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 چکیده

سطح    یاین است که با حفظ و ارتقا یکی از وظایف مدیران و رهبران در هر سازمانی

ایطن ممط    کارکنان، حیات سازمانی خود را استمرار بخشطند    نفساعتمادبهخود کارآمدی و 

محلع  آن ۀکنندفیتضعاز عوامل اثرگذار و نیز عوامل  هاآنخواهد بود که  ریپذامکانزمانی 

 ۀاندیشمندان عرص توجه مورداین عوامل، رهبری اخالقی است که  نیترمم یکی از باشند  

 رهبطری  هطا، دانشطاا   جمله از آموزشی هایسازمان دراست   قرارگرفتهمدیریت و سازمان 

ایجطاد و  سطازمان و   اعضای ادراک و نارش بر سیاریب اخالقی و توجه به معنویت تأثیرات

بررسطی نقط    نیطز  حاضطر   ۀهدف محالعکارکنان دارد  و خودکارآمدی  نفساعتمادبهحفظ 

و خودکارآمطدی کارکنطان دانشطاا      یبین رهبطری اخالقط   ۀواسط معنویت سازمانی در رابح

 آوریجمطع جمطت   و کاربردی دارد -ی پیمایشیماهیتپژوه  روش   استمشمد  فردوسی

معطادتت  سطازی  مطد  از روش  یریط گ بمطر با  هافرضیه شنامه استفاد  شد واز پرس هاداد 

تطرین ضطری    بطزر  دهطد،  نشطان مطی  نتطای  پطژوه      مورد آزمون قرار گرفتساختاری 

تطرین  ( و کوچط  495/0بین خودکارآمدی و معنویت سازمانی ) ۀبستای مربوط به رابحه 

 ،نیهمچنط   اسطت ( 455/0رهبطری اخالقطی و معنویطت سطازمانی )     ۀضری  مربوط به رابح

 و (56/0) یسطازمان رهبری اخالقطی و معنویطت    اثر  یضر به مربوط اثر  یضر نیتریقو
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 شطود یم مربوط (13/0) یخودکارآمدرهبری اخالقی بر  اثر  یضر به  یضر نیترفیضع

 مطدار بطر معنویطت سطازمانی و    با توجه به تأییطد اثطر رهبطری اخطال       البته معنادار است که

بطین   ۀگفت معنویت سازمانی رابحط  توانیمرآمدی اثر معنویت سازمانی بر خودکا ،همچنین

  کندیم یگریانجیم( را 144/0  یرمستقیغمدار و خودکارآمدی )اثر رهبری اخال 

 رهبری، رهبری اخالقی، معنویت، خودکارآمدی، دانشاا   :هاکلیدواژه

 مقدمه. 1

 از مینطان بطا ا   کطه  داردنیطاز   خطال   و پویطا  ذهطن  بطا  افرادی به امروز وکارکس فضای 

 مطورد  در و قضطاوت انسطان   برآینطد  مشطکالت  و مسطالل  با مقابله خود، درصدد هایتوانایی

 و جدیطد  مسطیر  این در را که او است عواملی ترینمم  از یکی خود هایتوانایی و استعدادها

 ترموفق و امیدوارتر انجام کارها در خودکارآمدی از برخوردار رساند  انسانمی یاری ناشناخته

 داشطته  نظطارت  و رفتارهای  کنتر  بر تا دهدمی فرد به را توانایی این خودکارآمدی و است

 هطای حطل  را  خلطق  در و تیزبینطی  ظرافطت  به که است هاییانسان نیازمند امروز باشد  جمان

این تیزبینطی    باشندمجمز خود  به اعتماد از حاصل نیروی و نوین امکانات از استفاد  با جدید

  ص ،3135 ،فطال  اسطت )  های فطردی توانایی مورد در مثبت هایقضاوت و پندارها زا ناشی

340 ) 

اهمیت باری دیار  نیز سراسر جمانی مختلف در هاوکارکس های اخالقی اخیر رسوایی

یکطی از    کطرد  اسطت  برجسطته  را اخالقطی   هطای گیطری رفتار در شکلسازمانی نق  رهبری 

، قطرار گرفتطه  نظطران  صطاح  که بسطیار مطورد توجطه    ها در سازمانرهبری نوین رویکردهای 

جطدی در ادبیطات     طور  بطه  پایانی قرن بیسطت  های دههاز است که  1رویکرد رهبری اخالقی

  وارد شد  استها سازمانرهبری و مدیریت 

سطح    ین است که با حفطظ و ارتقطا  ای یکی از وظایف مدیران و رهبران در هر سازمانی

ن ممط   ایط   حیات سازمانی خود را استمرار بخشطند ، د به نفس کارکنانخودکارآمدی و اعتما
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آن محلطع   ۀکننطد ها از عوامل اثرگذار و نیز عوامل تضعیفکه آنپذیر خواهد بود زمانی امکان

 ،معنویطت توجطه بطه   اخالقطی و   رهبطری ، هادانشاا  جمله از آموزشی هایسازمان در  باشند

اعتمطاد بطه نفطس در     ظحفط و  جطاد ای سطازمان و  اعضطای  ادراک و نارش بر بسیاری تأثیرات

محسطو    ایجامعه هر اصلییکی از ارکان  عالی آموزش مؤسسات که جاآن از  کارکنان دارد

 را هاآن هموار ، مؤسسات نای مدیران و رهبران مداراخال  که رفتارهای گفت باید ،شوندمی

وینطو و  ، تربراوندهد )می قرار سازمان اعضای برای مشروع و مناس  نق  الاوی جایاا  در

 ( 350، ص  5004 ،3هاریسون

 کطه  شطود می ناشی جااز آن اخالقی رهبری به هاسازمان توجه بخ  دیاری از ضرورت

 تعمطد  قبیطل عملکطرد،   از سطازمانی  ممط   پیامدهای از برخی در را آن مثبت نتای  ،هاپژوه 

ضطدتولیدی نشطان    یا انحرافی رفتارهای و نیسازما شمروندی رفتار شغلی، رضایت سازمانی،

عالو  بر  ؛پژوه  اشار  خواهد شد ۀها در مرور پیشینترین آنکه به برخی از مم  داد  است

فرآینطدهای    ریطق  از اسطت  قطادر  اخالقطی  رهبطری نظران بر آن است که اعتقاد صاح  ،نیا

 تمطامی  در کارکنطان ی خودکارآمطد  ۀبرای ایجاد فضای معنوی و توسع سازیفضا به معحوف

 رهبطری  کطه   اسطت  نشان دادمتعدد  یهاگذارد  نتای  پژوه  جای به را خود اثرات سحو 

، 5اسطتوتن گطذارد ) می ثیرأت نیز هاآن کاری و تجار  کارکنان شناختیروان سالمت بر اخالقی

  (36-54 ، صص 5033

را  ند تا رفتطار آدمطی  ا سعی کرداخیر  یهاشناختی متعددی در خال  دهههای رواننظریه

میالدی توسطط   3953هاست که در سا  این نظریهاجتماعی یکی ازشناختی ۀنظریتبیین کنند  

در شطناخت  « باورهطای خطود  »گری آدمیان اراله شد کطه در آن نقط    در مورد کن 3 باندورا

نظطام  » معتقد است کطه افطراد یط     باندورابرجسته شد  است   انایزش، عا فه و رفتار آدمی
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سازد تا بر تفکطرات، احساسطات و اعمالشطان ممطار     ها را قادر میپرورانند که آنرا می« 1خود

کطارگزاری   ۀ( خودکارآمدی را در بافت یط  نظریط  5000) باندورا ،عالو  بر آن ؛داشته باشند

اجتمطاعی در تنظطی    شخصی و جمعی قرار داد  است که بطه همطرا  دیاطر عوامطل شطناختی     

 العاد  مؤثر است فو  سالمت آدمیموفقیت و 

 به مفموم است  این باندورا ۀنظری محور ترینشاید مم  و مم  ابعاد از یکی خودکارآمدی

 مطوقعیتی  بطا  یا سازگاری کار انجام در خود هایتوانایی ۀدربار افراد هایداوری و هاقضاوت

 بطه  کطه  هاییدر موقعیت انسان رفتار و تفکر، احساسات که است است  بدیمی مرتبط خاص

 آن در کطه  است هاییموقعیت در وی رفتار از کند، متفاوتمی ا مینان احساس خود توانایی

 ( 54 ، ص 5000، باندوراکند )می صالحیت فقدان یا و توانایی عدم احساس

هطای سطازمانی   نجام فعالیتدر ارآمدی افراد باتوجه به اهمیتی که اعتماد به نفس و خودکا

افزای  اعتمطاد بطه نفطس کارکنطان     ا هدف بها بر آن و تقویت آن مؤثرشناسایی عوامل  ،دارد

  دارنطد کطه از   جاد باور خودکارآمدی در افراد نقای عوامل مختلفی در  امری ضروری است

معنویطت و    دکطر توان به رهبری اخالقی و معنویطت در کطار اشطار     میها ترین آنمم  جمله

  ندکنجاد ایها در سازمان مفیدی تأثیرات توانندمیاند که وابستهه به یمرهبری اخالقی مفاهی

ای بطه عنطوان پدیطد    آموزشطی  ی هابررسی این موضوع در بافت سازمان ضرورتبا توجه به 

و سطازمان  بطین رهبطری اخالقطی     ۀنق  واسط معنویطت در رابحط  اجتماعی، در این پژوه  

قرار و بررسی مورد محالعه  ،به عنوان نمونه وسی مشمددانشاا  فرددر کارکنان  خودکارآمدی

معنویت سازمانی چه نقشی در  و تالش شد  تا به این پرس  پاسخ داد  شود که ه استرفتگ

 کند میان رهبری اخالقی و خودکارآمدی کارکنان ایفا می ۀرابح
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 پژوهش مبانی نظری. 2

 مفهوم اخالق. 1. 2

هطای  ه پرسط  پاسخ ب، شودچه به روحیات مربوط مینرا آ عل  اخال  آکسفوردفرهنگ 

 ، ص 3955)آکسطفورد،   کنطد تعریطف مطی   دان  اخالقطی  ۀو کل زمین یقواعد رفتار، اخالقی

علط     دکنتشری  میو آن را توجه به ویژگی یا حالت یا تشخیص میان درست و غلط  (534

  آیدهای بشری به شمار می ترین داناخال  سیر تکاملی دوهزارساله دارد و یکی از قدیمی

گرچه تعریطف   شناسندرا می آندهد که همه مردم ن عل  موضوعی را مورد محالعه قرار میای

  اراله نشد  استاز آن  شمولیجمان

محط  نظطری   هطای  تعریف اخال  در زمینهبرای  یمتعدد یهاکوش  اخیر هایدر دهه

ن است که ای واقعیتاما  ؛است عی بیان شد بسیار متنو هایآن دیدگا  ۀصورت گرفته و دربار

در تاریخ تفکر اخال  و   یکسانی داشته باشند استنباطاخال  موضوعی نیست که همه از آن 

امور گوناگونی استفاد  شد  است و  در، های آنحتی در سنت شفاهی از اخال  و یا مترادف

برخورد   ر ادبیات باقی ماند  استو چه د ایچه محاور  ؛معنایی در زبان کنونین چندای آثار

شطدت  بهگوناگون از مفموم اخال   هایدهد که تعبیرنشان میمتفاوت نیز های اخالقی بین 

  (54 ، ص 3153، 3دروبینسکیدارد )بستای  میدلولوژی  و علای هایبه برخورد

ارزش  ن ازآای از علوم انسانی است کطه در  عنوان شاخه، اخال »پاکتچی معتقد است که 

یا کوش  بطرای کشطف علطل و عوامطل      های انسان به عنوان اموری واقعوخوی و رفتارخلق

ی  در نظام ارزشی معطین از   ن حیث است که هرای ها ازآن ۀبلکه محالع ؛ها نیستنآ بیعی 

  (34 ، ص 3166 ،)پاکتچی« چه جایااهی برخوردارند
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اخال  در لغت جمع واژ  خلطق  : تاخال  چنین تعریف شد  اس، المعارف تشیعدر دایر 

یکی معنای عام  :رودخلق به معنی خوی هست و در اصحال  اخال  در دو معنی به کار میو

  گیطرد ن را در بطر مطی  یاست مطد تدبیر منز  و س، یعنی حکمت عملی که عل  تمذی  اخال 

 ن عل  تمذی  اخال  است که یکی از سه شاخه حکمت عملی اسطت آمعنای خاص و ، دوم

چطه  » شطود و از های فردی بحث میها و رفتارخیر و شر(بودن خوبی) از بد و نی  آنو در 

کطه  نیسطت   مها و احکااخال  تنما ی  سلسله دستورالعمل  یدآسخن به میان می« باید کردها

 نظطری و فلسطفی نیطز هسطت     ۀبلکطه محالعط   ؛اخال  عملطی( ) باید در عمل به کار بسته شود

کردارهطا بایطد بطر     ۀکشف اصلی بنیادی است که همط  آنکه هدف  ایعهمحال ؛اخال  نظری()

  (50 ، ص 3165)دادبه،  انجام پذیرد آنبنیاد 

ن یطا  ایط  تعریف اخال  در ۀشیو» دهد کهنشان میاز اخال  شد  اراله ی مختلفهاتعریف

، سطان از ان مجمطوع  در نظریطه  آنفلسفی تا حدود زیادی به بینشی بستای دارد کطه   ۀنظری آن

  دهطد دارد و تعبیری که از اهداف و وظایف فلسفه به دسطت مطی   تاریخ و گا  جمان، جامعه

نطاگزیر  ، ها پنمان شطد  اسطت  که در بحن نظریه برای کشف تعاریف تلویحی اخال  ،بنابراین

گرچطه در  ، آناحکام و مفاهی  ، د و مقدماتشوفلسفه روشن  آنن یا ای باید تا حدی ساختار

  (54 ، ص 315)دروبینسکی،  آزمای  و تحلیل شود ،خحوط عمد 

 کند:های خود چنین استدت  میدر نوشته  3تااستار

شود  اخال  ها و مقاصد مختلف به کار گرفته میاست که با روش اخال  نظری مفمومی 

هایی اسطت کطه زنطدگی اخالقطی را مطورد      نظری زیربنای باورها، مفروضات، اصو  و ارزش

ایجطاد  کند و از این  ریق یط  پویطایی منحقطی   ها را مشخص میداد  و اولویت حمایت قرار

عملی محالعطه امطوری    اخال  نظری متفاوت از اخال  عملی است  اخال  ،بنابراین  نمایدمی

دهد  اخال  عملی اموری خطار  از باورهطا و تعمطدات    است که به زندگی اخالقی شکل می
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دهد  تمایز بین اخال  نظری و عملطی  ست که فرد انجام میبلکه فعالیت و رفتارهایی ا ؛است

  (335 ، ص 3993، استارات) در مفموم رهبری نیز مستتر است

 رهبری اخالقی. 2. 2

رهبری به عنوان موضوعی که از دیرباز نظر محققان و عموم مردم را به خود جل  کرد ، 

اهداف سازمانی تعریف شد  اسطت   یابی به دهی افراد برای دستفرآیند تأثیرگذاری و جمت

این باشد که فرآیندی بسیار اسطرارآمیز اسطت کطه بطر     شاید علت جذابیت مباحث رهبری نیز 

نظطران علطوم   سطیاری از صطاح   ب(  50 ، ص 5005 ،3)یوکطل  استافراد اثرگذار  ۀزندگی هم

حیطات و  تطرین عامطل در تطداوم    رهبری مم اجتماعی و سازمان و مدیریت بر این باورند که 

هاست و نق  بسیار ممط  و حیطاتی در رشطد، بالنطدگی و پیشطرفت      استمرار موفقیت سازمان

یطافتن  توفیطق زدن بر مسند مدیریت و رهبری یط  سطازمان و   تکیه و ها بر عمد  داردسازمان

ولیت ؤهای آن مستلزم داشتن سه قابلیت دان ، ممارت و مسولیتؤانجام وظایف و مس برای

 اخالقی است 

 دنیطا روا   سراسطر  در تهشبی  از گذ مالی هایکالهبرداریکه  ویک بیست قرن اوایل رد

 مذهبی ،ورزشی دولتی، های خصوصی،سازمان در اخالقی یهارسوایی زیادی مقدار و یافت

آن  ۀبطه واسطح   زیادی هایسازمان و برداشت در پیامدهای زیادی ،ها به وجود آمدو نظایر آن

 پطایین  خانوارها اندازپس میزان و دادند دست از را خود زیادی شغل افراد ،شدند ورشکست

-455 ، صطص  5035، 5)میطاو و نیطومن   شطدند  بدگمان هاسازمان به مردم  بیعتاً گا آن و آمد

 هطای شرکت برخی و انالیسی دولتی هایدر شرکت 5030 سا  در که بررسی ی  (  در553

 فسطاد،  بطه  هطا سطازمان  اخالقطی  لل و مشکالتمسا اغل  که دش مشخص ،شد انجام اروپایی

، هطناس، دیکسطون و   )رسطی   شطود مطی  خت  چینیسخن و تمدیدکردن آوری،ستو  تبعی ،

 زیرسطؤا   دولتطی  هطای سطازمان  بیشتر رهبران گا آن  (541-491 ، صص 5005، 1میچلیسون

                                                           
1. Yukl 

2. Miaoand Newman   

3. Resick, Hanges, Dickson and Mitchelison 
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فتارهطای  ر مقابطل  در بلکطه  ؛خطود  غیراخالقطی  فطردی  اعمطا   در مقابطل  فقطط  نه هاآن رفتند 

 ایفطا  زمینطه  این در مدیریتی مممی نق  زیرا ؛باشند گوپاسخ باید سازمان اعضای غیراخالقی

 در اخالقطی  فضای ی  ودتوان گفت که وجمی ،به این ترتی (  5033)هوگروست،  کنندمی

 از جلطوگیری  بطرای  و هط   بطود  خواهد تأثیرگذار کارکنان اخالقی هایارزش بر ه  سازمان،

 ( 564-454 ، صص 5005، 3)احمد و ماچولد شودمی تلقی مم  بسیار اخالقیغیر اعما 

و هطای آموزشطی تنمطا بطا آگطاهی عمطومی       ویطژ  سطازمان  ها بهرهبری و مدیریت سازمان

رسطد   های انسانی، ادراکی و تجار  فنی و عملی به سامان نمیتخصص و نیز کس  ممارت

دارد اخالقطی وجطود    یای انجام هرکاری ابعطاد ای است که در آن برمقولهو رهبری مدیریت 

توجطه بطه عوامطل مطؤثر بطر رفتارهطای       بدیمی است و  (350 ، ص 5004براون و همکاران، )

عملکطرد  بتواننطد  ها کم  کند تا در شرایط آشفته و پیچید  امروز تواند به سازماناخالقی می

یکطی از   ،از ایطن رو   (50 ، ص 3165خرمشطاهی و انصطاری،   کننطد ) اخالقی خود را حفطظ  

مداری است کطه از آن  ها، رویکرد اخال مباحث اساسی محر  در مدیریت و رهبری سازمان

 اند با عنوان رهبری اخالقی یاد کرد 

 نقط   سطال   کطاری  فضطای  یط   جطاد ایدر  کطه  است نسبتاً جدیدی ۀساز رهبری اخالقی

 همطرا   متعددی کطه بطه   فردی و هیسازمانی، گرو پیامدهای ۀواسح به و کندمی فاای سزاییبه

 ( رهبطری 5004و همکطاران )  است  بطراون  گرفته اندیشمندان قرار توجه مورد شدتهب ،دارد

 بطین  و روابطط  شخصطی  در اعمطا   هنجطاری  صورت به مناس  رفتارهای را نمای  اخالقی

و  دوجانبطه، تشطویق   ارتبطاط  رفتارهطا از ریطق   گونطه نایط انجطام   به پیروان و ترغی  شخصی

 همطه  برای شد پذیرفته اخالقی هایرهبری، ارزش نوع نایاند  در کرد  گیری تعریفتصمی 

بمطارلو،  ) هستند توجه و تمرکز کرداری محورراست و نظیر عدالت، انصاف، صداقت، درستی

 ( 39 ، ص 3195

                                                           
1  . Ahmed and Machold 
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اخالقطی   یکنطد و رهبطر  رهبری اخالقی یعنی رهبر در هدایت دیاران، اخالقی عمل مطی 

رهبطری   های مبتنی بر نظام اخالقی، توسط رهبطر سطازمان پذیرفتطه شطد  اسطت      ارزشیعنی 

ن ایط  و حمایطت از  نطد ا های فردی و جمعی که از نظر هنجاری مناسبروز رفتار»اخالقی را 

انطد  تعریطف کطرد   « گیطری پاداش و تصمی ، از  ریق ارتبا ات دو رفه، های پیرواننوع رفتار

، هایی چون صطداقت رهبران اخالقی دارای مشخصهو  (350 ص ، 5004براون و همکاران، )

   باشنددلسوزی و انصاف می

 توسطعۀ  نیازمنطد  کطه  دانطد مطی  رهبطری  از ( رهبطری اخالقطی را شطکلی   5030) 3ایلمطاز 

 رفتارهطای  در اسطتانداردها  ایطن  اجطرای  و رفتارهای کارکنان ۀادار برای اخالقی استانداردهای

 عدالت، گسترش برای تالش توانمی اخالقی را رهبری کندمی انبی همچنین وی است  هاآن

 قابلیطت  صطداقت،  هطای از ویژگطی  ترکیبطی  و دیاطران  فردی هایویژگی به احترام دادننشان

 و دلسطوزبودن  مشطارکت حمطایتی،   و دموکراتیط   گیطری تصمی  خلوص، بودن،امین اعتماد،

 کرد  توصیف بودنممربان

 اخالقطی  کطه رهبطران   شطود مطی  اسطتنباط  اخالقی رهبری تعریف از( 5031) 5میاو باوربه 

 بنابراین، به عنوان هستند، مناس  هنجاری به  ور پیروان دید از که دهندمی انجام رفتارهایی

 داشطتن  براسطاس  اخالقطی  رهبطران توان گفت کطه  می مجموع، کنند  درمی کس  اعتبار الاو

 شخصیتی و اخالقی تصمیمات گرفتن اخالقی، یاستانداردها تعیین از انسجام، باتیی سحو 

ن ایط  و (336-313 ، صطص  5035، 1چنطگ و  ، چانطگ، کطوو  چنگشوند )می حامی توصیف

کننطد و  القطی توصطیه مطی   هطای اخ بندی و رعایت معیارهمه حا  به پای دررهبران پیروان را 

  گیرندهای اخالقی و غیراخالقی پاداش و مجازات در نظر میبرای رفتار

                                                           
1  . Yilmaz 

2  . Miao 

3. Cheng, Chang, Kuo and Cheng 
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 3گطرا توان تحو را می ها به رهبری اخالقیترین روشهای رهبری نزدی روش ۀزمیندر 

پوشطانی بطا دو روش   رغ  وجطود هط   هرچند رهبری اخالقی علی  دانست 5و رهبری معنوی

گطرا و رهبطری   رهبری تحو   باشدن دو روش میای هایی نیز بارهبری مذکور دارای واگرایی

  نددارنظر های شخصی اشتراک ژگیوی براخالقی در تمرکز خود 

 د:کرساختاربندی نیز اخالقی و رهبری  ۀتوان به شکل منف  از جنبرهبری اخالقی را می

  گراسترهبری آن شامل سه سح  روابط بین رهبران و زیردستان که شبیه تحو  ۀاز جنب -3

 وذ در زیردسطتان کارگیری اختیارات، موقعیت و منابع قدرت جمت نفط توانایی رهبر در به -5

اخالقطی آن نیطز    ۀکنند  جنبفرآیندی که رهبران اخالقی استاندارهای اخالقی را تعیین می -1

این معنا کطه رهبطران ابزارهطای مناسط  اخالقطی،      رهبری اخالقی به -3 شامل دو جنبه است:

قطی،  اهطداف رهبطر اخال   -5  بندنطد ها را برای نفوذ در زیردستان به کار میها و ممارتروش

هطای  هطا و رفتطار  ها زیردستان را برای درنظرگرفتن استانداردهای اخالقی و بمبود ناطرش آن

  (54 ، ص 3191حضرتی و معمارزداد ، کنند )گو میاخالقی پاسخ

مطداوم  بطق اصطو       ور بهگرا به دیاران توجه داشته و رهبران اخالقی و رهبران تحو 

گیرنطد و  هطای خطود را در نظطر مطی    گیطری ی تصطمی  اخالقعواق  ، کننداخالقیشان عمل می

هطد کطه رهبطری    دتحقیقات نشطان مطی   ،همچنین  الاوهای نق  اخالقی برای دیاران هستند

، 5004بطراون و همکطاران،   هستند )دیار هایی متمایز از ی گرا ساز اخالقی و رهبری تحو 

  (350 ص 

وجطه  ایطن نطوع از رهبطران ت   ای هرهبری اخالقی به ویژگیمرتبط با مختلف های رویکرد

  انطد را محطور قطرار داد    ویژگی صطداقت و درسطتی فطردی    ،ها بدون استثناآن ۀهم  اندداشته

صداقت   کندبخشی رهبری کم  مینارشی است که به توضی  اثر فردیصداقت و درستی 

قطات  در تحقی  های مورد محالعه اسطت فرهنگ میو ثبات شخصیتی تقریباً سرآمد فمرست تما

                                                           
1  . Transformational leadership 

2  . Spiritual leadership 
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ثبطات  ، نظطران بیشطتر صطاح   ، های ضروری رهبطری اثطربخ   ویژگی ۀمیان فرهنای در زمین

ن مفمطوم بطه   ایط  البتطه  ؛داننطد شخصیت و صداقت را برای رهبری اخالقی ی  ضطرورت مطی  

هنوز موضطوعی مطورد   و مورد پذیرش همه متفاوتی تعریف شد  و تعریف مناس   هایگونه

 ( 55 ، ص 3139، المیاریسیادت، نصراصفمانی و است )بحث 

، ها نادید  گرفتطه شطوند  های اخالقی در میان سایر پیامدر ی  سازمان در صورتی که پیام

پیطام اخالقطی توجطه     سطازی برجستهکوشند از  ریق ابالغ مکرر اخال  و رهبران اخالقی می

ای بطر  هطا معیارهطای اخالقطی واضطحی را    آن  ندکناخالقی سازمان معحوف  افراد را به اصو 

تأثیرگطذاری بطر رفتطار     ها برایآن ،همچنین  کنندها پیروی میآناز  دیاران تعیین و خود نیز

رهبطران اخالقطی بطه دیاطران       نطد کناخالقی کارکنان از راهکارهای پاداش و تنبیه استفاد  می

ان را شط های اخالقی تصمیماتپیام، کنندعمل می هاآن دالماً به اصو  اخالقی، دهنداهمیت می

رهبطران اخالقطی نطه      شوندو برای دیاران الاوی اخالقی محسو  می دهندنظر قرار می مد

الاوهطای فعطا     نطد و کنعمطل مطی   ،گویندچه میبه آنبلکه  ؛د کرنکردن اکتفا تنما به صحبت

  (350 ، ص 5004براون و همکاران، شوند )برای رفتار اخالقی نق  محسو  می

بر توجه بطه اسطتانداردهای اخالقطی از  ریطق فرآینطدهای       ر صری  و رهبران اخالقی به

گراتربطودن رهبطری اخالقطی اسطت کطه      عمل ۀاین جنبکنند  گویی تمرکز میارتبا ی و پاسخ

های مطرتبط  این، ساز عالو  بر ؛این روش رهبری از دو روش دیار است کلیدی ۀمتمایزکنند

گیرنطد  رهبری اخالقی جای نمی ۀرند که در سازهایی داهای رهبری نیز ویژگیبا سایر روش

رهبطری اخالقطی    ،بنطابراین   گرابطودن و خودآگطاهی(  )به عنوان مثا ، رویطاگرابودن، مطذهبی  

 ( 549 ، ص 5004، 3رآواست )های رهبری اما متمایز از دیار نظریه ؛وضو  مرتبطبه

 معنویت در محیط کار. 3. 2

 در کطار  بطرای  جدیطدی  پطارادی   ۀارالط  ضطرورت  هک دهندمی نشان هاپژوه  بسیاری از

است )عابدی جعفری  افزای  به رو کاری زندگی و شخصی زندگی تلفیق رویکرد سازمان با

                                                           
1. Rao 
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 باید جوامع که گیردمی ( نتیجه3994) 1اساس، ریفکن همین (  بر305 ، ص 3135و رستاار، 

 باشطد  برخوردار ترکوتا  هفتای کار هایویژگی از که کنند تدوین جدیدی کاری قراردادهای

 بپردازند  خود زندگی دیار هایبه بخ  بیشتری زمان بتوانند افراد تا

 را آن ،سطازد  شطفاف  را مفمطوم  این کهآن از بی  معنویت تعاریف( 3993) 5نظر باومن از

 شکسطت  بطا  عقالنی تعریفی ۀارال در ما اگر که گویدمی ادامه در باومن  کندمی پیچید  بیشتر

 مطی عل یهطا پژوه  برای صورت این در که شد خواهی  پسامدرن دنیای وارد، شوی  جهموا

 وجطود  مفاهی  دیار با معنویت مفموم گرفتناشتبا  امکان، رو این از  داشت نخواهی  آمادگی

 فقطدان  ،برخطی  نظطر  در، ایطن  بطر  افزون ؛است دشوار نیز آن کردنکاربردی ،چنینهم و دارد

 و معنطا  که است شد  قلمداد معنا ینه اب آن سنج  در دشواری و آن احساس نبود، معنویت

 وجطود  اصطالً  چیز آن، سنجید نتوان را چیزی اگر برخی گمان به آن از فراتر و ندارد میمفمو

اله دهنطد کطه در   نویت تعاریفی ارعاند برای من کوشید نویسندگا از برخی، همه این با  ندارد

 شود میها اشار   به برخی از آن ذیل

 بخ  زندگی استو رو  بخ المام، انایزانند ، زامعنویت به مثابه نیرویی انرژی  

 معین است میهدف و فرجا، معنویت جستجویی مداوم برای یافتن معنا  

، خدا() نیروی برتر، رانادی، جاد حساسیت نسبت به خویشتنای معنویت تالش در جمت

جو برای رسیدن به انسطانیت  و جست نیاز استورد در جمت آنچه برای انسان شدن مکوش  

 :(305 ، ص 3135عابدی جعفری و رستاار، )کامل است

 کار محیط در معنویت سازیمفهوم. 4. 2

 1، سزاپلوسطکی و فرگوسطن  مطیلمن  کار محیط در معنویت سازیمفموم از پژوه  نای در

 دو و سواشطم  کطه  را بعطدی  هفت از بعد سه همکاران و میلمن  شد  است استفاد ( 5001)

                                                           
1. Rifkin 

2  . Bauman 

3  . Millman, Czaplewski, Fergusen 
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 در و دنطد کر انتخطا  ، بودنطد  کرد  محر  کار محیط در معنویت سنج  برای( 5000) 3چن

 و گروهطی ، فطردی  سطح   سه با که بعد سه نای  کردند استفاد  ها آن از تجربی پژوه  ی 

 سطح   در بستایه  احساس، فردی سح  در معنا با کار :از نداعبارت، است متناظر سازمانی

 اساسطی ۀ جنبط  یط   معنطا  با کار  سازمانی سح  در سازمان هایارزش با سوییه  و گروهی

 معنویت از بعد نای  است کار در مقصود و معنا عمیق حس ی ن دششامل و کار در معنویت

بطا هط     فردی سح  درها آن ۀروزمر کار در کارکنان چاونه که کندمی مشخص کار محیط در

 تمایل، درونی انایزش فردی هر که است فرض نای شامل کار در معنویت بیان  دارند تعامل

 دیاران و خود زندگی به بیشتری معنای که دارد یهایفعالیت انجام به مبادرت برای قییعال و

  (315 ، ص 5000، س و دوچنواشمبخشد )می

 شطامل  اسطت کطه   کطار  محطیط  در معنویطت  از دیار اساسی بعد ی  ،بستایه  احساس

 در معنویطت  از بعطد  نایط   اسطت  دیاران با عمیق بستایه  احساس و پیوند نوعی احساس

 همکاران و کارکنان بین تعامالت بر و دهدمی رخ انسانی رفتار از گروهی سح  در کار محیط

 با پیوند در را دیاری  افراد که است باور نای بر مبتنی کار محیط در بستایه   دارد دتلت

 نایط   دارد وجطود  رابحه دیاران درونی خود با فرد هر درونی خود بین هکنای و دانندمی ه 

 در کارکنطان  بطین  معنطوی  و احساسطی ، ذهنی ارتبا ات شامل کار محیط در معنویت از سح 

  (36 ، ص 3134فرهنای، باشد )می کاری هایگرو 

 یقطو  حطس  ی  ۀتجرب، کاری محیط معنویت در بعد سومینبه عنوان  هاارزش سوییه 

 نای  است سازمان هایارزش و مأموریت، رسالت با کارکنان فردی هایارزش بین سوییازه 

  گیطرد مطی  بطر  در را تطر بزر  سازمانی مقصود با کارکنان تعامل کار محیط در معنویت از بعد

 در کارکنطان  و مطدیران  کطه  دارند باور افراد که معناست نایبه سازمان هایارزش با سوییه 

 رفطا   بطه  نسطبت  سطازمان  و هسطتند  قطوی  وجدان نوع ی  و مرتبط هایارزش دارای نسازما

                                                           
1  . Ashmos and Duchon 



 چهاردهممجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                سال                           292

 

 نایط  یطادآوری   (315 ، ص 5000 س و دوچن،واشمدارد ) توجه هاآن بستایه  و کارکنان

  شودمی بندی بقه گرادرون دیدگا  ذیل در ذکرشد  سازیمفموم که است تزم نکته

 خودکارآمدی. 5. 2

 بطه  مفمطوم  ایطن   اسطت  نطدورا اب ۀنظریط  محور ترینمم  و مم  ابعاد از یکی خودکارآمدی

 مطوقعیتی  بطا  یا سازگاری کار انجام در خود هایتوانایی ۀدربار افراد هایداوری و هاقضاوت

 بطه  کطه  هاییدر موقعیت انسان رفتار و احساسات، تفکر که است بدیمی  است مرتبط خاص

 آن در کطه  است هاییموقعیت در وی رفتار از متفاوت، دکنمی نانمیا  احساس خود توانایی

  (54 ، ص 5000، باندوراکند )می صالحیت فقدان یا و توانایی عدم احساس

 شناس مشمور( روان3996آلبرت باندورا ) شناخت اجتماعی ۀظریبراساس ن خودکارآمدی

انجطام وظطایف و   در  ییبطه توانطا  نسبت  یهای فردبه باورها یا قضاوتشکل گرفته است و 

رفتار، محیط  ۀجانبالاوی علّی سهگر بیانشناخت اجتماعی  ۀ  نظریکندمیها اشار  ولیتؤمس

ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیحطی و عوامطل   کند که ه این نکته اشار  میب و و فرد است

( بططه ادراک فططرد بططرای توصططیف کارکردهططای زیسططتیعوامططل شططناختی، عططا فی و ) یفططرد

جانبه بر انایطزش    براساس این نظریه، افراد در ی  نظام علّیت سهبستای داردشناختی نروا

هطا دارای نطوعی نظطام    انسطان  ،هطای ایطن نظریطه   بر مبنای آمطوز  گذارند  و رفتار خود اثر می

افکار، احساسات و رفتارهطای خطود   توانند می آن نظامبا خودکنترلی و خودتنظیمی هستند و 

 .ندکنتعیین را و سرنوشت خود د کننکنتر  را 

هطای  ، ممارتآن ۀوسیله ای است که ب( خودکارآمدی، توان سازند 3996باندورا )به زع  

ای اثطربخ   شناختی، اجتماعی، عا فی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف به گونطه 

هطای  کننطد  ینیبپی  ،وردهای قبلی افرادآو دست دان ، ممارت داشتن  دنشودهی میمانزسا

هطای خطود در انجطام    ییتوانا ۀبلکه باور انسان دربار ؛مناسبی برای عملکرد آیند  افراد نیستند

هطای شطناختی،   ها بر چاونای عملکرد مؤثر است  خودشناسی از  ریق پردازش ممطارت آن

  هطا بطه رفتطار ماهرانطه هسطتند، فعطا      ییدار انتقا  دانط  و توانطا  انایزشی و عا فی که عمد 
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بلکه داشتن باور بطه   ؛شودها مربوط نمیخودکارآمدی به داشتن ممارت یا ممارت و دنشومی

 ۀبطه گفتط   .عامل ایجاد خودکارآمطدی اسطت   های مختلف شغلیتوانایی انجام کار در موقعیت

هطا در  سازد تا بطا اسطتفاد  از ممطارت   خودکارآمدی، افراد را قادر می ( احساس3935) 3تیوا

سطامانه  »معتقد است که افراد ی   باندورا .ای انجام دهندالعاد انع، کارهای فو برخورد با مو

اشطته  کنتر  داحساسات و اعمالشان ، سازد بر تفکراتمیها را قادر که آنسازند میرا « 5خود

داد  اسطت   کارگزاری شخصی و جمعی قرار ۀخودکارآمدی را در بافت ی  نظریوی   باشند

العطاد  مطؤثر   فطو   مطی اجتماعی در موفقیت و سطالمت آد -وامل شناختیکه به همرا  دیار ع

و  پطذیری تعمی ، سح  :است معتقد است باورهای خودکارآمدی دارای سه بعد باندورا  است

 ند از:ااین سه بعد عبارت توانمندی 

متوسط و ، کارآمدی ی  فرد در ی  قلمرو ممکن است در حد کارهای ساد  :الف( سح 

انجام آن کطار سطاد  بطود  و    ، اگر هیچ مانعی وجود نداشته باشد  دشوحو  سخت یا شامل س

  داشته باشدکار را هر کس ممکن است احساس خودکارآمدی بات در مورد انجام آن 

خطود را   کطار افراد ممکن است در ی  قلمرو و یا بخط  کطوچکی از    :پذیری می ( تع

، هطا فعالیطت  هباشط ت :پذیردمی تأثیرعامل  چند ازخودکارآمدی پذیری در تعمی   ندکارآمد بدان

ا هط صی که آن رفتطار یطا فعالیطت بطه آن    کیفیت شرایط و خصوصیات اشخا، هابروز آن ۀحیح

  مربوط است

 ۀد و رابحنیابمیدوام بیشتری  ،دنباش ترقویباورهای خودکارآمدی هر قدر  :توانمندی ( 

  (3996ندورا، باکنند )میپیدا  های فردبیشتری با رفتار

 پژوهش ۀپیشین. 3

 و کطار  محطیط  در معنویطت  چندگانطۀ  و ساد  رابحۀ بررسیبه ( 3195) اسدی و گل پرور

 ابعطاد  نیبط و نشطان دادنطد کطه     پرداختنطد  سطازمان  در شناختیروان ۀسرمای با اخالقی رهبری

                                                           
1. White 

2  . Self System 
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 با( سازمان هایارزش با ییسوه  و ارانید با یبستاه ، کار در معنا) کار طیمح در تیمعنو

 یشططناختروان ۀیسططرما ابعططاد بططا کططار طیمحطط در تیططمعنو ابعططاد نیبططی و اخالقطط رهبططری

هطا در  آن  دارد وجطود  یمعنطادار  ۀرابح و( ینیبخوش و آوریتا ، دوارییام، خودکارآمدی)

 بطا  یبسطتا هط  ، کطار  در معنطا کطار )  طیمح در تیمعنو ابعاد نیبکه  ندداد نشانبررسی خود 

 یشطناخت روان ۀیسطرما  ابعطاد  بطا  یاخالق رهبری و( سازمان یهاارزش با ییسوه  و ارانید

  دارد وجود یمعنادار ۀچندگان ۀرابح( ینیبخوش، آوریتا ، دوارییام، خودکارآمدی)

کطه معنویطت در محطیط کطار و      ندنشان داد( در پژوهشی 3195)پرور گلو  ، اسدیممداد

  شطناختی محطیط کطار دارد   روان ۀش سطرمای رهبری اخالقی نق  مممطی در ایجطاد و گسطتر   

بسطتای بطا   بین ابعاد معنویت در محیط کطار )معنطا در کطار، هط     ها نشان داد که های آنیافته

محیط کار  های سازمان( با رهبری اخالقی، بین ابعاد معنویت درسویی با ارزشدیاران و ه 

بینطی( و بطین   آوری و خطوش شطناختی )خودکارآمطدی، امیطدواری، تطا     روان ۀبا ابعاد سرمای

بطین ابعطاد    ،معنادار وجود دارد  همچنطین  ۀرابح ،شناختیروان ۀرهبری اخالقی با ابعاد سرمای

های سازمان( و سویی با ارزشبستای با دیاران و ه در کار، ه  معنویت در محیط کار )معنا

آوری، تططا  شططناختی )خودکارآمططدی، امیططدواری،روان ۀرهبططری اخالقططی بططا ابعططاد سططرمای 

 معنادار وجود دارد  ۀچندگان ۀبینی( رابحخوش

 محطیط  معنویطت  ۀرابحط  بررسطی »( در محالعات خود با عنوان 3195) حضرتیمحمدی و 

 در محطیط  معنویطت  ابعاد میان رابحۀ به بررسی «رهبری خدمتازار از کارکنان ادراک و کاری

 سازمانی، معنطاداری  و فردی یهاارزش سوییگرو ، ه  وابستای به و تعلق کاری )احساس

گطزار  خطدمت  رهبطری  ۀمؤلفط  چمطار  براسطاس  ویژگی مدیرانشان از کارکنان ادراک و کار( در

 بطین  دادند که فروتنی، قابلیت اعتماد، ممرورزی( پرداختند و نشان و رسانی، تواضعخدمت)

 رزیابی مدیرانشانا و کار محیط در معنویت هایلفهؤم براساس سازمان جوّ از کارکنان ارزیابی

 با انتظار داشت توانمی و دارد وجود معناداری و مثبت ۀرابح خدمتازاری هایلفهؤم براساس

  شود تقویت رهبران در خدمتازاری یهاارزش کار محیط در معنویت بمبود
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مدار های اخالقی و رهبری اخال ( به بررسی نق  ارزش3139)، گل پرور و ممداد نیری

کطه رعایطت    دهطد نشطان مطی  غلی کارکنان پرداختنطد  نتطای  ایطن پطژوه      بر کاه  تن  ش

هطای کطاه  تطن  شطغلی را     مدار، زمینههای ارزشی و اخالقی در قال  رهبری اخال معیار

 آورند فراه  می

و عملکطرد را بطا اسطتفاد  از     رهبطری اخالقطی  رتبطاط بطین   ( ا5033همکطاران ) و 3والومبا 

هطای تبطاد  اجتمطاعی، یطادگیری اجتمطاعی و      نظریه با گامه  ،های جمموری خلق چینداد 

هطای  و هویت سازمانی به عنوان واسطحه  عضو، اعتماد به نفس -هویت اجتماعی، تباد  رهبر

گزارشات   نتای  حاصل از دادندقرار و عملکرد مورد بررسی  رهبری اخالقی ۀابحرمحر  در 

 طور مثبطت و   ه ب رهبری اخالقینشان داد که ها آن ۀمورد محالع کارمند 503سرپرست و  65

بطا تبطاد  رهبطر    و این رابحه به  طور کامطل    استقابل توجمی با عملکرد کارکنان در ارتباط 

  ای مرتبط است و هویت سازمانی و کنتر  برای عدالت رویه ، اعتماد به نفسعضو

بطین معنویطت و    ۀبررسطی رابحط   دکتطری خطود بطه محالعطه و     ۀ( در رسطال 5033) 5اسمیت

خودکارآمدی و رضایت شغلی پرداخطت و نشطان داد کطه بطین معنویطت و خودکارآمطدی و       

گر را گرا در این رابحه نق  تعدیلمعناداری وجود دارد و رهبری تحو  ۀرضایت شغلی رابح

و میان معنویت در محیط کطار   ۀرابح ۀنظری ۀ( در پژوهشی ضمن توسع5009) 1کرنرداراست 

اقدام  4وکار، از  ریق میان معنویت و اخال  در کس  ۀوکار، نشان داد که رابحاخال  کس 

دهطو  و دن   د کنط  تواند روابط اجتماعی را منسطج  کطرد  و عمیطق   یوگا، می ۀکنندهماهنگ

های اجتماعی رهبران ولیتؤچندروشی به بررسی روابط مس ۀ( در ی  محالع5003) هارتو 

هبری اخالقی پرداختند و نشان دادند که رهبران اخالقی اثری عمیطق بطر   با جوان  مختلف ر

شد  مدیران مثبت با اثربخشی ادراک ۀپذیری اجتماعی داشته و رهبری اخالقی رابحولیتؤمس

 ارشد و زیردستان دارد 

                                                           
1. Walumbwa,  

2. Smith 

3. Corner 
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http://www.daneshgahi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1--%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/2000530
http://www.daneshgahi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1--%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/2000530
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( در پژوه  خود نشان دادند که توسعه و تشویق معنویطت در  5003) 3گرانتم  قی و 

هطا کمط    ز رفتارهای اخالقی بیشطتر و ایجطاد فضطای اخالقطی در سطازمان     محیط کار به برو

 دند کرها مدلی را نیز برای توضی  این فرآیند پیشنماد کند  آنمی

گطری  اثر تعدیل :ابمام نق  و خودکارآمدی»خود با عنوان  ۀ( در محالع5003) 5لی و باگر

و خودکارآمطدی بطا توجطه بطه     ابمام نق   ۀبه بررسی رابح «گیری هدف و عدالت رویهجمت

ن محالعه نشطان داد کطه   اینتای   ندای پرداختگیری هدف و عدالت رویهگر جمتنق  تعدیل

به ن صورت که ایبه ؛کندبین ابمام نق  و خودکارآمدی را تعدیل می ۀگیری هدف رابحجمت

 ؛یابطد ابمام نق  و خودکارآمطدی کطاه  مطی    ۀرابح ،گیری هدف بیشتر باشدجمتمیزان  هر

ای عطدالت رویطه   قطدر هطر   یعنطی  ؛دشای نیز تأیید گر عدالت رویهنق  تعدیل ،نای عالو  بر

  تر استبین ابمام نق  و خودکارآمدی نیز قوی ۀرابح ،بیشتر باشد

نقط  رهبطری اخالقطی در     خود بطا عنطوان بررسطی    ۀ( در محالع5004) ون و همکارانابر

رهبطری   نشطان داد کطه   هطا نتای  کطار آن   ی پرداختندیادگیری اجتماع ۀسازمان براساس نظری

انجطام  ، رضایت از سرپرست ،افزای  اثربخشی سرپرست و همچنین تواند موج میاخالقی 

  دشوتالش اضافی و تمایل به ابراز مشکالت در بین کارکنان 

که موضوعاتی چون رهبری اخالقی، رغ  اینعلیدهد که نشان میپژوه   ۀبررسی پیشین

ها بر گران بود  است و اثر هر ی  از آنکارآمدی و معنویت هموار  مورد توجه پژوه خود

نق  واسط معنویت  ،دیار بررسی شد  و مورد توجه قرار گرفته استسایر متغیرها یا بر ی 

رهبری اخالقی و خودکارآمدی کارکنان در ی  سازمان آموزشی نظیر میان  ۀسازمانی در رابح

  د  استدانشاا  بررسی نش

                                                           
1. McGhee & Grant 

2  . Li & Bagger 
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 پژوهش میمدل مفهو. 4

بنطدی و رعایطت   بطه پطای   همه حا  در رهبران اخالقی پیروان را ،گونه که اشار  شدمانه

پطاداش و مجطازات    غیراخالقیاخالقی و  هایکنند و برای رفتاراخالقی توصیه می هایمعیار

، نطد کنمطل مطی  ع خطود  مداوم  بق اصطو  اخالقطی    ور بهرهبران اخالقی   گیرنددر نظر می

گیرند و الاوهطای نقط  اخالقطی بطرای     های خود را در نظر میگیریعواق  اخالقی تصمی 

بطا داشطتن    توان انتظار داشت کطه وجطود رهبطری اخالقطی    می ،ن اساسای بر  دیاران هستند

یطت در محطیط   افزای  معنو موج  تواندمیدلسوزی و انصاف ، ی مانند صداقتهایخصیصه

جطاد حطس   ای موجبطات  توانندمی ،کنندمیبا توجمی که به دیاران  ،از  رفیسازمانی شد  و 

خودکارآمدی یعنی بطاور افطراد بطه      ندکنجاد ای خودکارآمدی و توانمندی را در کارکنان خود

 ۀتوانطد از  ریطق تأییطد و ارالط    مطی بطاور  ن ایط خطود جمطت انجطام یط  کطار کطه       هایتوانایی

بطا توجطه بطه    قاعطدتاً رهبطران اخالقطی      دشطو د و تقویطت  جاای هاهای صحی  به آندبازخور

از   ن زمینطه مثمطر ثمطر باشطند    ایط در تواننطد میبه اصو  اخالقی تا حد زیادی  خود بندیپای

سح   یتواند موج  ارتقامیبندی افراد به آن نیز وجود معنویت در محیط کار و پای ، رفی

که  در نظر گرفته شدزیر ن محالعه به شکل ای مد  مفمومی ،بنابراین  خودکارآمدی افراد شود

(، ابعاد معنویت 3133فر )شد  توسط عمادیدر آن ابعاد رهبری اخالقی برگرفته از مد  اراله

( 3995) 3تینا( و ابعاد خودکارآمدی از مد  ریاز و 5001)میلیمن سازمانی برگرفته از مد  

 هستند 

 ند از:ی پژوه ، عبارتاصل هایهبر مبنای مد  مفمومی پژوه ، فرضی

 ای معنادار وجود دارد بین رهبری اخالقی و خودکارآمدی کارکنان رابحه( 3 ۀفرضی

 ای معنادار وجود دارد بین رهبری اخالقی و معنویت سازمانی رابحه( 5 ۀفرضی

 ای معنادار وجود دارد بین معنویت سازمانی و خودکارآمدی رابحه( 1 ۀفرضی

                                                           
1  . Riggs & Knight 
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گری مدار و خودکارآمدی را میانجیبین رهبری اخال  ۀمانی رابحمعنویت ساز( 5 ۀفرضی

 کند می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهش میمدل مفهو -1شکل 
 

 پژوهشروش . 5

 . نوع و روش تحقیق1. 5

از این جمت که نتای  مطورد انتظطار آن را     ی استکاربرد، هدف لحاظ به حاضر پژوه 

ویت در محیط کطار کارکنطان دانشطاا  فردوسطی     خودکارآمدی و معندر جمت بمبود  توانمی

نطه و بسطتر شطناختی و    میبطا اسطتفاد  از ز   پطژوه  در این ، به عبارت دیار ؛به کاربردمشمد 

در جمطت توسطعه و    هایییشطنماد پ، پیشطین فطراه  شطد     یاهط پژوه معلوماتی که از  ریق 

  دشومیاراله ، معنویت در محیط کار و خودکارآمدی، یاخالقارتقای رهبری 

پطردازد و  مطی هطا و صطفات افطراد جامعطه     پیمایشی به محالعۀ ویژگی پژوه که  جااز آن

 پطژوه   ،دهطد مییا متغیر مورد بررسی قرار وضعیت فعلی جامعۀ آماری را در قال  صفت 

 رهبری اخالقی
 صداقت و درستی

ارچوب هها در چتنظیم فعالیت

 اخالقی

 اعتماد

 تالش در جهت ارتقای کارکنان

 مخالفعقاید ابراز  ۀاجاز

 معنویت سازمانی
 معناداربودن کار

 بستگیاحساس هم

 های سازمانسویی با ارزشهم

 خودکارآمدی
 پشتکار

 تالش

 خود تنظیمی
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 هطا فرضطیه  آزمطون  بطه  موجود وضع توصیف بر عالو  ارزی ؛حاضر نیز از نوع پیمایشی است

 آمار روش از رهایمتغی رگذاریتأث نییتع دنبا ه ب وپرداخته  بینیپی  بر مبتنی روابط برحس 

که  بطق   استدانشاا  فردوسی مشمد  کارکنان پژوه ن ای آماری ۀجامع  باشدمیی استنبا 

روش  بطا پطژوه   هطای  کطه نمونطه   باشطد مطی نفر  3000ها آمار و ا العات موجود تعداد آن

مختلفطی   هطای بطرای تعیطین حجط  نمونطه از روش      دندنتخا  شتصادفی ساد  ا گیرینمونه

 د کطه کطر توان به فرمو  کوکران برای جامعه معلوم اشطار   شود که از آن جمله میاستفاد  می

 :کندمین فرمو  حداقل حج  نمونه را برای ما مشخص ای

n =  

 

انحراف  ،e(: 04/0حا )ضری  خ، nنمونه:  ۀانداز، Nنفر(:  3000جامعه ) ۀکه در آن: انداز

این فرمطو   در   Z( =95/3) مقدار متغیر تصادفی نرما  استاندارد ،δ: (04/0) نمونهمعیار پی 

نفر انجام شد و با  10آماری به تعداد  ۀگیری از جامعنمونهبرای تعیین حج  نمونه، ابتدا پی 

د( و با توجه به حج  جامعه به دست آم 04/0این نمونه )که به مقدار توجه به انحراف معیار 

نفطر   566گیری تصادفی کوکران، حداقل حج  نمونه گذاری در فرمو  نمونه( و جای3000)

، مختلطف دانشطاا  فردوسطی    هایبخ پس از تعیین حج  نمونه و مراجعه به  مشخص شد 

 530و تعداد توزیع  نامهپرس  100 ،در اختیار کارکنان قرار گرفت که در مجموع نامهپرس 

  برگشت داد  شد نامهپرس 

 هادادهروش گردآوری . 2. 5

دانشطاا  فردوسطی شطمر    و در قلمرو مکانی  استحاضر پیمایشی پژوه  که نای به دلیل

  شطد  استفاد  نامهپرس  از هاداد  آوریجمع برای ،گیردمشمد و به صورت میدانی انجام می

پیمایشطی  هطای  پطژوه  ابزار مناسبی در  ،به دلیل پوش  حج  وسیعی از جامعه نامهپرس 

اتت ؤو سط  عمطومی ا العطات  ، بخط   دوشطامل   پژوه ن ای ۀنامپرس   دشومحسو  می

  است تخصصی
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خطدمت و   ۀسطابق ، سن و میزان تحصطیالت ، که جنسیت ا  بودؤس 4بخ  نخست شامل 

رهبطری   ۀنامط پرسط  از ، بخط  دوم  در  کطرد مطی دهندگان را مشطخص  پاسخ هلأوضعیت ت

بعطد   4رهبری اخالقطی شطامل   ، الاو نایبراساس  شودمی ( استفاد 3133فر ) اخالقی عمادی

تالش در جمطت ارتقطای   ، اعتماد، ارچو  اخالقیمها در چتنظی  فعالیت، صداقت و درستی

بطرای    شطوند میگویه سنجید   53با  ،که در مجموع استاجاز  ابراز عقاید مختلف ، کارکنان

معناداربودن که شامل سه بعد  شودمی( استفاد  5001) میلمن ۀنامپرس  معنویت سازمانی از

گویه  36ن بعد نیز با ای که باشدمی سازمان هایارزشسویی با ه و  بستایاحساس ه ، کار

( است کطه شطامل سطه    3995) یتناکارآمدی نیز مبتنی بر مد  ریاز و خود  شودمیسنجید  

-برای سنج  گویطه   دوشمیگویه سنجید   13است و با یمتالش و خودتنظی، پشتکار ۀمؤلف

هطا بطا مراجعطه    نامطه پرس   ای لیکرت به کار رفته استگزینه 4نیز مقیاس  پژوه ن ای های

 یهطا سطاز   یطی روا ،نیهمچنط   تکمیل شد  است ،و تحویل به کارمنداندانشاا  حضوری به 

 مورد AMOS افزارنرم از استفاد  با یدییتأ یعامل لیتحل  یتکن از استفاد  با زین نامهپرس 

 دییط تأ مورد نظر، مورد یهاساز  به مربو ه یهاهیگو بارشدن یمعنادار و گرفت قرار یابیارز

کطه در ادامطه همطین     است شد  آورد  (3) جدو  در یدییتأ یعامل لیتحل  ینتا  گرفت قرار

  دریگمیبخ  مورد بررسی قرار 

 کرونبطاخ  یآلفطا   یضطر  از استفاد  با زین استفاد  مورد یرهاابزا یدرون انسجام ،نیهمچن

 یتمطام  ،دشطو یمط  مشطاهد   کطه   طور همان  است شد  گزارش (3) جدو  در که شد یابیارز

  نتطای  مربطوط   اسطت  متز ییایپا دارای ابزار گرفت جهینت توانیم کهاست  6/0 یبات ریمقاد

آلفطای کرونبطاخ    ۀدهنطد د  است )اعطداد داخطل پرانتطز نشطان    ش اراله (5)جدو  به پایایی در 

پی  از ارزیابی مد  ساختاری، تزم است معنطاداری وزن رگرسطیونی ابطار     متغیرها هستند( 

بررسطی شطد  تطا از     ،هطای مربو طه  بینطی گویطه  نامه در پی های مختلف پرس عاملی[ ساز 

هطا  یطری سطاز   گها در انطداز  گرهای آنانبودن نشقبو گیری و قابلهای انداز برازندگی مد 

تمطامی   بطار عطاملی  یافتطه،  بطرازش  CFAکطه در مطد    با توجه بطه ایطن   ا مینان حاصل شود 
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هطا از فرآینطد   گویطه هیچ ی  از   معنادار بودند، 94/0نامه، در سح  ا مینان رس پهای گویه

ن اسطت کطه سطح  معنطاداری     ها ایشدند  مبنای معناداری گویهنتجزیه و تحلیل کنار گذاشته 

هطای معنطادار بطه همطرا      باشد  نتای  تحلیل عاملی تأییدی بطرای گویطه   04/0ها زیر برای آن

شطایان ذکطر اسطت کطه     ارالطه شطد  اسطت      (3)جطدو   در  CFAهای برازش مطد   شاخص

 منطابع  براسطاس گیطری ارالطه شطد  اسطت      های انطداز  برای برازش مد  های مختلفیشاخص

 اِسطکولر  یکطا  اسطت  تزم محلو ، یساختار ۀمعادل یالاو  ی در ،(3193می، قاس) موجود

 و هنجارشطد   برازش یهاشاخص ،1 از کمتر یآزاد ۀدرج به اِسکولر یکا نسبت رمعنادار،یغ

 نیانایط م ۀشط یر ،9/0 از تطر بطزر   یقط یتحب شبراز شاخص ،30/0 از تربزر  برازش ییکوین

 از تطر کوچط   بطرآورد  یخحطا  مربعات نیانایم ۀشیر و 09/0 از ترکوچ  ماند یباق مربعات

 ،054/430 بطا  برابطر  اِسطکولر  یکا ،شودمشاهد  می (3)جدو  گونه که در همان  باشد 03/0

 و یقط یتحب هنجارشد ، برازش یهاشاخص ،56/5 با برابر یآزاد ۀدرج به اِسکولر یکا نسبت

 و 055/0 مانطد  یبطاق  عاتبمر نیانایم ۀشیر ،903/0 و 95/0 ،93/0 ی ترت به برازش ییکوین

 بطرازش  یهطا شاخص ۀیکل  است آمد  دست به 031/0 برآورد یخحا مربعات نیانایم ۀشیر

 مطد   بخط  تیرضطا  کطامالً  برازش از که ترندمحلو  گفته یپ برش نقاط از ،یینما یالاو

  دارد تیحکا گیریانداز 

بسطتای  لیل آماری، نظیر تحلیل ه های مختلف تحها روشبه منظور تجزیه و تحلیل داد 

ساختاری برای بررسطی   ۀیابی معادلصفر، مد  ۀبستای مرتبضرای  ه  ۀپیرسون برای محاسب

شطد ، مطورد اسطتفاد  قطرار گرفطت       آوریهطای جمطع  ساختاری بطا داد   ۀبرازش الاوی معادل

 AMOS) 3یافزارهطای تحلیطل سطاختارهای گشطتاور    های مورد نظر با استفاد  از نرمتحلیل

v.18) 5آماری برای علوم اجتماعی ۀو بست (SPSS v.19)  صورت گرفت 

 

                                                           
1. Analysis of Moment Structures-AMOS 

2  . Statistical Package for Social Sciences-SPSS 
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 های پژوهشیافته. 6

 9/6  هسطتند درصد آقایان  3/43ها و دهندگان خان درصد از پاسخ 5/53در این پژوه ، 

درصد داری مدرک فو  دیطپل ،   5/30دارای مدرک دیپل ،  کنندگان در پژوه درصد شرکت

درصد نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد و بطاتتر   50ای مدرک کارشناسی و درصد دار 6/53

سطا ،   4کار کمتطر از   ۀدرصد افراد دارای سابق 5/3 ،دهندگاناز بین پاسخ ،بود  اند  همچنین

 34تطا   33کار بین  ۀدرصد دارای سابق 5/55سا ،  30تا  5کار بین  ۀدرصد دارای سابق 3/33

سطا    50درصطد نیطز بطاتی     3/13سطا  و   50تا  35کار بین  ۀقدرصد دارای ساب 9/51سا ، 

 کار دارند  ۀسابق
 نامههای پرسشبرای گویه (CFA)نتایج تحلیل عاملی تأییدی  -1جدول 

غیر
 مت

ام
ن

 

عاد
اب

ویه 
گ

لی 
عام

ر 
با
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سط

ری
ادا

معن
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غیر 
 مت
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ن

 

عاد
اب

ویه 
گ

لی 
عام

ار
ب

ح  
سط

ری
ادا

معن
 

جه
نتی

 

معنویت 

 سازمانی

 بودنمعنادار

q1 311/0 000/0 معنادار 

 

صداقت و 

 درستی

q42 449/0 000/0 معنادار 

q2 351/0 000/0 معنادار q44 603/0 000/0 معنادار 

q3 505/0 000/0 معنادار q46 305/0 000/0 معنادار 

q4 555/0 000/0 معنادار q50 333/0 000/0 معنادار 

q5 516/0 000/0 معنادار q56 645/0 000/0 معنادار 

q6 656/0 000/0 معنادار q57 691/0 000/0 معنادار 

احساس 

 همبستای

q7 443/0 000/0 معنادار q61 306/0 000/0 معنادار 

q8 463/0 000/0 معنادار q63 455/0 000/0 معنادار 

q9 550/0 000/0 معنادار q75 691/0 000/0 معنادار 

q10 534/0 000/0 معنادار q76 345/0 000/0 معنادار 

q11 450/0 000/0 معنادار q80 630/0 000/0 معنادار 

q12 655/0 000/0 تنظی   معنادار

ها فعالیت

در 

ارچو  مچ

 قانونی

q41 415/0 000/0 معنادار 

q13 635/0 000/0 معنادار q49 613/0 000/0 معنادار 
سویی  ه 

های با ازرش

 نسازما
q14 450/0 000/0 معنادار q52 665/0 000/0 معنادار 
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 1ادامه جدول 

ام 
ن

غیر
مت

 

عاد
اب

ویه 
گ

ار  
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لی
عام

ح  
سط

ادا
معن جه ری
نتی

 

ام 
ن

غیر
مت

 

عاد
اب

ویه 
گ

عام 
ار

ب
ح  لی
سط

ادا
معن ری

جه 
نتی

 

معنویت 
 سازمانی

 ییسو ه 
 با
 یهاازرش

 سازمان

q15 669/0 000/0 معنادار 

 

ها تنظی  فعالیت

ارچو  مدر چ

 قانونی

q58 633/0 000/0 معنادار 

q16 639/0 000/0 معنادار q64 609/0 000/0 معنادار 

q17 466/0 000/0 معنادار q65 460/0 000/0 معنادار 

q18 633/0 000/0 معنادار q72 541/0 000/0 معنادار 

q19 431/0 000/0 معنادار 

 

ها تنظی  فعالیت
در چمارچو  

 قانونی

q78 693/0 000/0 معنادار 

q20 655/0 000/0 معنادار q81 659/0 000/0 معنادار 

 پشتکار

q21 465/0 000/0 معنادار 

 اعتماد

q47 593/0 000/0 معنادار 

q22 541/0 000/0 معنادار q48 693/0 000/0 معنادار 

q23 634/0 000/0 معنادار q53 555/0 000/0 معنادار 

q24 450/0 000/0 معنادار q54 593/0 000/0 معنادار 

q25 454/0 000/0 معنادار q59 645/0 000/0 معنادار 

q26 405/0 000/0 معنادار q60 653/0 000/0 معنادار 

q27 414/0 000/0 معنادار q68 631/0 000/0 معنادار 

 خودتنظیمی

q28 430/0 000/0 معنادار q69 655/0 000/0 معنادار 

q29 450/0 000/0 دارمعنا 

تالش در 
جمت ارتقای 

 کارکنان

q43 615/0 000/0 معنادار 

q30 435/0 000/0 معنادار q55 636/0 000/0 معنادار 

q31 536/0 000/0 معنادار q62 595/0 000/0 معنادار 

q32 516/0 000/0 معنادار q66 311/0 000/0 معنادار 

q33 495/0 000/0 معنادار q71 655/0 000/0 معنادار 

q34 439/0 000/0 معنادار q77 315/0 000/0 معنادار 

 تالش

q35 436/0 000/0 معنادار q79 651/0 000/0 معنادار 

q36 533/0 000/0 معنادار 

اجازۀ ابراز 
 عقاید مخالف

q45 653/0 000/0 معنادار 

q37 340/0 000/0 معنادار q51 631/0 000/0 معنادار 

q38 493/0 000/0 معنادار q74 539/0 000/0 معنادار 

q39 494/0 000/0 معنادار q67 355/0 000/0 معنادار 

q40 405/0 
 معنادار q70 335/0 000/0 معنادار 000/0
 معنادار q73 555/0 000/0 معنادار 000/0

= 0.832; NFI= 0.908; RMR= 0.062; = 1.753, CFI= 0.959; GLI df/2= 3104; χ df= 5440.817;  2χ
RMSEA=.045 
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 بستگی بین متغیرهای پژوهشهم. 1. 6

  ارالطه شطد  اسطت    (5)در جدو  ، متغیرهای پژوه  ۀبستای پیرسون بین کلیضری  ه 

اعطداد    ن جدو  قابطل مشطاهد  اسطت   ایمیاناین و انحراف معیار متغیرها نیز در کهنای ضمن

 ضرای  آلفای کرونباخ متغیرها هستند  ۀدهندنداخل پرانتز نیز نشا
 

 و آلفای کرونباخ متغیرها بستگی متغیرهاهم ،انحراف معیار ،میانگین -2جدول 

 رهبری اخالقی خودکارآمدی معنویت سازمانی انحراف معیار میانگین هامتغیر

 - - (650/0) 45/0 43/1 معنویت سازمانی

 - (645/0) 495/0** 16/0 91/1 خودکارآمدی

 (964) 459/0** 453/0** 60/0 51/1 رهبری اخالقی
 

 99در سطح  ا مینطان    ،هطا عالمطت ** وجطود دارد   در جدو  بات ضرایبی که بطاتی آن 

  درصطد معنطادار هسطتند    94در سطح  ا مینطان    ،درصد و ضرایبی که عالمت * وجطود دارد 

هستند که البته تمطام ضطرای  در    غیرمعنادار ،ها عالمتی وجود نداردضرایبی ه  که باتی آن

تطرین ضطری    که بطزر  دهد مین جدو  نشان ای ضرای   معنادار بودند 99/0سح  ا مینان 

 495/0بین دو متغیر خودکارآمدی و معنویت سازمانی و به میطزان   ۀبستای مربوط به رابحه 

سطازمانی اسطت   بین رهبری اخالقی و معنویطت   ۀترین رابحه نیز مربوط به رابحکوچ   است

 متغیرها بطی   ۀکه میاناین هم دهدمیها نیز نشان میاناین پاسخ  باشدمی 455/0که میزان ان 

  ( و بیشترین مقدار نیز به خودکارآمدی تعلق داردنامهپرس حد متوسط ) 1از 

 مدل معادالت ساختاری. 2. 6

نامطه، مطد    پرسط   هطای بطا تحلیطل داد    پس از ا مینان از روایی و پایایی ابزار پطژوه  

 معادتت ساختاری زیر حاصل شد  است 
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 پژوه  ۀشدمد  برازش -5کل 

 

 یساختارتحلیل مدل . 3. 6

مطورد پطردازش    ،شد  برای هر فرضطیه ابتدا باید مد  نظری تدوین، هابرای تحلیل فرضیه

رد شد  تطا چطه انطداز  مطد  نظطری را مطو      آوریهای جمعقرار گیرد تا مشخص شود که داد 

 بطرازش مطد   مطی هطای ک ن سطؤا  از شطاخص  ایط دهطد کطه بطرای پاسطخ بطه     حمایت قرار می

(CFI,GFI,RMR…استفاد  می )های کلی قابل قبو  بودند یطا  در صورتی که شاخص  شود

ن ایط  توان به روابط درون مد  پرداخت کهمی ،مد  نظری مورد تأیید قرار گرفت ،به عبارتی

ضری  تأثیر( مربوط به فرضیه و بارهای عاملی مربوط بطه  ) یونیرگرسروابط متقابل ضری  

  تأثیر بارهای عامل( از یضرا)  ین ضراایباشند که برای آزمون قابل قبو  بودنهر گویه می

  اسطت  04/0تطر از  دار آن برای مقادیر قابل قبطو  کم شود که مقاستفاد  می Pشاخص جزلی 

  دهدادیر محلو  را نشان میهای برازش مد  به همرا  مقشاخص (4)جدو  
 

 پژوهشهای برازش مدل نظری شاخص -3 جدول
 آمدهدستهمقدار ب لآدهایمقدار مقدار قابل قبول نام شاخص

 15 - - (df) آزادی ۀدرج

 3df 22df ≤ χ ≤ 2df 20 ≤ χ 915/43 ≥ (2χ) کای اسکولر

 2χ   05 <p ≤ 1. 00   01 <p ≤. 05 054/0معناداری 

 df ≤ 322 <χ /df ≤ 220 ≤ χ 355/3/ (df /2χ) شد ولر بمینهکای اسک
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 3ادامه جدول 

 آلایدهمقدار مقدار قابل قبول نام شاخص
-مقدار به

 آمدهدست

 80 ≤ GFI<. 95   95 ≤ GFI ≤ 1. 00 935/0   (GFIنیکولی برازش )

ریشۀ میاناین مربعات باقی ماند  
(RMR) 

0 <RMR ≤. 10 0 ≤ RMR ≤. 05 055/0 

 90 ≤ CFI<. 97   97 ≤ CFI ≤ 1. 00 966/0   (CFIشاخص برازش تحبیقی )

ریشۀ میاناین مربعات خحای 

 (RMSEAبرآورد )
  05 <RMSEA ≤. 08 0 ≤ RMSEA ≤. 05 030/0 

شاخص نیکویی برازش مقتضد 

(PGFI) 
  50 ≤ PGFI<. 60   60 ≤ PGFI ≤ 1. 00 415/0 

ایجازی شاخص برازش

 (PNFIهنجارشد  )
  50 ≤ PNFI<. 60   60 ≤ PNFI ≤ 1. 00 565/0 

 

هرچه مقدار کطای اسطکولر مطد     ، های محلق استشاخص کای اسکولر یکی از شاخص

سطح    اگطر   تر و بمتر استبخ گر رضایتشد  توسط پژوه مد  تدوین ،ر باشدتکوچ 

بین  اگرقابل قبو  و  مقدار کای اسکولر برای مد ، باشد 04/0تر از بزر  2χمعناداری برای 

تطا   03/0که سح  معناداری برای مد  بطین  نای توجه به با  آ  استد ای، باشد 04/0تا  03/0

  آ  استد ایتوان نتیجه گرفت که مقدار کای اسکولر برای مد می ،است 04/0

 نجار یا نسبی اسطت کطه از تقسطی    هشاخص کای اسکولر به میهای عمویکی از شاخص

را  1تطا   3شود و اغل  مقادیر بطین  آزادی مد  محاسبه می ۀدرج رقدار کای اسکولر بم ۀساد

ن مقطدار  ایط ، شطود که در جدو  مشاهد  می گونههمان  دانندن شاخص قابل قبو  میای برای

یکطی   GFIشاخص   است که مقداری مناس  و قابل قبو  است 355/3برای مد  مورد نظر 

برازش خو   دهندۀن مقدار نشانای برای 3/0تر از که مقدار بیشهای تحبیقی است اخصاز ش

بطرازش   دهنطدۀ دست آمد که نشانه ب 935/0برای مد   GFIمقدار   استها مد  توسط داد 

تواند برای های معمولی است که ه  مییکی از ماتریس ،ماند ماتریس باقی  است خو  مد 
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شطد  بطین   پارامترها تعریف) برای برازش جزلی شد ( و ه مد  تدوین) ارزیابی برازش کلی

بطرای   RMRمانطد  یطا   دوم میاناین مربعات بطاقی  ۀریشم  ( مورد استفاد  قرار گیرددو متغیر

  است که برای مد  مقداری محلو است  055/0مد  مذکور 

تطا   9/0های تحبیقی است که مقادیر بطین  یکی از شاخص CFIشاخص برازش تحبیقی یا 

ن شاخص بطه عنطوان بطرازش    ای برای 96/0نوان قابل قبو  بودن و مقادیر باتتر از به ع 96/0

بطرای مطد  مطذکور     CFIمقطدار    (3193)قاسمی،  شودها به مد  تفسیر میبسیار خو  داد 

 نحطو بطه   هطا داد توان گفت که می ،باشدیم 96/0که بیشتر از نای که با توجه بهاست  966/0

فاصله و به ی  مطد   ، مد  از مد  استقال  ،اند یا به عبارت دیاریافتهبسیار مناسبی برازش 

  شوداشباع نزدی  می

نیطز هماننطد شطاخص     RMSEAدوم میاناین مربعات خحای بطرآورد یطا    ۀشاخص ریش

RMR 03/0های قابل قبطو  دارای مقطدار   مد   ماند  قرار داردبر مبنای تحلیل ماتریس باقی 

 ،هستند 3/0 ازهایی که دارای مقادیر باتتر برازش مد   اخص هستندن شایتر براییا کوچ 

دسطت  بطه   030/0ن مطد   ایط برای RMSEAمقدار   (3193)قاسمی،  شودضعیف برآورد می

  استگر قابل قبو  بودن مد  آمد  که نشان

تطوان نتیجطه گرفطت کطه مطد       میبرازش  یمّهای کو شاخص های فو گفتهبا توجه به  

تطوان بطه روابطط درون    پس مطی   مدلی قابل قبو  است ،پژوه بوط به مد  نظری نظری مر

بطرای آزمطون فرضطیه از      و مقادیر ضری  رگرسطیونی بطین متغیرهطای پنمطان پرداخطت      مد 

و عدد معناداری استفاد  شطد  اسطت و شطرط معنطاداربودن یط        (p-value) شاخص جزلی

و یطا   04/0از  مورد نظر کمتطر  ۀبرای رابح (p-value) ن است که مقدار شاخص او ای رابحه

  بیشترباشد ±95/3( از t-value) مقدار شاخص دوم

 اثرات مستقیم() پژوهشاصلی  هایبررسی فرضیه

مطدار بطر   یعنطی اثطر رهبطری اخطال      ؛تمطامی اثطرات بطین متغیرهطا     افتطه یبطرازش  مد  در

به  سازمانی بر خودکارآمدیمدار بر معنویت سازمانی و معنویت خودکارآمدی، رهبری اخال 
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 سه تا  ی یهاهیفرض ،اساس نیا بر (p<.05, t >1.96) هستند معنادار و مثبت لحاظ آماری

باشد  04/0شرط تأیید ی  فرضیه این است که سح  معناداری برای آن کمتر از   شدند دییتأ

 نیتطر یقطو  مطد   نیط ا در ،نیهمچنط باشد   ±95/3و یا عدد معناداری برای آن خار  از باز  

 β=56/0 زانیط م بطه  و رهبری اخالقی و معنویطت سطازمانی   اثر  یضر به مربوط اثر،  یضر

شود یم مربوط رهبری اخالقی بر خودکارآمدی اثر  یضر به زین  یضر نیترفیضع و است

(13/0=β) مدار بر معنویت با توجه به تأیید اثر رهبری اخال  ،همچنین  که البته معنادار است

توان گفت معنویطت سطازمانی   می ،اثر معنویت سازمانی بر خودکارآمدی ،همچنین ی وسازمان

اثطر   ،بطر ایطن اسطاس     کنطد گری مطی مدار و خودکارآمدی را میانجیبین رهبری اخال  ۀرابح

شود کطه از  ریطق   برآورد می 144/0بر خودکارآمدی به میزان  مدارغیرمستقی  رهبری اخال 

مطدار بطر معنویطت سطازمانی و معنویطت سطازمانی بطر        ال ضر  ضرای  مسطیر رهبطری اخط   

هطا  توان در مورد فرضیهمیپژوه  های پس از بررسی فرضیه د شوخودکارآمدی حاصل می

 شطد  اراله زیر  در جدو پژوه  های ای  کلی فرضیهنت  گیری کلی دست یافتبه ی  نتیجه

  است
 

 های تحقیقزمون فرضیهآنتایج  -4جدول 

 مستقیممسیر  فرضیه
ضریب 

 مسیر

p-

value 

عدد 

 معناداری

 ۀنتیج

 آزمون

 ۀنتیج

 فرضیه

 اصلی هایهفرضی

 تأیید معنادار 053/5 000/0 13/0 کارآمدیبر خود مداراخال رهبری اثر  3

 تأیید معنادار 543/6 000/0 56/0 معنویت سازمانی بر مداراخال رهبری اثر  5

 تأیید معنادار 535/5 000/0 41/0 یخودکارآمد بر معنویت سازمانیاثر  1

 گریمیانجی هایهفرضی

5 
 نیب رابحه درمعنویت سازمانی  یانجیمنق  

 و خودکارآمدی مداراخال رهبری 
 تأیید معنادار 
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 و پیشنهادها گیرینتیجه .7

 ۀبطین رهبطری اخالقطی و خودکارآمطدی کارکنطان رابحط      که مبنی بر این اصلی او  ۀفرضی

بطا محالعطات دی هطو  و    ن فرضطیه  ای نتای  حاصل از بررسی شد تأیید ، اردمعنادار وجود د

در هناطام   بطا کمط  بطه کارکنطان     اخالقطی رهبطران  معتقدنطد  کطه   (109: 5003) 3رتو هادن

 ،همچنطین   محابقت دارد ،افزای  دهندرا  هاآن توانند باورهای خودکارآمدیمیگیری  میتص

بیان  هاآن  محابقت داردنیز ( 5004) لعات براون و همکارانبا محا ن محالعهای نتای  حاصل از

بطه ارتقطای    تواننطد مطی ، کارکنطان رهبران از  ریطق انایطزش عطا فی و کمط  بطه      ند که کرد

ی ینطدها آبر فرکه کارکنان بتوانند  ایگونهه ب ؛کم  کنند هاآنخودکارآمدی و خوداثربخشی 

نتای   ،همچنین  نتای  نمایی بکاهند س ناشی ازق آیند و از شدت نارانی و استریانجام کار فا

کططه رهبططری اخالقططی بططا  نشططان داد( 3195) ( و سططلحانی و رضططایی5033والمبططا )ات محالعطط

  مثبت و معناداری دارد ۀخودکارآمدی کارکنان رابح

 ۀهبری خالقی و معنویطت سطازمانی رابحط   یعنی بین ر ؛اصلی دوم ۀفرضیید یبا توجه به تأ

تواند موج  بمبطود  میاستفاد  از سب  رهبری اخالقی  توان گفت کهمی ،اردمعنادار وجود د

 بطا محالعطات  ن فرضطیه  ایط  نتای  حاصل از بررسطی   دشومعنویت در دانشاا  فردوسی مشمد 

( 5009کرنطر ) ( و 5003گرانطت ) ی و قط مط   ، (5001)ملیمطان  ، (3195) ممداد و همکطاران 

نطد  کردبیان ( 5004)به نقل از براون و همکاران ( 5001)گونه که ملیمان همان  محابقت دارد

اسطت از نمای  رفتطار مناسط  بطه صطورت هنجطاری در اعمطا         عبارترهبری اخالقی که 

تشطویق و  ، شخطصی و روابط بین شخصی و ترغیط  پیطروان از  ریططق روابططط دوجانبططه     

قی اصو  معنویت در بنطدی بطه اصطو  اخالبطه دلیطل پای مداراخال رهبطران  ،یگیرتصمی 

ی فطردی کارکنطان  هاسویی بطین ارزشبستای و ه احساس ه ، یعنی کار با معنا ؛محیط کار

  دهنطدی سازمان را توسطعه و گطسترش مطیهابا ارزش

                                                           
1  . De Hoogh & Den Hartog 
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معنطادار وجطود    ۀبین معنویت و خودکارآمدی کارکنان رابحدهد که نشان می سوم ۀفرضی

خودکارآمطدی کارکنطان نیطز بیشطتر      ،محیط کار بیشتر شود معنویت در میزان که به هرو  دارد

بطری  میزان اثر معنویت بر خودکارآمدی از اثر ره ،شودمیگونه که مشاهد  همان  خواهد شد

اهمیت جایاطا  معنویطت در تقویطت     دهندۀن نشانای است وتراخالقی بر خودکارآمدی قوی

وان با تقویت و رشد معنویطت در محطیط   تمی ،بنابراین است باورهای خودکارآمدی کارکنان 

ن فرضیه بطا محالعطات   ای نتای  حاصل از بررسی  کاری اعتماد به نفس کارکنان را افزای  داد

ی که توسط اسطمیت در  پژوهشدر   ( محابقت دارد3193) گلچین و سنجری ،(5030) اسمیت

ایت شطغلی و  بطین خودکارآمطدی و معنویطت بطا رضط      ۀرابحط »عنوان  و بامیالدی  5030سا  

نیطز  در بین سربازان آمریکایی انجام شطد   «آفرینانایزش با نق  متغیر میانجی رهبری تحو 

  دارد مثبتی بین معنویت و خودکارآمدی وجود ۀنشان داد که رابح

و  مداراخال بین رهبری  ۀمعنویت سازمانی رابحگر آن است که بیان اصلی چمارم ۀفرضی

تواند با تقویت باورهای می مداراخال رهبری  ،در واقع  کندمیگری خودکارآمدی را میانجی

 بطا همکطاران و   بستایاحساس ه  ،معناداربودن کارمعنوی در محیط کار مانند تقویت حس 

  موجبطات افطزای  معنویطت در محطیط کطار را فطراه  آورد       سطازمان  هایارزشسویی با ه 

توانطد  مطی خودباوری در کارکنان  ۀجاد روحییا معنویت نیز با افزای  حس اعتماد به نفس و

کطه  دهطد  مطی نشان موضوع بررسی ادبیات   سب  تقویت باور خودکارآمدی در کارکنان شود

بطین رهبطری اخالقطی و     ۀابحط رخطاص نقط  واسطط معنویطت را در       طور  بطه که  ایحالعهم

  یافت نشد ،خودکارآمدی بررسی کرد  باشد

 کاربردی هایپیشنهاد. 9

کارکنطان در  بطر خودکارآمطدی   ثر رهبطری اخالقطی   دهد اکه نشان میاو   ۀفرضی براساس

تططالش خططوی  را   شود مدیران پیطشنماد میمعنادار و مثبت است،  دانشاا  فردوسی مشمد

بنطدی بطه اصطو  اخالقطی در مناسطبات خطوی  بطا        سطازی و تعمیق پایدر جمطت فرهنطگ
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، شطناختی روان بنطدی بطه قراردادهطای   یپطا ، رکنانخوی  با کا تعمداتبندی به پای، کارکنان

هططای  ی مختلطف سطازمان در موفقیطتهاکارکنان قطسمت یهاسطازی نقط  تطالشبرجسته

جطاد فرصطت بطرای    ای ابط گسترش دهند و  هاآنمستمر بازخورد از عملکطرد  لۀسازمانی و ارا

تططرین  به عنوان ممط  هاآنو  ما جطدی بطا تروی  گرای  ۀاصال  و بمبود عملکطرد و مبطارز

  ندکنرسان به وحدت و انسجام سازمانی اقدام عامطل آسطی 

 معنویطت نیطروی کطار    شدن اثر رهبری اخالقطی بطر  دوم با توجه به مثبت ۀبراساس فرضی

 شطود مطی پیشنماد ن دانشاا  ای به مدیران ،رهبری اخالقی در دانشاا  فردوسیجمت افزای  

توانطد  مطی ، وری سازمانترین عامل در بمر نیروی انسانی به عنوان مم د که توجه داشته باشن

های  سازمان را در رسیدن به اهداف و برنامه، های خوی ها و تواناییکارگیری استعدادبا به

خواهد  ،با تصویری که فرد از خود در ذهن دارد یخودکارآمدی ارتباط مستقیم  یاری رساند

 بنطابراین،   ر به تقویت خودکارآمدی و عملکرد او خواهد انجامیطد ن تصویای داشت و تقویت

آمیطز  کردن افراد با الاوهای مناسبی کطه عملکطرد موفقیطت   با مواجه توانندمیسازمانی رهبران 

انجطام   پطس از ، با قطدردانی از کارکنطان   ،ینهمچن  بخشدجانشینی را بمبود  هایتجربه، دارند

کارکنطان را   ۀقولو اسطتعدادهای بطا   هطا توانایی برانایختن ۀزمین ،هاو احترام به آن هاکار عالی

را در اختیار سازمان قرار دهنطد و   هان تواناییای نیز به صورت داو لبانه هافراه  آورند تا آن

  به سازمان وفادار باشند

افطزای   برای مدیران ، یید اثر معنویت بر خودکارآمدیأسوم با توجه به ت ۀبراساس فرضی

های غنطی اخالقطی دیطن    گیری از آموز با بمر « شد  در مباحث عل  مدیریتنویتِ محر مع»

کارکنطان بپطردازد تطا     اتبه تقویت اندیشطه و اعتقطاد   از  ریق آموزش و تبلیغات، مبین اسالم

سطب    دینی کارکنان سطازمان  ۀتقویت اندیش زیرا ؛دنرا افزای  ده هاد خودکارآمدی آننبتوان

  دشومیدی کارکنان تقویت خودکارآم

، بین رهبری اخالقی و خودکارآمدی ۀمعنویت در رابحگری نق  میانجی ییدأبا توجه به ت

-تا حدود زیادی فرآیندی فردی است و مدیران فقط می معنویتپرورش  کهنیبا عنایت به ا
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شطود،  د جاایمحیحی معنوی در سازمانبمتر است ، ندکنتسمیل  هاسازمان را در ن امرای توانند

تواند به می دانشاا  ،چنینهم  ها احترام باذارندآن ۀبه عقیدو رکنان ارزش قالل شد  برای کا

هطای فکطری   آموزشی جمت باتبردن سح  باورهطای معنطوی و ناطرش    هایبرگزاری کارگا 

  دکنکارکنان مبادرت 

نطدان  کارهطا توسطط کارم  صطحی   در انجطام  مطی جایی که خودکارآمدی نیز عامطل مم از آن

 :شودمیپیشنماد  زیر، راهکارهای کارگیری آن در سازمانهدر مورد چاونای ب، باشدمی

  انتخطا  کنطد کطه دارای سطحو  بطاتیی از      به عنوان کارکنان خطود  افرادی را  دانشاا

انجطام کطار    جمطت ی تزم رفتطار  هایانایز  دارای ن افرادای زیرا ؛خودکارآمدی باشند

  مد نظر قرار گیرداستخدام و ترفیع نیروی کار در مراحل ید با ن امرای  باشندمی

  سح  خودکارآمدی افطراد را در نظطر    ،باید برای آموزش و توسعه در سازمان دانشاا

سازمان باید فقطط آمطوزش را در   ، آموزشی محدود است ۀوقتی که میزان بودج  بایرد

بیشطتری در  تطوان  افطراد  ن ایط  زیطرا  ؛سح  کارمندان با خودکارآمدی بطات انجطام دهطد   

  توانند عملکردشان را بمبود بخشندمی ها دارند و بمترکارگیری آموزشهب

 نامهکتاب

دانشطکد    ۀمجلیابی رهبری اخالقی  های ارزش(  درآمدی بر معیارها و روش3135ازگلی، م  )  3

  51-43 (،45) 35، علوم انسانی دانشاا  امام حسین )ع(

رهبطری   ۀتحلیطل رابحط  (  3195  )ا، شطیخ شطبانی  هاشطمی    ونعطامی، ع ،  بشلید ، ک ، م، بمارلو  5

  39-56، (3) 30، وریآناخال  در علوم و ف .اخالقی و رفتار شمروندی سازمانی

تمطران: مرکطز دایطر         جلطد هفطت   المعارف بزر  اسطالمی اخال  در دایر (  3166پاکتچی، ا  )  1

 المعارف بزر  اسالمی 

ها، وصایا، دعاها ها، خحبهای از نامهمجموعه)پیام پیامبر (  3165)  م، یو انصار   خرمشاهی،   5
 .نشر جامیتمران:  ( اهلل علیه و آله و سل صلیضرت محمد جامع حها و سخنان و تمثیل

  جلد دوم  تمران: بنیاد خیریه و فرهنای شط  المعارف تشیعاخال  در دایر (  3165دادبه، ا  )  4
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در مدیریت: رویکردی  یشناسی پژوه  کمّروش .(3135)  وانی، م  و آذر، عفرد،   ، الدانایی  5
 تمران: انتشارات صفار  چاپ دوم   جامع

  (فریدون شایان :ترج )م  تاریخ عل  اخال  )سیر تحو  مفموم اخال ((  3153دروبینسکی، ا  )  6

 تمران: انتشارات پیشرو 

هططای رهبططری اخالقطی در سططازمان (  3139)  یططاری، سالطه  و  نصططر اصططفمانی، ع  ،عیادت، سط   3

  13-55 (،55و  54) ،ممندسی فرهنای  آموزشی

هطا، مفطاهی ، تعطاریف،    سطازمان  در معنویطت  (  ظمور3135  )رستاار، ع و جعفری،    عابدی  9

  99-353، (4) 5 ایران، مدیریت علوم  مفمومی ، مد هافرضپی 

ت أاخالقطی بطا توانمندسطازی اعضطای هیط     سب  رهبطری   ۀبررسی رابح(، 3133)  عمادی فر، ر  30
  دانشاا  فردوسی مشطمد   ارشد کارشناسی ۀ منتشرنشدۀنامپایان  دانشاا  فردوسی مشمد علمی

 مشمد، ایران 

 سطالمت  و اخالقطی  رهبطری  ۀ(  رابحط 3193)  امیرجعفطری،   و منفطرد، ا ، ممطداد، ع   عطوا فی   33

  3-3، (1) 6 ،وریآنف و علوم در اخال سازمانی   اعتماد کار با محیط شناختیروان

(  معنویطت در محطیط کطار و نقط  آن در بمبطود      3134)  ،  و واثق ، م فتاحی ا ،فرهنای، ع    35

 4-15 (،31) ،فرهنگ مدیریترفتارهای شمروندی سازمانی  

بین هطوش معنطوی و خودکارآمطدی کارکنطان      ۀبررسی رابح(  3193)  ر  ا، سنجر و  م، گلچین  31

، (1) 3 ،محالعطات رفتطار سطازمانی    ( سازمان آموزش و پرورش استان گلسطتان موردی:  ۀ)محالع

55-45  

 ترک قصد و شغلی استرس بر اخالقی رهبری اثرات (  بررسی3191)  و دلوی، م  ر  مگنجی،   35

 ،شمرکرد پزشکی علوم دانشاا  شمرکرد  پزشکی علوم دانشاا  هایپرستاران بیمارستان خدمت

35 (3 ،)353-353  

   تمران: انتشارات درالحدیث رهبری در اسالم(  3165  )شمری، می ریمحمد  34

معنویت محیط کطاری و ادراک   ۀبررسی رابح(  3195)  جعفری، ا و ، م حضرتی ، ف ،محمدی  35

  354-355، (50) 5 ،های مدیریت عمومیپژوه   کارکنان از رهبری خدمتازار
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شناختی از  ریق معنویطت در  ینی سرمایۀ روانبپی (  3195)  ، مگلپرور و  م، اسدی  ممداد، ع  36

  55-45 (،3) 30 وری،آناخال  در علوم و ف  محیط کار و رهبری اخالقی

و  اخالقطی  رهبطری  بطین  ۀ(  رابحط 3195) س  نسط ،  عطامری  و ا  غضنفری، ع ، اصفمانی، نصر  33

  306-353، (3) 4 های مدیریت منابع انسانی،پژوه   توانمندسازی کارکنان

مدار بطر  ی اخالقی و رهبری اخال هاق  ارزشن(  3135)  ع ،ممدادو   م ،پرورگل  ،ش ،نیری  39

  56-65، (5و  1) 4 ،وریآاخال  در علوم و فن  کاه  تن  شغلی کارکنان
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 نامههای پرسشضمیمه: گویه

Q1 کن  در کارم احساس شادی و نشاط می 

Q2  شود ایجاد نشاط روحی و احساس معنویت در من می کارم موج 

Q3  باشد   در زندگی مم  است، مرتبط میکنفکر می چهنآکارم با 

Q4 کن  شماری میلحظه ،همیشه برای رفتن به سر کار 

Q5 شود وجودآمدن احساس مفیدبودن در جامعه میهکارم در من باعث ب 

Q6  مفموم و اهمیت کارم برای  روشن و قابل قبو  است 

Q7 ند است برای  کاری که مستلزم همکاری با دیاران باشد، ارزشم 

Q8 کن  جزء )مفیدی( از جامعه هست  احساس می 

Q9  کنند دیار حمایت میمعتقدم در سازمان افراد از ی 

Q10  برای بیان نظرات  آزادی کامل دارم 

Q11 کن  که کارکنان با اهداف سازمان آشنایی دارند تصور می 

Q12  وجه دارند دیار هستند و به ه  تمعتقدم کارکنان مراق  حا  ی 

Q13 کن  در سازمان عضوی از ی  خانواد  هست  احساس می 

Q14 گیرند، برای من ه  ارزشمند است هایی که در سازمان  مورد تأکید قرار میارزش 
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Q15  درآمد توجه محلو  دارد سازمان من به کارکنان ک 

Q16 کارکنان  است  ۀسازمان  مراق  حا  هم 

Q17 رای  ارزشمند و مم  است اهداف سازمان ب 

Q18  سازمان  مراق  سالمتی کارکنان  است 

Q19 وجودی سازمان  نق  دارم  ۀکن  در تحقق رسالت یا فلسفاحساس می 

Q20 که نیازهای روحی و معنوی من در سازمان برآورد  شد  باشد، توجه دارد اینسازمان ، به 

Q21 داد  خواه  انجام را هاآن ارمد مشکل، ا مینان کارهای با مواجمه در 

Q22 یاب   است، دست مم  برای  که نتایجی به توان می کن می کلی، فکر  ور به 

Q23 ام، حاصل سازم کرد  متمرکز روی آن را که ذهن  چهزیادی آن توان  تاحدودمی که معتقدم 

Q24 آی  برمی هاآنۀ عمد از خوبیبه من ،است دشوار و سخت کارها که زمانی حتی 

Q25 شود ها موج  بمبود عملکردم میکن  تکرار فعالیت ور کلی فکر می به 

Q26 اند افرادی از قبل برند  ،دهندکن  افرادی که کارها را در نوبت او ، درست انجام میفکر می 

Q27  به شانس من ندارد ا مینان دارم که وجود موانع و مشکالت در هر کاری، چیزی  بیعی است و ربحی 

Q28 کن  تبدیل می یابیدست قابل جزلی اهداف به را کلی اهداف 

Q29 ده   تغییر را توان  اهداف لزوم می صورت در شرایط، در تغییر براساس 

Q30 
 موفق قبلی مشابه هایموقعیت در که گیرمکارمی به را هاییحلای، را لحظه گیریتصمی  به نیاز درصورت

 است  بود 

Q31 کن  تنظی  می های پی  روفعالیت با مرتبط مدتکوتا  اهداف 

Q32 کن  می تنظی  های پی  روفعالیت با مرتبط بلندمدت اهداف 

Q33  ده  ارتباط می دیاری  شرایط و موقعیت، به به توجه با را مختلف منابع از شد آوریجمع هایداد 

Q34 ده  ارتقا می شد تدوین برنامه اجرای در را خود ن و همکاران، ممارتدوستا بازخورد به توجه با 

Q35 سازم  کن ، محققمی تعیین خود برای که اهدافی از بسیاری توان می من 

Q36 کن غلبه موفقیت با مشکالت  از بسیاری بر قادرم من   

Q37 ده   انجام ؤثریم  ور به را خود مختلف کاری وظایف توان می که دارم ا مینان 

Q38 ده   انجام بمتر دیاران با مقایسه در را وظایف و کارها از بسیاری توان می من 

Q39 رسند کشند به نتیجه میکن ، افراد به همان انداز  که زحمت میمن فکر می 

Q40 ها استحقا  آن را دارند معموتً جایاا  و موقعیت افراد همان چیزی است که آن 

Q41 کند مدیر من اصل شایستای را در انتصا  افراد رعایت و از تبعی  دوری می 

Q42 کند عمل می ،دهدمدیر من به قولی که به کارکنان  می 
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Q43 کند ایجاد میمدیر فضای مناس  را برای مشارکت کارکنان 

Q44 سازی مدیر موج  رفع ابمام و حل مشکالت شد  است شفافیت 

Q45 
های بمتر برای حل مسالل و مشکالت مورد تشویق حلیابی انتقادی را به منظور پیداکردن را شمدیر ارز

 دهد قرار می

Q46 
من اگر متوجه شود که کار اشتباهی مرتک  شد  است، با سادگی و خلوص نیت به آن اعتراف  مدیر

 کند می

Q47 کند ت میمدیر من در رفتار خود با کارکنان عدالت و انصاف را راعای 

Q48  مدیر من شنوند  و سنگ صبور مسالل و مشکالت کارکنان است 

Q49 دهد ها صورت میولیت را به کارکنان براساس لیاقت و کاردانی آنؤمدیر من واگذاری مس 

Q50 کند گو میو ور صادقانه با کارکنان گفت مدیر من بر سر انتظارات مشترک به 

Q51 داند بمتر سازمان می ۀرا فرصتی برای یادگیری و ادار مدیر من تضاد و تعارض 

Q52 کند خود نیز به آن عمل می ،چه را از دیاران انتظار داردمدیر من آن 

Q53  روبط مدیر من با کارکنان صمیمانه و دوستانه است 

Q54  مدیر من نسبت به نیازهای کارکنان حساس است 

Q55 کند به عنوان مربی عمل می مدیر من جمت کم  به رشد دیاران 

Q56 های تزم برخوردار است مدیر من در انجام وظایف خود از ممارت 

Q57 دهد مدیر من هر ی  از کارکنان را به عنوان ی  فرد قابل احترام، مورد توجه قرار می 

Q58 کندمدیر من افراد را با رفتارهای مناس  و در عمل، رهبری و هدایت می 

Q59 دهد ها پاداش مید  و به آنکرها قدردانی من به تناس  تالش و زحمات کارکنان از آن مدیر 

Q60 ل است یهمیشه و همه جا بر روابط انسانی مناس  با همکاران خود اولویت قا 

Q61  گفتار و کردار مدیر من با دیاران روراست و صادقانه است 

Q62 های سازمان دارد ها در فعالیتدادن آناخته و سعی در مشارکتهای کارکنان را بارور سمدیر من اندیشه 

Q63 گذارد مدیر من مشکالت و تناناهای سازمان را با کارکنان در میان نمی 

Q64 کند را فرصت تلقی می مدیر من تضاد و تعارض در آرا و عقاید را تحمل کرد  و آن 

Q65 نداردها و قوانین و مقررات را دقیق رعایت کنند خواهد که استامدیر من از اعضای سازمان می 

Q66 کند مدیر من از نوآوری و ابتکار عمل کارکنان حمایت می 

Q67 کند نظری و تعص  جاهالنه دوری میمدیر من از تنگ 

Q68 کند ایجاد می مدیر من برای ارتقا و رشد کارکنان شرایط مساوی 

Q69 ی در کنار کارکنان داشته باشد کند حضور بیشترمدیر من سعی می 
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Q70 شود مدیر من پذیرای انتقادات است و از شنیدن آن ناراحت نمی 

Q71 دهد آورد که به هر فردی اجاز  رشد و یادگیری را میوجود میه مدیر من محیحی را ب 

Q72 دهد مدیر من رفتارهای منحرف از قانون را سریع و فوری مورد رسیدگی قرار می 

Q73 
تقای کارکنان ر بیعی در سازمان است و از آن برای رشد ا ۀداند که تعارض ی  پدیدمدیر من می

 کند استفاد  می

Q74 کوشند تا رفتارهای خود را با وی همانندسازی کنند زیردستان مدیر را به عنوان ی  الاو پذیرفته و می 

Q75 دهد یها و نظرات کارکنان به دقت گوش ممدیر من به صحبت 

Q76 ایجاد فضای ناسال  در سازمان جلوگیری کرد  است  سازی مدیر ازشفافیت 

Q77 توانند باشند، برسند چه میکند تا به آنمدیر من کارکنان را تشویق می 

Q78 ساتری در ارتقای کارکنان دارد مدیر من سعی در رعایت شایسته 

Q79 کندرشد و بالندگی و تعالی زیردستان خود را فراه  می ۀینزم ،های مستمرمدیر من از  ریق آموزش  

Q80 
اش از همکاری با او احساس غرور های تخصصیمدیر من کسی است که کارکنان به دلیل صالحیت

 کنند می

Q81 داند مداری و رعایت آن خود را ملزم و متعمد میمداری به قانونمدیر به جای رابحه 

 


