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چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در اداره کل آموزش

و پرورش استان مازندران در سال  93به روش توصیفی -همبستگی انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش،

کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران بوده است که تعداد آنها  198نفر و تعداد نمونه مورد پژوهش
 132نفر بر اساس جدول مورگان میباشند که از روش نمونه گیری طبقهای نسبتی استفاده شد .اطالعات پژوهش با

استفاده از دو پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران ( )6 00 2و رفتار شهروندی سازمانی پودساكف و همكاران

( )0 99 1با پایایی  0/ 92و  0/ 76با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد .برای تحلیل دادهها از ضریب
همبستگی اسپیرمن و رگرسیون گام به گام استفاده شد .تحليل اطالعات با استفاده از ضريب همبستگي اسپیرمن
حا يك از اين است كه رابطه بين سبك رهبري معنوی و رفتار شهروندي سازماني معنادار است .بعالوه تمامي

مؤلفههاي رهبري معنوی (چشم انداز ،عشق به نوع دوستی ،ایمان و امید ،معناداری در کار ،عضویت سازمانی ،تعهد
سازمانی و بازخورد عملکرد) با رفتار شهروندي سازماني رابطه معناداري دارند .همچنين تحليل رگرسيون چندگانه
بيانگر اين است كه از ميان مؤلفههاي رهبري معنوی ،ایمان و امید و بازخورد عملکرد بيشترين تأثير را در رفتار
شهروندي سازماني دارند.
کلید واژهها :رهبری معنوی ،رفتار شهروندی سازمانی ،آموزش و پرورش
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مقدمه

در طليعه قرن جديد كه سازمانها بخصوص نهادهای آموزشی با محيط رقابت جهاني مواجه

یشود؛ نيروي رقابتي
تهاي كاري احساس م 
هستند ،همواره نياز به تغ يي رات ريشه اي و خالقي 

جهاني ،سازمانهاي امروزي را مجبور كرده است كه بعد از دهها سال پيگيري روشها و رويه-
هاي كاري ثابت خود ،روشهاي كاري جديد را در پيش بگيرند ،به گونهاي كه سازمانها داراي
ثبات كاري نبوده و از نوعي ثبات نسبي برخوردارند(جیجسال و همکاران ) 228:2003 ،1و براي

اينكه از قافله عقب نيافتند اكثر اين سازمانها توجه خود را معطوف به رهبران سازماني كرده و با

شجاعت و جسارت خاصي سعي در ايجاد تغ يي رات بنيادي درون سازمان دارند ،چرا كه رهبري با
ايجاد تغ يي ر سروكار دارد(رابینز .) 2002 ،2در واقع در حال حاضر كي

نيروي شتابان آشكار و

نمايان براي تغ يي ر سازماني و جامعه جهاني در حال حركت است .از اين رو نياز به رهبري مقدستر

بوجود آمده است كه چهار عرصه اساسي ماهيت انسان_جسم (فيز يكي ) ،ذهن (تفكر منطقي)،

یكند .در واقع پاسخ به اين نيازها ،نياز
سرشت (عواطف و احساسات)،و روح _را در هم ادغام م 
به كي

یباشد .از اين رو نياز به
تغ يي ر شكل سازماني گسترده به پارادايم سازمان يادگيرنده م 

یكند كه الگوهاي تفكر در آن گسترده و
رهبران معنوي در سازمانهاي ياد گيرنده نمود پيدا م 
پرورش يافته و اشتياق همگاني به طور گسترده اي در آن تنظيم شده است .در سالهاي اخير

توجه رو به افزايشي در زمينه رهبري معنوي و منافع قابل توجه آن براي افراد ،گروهها ،سازمانها

و جوامع صورت گرفته است (آل آرکوبی .) 1:2008 ،3رهبري معنوي ميتواند به عنوان كي

سازه

در حال ظهور در بافت گستردهتر معنويت در محيط كار ديده شود (فرای 4و همکاران.)1 3:201 ،
در واقع با تحولی که در توسعه نظریات رهبري از جنگ جهاني دوم بوجود آمده است ،چندين
نظريه در زمينه انگيزش پيروان شامل نظریه مسیر -هدف ،رهبري كاريزمات كي

 ،رهبري تحول

آفرين و تعاملي ارائه شده است (فرای .) 2003 ،اما اگر با تعمقي دقیق به سیر تکوین مطالعات

رهبري توجه كنيم ،خواهيم دید تاكنون تحقيقات مختلفي در مورد ويژگيهاي فيز كي ي ،ذهني و

عاطفي رهبران صورت گرفته ولي موضوعي كه در سالهاي اخير توجهات زیادی را به سوی
1 - Geijsel , et al
2 - Robbins
3 - Al Arkoubi
4 - fry
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خود جلب كرده ،ويژگي رهبران معنوي ميباشد و اينكه چگونه ميتوان با توسل جستن به

معنويت ،سالمت فردي و سازماني را به ارمغان آورد (فرای و ماثرلی .)6 00 2 ،1پدیده معنویت
باعث میشود تا با كارمندان به عنوان كي

كل رفتار كنند و عملكرد آنها را درك نمايند ،نه اين

كه فقط به عنوان عضوي از سازمان به آنان بنگرند (روپرای.) 856:2010 ،2

کلمه  spiritualityبرگرفته از ریشه  spiritusبه معنی روح و جان است .اغلب از عواطف و

معنویت به عنوان جعبه سیاه یاد میشود چنین اصطالحاتی واضح نبوده و نمیتوان تعاریفی

مشخصی برای آنها ارائه نمود (نرگسیان .) 30:1386 ،البته ما در بعضی مواقع که معنویت را تجربه

میکنیم یا احساسات یا عواطفی را از خود بروز میدهیم از آنها آگاهی داریم ولی نمیتوانیم این

تجربیات خود را به زبان آورده و به دیگران منتقل کنیم به غیر از بعضی از عواطف (مانند:

عصبانیت ،عشق ورزیدن ،هیجان و غم) و تجربیات معنوی اصلی (مانند احساس مرتبط بودن با خدا

و جهان هستی و آگاهی از وجود خود) تشخیص و تعریف بقیه تجارب معنوی و عاطفی ما اغلب

برای خودمان مشکل است تا چه رسد به بیان کردن آنها برای دیگران (نرگسیان .) 31:1386 ،با این

اوصاف " معنویت" دارای ماهیتی شخصی است و همین امر باعث شده که دیدگاههای چندگانه-
ای در مورد آن بوجود آید .بعضی معنویت را برخاسته از درون انسانها میدانند و میگویند

معنویت چیزی فراتر از قواعد مذهبی و مربوط به جریان معنابخشی و خودیابی درونی است که
بدون توجه به مذهب افراد در وجود آنها شکل میگیرد (دیدگاه درونی بودن معنویت) .اگرچه در

این دیدگاه به طور قطع صحبت از قدرتی به میان میآید که از درون هر فرد سرچشمه میگیرد در

عین حال این دیدگاه "معنویت" را به طور احساس مرتبط بودن فرد با کار خود و دیگران نیز می-
شود .به گونهای که حتی طرفداران این دیدگاه معنویت را به صورت احساس اصلی فرد در مورد

ارتباط با درون خود ،دیگران و کل جهان نیز تعریف کردهاند (کریشناکومار 2002 ،بنقل از

رستگار .) 1389 ،معنویت بر خالف تصورات بعضیها هم تجربیات درونی دارد و هم تاثیرات
بیرونی .در بعد درونی با مراقبه ،مکاشفه ،محاسبه و سیر و سلوک توام است و زمینه را برای سفر

آسمانی و قدسی شدن انسان مهیا میکند .این خلوص باطن و تکامل روحی در روابط اجتماعی هم
اثر مستقیم میگذارد و انسان معنوی را از زورگیری ،تجاوز ،انحراف و ظلم باز میدارد .به همین

1 - Matherly
2 - Rooprai
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دلیل انسان معنوی در محیط اجتماعی ،انسانی مهربان ،معقول ،مسئولیت پذیر ،عدالت طلب ،آرمان

خواه و مولد است (فرای.) 2003 ،

نويسندگان از زوايا يي مختلف به معنويت نگاه كرده و تعاريف گوناگوني براي آن ارائه

یتوان گفت هيچ توافقي بر سر تعريف معنويت وجود ندارد(فرای.) 2003 ،
دادهاند به طوري كه م 

یگويد :درحالي كه از
درباره حساسيت به تعريف معنويت ،آندر هيل در كتاب زندگي معنوي م 
كي

سو ناگزيريم از ابهام و انتزاع جلوگيري كنيم ،از سوي ديگر بايد مانع تعاريف سخت و

تهاي معنوي مناسب و
شتابزده شويم ،چرا كه هيچ واژه اي در زبان انساني ما در مورد واقعي 

یباشد،
صحيح نيستند (اسپریتزر .) 1995 ،1اما تعريف ديگري كه تقريبا جامع تر از بقيه تعاريف م 

معنويت را اين گونه تعريف كرده است :تالشي در جهت پرورش حساسيت نسبت به خويشتن،
ديگران ،محيط طبيعي و متافيز كي

(ماوراءالطبيعه) كه اين تالش و كوشش همواره در پي

تهاست و جهت دادن به سوي سعادت درجهت انسان
وحدت بخشيدن و يگانگي به اين حساسي 

یباشد (هینلس55 19 ،2؛ بنقل از ضیائی و همکاران .)7 0:138 7،ضمنا ،ذكر اين نكته
شدن كامل م 
ضروري است كه تعريف معنويت با معنويت در محيط كار فرق دارد .لذا معنويت در كار،

نيرو يي الهام بخش و برانگيزاننده جهت جستجوي مداوم براي يافتن هدف و معنا در زندگي

كاري ،درك عميق و ژرفا از ارزش كار ،زندگي ،پهناوري عالم هستي ،موجودات محيط طبيعي
یباشد (مییرز0 99 1،3؛ بنقل از ضیائی و همکاران.)7 0:138 7،
و نظام باور شخصي م 

از آنجا که یکی از اصلیترین اجزاء محیط کاری ،رهبری است سازمانها نیاز دارنند که در

مسیر تبدیل خود به سازمانهایی توانمندتر ،معنویت را در محیط کاری خود رواج دهند و به همین
خاطر احتیاج به رهبری معنوی دارند .واژه معنویت در علم رهبری در دهه اخیر توجه زیادی را به

خود جلب کرده و دانشمندان فراوانی درباره این مفهوم مطالعه کردهاند .در این میان نقش رهبران

معنوی تحریک و بر انگیختن کارکنان با استفاده از چشمانداز معنوی و ایجاد زمینههای فرهنگی

براساس ارزشهای بشر دوستانه میباشد تا کارکنانی فعال ،دارای بهرهوری باال ،متعهد و با انگیزه

را تربیت نمایند (فرای .)6 00 2 ،رهبري معنوي ميتواند به عنوان كي

حوزه تحقيق در زمينه

1 - Spreitzer
2 - Hinnells

3 - Myers
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وسيعتري از معنويت در محيط كار ديده شود .جورتزن و بارباتو ) 2001 ( 1بيان كردهاند كه

رهبران معنوي به برخي از ويژگيهاي مهم براي سازمانشان همچون خود شكوفا يي و معنا در
زندگي اطمينان ميبخشند (رستگار و همکاران : 1391 ،ص .)2رهبري معنوي رفاه معنوي را

پرورش ميدهد و به دنبال آن بر رضايت كاركنان از زندگي ،مسئوليتپذيري سازماني ،تعهد

سازماني ،بهرهوري و عملكرد مالي تأثير مثبت ميگذارد (فرای و همکاران .) 291 :0102،عالئم
رهبران خارق العاده در وهله اول به نظر ميرسد كه از ميان پيروان بوجود آيد به طوري كه

ماكس دي پري در كتاب خود تحت عنوان "رهبري به عنوان كي

هنر" اين موضوع را بيان

آخرين آن سپاس از پيروان است كه در ميان اين دو رهبر بايد كي

خدمتگزار و وامدار باشد كه

كرده است .همچنين او اضافه كرد كه اولين مسئوليت رهبر ،توصيف و تب يي ن واقعيت است و
ماكس دي پري اين را تحت عنوان رهبري معنوي بيان ميكند (بیشاپ و اسکول .)6 00 2،در
واقع نهضت رهبري معنوي شامل مدلهاي خدمتگزاري رهبري ،مشاركت دادن كاركنان و

توانمند سازي آنان ميباشد و بر اساس فلسفه رهبري خدمتگزار بنا نهاده شده است .نوعي رهبري

كه بر ارائه خدمت به ديگران ،ديدگاه كلي نسبت به كار ،توسعه فردي و تصميم گيري مشترك

تا يك د دارد (کوراک کاکابادس و کوزمین .) 2002 ،2در واقع رهبران معنوي ايمان ،اشتياق و نتايج

كار خودشان را بروز ميدهند كه جان وسلي از اين سه چيز به عنوان ويژگي عمده و نماد

رهبري معنوي ياد ميكند (بی شاپ و اسکول .)6 00 2،بنابراین رهبر معنوي كسي است كه با

استفاده از ارزشها ،طرز تلقيها و رفتارها يي كه الزمه انگيزش دروني خود و ديگران است،

یدهد )1 :در
بقاي معنوي اعضاي سازمان را فراهم كند .وي اين كار را در دو مرحله زير انجام م 

حالي كه هر كي

از رهبران و پيروان سازمان از طريق ديگر همكاران احساس ميكنند كه داراي

شغل با اهميت و معنادار ميباشند ،رهبر معنوي ،اقدام به ايجاد چشم اندازي مشترك ميكند)2 .

رهبر معنوي با استقرار فرهنگ سازماني /اجتماعي بر اساس ارزشهاي انساني موجب ميگردد

كه كاركنان عالقه خاصي به خود و ديگران نشان دهند و اين احساس در آنان بوجود ميآيد كه
سايرين نيز داراي اهميت ميباشند و بايد از آنان به خاطر شغلشان قدرداني به عمل آيد (فرای،

 .)300 :2 117در واقع ،رهبر معنوي از طريق ايجاد حساسيت نسبت به خود و ديگران و ماوراء و
1 - Goertzen & Barbuto
2 - Korac-Kakabadse & Kouzmin
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طبيعت در افراد سازمان ،آنها را نسبت به شغل و كار خود عالقمند ميكند ،سپس باعث

برانگيختن آنان نسبت به وظايف كاري خود ميشود و در نتيجه موجبات بقاي معنوي آنان را

فراهم ميآورد.

ابعاد رهبري معنوي :رهبر معنوي ،در واقع ،باید حائز تواناییهاي زیر باشد و براي عملیاتی

ماندازي از آینده ،ایجاد مقصد
کردن آن تالش کند :ایجاد ارزشهاي مشترك ،ایجاد چش 

مشترك ،توانمند کردن سایرین ،نفوذ و تأثیر در دیگران ،بصیرت و بینش ،خدمتگزار ،تحول
درخود ،سازمان و دیگران (عابدي جعفري و مرادي .) 1385 ،فراي (  ) 2003هفت بعد براي

رهبري معنوي معرفي كرده كه عبارتند از:

مانداز به عنوان كي
مانداز :1در دهه  0 98 1چش 
چش 

موضوع مهم در ادبيات رهبري شناخته شده

است ،زيرا رهبران به دليل رقابت شديد جهاني ،كوتاه تر شدن چرخههاي توسعه تكنولوژي و

استراتژيها يي كه به واسطه رقابت به سرعت در حال منسوخ شدن هستند ،ملزم به توجه بيشتر به

مانداز مقصد واحدهاي سازمان و آرمانهاي آنها را منعكس مي-
آينده سازمانها ميباشند .چش 

مانداز به تصويري از آينده به
یكند .چش 
كند ،به كارها معنا ميدهد و اميد و ايمان را تشويق م 
همراه تفسيري روشن از چرا يي

تالش افراد براي خلق چنين آيندهاي اشاره دارد (فرای و

همکاران .) 4:2011 ،عشق به نوع دوستی :2عشق به نوعدوستي واژهاي است كه اغلب با

ن كي وكاري مترادف است و از طريق ارزشها يي نظير وفاداري ،خيرخواهي ،تشكر و قدرداني از

خود و ديگران نمايان ميگردد (نورعليزاده .) 105:1387 ،نوعدوستي به معني عشق و توجه به همه

بدون هيچ چشمداشتي ،خود به جاي ديگران رنج بردن و اجتناب از خود محوري ميباشد
(فرای ، 2003 ،ص  695؛ ضیایی ، 1387 ،ص  .) 75امید و ایمان :3ايمان ،اطمينان و يقين به چيزها يي

یشوند ،ميباشد .در حقيقت ايمان ،اعتقاد
كه آرزويش را داريم و اعتماد به چيزهايي كه ديده نم 
و باور راسخ به چيزي است كه براي اثباتش برهاني وجود ندارد و شواهد فيز يكي و مادي

وجودش را ثابت نكرده است (فرای و همکاران .) 4:2011 ،اميد نيز شوق به چيزي است كه انتظار

داريم تحقق يابد .ايمان به اميد حقيقت ميبخشد .افراد داراي ايمان و اميد از مقصدي كه به

1 - Vision
2 - Altruistic Love
3 - Hope & Faith
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سمت آن در حال حركت هستند و نحوه رسيدن به آن بينش روشني دارند و براي رسيدن به

اهدافشان دوست دارند كه با سختيها و ناماليمات مواجه شوند (نورعلیزاده .) 106:1387 ،به

مانداز ،اهداف و مأموريت
طوركلي ميتوان گفت كه اميد و ايمان منشأ اين اعتقاد است كه چش 

سازمان با موفقيت تحقق خواهد يافت (فرای و همکاران .) 4:2011 ،عضویت :1عضويت
دربرگيرنده ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي است كه ما در آن غوطهور هستيم .كي

حس درك

و قدرداني است كه تا حد زيادي از روابط متقابل و ارتباطات از طريق تعامل اجتماعي و

عضويت در گروهها نشأت ميگيرد (فرای و همکاران .) 5:2011 ،عضويت يعني احساس داشتن

كاري مهم از نظر سازمان و ساير همكاران كه باعث ميشود كه كاركنان جو اعتماد وصميميت
را بين خود و ساير همكاران تقويت و توسعه دهند ،روابط بين رهبران و كاركنان تسهيل شود و
درنهايت كاركنان خود را در فرآيند تصميمگيريهاي سازمان شر كي

ومسئول احساس كنند و به

معناداری :2معناداري اشاره دارد به تجربه متعالي يا اينكه چطور كي

تفاوت از طريق خدمت به

رهبران و ساير همكاران خود در سازمان كمك نمايند (گیوریان و همکاران.) 73:1390 ،
ديگران ايجاد كنيم و بدين طريق معنا و هدف در زندگي ايجاد ميشود .مردم نه تنها شايستگي و

كارداني از طريق كارشان را جستجو ميكنند ،بلكه اين حس كه كار ،معنا يا ارزش اجتماعي
یكنند (ففر .) 33:2003 ،3تعهد سازمانی :4تعهد سازماني كي
دارد را نيز جستجو م 

حالت رواني است كه نشان دهنده تمايل ،نياز و الزام جهت ادامه فعاليت در كي

نگرش و كي

سازمان است

(باقری و توالیی .) 74:1389 ،بنابراين وفاداري به ارزشها و اهداف سازمان و همچنين احساس

تعلق و وابستگي به ماندن در سازمان را تعهد سازماني مينامند (موغلی و همکاران.) 123:1388 ،
بهرهوری و بهبود مستمر( 5بازخورد عملکرد) :بهرهوري به كار هوشمندانه تعبير شده است.

اين تعريف بيانگر آن است كه كافي است سازمان هوشمندانه عمل كند و از منابع به گونه بهينه

سود ببرد ،اين بهترين روش بهبود بهرهوري است .بهبود مستمر يعني در بهرهوري به انتها نمي-

1 - Membership
2 - Meaning
3 - Pfeffer
4 - Organizational commitment
5 - Productivity and Continuous improvement
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رسيم و با نوآوري هميشه راههاي جديد را براي افزايش بهروري ميتوان يافت (اولیاء و
دهستانی.) 26:1385 ،

نظریه رهبری معنوی یک نظریه علی برای تحول سازمانی میباشد که به منظور ایجاد سازمانی

یادگیرنده و دارای محرک درونی به وجود آمده است .نظریه رهبری معنوی بر اساس مدل

مانداز ،ایمان به تحقق هدف ،عشق به نوع
انگیزش درونی توسعه یافته است که ترکیبی از چش 

دوستی و بقای معنوی میباشد .نظریه رهبری معنوی نیازهای اساسی هم رهبر و هم پیروان را برای

یگردد که زندگی افراد دارای معنا و هدف شود و
سالمت معنوی از طریق معناداری منجر م 
تفاوت ایجاد کند و از طریق عضویت ،این حس در فرد ایجاد میشود که دیگران او را درک

یکنند (باقری و سعد آبادی .) 66:1390 ،این
یکنند و ناخوداگاه او را میپذیرند و از او تقدیر م 
م 

مانداز و ارزشهای مشترکی برای کارکنان ایجاد کرده و موجبات توانمندی تیمی و
رهبران چش 

سازمانی آنان را فراهم که در نهایت سطح رفاه زیستی و سالمتی و تندرستی کارکنان و همچنین
بهرهوری و تعهد سازمانی آنان افزایش خواهد یافت(فرای و همکاران .)0102،رهبری معنوی با

ماندازی از آینده سازمان ایجاد کرده و به گونهای در
ویژگیهای منحصر به فرد خود چش 

مانداز سازمان ایمان آورند و به آینده سازمان امیدوار
کارکنان نفوذ میکند که آنان به تحقق چش 
باشند .به این ترتیب انگیزه درونی کارکنان را برای تالش بیشتر افزایش میدهد .از طرف دیگر با

رواج فرهنگ نوعدوستی درون سازمان موجب میگردد که افراد توجه عمیقی به خود و زندگی
گذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبی با دیگران برقرار کنند .همچنين طي تحقيقات ديگري
توسط هنري و ريچارد توسعه رهبري معنوي به شرح ذيل بيان شده است( :جدول .)1

یباشد ،که همانند رهبری معنوی در دو
متغیر دیگر این پژوهش ،رفتار شهروندی سازمانی م 

دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ و در واقع از حوزه خصوصی کم کم وارد حوزه

یشده است(بین استوک .) 357:2003 ،در دهه  0 93 1بارنارد ،پدیده رفتار شهروندي سازمانی
عموم 

را تحت عنوان« رفتارهای فرانقش»مطرح کرد .به اعتقاد وي ،تمایالت فردي جهت تالش فعاالنه

در راستاي دستیابی به اهداف سازمانی ضروري است .از نظر او ،این تالشها نه تنها باید در جهت
دستیابی به اهداف سازمانی باشند .بلکه ضروري است در جهت حفاظت از خود سازمان نیز مؤثر

باشند .بخشهاي مختلفی از ایده بارنارد در خصوص عوامل تعیین کننده رفتار شهروندي سازمانی
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در قالب تمایالت براي همکاري مطرح شده است .او اهمیت و برجستگی کمکهاي خودجوش
یگیرند ،را در تبیین مفهوم
افراد را که در ماوراء تعهدات قراردادي و اختیارات قانونی قرار م 

رفتار شهروندي سازمانی بیش از پیش روشن ساخته است (سبحانی نژاد و همکاران.) 25:1389 ،

یدهد دو رویکرد اساسی در تعریف مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
بررسی ادبیات نظری نشان م 

وجود دارد .ارگان(  ) 1988و سایر محققین متقدم در موضوع فوق ،این نوع رفتار را تحت عنوان

رفتار فرا نقش مورد مطالعه قرار دادهاند زیرا فعالیتهای افراد در محیط کار فراتر الزامات نقشی
است که برای آنها تعیین شده بعالوه رفتارهای آنها به صورت مستقیم و آشکار از طریق سیستم

یگیرد .گروه دیگری از محققان همچون گراهام
پاداش دهی رسمی سازمانی مورد تقدیر قرار نم 

یکنند که رفتار شهروندی سازمانی باید به صور مجزا از عملکرد کاری ،مورد مالحظه
پیشنهاد م 

قرار گیرد چرا که در این صورت مشکل تمایز بین عملکرد نقش و فرا نقش بوجود نخواهد آمد.

در دیدگاه مذکور رفتار شهروندی سازمانی باید به عنوان مفهومی جامع که شامل تمام رفتارهای
مثبت کارکنان در درون سازمان است ،مورد توجه قرار گیرد (کاسترو به نقل از مقیمی.) 1384 ،

در تعريف اوليه رفتار شهروندي سازماني ،كه باتمن و ارگان آن را در سال  983 1مطرح

كردند ،به طوركلي آن دسته از رفتارها يي مورد توجه قرار ميگيرد كه به رغم اجبار نداشتن

سازمان در انجامشان ،در قبال انجام آنها توسط كاركنان ،براي سازمان منفعتها يي ايجاد ميشود
(کونتس .) :2003 1،1رفتار شهروندي سازماني به عنوان كي

منبع اجتماعي كه از طريق تبادل رفتار

كه پاداشهاي اجتماعي دريافت ميكنند ،مورد مالحظه قرار ميگيرد .بنابراين ،وقتي كاركنان

احساس ميكنند چيزي از سازمان دريافت ميكنند ،رفتار شهروندي آنها بيشتر خواهد شد (انگ

2

و همکاران .) 564:2003 ،يكي از تعاريف اولية مورد قبول بسياري از محققان در زمينه رفتار

شهروندي سازماني را ارگان (  ) 1998به شرح زير مطرح كرده است« :رفتار شهروندي سازماني
شامل رفتارهاي اختياري 3كاركنان است كه جزء وظايف رسمي آنها نيست و مستقيمًاًا توسط

سيستم رسمي پاداش سازمان در نظر گرفته نميشود ولي ميزان اثر بخشي كلي سازمان را افزايش

ميدهد».

1 - Kwantes
2 - Ang
3- Discretionary
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واژه اختياري نشان ميدهد كه اين رفتارها شامل رفتارها يي نيست كه فرد در جهت انجام

نيازمنديهاي نقش و يا شرح وظايف شغلي از خود نشان ميدهد (کاسترو و همکاران.) 2004 ،
برمان و موتووایدلو( ) 993 1رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان عملکرد زمینهای تعریف

کردند که عبارت است از حوزه وسیعی از رفتار که صریحا در شرح شغل بیان نشده ،ولی بر

زندگی سازمانی تاثیرگذار میباشد (مندوزا و الرا .) 56:2007 ،1رفتار شهروندی سازمانی مجموعه-
ای از رفتارهای اختیاری و داوطلبانه است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ،اما با وجود این

توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقشهای سازمان میشوند (اسالمی و سیار به نقل از

اپل بام و همکاران .) 1386 ،2اورگان در سال  1997عنوان میکند که بهترین تعریف رفتار
شهروندی سازمانی عبارتست از :عملکردی که از محیط اجتماعی و روانشناسی سازمان که وظایف

و فعالیتها در آن انجام میگیرد ،حمایت میکند (بولینو 3و همکاران .) 232:2004 ،از جمله مفاهیم

دیگری که در حوزه رفتارشهروندی سازمانی مطرح است ،مفهوم رفتار شهروندی کارکنان می-
باشد که به عنوان اقدامات و فعالیتهای مثبت بخشی از کارکنان ،برای بهبود بهرهوری و انسجام

در محیط کار فراتر از وظایف و الزامات شغلی و سازمانی تعریف شده است (هدسون: 2002 ،4
.) 70

بنابراين عناصر كليدي رفتار شهروندي سازماني عبارتند از:

• رفتاری است فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به صورت رسمی تشریح گردیده است؛
• نوعی از رفتار است که به صورت اختیاری و بر اساس اراده فردی شکل میگیرد؛

• نوعی از رفتار است که به صورت مستقیم ،پاداشی به دنبال ندارد و یا از طریق ساختار رسمی

سازمانی ،مورد قدردانی قرار نمیگیرد؛

• نوعی از رفتار است که برای ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان و همچنین موفقیت
عملیات آن ،بسیار مهم است (پراجوگو و مک درموت.) 717:2011 ،5

با توجه به تعاريف ارائه شده ،از انسان به عنوان شهروند سازماني انتظارات خاصي وجود دارد.

اين توقع وجود دارد كه رفتار كارمند طوري باشد كه بيش از الزامات نقش و فراتر از وظايف

1 - Mendoza & lara
2 - appelbaum et al
3 - Bolino
4 - hodson
5 - Prajogo & McDermott
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يهاي محققان از رفتار شهروندي از
رسمي در خدمت اهداف سازمان فعاليت كند .بر مبناي بررس 

جهت عملي و تئور كي

 ،نتيجه گرفتهاند رفتارهاي شهروندي نوعًاًا از نگرش مثبت شغلي،

یدهند
یشوند .بنابراين ،تحقيقات پيشين نشان م 
يهاي وظيفه اي و رفتارهاي رهبري ناشي م 
ويژگ 

افراد احتما ًالًال وقتي از شغل خود راضي باشند ،و وقتي كه به آنها وظايفي واگذار گردد كه به

خودي خود رضايت بخش هستند ،يا وقتي كه آنها رهبراني حمايت كننده و الهام بخش دارند،

یكنند(بولینو و ترنلی.)30 :20 16،1
خيلي بيش از الزامات رسمي شغلي شان كار م 

ابعاد رفتارشهروندی سازمانی :درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز توافقی واحدی

میان محققان وجود ندارد .برای مثال ،ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده ،رادمردی و گذشت،
وفاداری سازمانی ،پیروی از دستورات ،نوآوری فردی ،وجدان ،توسعه فردی ،ادب و مالحظه،

رفتارمدنی ،نوع دوستی و ...در تحقیقات مختلف به عنو ان ابعاد رفتار شهرو ندی سازمانی مورد
توجه قرار گرفتهاند(پادساکف و دیگران .) 2000 ،پنج بعدی که بیش تر مورد قبول محققان

بودهاند عبارتند از :آداب اجتماعی ،2نوعدوستی ،3وجدان کاری ،4وظیفه شناسی و جوانمردی.5

این پنج بعد از سوی ارگان(  ) 1988مطرح شدند و در سالهای بعد مورد استفاده بسیاری از

محققان قرار گرفتهاند .در این تحقیق ،ما رفتار شهروندی سازمانی را متشکل از همین پنج بعد در
نظر میگیریم.

آداب اجتماعی :به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را
یدهد (مقیمی .) 177:1385 ،نوع دوستی :به رفتار یاری دهندهی افراد به صورت کامال
نشان م 

داوطلبانه و به منظور کمک به همکاران یا کمک در انجام وظایف مربوط به آنها اشاره دارد
(احمدی و همکاران .)0 10:201 1،وجدان کاری :بعد وجدانکاری نمونههاي گوناگوني را در

بر ميگيرد كه در آن اعضاي سازمان ،رفتارهاي خاصي را انجام ميدهند كه فراتر از حداقل

سطح وظيفهاي مورد نياز براي انجام آن كار است (ارگان .) 9:1998 ،ارگان همچنين معتقد است
افرادي كه داراي رفتار شهروندي مترقي هستند در بدترين شرايط و حتي در حالت بيماري و

1 - Bolino & turnley
2- civic viritue
3 - Altruism
4 - Consciousness
5 - sportmanship
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ناتواني هم به كار ادامه ميدهند ،كه اين نشاندهنده وظيفه شناسي باالي آنهاست .وظیفه

شناسی :حالتی که در آن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام میدهند و فراتر از حداقل

سطح وظیفه مورد نیاز برای انجام آن کار فعالیت مینمایند (احمدی و همکاران.)0 10:201 1،
جوانمردی :عبارت است از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمتهای اجتناب ناپذیر و
اجحافهای کاری بدون اینکه گله و شکایتی صورت گیرد(مقیمی.) 177:1385 ،

البته برخي از صاحبنظران رفتار شهروندي مانند پودساكوف (  ،) 2000ابعاد نوعدوستي و وظيفه

شناسي را در كي

طبقه قرار ميدهند و از آنها به عنوان (رفتارهاي كم يك ) نام میبرند (کاسترو

و همکاران .) :2004 9 ،اما ارگان با جدا كردن اين دو بعد ،معتقد است كه نوعدوستي با وظيفه

شناسي تفاوت دارد .بر اين اساس ،نوعدوستي بيانگر كمك افراد به كي

فرد خاص است ،ولي

وظيفهشناسي نشاندهندة عملي است كه جنبة غيرشخصي دارد و مزاياي آن بيشتر به سازمان تعّلّلق

ميگيرد نه به فردي خاص (ارگان .)01: 1988 ،در اين جا برخي از تحقيقاتي كه ارتباط نزد يكي
یگيرند.
با موضوع تحقيق دارند ،مورد بررسي قرار م 

چن و یانگ )2102( 1در پژوهشی با عنوان تاثیر رهبری معنوی بر رفتار شهروندی سازمانی:

تجزیه و تحلیل چند نمونه ،پرداختند .نتایج نشان میدهد که ارزشها ،نگرشها و رفتارهای رهبران

اثرات مثبتی بر فراخوانی و عضویت کارکنان دارد ،و کارکنان را بیشتر به انجام بسیارعالی

رفتارهای شهروندی سازمانی تشویق میکند ،از جمله نوع دوستی نسبت به همکاران و وجدان

مسئولیت نسبت به سازمان .خصوصا اثر نوع دوستی نسبت به همکاران قویتر است .در نهایت ،اثر

ارزشها ،نگرشها ،و رفتارهای رهبران بر زندگی معنوی کارکنان قویتر از امور مادی است.

فراي و همكاران( ،)1102در پژوهش خود با عنوان تأثير رهبري معنوي بر عملكرد سازماني به

مطالعهي رابطهي پويا بين رهبري معنوي و سالمت رواني با نتايج سازماني در دانشجويان

دانشكدهي افسري در ايالت متحده پرداختند .يافتههاي آنان بيانگر وجود رابطهي مثبت و معنادار
بين رهبري معنوي و بعضي از نتايج سازماني مثل تعهد سازماني بود .آیدین و سیالن ) 2009 ( 2در

پژوهش خود به بررسی تاثیر رهبری معنوی بر ظرفیت یادگیری سازمانی پرداختند .هدف از این

پژوهش یافتن اثرات رهبری معنوی بر ظرفیت یادگیری سازمانی که ممکن است باعث توسعه
1 - Chen & Yang
2 - Aydin & Ceylan
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سازمانی شود ،بود .پس از تجزیه و تحلیل دادهها نتیجهگیری شده که همبستگی مثبت قابل

مالحظهای بین هر یک از عناصر رهبری معنوی و ظرفیت یادگیری سازمانی وجود دارد.

کاراداگ ) 20 09 ( 1نیز در پژوهشی به بررسی رابطه بین رهبری معنوی و فرهنگ سازمانی پرداخته
است .هدف از این مطالعه آزمون رفتارهای رهبری معنوی مدیران در مدل معادله ساختاری است

که در آن رفتار رهبری معنوی مدیران به عنوان متغییر مستقل و فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر
یدهد که توجه زیاد بشدت بر روی
وابسته در نظر گرفته شده است .نتایج این پژوهش نشان م 

یگذارد و در عوض عملکرد نیز بر روی فرهنگ سازمانی مدرسه در سطوح میانی
عملکرد تاثیر م 
تاثیرگذار است.

ابراهيم پور و ديگران( ،)0 39 1در پژوهشي تحت عنوان " بررسي رابطه ي بين رهبري معنوي

و رفتار شهروندي سازماني " به بررسي نقش رهبري معنوي در شكل گيري رفتار شهروندي

سازماني در كاركنان مركز آموزش و دانشكده ي صدا و سيما پرداختهاند .نتايج تحقيق نشان داد

كه بين رهبري معنوي با رفتار شهروندي سازماني رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد (ص .)1
ضيا يي و ديگران(  ،)1 387پژوهشي تحت عنوان " نقش رهبري معنوي در توانمند سازي كاركنان

مانداز ،نوعدوستي ،ايمان به
دانشگاه تهران " انجام دادند و چنين نتيجه گيري شد كه بين چش 

كار ،معناداري در كار و عضويت در سازمان با توانمند سازي كاركنان رابطه ي معناداري وجود

دارد و بين تعهد سازماني و توانمند سازي كاركنان رابطه ي علي وجود ندارد و در نهايت رابطه
ي علي معكوس ميان بازخورد عملكرد رهبر و توانمند سازي كاركنان وجود دارد .نتايج مدل

یشود
معادالت ساختاري نشان داد كه رهبري معنوي باعث توانمند سازي كاركنان دانشگاه م 

(ص  .) 67ملکی و دیگران ( )0 39 1هم در پژوهشی به بررسی رابطه ای رهبری معنوی و کیفیت

ینژاد شهر تهران پرداختند .یافتههای این
کاری کارکنان در مراکز آموزشی درمانی شهید هاشم 
مانداز سازماني ،عشق به نوع
پژوهش حاکی از آن است که بین رهبری معنوی و هفت بعد آن(چش 

دوستي ،ايمان به كار ،معني داري در كار ،عضويت در سازمان ،تعهد سازماني و بازخورد

ینژاد رابطه معنیدار و
یهاشم 
عملكرد) با کیفیت زندگی کاری کارکنان در مرکز آموزشی درمان 

مثبت وجود دارد.

1 - karadag
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با توجه به تحقيقات انجام شده در سالهاي اخير در دنيا و با توجه به اهميت مديريت معنوی

به عنوان سبك مديريت موفق در سازمانهاي امروز و نيز بررسي رفتار شهروندي سازماني به

عنوان يكي از عوامل مهم اثربخشي سازمانها ،تحقيقات اند يك در اين رابطه در ايران انجام شده

است .هدف از انجام اين تحقيق سنجش سبك رهبري معنوی و مهم تر از آن ،پيدا كردن داليلي

دال بر وجود رابطه بين سبك رهبري معنوی مديران و رفتار شهروندي سازماني كاركنان است .به

عبارت ديگر ،اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال است كه آيا بين سبك رهبري معنوی

مديران و رفتار شهروندي سازماني كاركنان جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟

جدول  .1توسعه رهبري معنوي از ديدگاه هنري و ريچارد(به نقل از حسین پور و کوشکی) 1389 ،
زندگی عبادی رهبر

• فعاليت اساسي رهبري

مانداز رهبری
چش 
منابع خويشتن:

• برخورداري از احساس معنوي

• آنچه كه هست

• دستيابي به قدرت الهي

• غرور

• برخورداري از دانش الهي
• كاهش فشار عصبي
• اجراي تكليف الهي

تصميم گيري رهبري

• تكثير موفقيت
• بندگي

• توليد رهبر
منابع الهي:

• مكاشفت الهي

قدرت رهبري

• اجازه روح مقدس به هدايت و رهبري

منابع غير قانوني /نامشروع (زميني):

• شناخت شرح و سوابق تصميمات

• قدرت

ياند
• تصميمات قابل يادگير 
• رهبران مسئوليت پذيرند
• پذيرش پيامدها

• اعتراف به اشتباهاتشان

• ايستادگي روي تصميمات

• مقام

• شخصيت(مرجعيت)

منابع قانوني /مشروع (آسماني):

• اصالت الهي

• ارتباط با خدا
• كمال

• سير و سلوك موفقيت آميز
ضمانت رهبري

• پاسخگو ساختن خودشان

• توجه نمودن به توصيههاي خودشان
• تعمق و تفكر در پيامد اشتباهاتشان
• توسعه آداب سالمتي

• درخواست از ديگران براي دعا در حق
آنان

• آماده سازي (تهذيب نفس)

نفوذ رهبري

• عبادت رهبران

• سختكوشي رهبران
• ارتباط رهبران

• خدمتگزاري رهبران
• نگرشهاي مثبت
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نمودار  :1مدل مفهومی تحقیق

فرضیههای پژوهش

بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مانداز (بینش و بصیرت) و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود
 .1بین چش 
دارد.

 .2بین عشق به نوعدوستی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 .3بین ایمان و امید و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 .4بین معناداری در کار و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 .5بین اهمیت افراد و عضویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.

 .6بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 .7بین بازخورد عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-

همبستگی است .جامعه آماری مورد پژوهش عبارت از کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش

استان مازندران که بر طبق آمار دقیق سال تحصیلی  92 - 93به تعداد  198نفر میباشد .از نمونه

گيري طبقهای نسبتی براي گزينش نمونهها استفاده شد .تعداد نمونهي آماري بر اساس فرمول
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یباشد .براي گردآوري اطالعات از پرسش نامه استفاده شد.
نمونهگيري مورگان  132نفر م 

پرسش نامه در دو محور تنظيم گرديد كه محور اول آن مربوط به متغير مستقل (رهبري معنوي)

بود .براي سنجش رهبري معنوي از پرسشنامه استاندارد فراي و همكاران ( )6 00 2استفاده گردید.

سؤالهاي اختصاصي در قالب مقياس پنج گزينهاي ل كي رت ،از  1به معناي بسيار مخالفم تا  5به
معناي بسيار موافقم تنظيم شده است .محور دوم به متغير وابسته يعني رفتار شهروندي سازماني

اختصاص داشت .براي سنجش ميزان رفتار شهروندی سازماني از پرسشنامه  24سوالي كه

پودساكف و همكاران ( ،)0 99 1بر اساس الگوي پنجگانه ارگان (  ) 1988يعني :نوعدوستي ،وجدان

كاري ،جوانمردي ،نزاكت ،و آداب اجتماعي ساختهاند ،استفاده شده است .براي تع يي ن پايا يي

پرسش نامه تعداد  30پرسش نامه در جامعهي آماري توزيع و گردآوري شد .ضريب آلفاي

كرونباخ پرسشنامه رهبري معنوي در تحقیق ضیائی و همکاران 0/ 886تعیین شده بود ولی در
پژوهش حاضر آلفای کرونباخ کل  0/ 24 9تعیین شده است .ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه

سنجش رفتار شهروندی سازماني  0/ 763بدست آمده است و از آنجا که مقادیر بدست آمده
یگیرد .براي تجزيه و
یتوان گفت که پایایی ابزار تحقیق مورد تایید قرار م 
یباشند م 
بیشتر از  0/ 70م 

تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي (فراواني ،درصد و )...و آمار استنباطي (ضريب
همبستگي اسپيرمن و رگرسیون گام به گام) استفاده شد.

یافتهها

بر اساس نتایج جدول آمار توصیفی مشخص گردید که برای متغیر جنسیت 84 ،نفر مرد

(  ) 63.6و  48نفر زن (  ) 36.4هستند که افراد مورد مطالعه را تشکیل میدهند .برای متغیر نوع
استخدام مشاهده شد که استخدام رسمی با فراواني  88 /6( 117درصد) داراي بيشترين فراواني ،و

استخدام قراردادی با فراواني  0/8( 1درصد) داراي كمترين فراواني ميباشند .برای متغیر سن،

حداقل سن پاسخدهندگان  25سال و حداکثر آن  56سال میباشد .میانگین سن پاسخ دهندگان
 92. 41سال و انحراف معیار آن  7.53سال است .همچنین برای متغیر سابقه خدمت ،زیر  5سال12 ،

نفر ( 1.9درصد) 6 -01 ،سال 14 ،نفر (  10.6درصد) 11 - 15 ،سال 31 ،نفر ( 8.9درصد)16 - 20 ،

سال 40 ،نفر (  30.3درصد) و باالی  21سال سابقه خدمت 53 ،نفر (  40.2درصد) میباشد که
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بیشترین فراوانی برای افراد دارای سابقه خدمت باالی  21سال با  53 ( % 40.2نفر) ،و کمترین

فراوانی برای افراد دارای سابقه خدمت کمتر از  5سال ،با  12 ( %1.9نفر) است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
صهای آماری
شاخ 

متغیر

میانگین

رهبری معنوی

انحراف استاندارد

چشمانداز

36 . 12

0 .8 1

نوع دوستی

44 . 20

4.40

ایمان

72 . 11

6 .1 2

معناداری

15 . 12

2.73

عضویت

9.59

2.91

تعهد سازمانی

61 . 14

3.28

بازخورد

04 . 10

6 .4 2

98 . 87

9.22

رفتار شهروندی سازمانی

آمار توصيفي براي رهبري معنوي و رفتار شهروندي سازماني اندازه گيري شد .مقدار ميانگين

و انحراف معيار به تف كيك

براي هر كي

از مؤلفهها مشخص شده است .همانطور که در جدول

شماره  1مشاهده میشود میانگین رفتار شهروندی سازمانی برابر  87 / 98و انحراف استاندارد آن
 9/ 22است .در بین زیر مقیاسهای رهبری معنوی ،نوع دوستی دارای بیشترین میانگین(  ) 20 / 44و

عضویت دارای کمترین میانگین ( )9/95است( .جدول شماره یک).
تجزیه و تحلیل فرضیهها

جدول .3نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای پیش بین و مالک

متغیرهای پیش بین

میزان همبستگی

سطح معناداری

تعداد

چشمانداز

0/ 181

0/ 038

132

عشق به نوع دوستی

0/ 412

0/100

132

ایمان و امید

0/ 541

/100

132

معناداری در کار

0/ 205

0/ 019

132

اهمیت افراد و عضویت سازمانی

0/1 32

0/100

132

0/ 305

0/100

132

0/253

0/100

132

تعهد سازمانی
بازخوردعملکرد

متغیر مالک :رفتارشهروندی سازمانی

مانداز (بینش و بصیرت) و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود
ب ین چ ش 

دارد(فرضیه  .)1همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ضریب همبستگی بين چشمانداز (بینش

ّجه به اینکه سطح معنیداری
یباشد .با تو ّج
و بصیرت) و رفتار شهروندی سازمانی  r=0/ 181م 
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مشاهده شده براي ضريب همبستگي کوچکتر از  0/ 05است بنابراین با  59درصد اطمینان فرض

مانداز (بینش و بصیرت) و رفتار شهروندی سازمانی رابطه
یشود بين چش 
صفر رد و نتیجه گرفته م 

مثبت و معناداری وجود دارد .بین عشق به نوعدوستی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و
یشود ضریب همبستگی بين
معناداری وجود دارد (فرصیه  .)2همانطور که در جدول  2مشاهده م 

ّجه به اینکه سطح معنیداری
یباشد .با تو ّج
عشق به نوعدوستی و رفتار شهروندی سازمانی  0/ 412م 
مشاهده شده براي ضريب همبستگي کوچکتر از  0/ 05است بنابراین با  59درصد اطمینان فرض

یشود بين عشق به نوعدوستی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و
صفر رد و نتیجه گرفته م 

معناداری وجود دارد .بین ایمان و امید و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد (فرضیه .)3همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ضریب همبستگی بين ایمان و امید و

یداری مشاهده شده براي
ّجه به اینکه سطح معن 
رفتار شهروندی سازمانی  r=0/ 541ميباشد .با تو ّج

ضريب همبستگي کوچکتر از  0/ 05است .بنابراین با  59درصد اطمینان فرض صفر رد و نتیجه

یشود که بين ایمان و امید و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
گرفته م 
بین معناداری در کار و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (فرضیه .)4

یشود ضریب همبستگی بين معناداری در کار و رفتار
همانطور که در جدول  2مشاهده م 

یداری مشاهده شده براي ضريب
ّجه به اینکه سطح معن 
یباشد .با تو ّج
شهروندی سازمانی  r=0/ 205م 

همبستگي کوچکتر از  0/ 05است بنابراین با  59درصد اطمینان فرض صفر رد و نتیجه گرفته

یشود بين معناداری در کار و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین
م 

اهمیت افراد و عضویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

(فرضیه  .)5همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ضریب همبستگی بين اهمیت افراد و

ّجه به اینکه سطح معنیداری
یباشد .با تو ّج
عضویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  r=0/ 32 1م 

مشاهده شده براي ضريب همبستگي کوچکتر از  0/ 05است بنابراین با  59درصد اطمینان فرض

یشود بين اهمیت افراد و عضویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
صفر رد و نتیجه گرفته م 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و

یشود ضریب همبستگی بين
معناداری وجود دارد (فرضیه  .)6همانطور که در جدول  2مشاهده م 

یداری
ّجه به اینکه سطح معن 
یباشد .با تو ّج
تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  r=0/ 305م 
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مشاهده شده براي ضريب همبستگي کوچکتر از  0/ 05است بنابراین با  59درصد اطمینان فرض

یشود بين تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و
صفر رد و نتیجه گرفته م 

معناداری وجود دارد .بین بازخورد عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری
یشود ضریب همبستگی بين بازخورد
وجود دارد (فرضیه  .)7همانطور که در جدول  2مشاهده م 

ّجه به اینکه سطح معنیداری مشاهده
یباشد .با تو ّج
عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی  r=0/253م 
شده براي ضريب همبستگي کوچکتر از  0/ 05است بنابراین با  59درصد اطمینان فرض صفر رد و

یشود بين بازخورد عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری
نتیجه گرفته م 
وجود دارد.

شبینی رفتار شهروندی سازمانی
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پی 
گامها و متغيرهاي پيشبين
گام 1

R2

** 0/ 307

∆R2

B

β

** 0/ 307
** 2/453

** 0/455

ایمان و امید
ایمان و امید

** 1/ 97

** 0/ 465

بازخورد عملکرد

**0/59

**0/552

گام 2

** 0/ 364

* 0/750

**P<0/10

قبل از اجرای تحلیل رگرسیون مفروضات آن بررسی شد .آماره دوربین واتسون  1/ 92نشان

دهنده استقالل باقی ماندهها بود .آماره  VIFبرای کلیه متغیرها کمتر از  01بود که نشان دهنده عدم

وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش بین بود .نرمال بودن باقی ماندهها و همگنی پراکنش با
شبینی شده استاندارد
استفاده از نمودار  P_Pو نمودار پراکنش باقی ماندهها در مقابل مقادیر پی 

بررسی شد که شواهد بیانگر برقراری مفروضات بود .پس از اطمینان از برقراری مفروضات تحلیل

رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام اجرا شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شده است .همانطور

یشود ،در گام اول ایمان وارد معادله رگرسیون شده است.مقدار
كه در جدول 3مشاهده م 

یدهد امیدواری حدود  13درصد از واریانس رفتار شهروندی را تبیین
 ∆R2=0/ 307نشان م 

یدهد بهزیستی حدود
یکند .در گام دوم بازخورد وارد مدل شده است که  ∆R2=0/750نشان م 
م 
یکند .مقدار  R2=0/ 364در گام دوم نشان میدهد
 6درصد از واریانس رفتار شهروندی را تبیین م 
یکنند .بعالوه
ایمان و بازخورد در مجموع حدود  36درصد از واریانس رفتار شهروندی را تبیین م 

ضرايب رگرسيون استاندارد گام دوم براي متغيرهاي ایمان )  ( Beta= 0/ 465و بازخورد )0/552
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= )Betaمعني دار است ،اين متغيرها پيش بينی کنندههاي معني داري براي رفتار شهروندی هستند

که ایمان نقش بیشتری در پيش بيني رفتار شهروندی دارد .سایر مولفههای رهبری معنوی به دلیل
یدار نبودن ضرایب وارد مدل رگرسیون نشدهاند.
معن 
بحث و نتیجهگیری

هدف اصلي تحقيق حاضر ،بررسي رابطه بين رهبري معنوي با رفتار شهروندي سازماني است.

مانداز ،نوع دوستي ،ايمان و اميد ،معنيداري در كار ،عضويت و
رهبري معنوي با متغيرهاي چش 

اهميت افراد ،تعهد سازماني و بازخورد عملكرد مورد بررسي قرار گرفت .نتايج تجزيه و تحليل

يافتههاي تحقيق نشان داد كه بين رهبري معنوي و رفتار شهروندي سازماني در جامعهي آماري

رابطهي مثبت و معني داري وجود دارد .فرضيهي فرعي اول تحقيق مبني بر اين بود كه بين بينش
و بصيرت و رفتار شهروندي سازماني رابطه ي مثبت و معني داري وجود دارد .بنابراين در اين

تحقيق به اين نتيجه رسيديم كه بين بينش و بصيرت با رفتار شهروندي سازماني ارتباط مثبت و

معني داري وجود دارد (  .)R=0/ 181از آن جا يي كه بينش مسير حركت سازمان و اين كه چرا

رهبران و پيروان بايستي در اين مسير حركت كنند را توصيف ميكند و به افراد توانا يي طي
طريق در جهت اهداف سازماني را فراهم ميكند .بنابراين پيشنهاد ميشود سازمانها براي ايجاد

رفتار شهروندي بينش روشني از آينده سازمان براي آنها تعريف كنند .يكي از راههاي احتمالي

در اين زمينه مشاركت دادن آنها در هدف گذاريهاي سازماني است .براساس فرضيهي دوم بين

عشق به نوع دوستي و رفتار شهروندي سازماني رابطهي مثبت و معني داري وجود دارد .از اين رو

ميزان ضريب همبستگي  0/ 412است كه نشان دهندهي رابطهي مثبتی است .بنابراين ،عشق و نوع
دوستي در توسعه ي رفتاري شهروندي سازمان تاثيرگذار است .در رهبري معنوي عشق به نوع
دوستي به صورت حس تماميت ،هماهنگي و بهروزي و خوشبختي به واسطه توجه و مراقبه،

دلواپسي و قدرداني از خود و ديگران حاصل ميشود .رواج اين ويژگي در سازمان از سوي

رهبران موجب توسعهي رفتار شهروندي سازماني شده و از طريق شكلگيري احترام متقابل بين

افراد اعتماد سازماني را افزايش داده و سرمايهي اجتماعي منتهي به عملكرد سازماني در سازمان به

یآورد .فرضيه ي سوم بر اين داللت دارد كه بين ايمان و اميد و رفتار شهروندي سازماني
وجود م 

رابطه ي مثبت و معن يداري وجود دارد .ميزان ضريب همبستگي 0/ 541است كه نشان دهندهي
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رابطهي باالیی است .نتايج تحقيق نشان داد كه ايمان و اميد در شكلگيري رفتاري شهروندي

سازمان نقش موثرتری دارد .افراد داراي ايمان و اميد از مقصدي كه به سمت آن در حال حركت
هستند و نحوه ي رسيدن به آن بينش روشني دارند و براي رسيدن به اهداف شان دوست دارند

كه با سختيها و ناماليمات مواجه شوند .بنابراين ايمان و اميد منشأ اين اعتقاد است كه بينش،
هدف و رسالت سازمان تحقق خواهد يافت .از اين رو تقويت ايمان و اميد در مورد درستي

اهداف و مأموريتهاي سازمان و وضوح مسير دستيابي به اين اهداف موجب شكلگيري

رفتارهاي كاركردي در سازمان خواهد شد .فرضيهي فرعي چهارم ناظر بر اين است كه بين معني
داري در كار و رفتار شهروندي سازماني رابطهي مثبت و معنيداري وجود دارد .طبق يافتههاي

پژوهش ميزان اين رابطه  0/ 205است كه نشان دهندهي رابطهي خوب و مثبت است .معني داري

در كار ،عضويت و اهميت افراد در سازمان و بازخورد عملكرد موجب شكلگيري رفتار

شهروندي سازماني ميشوند .از اين رو پيشنهاد ميشود با استفاده از فنون جديد طراحي شغل به
يهاي شغلي نسبت به بازطراحي مشاغل اقدام شود ،به طوري كه  -1اهميت
ويژه مدل ويژگ 

شغلي به معني ميزان اثر شغل بر زندگي يا كار ديگران ،در همان سازمان و يا در محيط خارج از

سازمان بستگي لحاظ شود؛  -2تنوع مهارت به معني درجه ي نيازمندي شغل به فعاليتهاي متنوع

تها و استعدادهاي مختلف است رعايت شود و اجازه ي استفاده از
كه الزمه ي آن داشتن مهار 
تها ،شايستگيها و توانا يي هاي فردي به كارمند داده شود؛  -3وظايف شغلي از ابتدا تا انتها
مهار 
به نحوي معين شدهاند كه فرد تصوير كاملي از وظايف خود داشته باشد و خود را بخش مهمي

از كار تلقي كند ،به عبارتي ديگر كار واجد ماهيت يا معني داري باشد؛ و  -4زمينه اي فراهم

شود كه فرد بتواند از نتايج كار خود و تأثير آن بر عملكرد سازمان آگاهي يابد .بر اساس فرضيه-

ي فرعي پنجم بين عضويت و اهميت افراد در سازمان و رفتار شهروندي سازماني رابطهي مثبت و

معني داري وجود دارد (با ضريب همبستگي  .)0/1 32نتايج اين فرضيه نشان دهندهي اين است كه
عضويت افراد در گروههاي رسمي و غير رسمي سازماني باعث بهبود رفتار شهروندي سازماني

ميشود .بنابراين پيشنهاد ميشود ،در سازمان گروههاي رسمي و غير رسمي مردم نهاد تش يك ل

شود تا از اين طريق باعث افزايش رفتار شهروندي در سازمان گردد .فرضيهي ششم بر اين داللت

دارد كه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني با ضريب همبستگي  0/ 305رابطهي مثبت
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و معنيداري وجود دارد .نتايج اين فرضيه نشان دهندهي اين است كه تعهد سازماني موجب

شكل گيري رفتار شهروندي سازماني ميشود .احساس تعلق به سازمان ،سازمان را از آن خود

دانستن ،وفاداري به سازمان و سازمان را محل امني براي زندگي تلقي كردن ،ويژگيها يي است

كه وجود آنها و توسعهي آنها از سوي رهبران موجب شكلگيري رفتار شهروندي سازماني

یشود .پيشنهاد ميشود زمينههاي شكلگيري چنين مشخصهها يي در سازمان بر اساس مدلهاي
م 
تعهد سازماني تقويت شود .آخرین فرضیه ناظر بر اين است كه بين بازخورد عملكرد و رفتار

شهروندي سازماني رابطهي مثبت و معنيداري وجود دارد .) R=0/253( .بنابراين پيشنهاد ميشود

سيستم بازخورد عملكرد توسط مديران و سرپرستان تقويت گردد تا بتواند در بهبود رفتار

شهروندي مؤثر باشد .نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام نشان داد كه دو متغير ایمان و امید و

بازخورد عملکرد به عنوان متغيرهاي پيش بين ،معيار ورود به معادله نهایي رگرسيون براي توضيح

تغ يي رات رفتار شهروندي سازماني (متغير مالك ) را دارا هستند .نتيجه حاصله بيانگر اين نكته

است كه در بين عوامل مختلف سبك رهبري معنوی ،ایمان و امید و بازخورد عملکرد بيشترين

تأثير را در رفتار شهروندي سازماني دارند .بنابراین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات چن و یانگ
( ،)2102فرای و همکاران ( ،)1102کاراداگ (  ) 2009آیدین و سیالن (  ،) 2009ابراهیم پور و

همکاران ( ،)0 39 1ملکی و دیگران ( )0 39 1و ضیائی و همکاران (  ) 1387همسو و همخوان می-

باشد.

منابع

ابراهیم پور ،حبیب؛ خلیلی ،حسن ،حبیبیان ،سجاد و مراد علی کریمی( .)0 39 1تبیین رفتار شهرورندی
سازمانی در پرتو رهبری معنوی ،مطالعه موردی کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما .پژوهشنامه

مدیریت اجرایی ،سال سوم ،شماره .6

اسالمی ،حسن و سیار ابوالقاسم(  .) 1386رفتار شهروندی سازمانی ،مجله تدبیر ،شماره  ، 187صص. 56 -95
اولياء ،محمد صالح و دهستان ،فهيمه(  .) 1385بررسي نقش نظام پيشنهادات در مديريت جامع و تأثير آن
بر افزايش بهرهوري سازمان ،روش ،سال نوزدهم ،شماره  ، 124صص . 25 - 27

باقري ،مسلم و توال يي  ،روح اهلل (  .) 1389بررسي تأثير تعهد سازماني بر عملكرد سازمانها ،دو ماهنامه
توسعه انساني پليس ،سال هفتم ،شماره ، 30صص . 73 - 96
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باقری ،مصباح الهدی و سعدآبادی ،حسن( .)0 39 1طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزشهای

اسالمی :پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با تاکید بر ویژگیهای فرمانده شهید سرلشگر پاسدار احمد
کاظمی ،اندیشه مدیریت راهبردی ،سال پنجم ،شماره دوم،شماره پیاپی،01صص . 57 - 122

حسین پور ،داوود و کوشکی جهرمی ،علیرضا(  .) 1389تحلیل رابطه بین رهبری معنوی با

نهای ایرانی،
کارآفرینی سازمانی ،همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازما 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اصفهان.

رستگار ،عباسعلی؛ جانقلی ،محمود؛ حیدری ،فائزه و حیدری ،حامد(  .) 1391بررسی نقش رهبری معنوی در

هویتیابی سازمانی ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت عمومی ،سال پنجم ،شماره شانزدهم،
صص . 39 - 63

سبحانی نژاد ،مهدی؛ یوزباشی ،علیرضا و شاطری ،کریم(  .) 1389رفتار شهروندی سازمانی(مبانی
نظری ،همبستهها و ابزارهای سنجش) .نشر یسطرون ،چاپ اول.

سبحانی نژاد ،مهدی؛ یوزباشی ،علیرضا و شاطری ،کریم(  .) 1389رفتار شهروندی سازمانی(مبانی
نظری ،همبستهها و ابزارهای سنجش) .نشر یسطرون ،چاپ اول.

ضيا يي  ،محمد صادق؛ نرگسيان ،عباس و آيباغي اصفهاني ،سعيد (  .) 1387نقش رهبري معنوي در توانمند
سازي كاركنان دانشگاه تهران ،نشريه ي مديريت دولتي ،دوره كي

 ،شماره ،1صص . 86 - 67

عابدي جعفري ،حسن و مرادي ،محمد ( « ،) 1385رهبري معنوي» در همایش رهبري در سازمان،
تهران.

گيوريان ،حسين؛ ديندار فركوش ،فيروز و چرميان ،احمد ( .)0 39 1تب يي ن رهبري معنوي و رابطهي متقابل
رهبر -پيرو .فصلنامه مديريت ،سال هشتم ،شماره  ، 24صص . 70 - 79

مقیمی ،سیدمحمد(  .) 1385بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای
دولتی ،فرهنگ مدیریت ،سال چهارم ،شماره  :31صص .171- 192

مل يك  ،محمد رضا؛ جعفري ،حسن؛ صفري ،حسين و خداياري زرنق ،رحيم( .)0 39 1رابطهي رهبري معنوي

و يك فيت زندگي كاري كاركنان در مركز آموزشي درماني شهيدهاشمي نژاد شهر تهران .مديريت
اطالعات سالمت ،دوره هشتم ،شماره هشتم ،صص.7101- 102 4

مهدیون،روح اهلل؛ نارنجی ثانی ،فاطمه و شالچی ،بهزاد(  .) 1387تبیین رفتار شهروندی سازمانی بر

اساس ابعاد شخصیت در میان کارکنان دانشگاه تهران ،اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار

شهروندی سازمانی ،تهران.
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بررسي ارتباط بين توانمندسازي و تعهد.) 1388 ( محمد، اكبر و حسن پور، عليرضا ؛ حسن پور،موغلي
 نشريه مديريت،سازماني كاركنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
. 119 - 132  صص2  شماره،1  دوره،دولتي

، 189  شماره، سال هیجدهم، مجله تدبیر، رهبری معنوی سازمانهای معاصر.) 1386 ( عباس،نرگسیان
. 29 - 33 صص

 دو ماهنامه توسعه،) رهبري معنوي (الگوي جديد رهبري در هزاره سوم.) 1387 (  رحمان،نورعليزاده
. 101 - 111 صص، 16  شماره، سال پنجم،انساني پليس
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