از   اميد   و   ايمان   داراي   افراد . مان نقش داردرفتاري شهروندي ساز
  به   رسيدن   براي   و   دارند   روشني   بينش   آن   به رسيدن   ي نحوه   و   هستند   حركت   حال   در 
  اميد   و   ايمان   بنابراين .وندش   مواجه   ناماليمات و   ها سختي   با   كه   دارند   دوست   شان اهداف 
از اين رو . يافت خواهد   تحقق   سازمان   رسالت   و   هدف   بينش،   كه است   اعتقاد   اين   منشأ 

هاي سازمان و وضوح مسير  موريتأتقويت ايمان و اميد در مورد درستي اهداف و م
 .سازمان خواهد شد گيري رفتارهاي كاركردي در دستيابي به اين اهداف موجب شكل

كار و رفتار شهروندي سازماني  در داري بين معنيناظر بر اين است كه  4فرعي  ي فرضيه -4
ميزان اين رابطه طبق يافته هاي پژوهش . داري وجود دارد مثبت و معني ي رابطه

كار،  در داري معني. استخوب و مثبت  ي رابطه ي است كه نشان دهنده 512/0 
گيري رفتار شهروندي  عملكرد موجب شكل سازمان و بازخورد در دافرا اهميت و عضويت

ه ب شغل طراحي جديد  فنوناز  استفاده با شود مي رو پيشنهاد از اين. شوند سازماني مي
 تنوع - 1 كه  طوري به ،شود اقدام مشاغل بازطراحي به نسبت شغلي هاي ويژگي مدل ويژه

 مهارت  داشتن آن ي الزمه كه متنوع هاي اليتفع به شغل نيازمندي   ي درجه معني به مهارت
 و  ها شايستگي ها، مهارت از استفاده ي اجازه و شود رعايت است  مختلف هاي استعداد و ها

 يا زندگي بر شغل اثر ميزان معني به شغلي اهميت - 2 ؛شود داده كارمند به فردي هاي توانايي
 وظايف - 3؛شود لحاظ بستگي سازمان از خارج محيط در يا و سازمان همان در ديگران، كار 
 وباشد  داشته خود وظايف از كاملي تصوير فرد كه اند شده معين نحوي به انتها تا ابتدا از شغلي 

 و - 5 ؛باشد داري معني يا ماهيت واجد كار ديگر عبارتي به ،دكن تلقي كار از مهمي بخش  را خود
 .يابد آگاهي سازمان عملكرد بر آن ثيرأت و خود ارك نتايج از بتواند فرد كه شود فراهم اي زمينه 

سازمان و رفتار شهروندي  در افراد اهميت و بين عضويت 5فرعي  ي فرضيهبر اساس  -5
نتايج اين ). 506/0  همبستگي ضريب با(داري وجود دارد مثبت و معني ي سازماني رابطه

و غير رسمي  هاي رسمياين است كه عضويت افراد در گروه ي فرضيه نشان دهنده
شود، در بنابراين پيشنهاد مي. شودسازماني باعث بهبود رفتار شهروندي سازماني مي

هاي رسمي و غير رسمي مردم نهاد تشكيل شود تا از اين طريق باعث سازمان گروه
 .افزايش رفتار شهروندي در سازمان گردد
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 فتار شهروندي سازماني باسازماني و ر  بين تعهدبر اين داللت دارد كه   6 يفرع ي هيفرض -6
ه ين فرضيج اينتا. داري وجود دارد مثبت و معني ي رابطه 449/0  همبستگي ضريب

گيري رفتار شهروندي سازماني  موجب شكل سازماني  ن است كه تعهديا ي نشان دهنده
احساس تعلق به سازمان، سازمان را از آن خود دانستن، وفاداري به سازمان و . شود مي

 ها و  هايي است كه وجود آن ا محل امني براي زندگي تلقي كردن ويژگيسازمان ر
. شود گيري رفتار شهروندي سازماني مي ها از سوي رهبران موجب شكل آن ي توسعه

هايي در سازمان بر اساس  گيري چنين مشخصه هاي شكل شود زمينه پيشنهاد مي
 .هاي تعهد سازماني تقويت شود مدل

عملكرد و رفتار شهروندي سازماني  بين بازخوردبر اين است كه ناظر  7فرعي  ي فرضيه -7
بنابراين پيشنهاد . داري وجود دارد مثبت و معني ي رابطه 668/0  همبستگي ضريب با

شود سيستم بازخورد عملكرد توسط مديران و سرپرستان تقويت گردد تا بتواند در مي
 .ثر باشدؤبهبود رفتار شهروندي م

           و رفتار شهروندي سازماني   معنوي بين رهبري« صلي تحقيق ا ي فرضيهبر اساس  -8
هاي تحقيق با ضريب همبستگي  نتايج يافته. »داري وجود دارد مثبت و معني ي رابطه

مثبت و  ي رابطه 582/0ر با ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد كه بين اين دو متغي
 67/0ساختاري نيز با ضريب استاندارد  هاي مدل معادالت يافته. داري وجود دارد معني
 .  دكرييد أي بين اين دو را تعلّ ي رابطه
 رفتـار  و  يمعنـو  ين رهبـر يب يعلّ ي وجود رابطه يمدل معادالت ساختار يهاافتهي     

ق از يـ تحق يق نشان داد كه مدل مفهوميتحق يها افتهي. دكرد ييأترا  يسازمان يشهروند
ق يـ ق كه بر اسـاس مـدل تحق  يتحق يها هيد فرضييأاست و ت برخودار يار خوبيبرازش بس

مدل  يها افتهين يبنابرا. برخوردار است ين شده بود نشان داد كه مدل از اعتبار خوبييتع
 يبر رفتـار شـهروند   يمعنو يگانه رهبر هفت يرهاينشان داد كه متغ يمعادالت ساختار

رفتار  يو لحاظ آن در سازمان به ارتقان ابعاد يت ايجه تقويدر نت. رگذار استيثأت يسازمان
  .كمك خواهد كرد يسازمان يشهروند
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