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 چکیده
رسیتان و بیر ریور خیا      درمانی ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتیی اسیت کیر پرسینم بیما    -هدف نهایی هر سیستم بهداشتی مقدمه:

پرستاران، نقش مهمی در جهت پیشبرد آن دارند. بهبود عملکرد پرستاران تابع عوامم و شرایط درون سازمانی و برون سیازمانی متعیددی   
ترین سبک های تاثیرگذار بر بهبود عملکرد، بروز رفتارهای سازمانی  ترین آن سبک رهبری حاکم بر سازمان است. از مهم است کر مهم

تعیین تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سیازمانی بیا نقیش مییانجی      مثبت و ایجاد معنویت درکار، سبک رهبری خدمتگزار است.
 معنویت در کار هدف اصلی پژوهش حاضر است.

است کر بیر  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی  :ها روشمواد و  

مراکز آموزشی درمانی دانشیگاه علیو    رور خا  از الگویابی علّی استفاده شده است. جامعر آماری شامم تمامی پرستاران و سرپرستاران 
 55پرسیتار و   251ای و بر کمک جدول کرجسی و مورگیان تعیدد    گیری تصادفی خوشر گیالن بود کر با استفاده از روش نمونرپزشکی 

رهبری خدمتگزار، رفتار شهروندی سازمانی و  سبک نامر استاندارد پرسشها با استفاده از سر  نوان نمونر انتخاب شدند. دادهسرپرست بر ع
 های آمار توصیفی، استنباری و الگویابی معادالت ساختاری مورد تجزیر و تحلیم قرار گرفتند. معنویت در کار گردآوری و  از  رریق روش

تایج پژوهش حاکی از آن است کر وضعیت سبک رهبری خدمتگزار  برای سرپرستاران و وضعیت معنوییت  ن :يافته هاي پژوهش

در کار و رفتار شهروندی سازمانی برای پرستاران در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. اثرات مستقیم رهبری خیدمتگزار بیر رفتیار شیهروندی     
و معنوییت در کیار بیر رفتیار شیهروندی       (t=2.05, β=0.18)در کیار  ، رهبیری خیدمتگزار بیر معنوییت    (t=1.35, β=0.08)سیازمانی 
چنین اثر غیر مستقیم رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی  بر لحاظ آماری معنادار می باشند. هم (t=10.02, β=0.75)سازمانی

 بر لحاظ آماری معنادار و قوی است. (t=6.21, β=0.6)گری معنویت در کاربا میانجی

گییری سیبک رهبیری خیدمتگزار موجی        کیار ر توانند با ب با توجر بر نتایج پژوهش، مدیران پرستاری می گیري: نتیجهو  بحث

افزایش معنویت در کار و رفتار شهروندی سازمانی در پرستاری شوند کر بر نوبر خود ارتقای کیفیت خدمات مراقبتی ارائر شده بر بیمیاران  
 را بر همراه دارد.
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 مقدمه
نیروی انسانی در میدیریت یکیی از سیرمایر هیای     
ارزشمند قلمداد می شود. بی گمان نیروی انسانی میاهر  

ا برای رسیدن بر اهیداف  ابزارهترین  از کلیدیو کارآمد 
یر شیگرفی بیر اثربخشیی سیازمان     سازمان است کر تأث

 ازمانی برجسیتر از ررییق تیالش   . عملکرد س(2،1)دارد
از دالیلی شود. یکی  های کارکنان معمولی حاصم نمی

های بیزر  میی شیود ایین      کر باعث موفقیت سازمان
هیا دارای کارکنیانی هسیتند کیر فراتیر از       است کر آن
مراکییز  (.3سییمی خییود تییالش مییی نماینیید)وظییایر ر

بهداشتی و درمانی نیز از این قاعده مسیتثنی نیسیتند و   
 -نیروی انسیانی پاییر و اسیاظ نظیا  هیای بهداشیتی      

پرستاران بر عنیوان  (. 15،4)می دهند درمانی را تشکیم
یی در یکی از منابع انسانی این سازمان نقیش بیر سیزا   

یییت آنییان در فعال ( و5ارتقییاء سییالمت جامعییر دارنیید) 
بیمارستان با بیماران در ارتباط است. مراکز ارائر دهنیده  

ت خیدمات بسییار حیائز    خدمات درمیانی از نظیر کیفیی   
بخش درمیان در هیر کشیوری از     (، زیرا6بوده)اهمیت 

خدمات درمیانی بیر میراجعین خیود نقیش      رریق ارائر 
حیاد جامعیر داردا از   مهمی در ارتقای سالمت و بهبود آ

 هیا و رفتیار کارکنیان بخیش     ها، نگرش تاین رو مهار
 فتر است. از مهمهای درمانی همواره مورد تأیید قرار گر

ها و تعامالت  رفتارها، نگرشتواند  ترین عوامم کر می
کار ر چر بهتر کیفیت خدمات ب آنان را در جهت ارائر هر

 (.5،6باشد) می ، رفتار شهروندی سازمانیگیرد
زمانی در بیمارسییتان ار شییهروندی سییااهمیییت رفتیی

ان و درگیر نمودن افزایش روابط مثبت بین کارکن شامم
های سازمانی اسیت کیر دسیتیابی بیر     ها در فعالیت آن

عملکیرد سیازمان را    اهداف سازمانی را تسهیم نموده و
عیالوه بیر ایین موجی  افیزایش      (. 8دهید)  ارتقیاء میی  

نیاز بر نظارت و  همکاری و بهره وری مدیریتی، کاهش
هیا در بیین    ترل بر اجرا، تسهیم همیاهنگی فعالییت  کن

یط اعضای تیم و گروه های کاری، خوشایند نمودن مح
کیاهش تیییرپیذیری در   کار، افزایش عملکرد سازمانی، 

در عملکرد واحدهای کاری و افزایش توانیایی سیازمان   
 (.9گردد) تطبیق با تیییر محیطی می

در بار  اولین (OCB)ر شهروندی سازمانیمفهو  رفتا
بر دنیای علم معرفی  رگاناُ باتمان و توسط 2981سال 

ر شیهروندی سیازمانی   رفتیا ، هیا  آن ربیق تعرییر  شد. 
 هسیتند  رفتارهای داورلبانر و اختییاری از مجموعر ای 

، امیا  شیوند  قلمداد نمیکر بخشی از وظایر رسمی فرد 
ثر وو باعیث بهبیود می   با وجود ایین توسیط وی انجیا     

چنین  سازمان می شوند. ارگان هموظایر و نقش های 
معتقد است کر رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی 

کیر در ارزییابی هیای     و با وجود ایین و داورلبانر است 
رور ناقص انیدازه گییری میی    ر سنتی عملکرد شیلی ب

شوند و یا گاهی اوقات میورد غفلیت قیرار میی گیرنید،      
ان میی  باعث ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد سیازم 

 (.21،22)دنشو
 (2988)لیق بیر ارگیان   عپرکاربردترین ربقر بندی مت

 ،کیر رفتیار شیهروندی سیازمانی را بیر پینج بعید       است 
کمک بر همکاران و کارکنان برای )«نوع دوستی»شامم

ییا   وجدان کاری»، انجا  وظایر در شرایط غیر معمول(
انجا  وظایر تعیین شده بیر شییوه ای   )«وظیفر شناسی

تأکیید بیر   )«جوانمردی»، چر انتظار می رود( آنفراتر از 
، جنبر های مثبت سازمان بجای جنبر هیای منفیی آن(  

مایت از عملییات اداری  مستلز  ح)«فضیلت شهروندی»
 «و تکیریم احتیرا   ییا  ادب و نزاکیت  »، (سازمان اسیت 

مشورت با دیگران قبم از اقدا  عمم، ارالع دادن قبم )
تقسییم کییرده   ت(از عمیم و رد و بیدل کیردن ارالعیا    

 .(3،21،21)است
یکی از چالش های اساسی مدیریت راهبردی، جل  
روحیر همکاری داورلبانر در سیازمان اسیت. ایین امیر     

ثر بیر توسیعر   ومیسر نخواهد شد مگر آن کر عوامم می 
رفتار شهروندی سازمانی و بسترهای الز  بیرای پییاده   

ده . پنج عامم عم(3)سازی این گونر رفتارها فراهم شود
ثر بر توسیعر رفتیار شیهروندی سیازمانی عبارتنید از       وم

 ویژگیی سبک رهبری مدیران، نیوع سیاختار سیازمانی،    
های شخصیتی کارکنیان، فرهنیس سیازمانی و عوامیم     

 .  (22)فرهنگیی  ارزشی
( 2389های پژوهش زارعی متین و همکیاران)  یافتر

های شخصییتی و سیبک    حاکی از آن است کر ویژگی
ثیر را بیر توسیعر رفتیار شیهروندی     ان تی رهبری بیشتری

هییای  یکییی از جدیییدترین شیییوه (.23ی دارنیید)سییازمان
باشد. رابرت گرین  می رهبری خدمتگزار رهبری، سبک

رای نخستین بار مفهو  رهبیری خیدمتگزار را در   ب لیر
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بنا نهاد. وی معتقد است رهبر باید در ابتیدا   2985سال 
ر دهیید. رهبییری نیازهییای دیگییران را مییورد توجییر قییرا

ها را ارج نهیاده و در سیازمان    خدمتگزار، برابری انسان
 بیر  بنا .گردد نبال توسعر فردی اعضای سازمان میبر د

سیت از در  و عمیم   ا این رهبیری خیدمتگزار عبیارت   
رهبر بر گونر ای کر منافع دیگران را بر تمایم و عالقر 

تگزار بیر  رهبران خدم (.21ح می داند)شخصی خود مرجّ
شوند کر همواره نوع دوسیت   نوان افرادی شناختر میع

گذارنید،   میی ن و مقیا  پییروان احتیرا     اهستند. بر شی 
عر فیردی و رشید   تفویض اختییار میی کننید، بیر توسی     

کثر رساندن دهند، و در پی بر حدا زیردستان اهمیت می
چنییین رهبییران  هییم(. 24ظرفیییت کارکنییان هسییتند) 

یجاد روابط بلند مدت و کنند تا با ا خدمتگزار تالش می
گرفتن بازخورد از کارکنان، رویکردی جامع نگر نسیبت  

مهیم   (.25بر کار بر پایر تصمیمات اشتراکی بنیا نهنید)  
های رهبری خدمتگزار بیر اسیاظ نظرییات     ترین سازه

تواضیع و  » ،«عشق الهیی »عبارتند از   (1113)ترسوناپ
چشیم  »، «قابلییت اعتمیاد  »، «نوع دوسیتی »، «فروتنی

 (.24،26)«توانمندسازی» ،«خدمت رسانی»، «ندازا
ها در زمینر رفتار شهروندی سیازمانی   اکثر پژوهش

پیش بینی عوامم ایجادکننده این رفتارها متمرکیز   و بر
چیون   بوده اند. در این زمینر متییرهای گونیاگونی هیم  

انواع سبک رهبیری، رضیایت شییلی، تعهید سیازمانی،      
بیر عنیوان عامیم     ی و...هویت سازمانی، عدالت سازمان

 شهروندی سازمانی مطیر  شیده انید.    ایجادکننده رفتار
یکی از متییر هایی کر تاکنون در این زمینر مورد غفلت 
واقع شده است، معنویت در کار می باشد کر دارای توان 
بالقوه فراوانی جهت اثرگذاری بر متییرهای سیازمانی و  

با توجر (. 25د)رفتار شهروندی سازمانی می باش احتماالً
بر اهمیت باالی مطالعر رفتیار انسیان در محییط کیار،     
بسیاری از پژوهشگران علو  رفتاری بیر مطالعیر تیأثیر    
معنویت محیط کار بر روی رفتیار شیهروندی سیازمانی    
پرداختر اند. با توجر بر پژوهش های این حوزه، بر نظیر  
می رسد نبود احسیاظ معنوییت محییط کیار بیر بیروز       

ازمان، حتی تیر  کیار منجیر    کم کاری در س رفتارهای
   (.25شود)

 معنویت برای افراد مختلر، معانی متفاوتی دارد. بنا
این تعاریر زیادی در ادبیات از ایین موضیوع وجیود     بر

در سال دگاه های متفاوت می باشد. دارد کر ناشی از دی
معنویت را تمایم بیر جسیتجوی هیدف     میتروف، 1111

اساظ این هیدف تعرییر    تن برسنهایی در زندگی و زی
سیر بعید    میلیمن و همکاران، 1113( و در سال 28کرد)

احسیاظ  »شیامم   متناظر برای معنویت در محیط کیار  
همسیویی بیا ارزش   »و « همبستگی در سیطح گروهیی  

کیار بیا معنیا در    »، و «های سازمان در سطح سیازمانی 
در نهایت در سیال   (.28تعریر نموده اند)« سطح فردی

اذعان داشت کر معنوییت در کیار شیامم     فرای، 1113
هیا و رفتارهیای الز  بیرای ایجیاد      ها، گیرایش  ارزش

انگیزش درونی رهبر و پییروان اسیت تیا از راه شییم و     
عضییویت در گییروه احسییاظ بقییای معنییوی داشییتر    

 (.  29باشند)
بیر   چیون معنوییت محییط کیاری،     هیم در گذشتر 

رفتارهییای رفتارهییای فراتییر از وظیفییر کارکنییان ماننیید 
شهروندی سازمانی نیز توجیر چنیدانی نمیی شید ولیی      
امروزه آن دستر از رفتارهای شیلی کارکنیان کیر تیأثیر    

 ها بر اثربخشی عملیات سیازمان زییاد اسیت، میورد     آن
توجر بسیاری از مدیران و محققان می باشد ولی اغلی   
آنان فقط بر عملکرد درون نقشی کارکنیان توجیر میی    

دو دهر است کر مییان عملکیرد درون   کردند و کمتر از 
منظور رد فرا نقشی، تفاوت قائم شده اند. نقشی و عملک

از عملکرد فراتر از نقش، رفتارهای شیلی فراتر از نقیش  
از سوی سیسیتم   های رسمی کارکنان است کر معموالً

های رسمی پاداش سازمان در نظر گرفتر نمیی شیوند.   
داول از متییرفتیار شییهروندی سیازمانی، مفهییو  سیازی    

تعدادی از مطالعیات انجیا     عملکرد فرانقشی می باشد.
شده در زمینر رفتیار شیهروندی سیازمانی، متمرکیز بیر      
پیش بینی عوامم ایجادکننده رفتار شهروندی سیازمانی  

 .(28لر معنویت در محیط کار بوده است)از جم
نکتر دیگر در پشتیبانی از رابطر معنویت در محییط  

دی سازمانی این است کر معنویت در کار و رفتار شهرون
کار از عوامم ایجادکننده نگرش های شیلی است کر بر 
نوبر خود از عوامم ایجادکننده رفتار شهروندی سازمانی 

ریم این می توانیم این گونر نتیجر بگیی  بر می باشد. بنا
ریور غییر مسیتقیم و از    ر کر معنویت در محیط کیار بی  

رفتیار شیهروندی    رریق نگرش های کارکنیان نییز بیر   
. در نهاییت میی تیوان    (28،29)سازمانی اثر می گذارنید 



 رانعلی یاسینی و همکا بررسی اثر رهبری خدمتگزار سرپرستاران بر رفتار شهروندی سازمانی ...

151 
 

افزود کر رفتارهای شیلی کارکنان افزون بر ایین کیر از   
از عیواملی   دسبک رهبری خدمتگزار تیأثیر میی پذیرنی   
این قابم  بر بنا چون معنویت در کار هم متأثر می شوند.

بران و مدیران سازمان هیا میی   هپیش بینی است کر ر
گیری سبک رهبری خدمتگزار عالوه بر  کارر انند با بتو

رور مستقیم بر رفتارهای شهروندی سازمانی ر این کر ب
کارکنان اثر می گذارند، قادر هستند تا از رریق افزایش 
معنویت در کار کارکنان موج  عملکرد بهتیر کارکنیان   

اساظ مطال  عنوان شده، در پژوهش حاضیر   بر شوند.
تقیم رهبیری خیدمتگزار بیر رفتیار     بر بررسیی اثیر مسی   

شهروندی و بررسی اثر غیر مستقیم این رابطر از رریق 
 ایین فرضییر   بیر  پرداخت می شود. بنیا  معنویت در کار

 های پژوهش حاضر عبارتند از  
وضعیت مولفیر رهبیری خیدمتگزار در حید مطلیوب      -2

 .است

 .وضعیت مولفر معنویت در کار در حد مطلوب است-1

ر رفتییار شییهروندی سییازمانی در حیید وضیعیت مولفیی -3
 مطلوب است.

رهبری خدمتگزار با معنویت در کیار رابطیر مثبیت و    -4
 مستقیم دارد. 

معنویت در کار تیاثیر معنیاداری   بر  رهبری خدمتگزار-5
 .دارد

معنویت در کار با رفتیار شیهروندی سیازمانی رابطیر     -6
 .مثبت و مستقیم دارد

ر رفتیار  در کار بی رهبری خدمتگزار از رریق معنویت -5
 مستقیم دارد.شهروندی سازمانی اثر غیر

الگوی مفروض پژوهش با داده های گردآوری شیده  -8
 .برازش مطلوبی دارد

 مفیروض الگیوی  با توجر بر فرضیر های پیژوهش،  
 خالصر شده است  2شماره  بر شر  الگویپژوهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش مفروض. الگوي 1 شماره الگوي

 
 

 

تگزار را می توان دییدگاهی بیا قیدمت    رهبری خدم
شمار آورد کر بر تیدریج احییاء گردیید و در    ر روالنی ب
صورت ییک رویکیرد اییده ال و انقالبیی در     ر نهایت ب

راستای پاسخ بر نیازهای روزافزون توسعر منابع انسانی 
بیا توجیر بیر     مطیر  شیده اسیت.    ،در محیط کار متییر

ها  آن در سازمان تیییرات وسیعی کر در جوامع و بالطبع
رخ داده است، رهبری خدمتگزار می تواند نقش مهیم و  

ایفییاء هییا و جوامییع  حیییاتی در آینییده رهبییری سییازمان
جا کر این سبک رهبری، نتایج فردی و  از آن (.24کند)

قصید دارد   حاضیر  سازمانی مثبتی در پی دارد، پژوهش 

و هدف اصلی  نمایدها را بررسی  برخی از مهم ترین آن
وهش بررسی الگویی از پیامدهای رهبری خیدمتگزار  پژ

است. بر بیان دقیق تر هدف از پژوهش حاضیر بررسیی   
اثر مستقیم رهبیری خیدمتگزار سرپرسیتاران بیر رفتیار      

چنیین اثیر غییر     شهروندی سیازمانی پرسیتاران و هیم   
مستقیم این رابطیر از ررییق معنوییت در محییط کیار      

 است.

 هاروش مواد و 
جا کر بیر میدیران    از آن حاضر لعرمطا  نوع مطالعر

پرستاری در جهیت بهبیود رفتیار شیهروندی سیازمانی      

 دمتگزاررهبری خ

 سرپرستاران

 معنویت در کار

رفتار شهروندی سازمانی 

 ستارانرپ
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پرستاران کمک می نماید، بر لحاظ هدف یک پژوهش 
هیا، در   و بر لحاظ نحوه گیردآوری داده  کاربردی است
است کر  همبستگی توصیفی از نوع های زمره پژوهش
 . استفاده شده استاز الگویابی علی  بر رور خا 

جامعیر آمیاری پیژوهش را      امعر و نمونیر آمیاری  ج
شییاغم در ( 213)و سرپرسییتاران نفییر( 438)پرسییتاران
دهنید   میهای آموزشی شهر رشت تشکیم  بیمارستان

گییری   شییوه نمونیر  کر با استفاده از فرمول کوکران و 
نفییر از  251، ای متناسیی  بییا حجییم تصییادفی خوشییر

ای محیم  هی  نفر از سرپرستاران بخیش  55پرستاران و 
هیای پیژوهش انتخیاب     خدمت آنان بر عنیوان نمونیر  

بیر   های مربوریر  در ابتدا هر بیمارستان و بخش شدند.
صیورت  ر بی  هیا  نمونیر  در نظیر گرفتیر و  نوان خوشر ع

با کس   سپس انتخاب شدند. ها از بین خوشر تصادفی
پزشکی گییالن   دانشگاه علو  معاونت پژوهشیاجازه از 

هیای   ریت بیمارسیتان مر رسمی بر مدیو ارائر معرفی نا
 و آموزشی شهر رشت و پس از توضیح اهداف پیژوهش 

از آنان خواستر شد تا  همکاری افراد مورد مطالعر، جل 
هیا در   هیای ابیزار گیردآوری داده    پاسخ بر پرسیش با 

   پژوهش مشارکت نمایند.
در ایین پیژوهش بیرای انیدازه       ابزارهای پیژوهش 

نامر استفاده  از سر فر  پرسش گانر 3گیری متییرهای 
 شده است 

جهییت ( پرسشیینامر سییبک رهبییری خییدمتگزار   2
نامر رهبری  سنجش سبک رهبری خدمتگزار از پرسش

سوالی خودسنجی  14( کر ابزاری 1111خدمتگزار تیلور)
است، استفاده شده است. ابیزار فیود دارای چهیار زییر     

، سوال( 6سوال(، نوع دوستی) 6مقیاظ عشق اجتماعی)
سوال( بوده بر نحوی  6سوال(، و توانمندسازی) 6بینش)

بییانگر  25-22-9-8-3-2نمیره سیواالت    کر متوسیط 
-21-6-4نمره سواالت ، متوسط عشق اجتماعیمتییر 

نمیره  ، متوسیط  نیوع دوسیتی  بیانگر متییر  21-12-11
بیانگر متییر بینش، و  14-13-11-29-25-5سواالت 
نماییانگر   28-26-24-23-5-1نمره سیواالت  متوسط 
میورد مطالعیر، در ییک     است. افراد توانمندسازیمتییر 

، 2ای لیکرت، با انتخاب یکی از اعداد    درجر 5مقیاظ 
)از کمتییرین تییا بیشییترین میییزان(، میییزان   5، 4، 3، 1

 اند.  اعال  داشتر  گویر 22موافقت خود را با هر 

 14نامیر   ( برای تعیین رواییی پرسیش  1111یلیور)ت
گوییر   99های ابزار اصلی  ، بیا مقایسر تحلیمای گویر

ای، نشیان داد کیر    گوییر  14ای با ابزار تییییر یافتییر  
بین دو ابزار وجیود  95/1همبستگی مثبتی با نمره کیم 

نامر تیییریافتیر   چنین انسیجا  درونی پرسش دارد. هم
گویر ای را بیا اسیتفاده از ضیری  آلفیای کرونبیاخ       14
در پییییژوهش نییییادی و   گییییزارش نمییییود.  91/1

 86/1نامیر   ( هیم پاییایی ایین پرسیش    2391قهرمانی)
در این پژوهش نییز ضیرای  پاییایی    . برآورد شده است

. محاسبر شده اسیت  5/1ا باالتر از ه مقیاظ کم و خرد
کیر هیر ییک از     با توجر بر اینبررسی روایی سازه،  در

خرده مقیاظ ها بر عنوان یک متییر نهفتیر در الگیوی   
ی تأییید  عیاملی  تحلییم دنظر قرار گرفتر اند، پژوهش م

و مشیخص  ها جداگانر انجیا  شید    برای هر یک از آن
متیییر   مناسی  با توان باال و با بیرازش  ها گویرشد کر 

)جیدول  کنند  گیری می را اندازهنهفتر رهبری خدمتگزار 
 (.2شماره 
جهت سنجش   نامر معنویت در کار ( پرسش1

 12نامر استاندارد  سشمتییر معنویت در کار از پر
( استفاده شده است. 1113همکاران) میلیمن وسوالی 

احساظ  (،گویر 6)بودن کار سر بعد معنادار ابزار فود
 8)های سازمان گویر( و همسویی با ارزش 5)همبستگی

این سر خرده مقیاظ بر ترتی   .سنجد گویر( را می
معنویت در سطو  فردی، گروهی و سازمانی را اندازه 

 5مورد مطالعر، در یک مقیاظ گیری می کنند. افراد 
، 4، 3، 1، 2ای لیکرت، با انتخاب یکی از اعداد    درجر

معنویت در کار  )از کمترین تا بیشترین میزان(، میزان 5
پایایی ضری  پژوهش  را ارزیابی کرده اند. در این

 در. محاسبر شده است 51/1نامر باالتر از  پرسش
و ی انجا  شد تأیید عاملی ه، تحلیمبررسی روایی ساز
 مناس با توان باال و با برازش ها گویرمشخص شد کر 

 (.1)جدول شماره کنند گیری می  متییر را اندازهاین 

بر منظیور    رفتار شهروندی سازمانی نامر پرسش (3
ر می نا سنجش متییر رفتار شهروندی سازمانی از پرسش

استفاده شید.  ( 2999سوالی پادساکر و مک کنزی) 14
ابزار مذکور رفتار شهروندی سیازمانی را در چهیار بعید    

گوییر(، رفتیار    4نوع دوسیتی)  سوال(، 5وظیفر شناسی)
 5گوییر(، جیوانمردی)   6گویر(، ادب و نزاکیت)  4مدنی)
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گویر( اندازه گیری می کند. الز  بر ذکر است کر گویر 
بییر صییورت معکییوظ نمییره   11، 25، 21، 5، 1هییای 

 5، در ییک مقییاظ   . افراد مورد مطالعرگذاری شده اند
، 4، 3، 1، 2ای لیکرت، با انتخاب یکی از اعیداد     درجر

رفتییار  )از کمتییرین تییا بیشییترین میییزان(، میییزان   5
پژوهش  شهروندی سازمانی را ارزیابی کرده اند. در این

محاسبر شده  51/1نامر باالتر از  پرسشپایایی ضری  
ی تأییید  عیاملی  حلییم بررسی روایی سیازه، ت  در. است

با توان بیاال و بیا   ها  گویرو مشخص شد کر انجا  شد 
 گیییری مییی  متییییر را انییدازهاییین  مطلییوببییرازش 

 (.3)جدول شماره کنند 
در این پژوهش   روایی و پایایی ابزارهای سنجش

سنجی ابزارها از روش  های روان برای بررسی ویژگی
یم عاملی آلفای کرونباخ)برای بررسی پایایی( و تحل

 تأییدی)برای بررسی روایی سازه( استفاده شده است. 
فرضیر چنین برای پاسخ بر  هم  های آماری روش

ای استفاده  تک نمونر tپژوهش از آزمون  3تا  2 های
شده است. قبم از کاربست این آزمون در پاسخ بر این 

، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت فرضیر ها
توزیع متییرها استفاده شده است. بررسی نرمال بودن 

، از ریر چهارگانر فرضیرچنین در پاسخ بر این  هم
الی  1نامطلوب، میانگین  99/2)میانگین تا (2965)نانلی
نسبتاً مطلوب، و  99/3الی  3نسبتاً نامطلوب،  99/1

ر خصو  مطلوب( برای قضاوت د 5الی  4میانگین 
. (11)ده استها استفاده ش وضع موجود متییرها و گویر

چنین میانگین وضع موجود متییرها و گویر ها با  هم
)بر عنوان میانگین جامعر( مقایسر شده است. در  3عدد 

 )با رعایت مفروضر6و  5ال ونهایت برای پاسخ بر س
شده  هاستفاد« الگویابی معادالت ساختاری»از ها(  

است. قبم از انجا  الگویابی معادالت ساختاری، 
این روش بررسی شده است. جهت  مفروضر های

بررسی وجود رابطر خطی میان متییرها از ماتریس 
همبستگی، جهت بررسی استقالل خطاها از آماره 

چنین جهت بررسی همخطی  دوربین واتسون و هم
چندگانر، از شاخص وضعیت، مقادیر ویژه، ضرای  
تولرانس و عامم تور  واریانس استفاده شده است. الز  

 دی ویییییت کر در مرحلر تحلیم عاملی تأییبر ذکر اس

 بررسی چگونگی برازش الگوی پژوهش از شاخص
دو تقسیم بر   دو)بر شرط عد  معناداری(، خی  خیهای  

تا  9/1ای)بین   (، برازش مقایسر1درجر آزادی)کمتر از 
(، نیکویی برازش 2تا  9/1(، نیکویی برازش)بین 2

یشر میانگین ( و تقری  ر2تا  9/1انطباقی)بین 
( استفاده شده است. نر  16/1مجذورات خطا)کمتر از 

 LISRELو  PASW Statstic18افزار مورد استفاده 
 بوده است. 

 يافته هاي پژوهش
میییانگین و انحییراف معیییار متییرهییای پییژوهش در 

چنین  شده است. هم شرتوصیر و گزا 4شماره جدول 
جهیت  شیده اسیت.   بررسیی   ها دادهنرمال بودن توزیع 
هییای بییا حجییم پییایین از آزمییون  بررسییی توزیییع داده

گونیر کیر در    همیان  استفاده شده اسیت.  ویلک-شاپیرو
شود، میانگین مربیوط بیر    مالحظر می 4شماره  جدول

مولفر های هر یک از متییرهای پژوهش گزارش شیده  
است. بیشترین میانگین مربوط بر متییر رفتار شهروندی 

ن میانگین مربوط بر متییر و کمتری (X=3.89)سازمانی
هیای   است. در بین مولفر (X=3.60)رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار بیشترین میانگین مربیوط بیر مولفیر    
، در بین متییرهیای رفتیار شیهروندی    (X=4.05)بینش

بیشیییترین مییییانگین مربیییوط بیییر مولفیییر وظیفیییر  
های معنویت در کار  و در بین مولفر (X=4.09)شناسی

 انگین مربوط بر مولفر همسویی با ارزش هابیشترین می
دهید   ستون آخر این جدول نشان می .(X=3.90)ستا

ها در تمامی متییرهای پژوهش با سیطح   کر توزیع داده
باشد. الز  بیر ذکیر    نرمال می 15/1معناداری بیشتر از 

 2نرمالیتی روی نمونر های بیین   آزمونبرای است کر 
بیرای نمونیر   ویلیک و  -روشیاپی تایی از آزمون  1111تا 

 از آزمییون  1111بییاالی هییای بییا حجییم بیشییتر از   
 (.12اسمیرنوف استفاده می شود)-وگروفکلم

آزمون  متییرهای پژوهش از رریق وضعیتدر ادامر 
t  محاسبر شیده   5شماره  جدولبر شر  تک نمونر ای

مالحظیر میی    5شماره  گونر کر در جدول هماناست. 
ای چهارگانر متیییر رهبیری   ه شود، وضع موجود مولفر

چنین وضع موجود نمره کم این متیییر   خدمتگزار و هم
 تظار ارزیابیییرور معناداری باالتر از میانگین مورد انر ب
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شده است. اما در بخش قضاوت، مشخص می شود کیر  
وضع موجود این متییر و گویر های مربوریر در سیطح   

 قرار دارد. « نسبتاً مطلوب»
هیای پینج گانیر متیییر رفتیار       وضع موجود مولفیر 
چنین وضع موجود نمیره کیم    شهروندی سازمانی و هم

ریور معنیاداری بیاالتر از مییانگین میورد      ر این متییر ب
انتظییار ارزیییابی شییده اسییت. امییا در بخییش قضییاوت،  
 مشخص می شود کر وضع موجود ایین متیییر و گوییر   

در  قیرار دارد. « نسیبتاً مطلیوب  »های مربورر در سطح 
های سر گانر متییر معنوییت   وضع موجود مولفر نهایت

ر چنین وضع موجود نمره کم این متییر بی  در کار و هم
رور معناداری باالتر از میانگین مورد انتظار ارزیابی شده 
است. اما در بخش قضاوت، مشخص می شود کر وضع 

نسیبتاً  »موجود این متییر و گویر های مربورر در سطح 
چنیین بیرای بررسیی همسیانی      مه قرار دارد.« مطلوب

بر  ماتریس همبستگیدرونی بین متییرهای پژوهش از 
میاتریس همبسیتگی   استفاده شد.  6شماره  شر  جدول
دهد کیر همبسیتگی بیین     نشان می 6شماره  در جدول

باشید.   میی  55/1و  11/1متییرها ضمن معناداری بین 
بیوده و مناسی     88/2مقدار آماره دوربین واتسون برابر 

و عامم تیور  وارییانس    2است. عامم تولرانس کمتر از 
کیدا  از مقیادیر    محاسبر شده است. هیی   21بیشتر از 

محاسبر نشده اسیت.   25شاخص های وضعیت باالتر از 
ها رعایت شده است. پیس از   ن تمامی مفروضرای بر بنا

بررسی مفروضر ها الگوی پژوهش بیر ترتیی  نمیایش    
 برازش یافت. 1 شماره الگویداده شده در 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 الگوي ساختاري پژوهش پس از برازش .2شماره  الگوي
 

 

 

شاخص هیای بیرازش بیدین شیر  محاسیبر شید        
بیر  دو معنیادار شید. در چنیین شیرایطی       خیی شاخص 
دو بر   نسبت خیشود.   توجر می های جایگزین  شاخص

 ، تقریی  ریشیر  3و کمتیر از   55/1برابر با  درجر آزادی
و کمتییر از  149/1میییانگین مجییذورات خطییا برابییر بییا 

و بیاالتر از   94/1، شاخص نیکویی برازش برابر 121/1
و  91/1نیکویی برازش برابیر   ه، شاخص تعدیم شد9/1

ای برابیر    و نهایتاً شاخص برازش مقایسیر  9/1باالتر از 
  ایین شیاخص   بیر  ، می باشند. بنیا 9/1و باالتر از  95/1

دهنده مناس  بودن الگیوی بیرازش   های مذکور نشان 
 یافتر هستند.

نقش میانجی معنوییت  »بر بررسی  5شماره  جدول
رفتییار  در کییار در ارتبییاط بییین رهبییری خییدمتگزار و  

گونر کر  همان. پرداختر شده است« شهروندی سازمانی

57/0 

81/0 

 

 معنويت در کار

 

17/0 Q14 

69/0 Q12 

10/0 Q16 

68/0 X2 

91/0 

 

X1 

10/0 

رهبري 

 X3 57/0 خدمتگزار

X4 

 

 

 رفتار شهروندي

 

19/0 Q6 

17/0 Q7 

16/0 

 

Q5 

18/0 Q8 

 

18/0 Q7 

01/0 
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مشییخص اسییت، تمییامی اثییرات   5شییماره  در جییدول
ت مستقیم و غیر مسیتقیم معنیادار اسیت. در بیین اثیرا     

رفتییار شییهروندی بییر  معنویییت در کییاراثییر مسییتقیم، 
بیشترین است و اثر غیر  (t=10.02, β=0.75)سازمانی
ر لحاظ آمیاری معنیادار و   ( بt=6.21, β=0.60)مستقیم

رفتییار  در مجمییوع اثییر کییم متییرهییا بییر اسییت. قییوی
در میی باشید یعنیی     68/1شهروندی سازمانی برابر بیا  

R =0.47)ی پژوهش بر میزانمجموع الگو
تییییرات  ( 2

معنیادار کیرده    تبییین متییر رفتار شهروندی سازمانی را 
 است.

 
 

 گیري مولفه هاي متغیر رهبري خدمتگزار در تحلیل عاملي تأيیدي پارامترهاي الگوي اندازه. 1شماره  جدول
 های برازششاخص β t گویر ها متییرها

عی
ما
جت
ق ا

عش
 

 ( 98/458دو)  خی *54/1 63/21 .(Q1) است عالقمند اعتماد، قابم دیرف عنوان بر من بر صادقانر سرپرستار بخش
 (148درجر آزادی)

 ( 96/2دو بر درجر آزادی)  خی
 (96/1ای)  برازش مقایسر
 (91/1نیکویی برازش)

 (91/1نیکویی برازش انطباقی)
تقری  ریشر میانگین مجذورات 

 (119/1خطا)

ستانداردهای باالی اصول اخالقی در بخش مبتنی بر ا فرهنگی گسترش خواستار سرپرستار
 .(Q3است)

59/1 69/22* 

 *61/1 26/8 .(Q8)دهد می نشان ها آن نسبت را خود حمایت کردن پرستاران، تشویق و دلگرمی با سرپرستار

 نشان ها آن بر را شاشفقت و دلسوزی دهد،می انجا  پرستاران بخش برای کر اقداماتی با سرپرستار

 .(Q9)دده می

55/1 23/22* 

 *51/1 55/6 .(Q11)کنند اهمیت احساظ پرستاران در بخش کر کند می تالش سرپرستار

 *44/1 69/5 .(Q15)است پرستاران نگران کر دهد می نشان دائماً سرپرستار

ی
ست
دو
ع 
نو

 

 نیز بخش پرستاران در را ها ویژگی این دارد دوست و دارد مطلوبی فضایم و کماالت سرپرستار،

 .(Q4)کند ایجاد
 ( 98/458دو)  خی *65/21 84/1

 (144درجر آزادی)
 ( 99/2دو بر درجر آزادی)  خی

 (91/1ای)  برازش مقایسر
 (91/1نیکویی برازش)

 (92/1نیکویی برازش انطباقی)
تقری  ریشر میانگین مجذورات خطا 

(131/1) 

 *59/1 45/22 .(Q6)گیرد نمی البا دست را شایستگی هایش و ها توانایی سرپرستار بخش،

 *23/1 55/1 .(Q10)ندارد ایی عالقر خودستایی بر سرپرستار

 پرستاران با کامم فروتنی با باشد، داشتر اموربخش مورد در مشورت بر نیاز کر زمانی سرپرستار

 .(Q12)دکن می مشورت
56/1 39/5* 

 *69/1 51/9 .(Q21)شود می جویا هدف بخش و آینده مورد در را کارکنان نظر همواره سرپرستار

 *56/1 88/21 .(Q22)کند نمی أکیدت خود کماالت و فضائم روی بر سرپرستار

ش
بین

 

 ( 98/458دو)  خی *69/1 44/9 .(Q7)دهد می مورد بخش اهمیت در نظرات پرستاران و دیدگاه بر سرپرستار،
 (145درجر آزادی)

 ( 93/2دو بر درجر آزادی)  خی
 (95/1ای)  برازش مقایسر
 (94/1نیکویی برازش)

 (91/1نیکویی برازش انطباقی)
تقری  ریشر میانگین مجذورات خطا 

(146/1) 

 *84/1 46/21 .(Q17)دارند اختیار در بخش وظایر مورد در روشن و گویا دستورالعمم سرپرستار و پرستاران یک

ها را تشویق بر همکاری می آن پرستارانن در جهت گسترش یک دیدگاه مشتر  در بی سرپرستار

 .(Q19)کنم

82/1 85/22* 

 *85/1 82/21 .(Q20)است تواضع و فروتنی نوعی با سرپرستار،آمیختر برخورد و رفتار شیوه

 بخش های گیری تصمیم و اهداف تعیین در پرستاران را نظرات و ها دیدگاه کر دارد تمایم سرپرستار

 .(Q23)کند مالاع
81/1 63/22* 

 بر نسبت را ها آن تعهد پرستاران، در مشتر  دیدگاه یک گسترش با تا کند می تالش سرپرستار

 .(Q24)نماید جل  ند،ا بخشی کر در آن شاغم
59/1 35/22* 

ی
ساز

ند
انم
تو

 

 ( 98/458دو)  خی *88/1 63/21 .(Q2)یابد توسعر همکارانم و من رهبری توانایی تا دارد عالقر سرپرستار
 (148درجر آزادی)

 ( 96/2دو بر درجر آزادی) خی
 (93/1ای)  برازش مقایسر
 (89/1نیکویی برازش)

 (92/1نیکویی برازش انطباقی)
تقری  ریشر میانگین مجذورات خطا 

(149/1) 

می گیری تصمیم اجازه ها آن بر پرستاران بخش، پذیری مسئولیت حس گسترش برای سرپرستار
 .(Q5)دهد

85/1 92/21* 

 *51/1 91/6 .(Q13)دهد می را کامم اختیار کارها انجا  جهت در پرستاران بر سرپرستار

 حذف را مورد بی های کنترل از بسیاری پرستاران، در بیشتر پذیری مسئولیت توسعر برای سرپرستار

 .(Q14ت)اس کرده
49/1 41/6* 

 *58/1 84/5 .(Q16ها ایجاد می کند) ندسازی را در آناز رریق ایجاد فرصت برای پرستاران، توانم  سرپرستار

 *63/1 61/8 .(Q18)کند می واگذار پرستاران بر را گیری ها تصمیم سرپرستار

*P<0.05 
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 کار در تحلیل عاملي تأيیدي گیري مولفه هاي متغیر معنويت در  . پارامترهاي الگوي اندازه2جدول شماره 
 های برازش شاخص β t گویر ها متییرها

کار
ن 

ود
ر ب
ادا
معن

 

 (81/689دو)  خی *88/1 51/23 .(Q1) هستم خانواده یک از عضوی بخش این در کر کنم می احساظ
 (286درجر آزادی)

 ( 55/3دو بر درجر آزادی) خی
 (92/1ای) برازش مقایسر
 (93/1نیکویی برازش)

 (91/1نیکویی برازش انطباقی)

 تقری  ریشر میانگین مجذورات
 (151/1خطا)

 *91/1 51/24 .(Q2) کند می حمایت من فردی رشد از سرپرستار این بخش

 *56/1 42/23 .(Q3) شود می من فردی رشد بر منجر کر دار  کار  در زیادی تجارب

 آن مورد در کر شو  می تشویق باشم، داشتر نگرانی و شک موضوعی با ارتباط بخش در در اگر

 .(Q4)کنم صحبت

85/1 84/9* 

 *52/1 81/21 .(Q5  )گذار می میان در بخش محم کار ، در مناسبی فرد با را آن باشم، داشتر خاصی نگرانی اگر

 *85/1 44/8 .(Q6) شود می تعامم و همکاری مناسبی شیوه بر تعارض، کردن برررف برای بخش این در

گی
ست

مب
 ه
ظ

سا
اح

 

 (81/563دو)  خی *86/1 15/23 .(Q7)شود می من از ای عادالنر بخش ارزیابی این در
 (293درجر آزادی)

 ( 95/3دو بر درجر آزادی) خی
 (89/1ای)  برازش مقایسر
 (92/1نیکویی برازش)

 (92/1نیکویی برازش انطباقی)

تقری  ریشر میانگین مجذورات 
 (144/1خطا)

 *56/1 81/21 .(Q8)شو  می ترغی  کار در کردن ریسک برای بخش این در

 *89/1 81/23 .(Q9)شود می قدردانی هستم، کر شخصی آن بخارر من از بخش این در

 *89/1 99/23 .(Q10)بر  می لذت کار  از

 *83/1 33/21 .(Q11)دارد اثر برند، می کارشان از نیز دیگران کر لذتی بر من کار کر دار  اعتقاد

 *81/1 81/22 .(Q12)گیرد می انرژی کردنم کار از من روان و رو 

 *81/1 86/22 .(Q13)دارد ارتباط است، ترین مهم زندگی در کنم می فکر کر چر آن با دهم می انجا  کر کاری

ش
ارز
با 
ی 

سوی
هم

ان
زم
سا
ی 

ها
 

 (15/822دو)  خی *52/1 53/6 .(Q14)کنم کار را بیشتری روزهای تا منتظر  مشتاقانر
 (299درجر آزادی)

 ( 15/4دو بر درجر آزادی) خی
 (95/1ای)  برازش مقایسر
 (95/1نیکویی برازش)

 (93/1نیکویی برازش انطباقی)

تقری  ریشر میانگین مجذورات 
 (131/1)خطا

 *56/1 53/21 .(Q15)دانم می بزر  اجتماعی خدمت یک عنوان بر را کار 

 *81/1 15/21 .(Q16)کنم می در  را دهد می ای ویژه و خا  معنای کار  بر کر چر آن

 *81/1 53/22 .(Q17)هستم امیدوار زندگی رب

 *82/1 88/22 .(Q18)دارند تأثیر گیر  می کر هایی تصمیم در من معنوی ارزشهای

 *53/1 18/21 .(Q19)دانم می معنوی فرد یک را خود 

 *55/1 52/21 .(Q20)است من زندگی در مهمی امر نیایش و نماز

 *81/1 66/22 .(Q21)دهم می اهمیت همکارانم معنوی سالمت بر

*P<0.05 
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 هاي متغیر رفتار شهروندي سازماني در تحلیل عاملي تأيیدي گیري مولفه  پارامترهاي الگوي اندازه. 3شماره  جدول

 
 ها توصیف آماري متغیرهاي پژوهش و بررسي نرمال بودن آن .4شماره  جدول

 آماره شاپیرو ی ویلک مقدار x  St.d مولفر های هر متییر متییرهای پژوهش

 *3/96 518/1 39/3 عشق اجتماعی رهبری خدمتگزار

 *1/95 612/1 36/3 نوع دوستی

 *1/25 552/1 15/4 بینش

 *3/88 539/1 35/3 توانمندسازی

 *1/88 535/1 61/3 نمره کم رهبری خدمتگزار

 *2/18 546/1 19/4 وظیفر شناسی رفتار شهروندی سازمانی

 *2/96 521/1 69/3 دوستینوع 

 *2/11 551/1 91/3 رفتار مدنی

 *2/39 831/1 92/3 جوانمردی

 *1/95 563/1 81/3 ادب و نزاکت

 *1/54 681/1 89/3 نمره کم رفتار شهروندی سازمانی

 *1/61 534/1 56/3 معناداری در کار معنویت در کار

 *1/56 814/1 58/3 احساظ همبستگی

 *2/24 581/1 91/3 ها شهمسویی با ارز

 *1/95 631/1 55/3  نمره کم معنویت در کار

 xمیانگین نمونر      st.d خطای استاندارد میانگین      µمیانگین            df  152        *P<0.05 

 های برازششاخص β t گویر ها متییرها

ی
اس
شن
ر 
ظیف

و
 

 (141(ا درجر آزادی)91/2169دو)  خی *85/1 51/23 .(Q1شد)سعی می کند زودتر از زمان معمول سر کار خود حاضر با
 ( 41/4دو بر درجر آزادی)  خی

 (95/1ای)  برازش مقایسر
 (96/1نیکویی برازش)

 (92/1نیکویی برازش انطباقی)
 (141/1)اتقری  ریشر میانگین مجذورات خط

 *91/1 23/24 .(Q2سعی دارد در حین انجا  وظیفر استراحت اضافی داشتر باشد)

  می اراعت نیست، او مراق  کسی کر زمانی حتی بخش مقررات و قوانین از
 .(Q3)کند

94/1 52/25* 

 *95/1 56/25 .(Q4)است پرستاران ترین شناظ  وظیفر از یکی

 انجا  کار اندازه همان بر باید روزانر، حقود مقابم در کر دارد اعتقاد این بر
 .(Q5)داد

88/1 68/23* 

دو
ع 
نو

ی
ست

 

 (141(ا درجر آزادی)12/855دو)  خی *81/1 51/22 .(Q16د)بر افرادی کر کارشان سنگین است کمک می کن
 ( 64/3دو بر درجر آزادی)  خی

( 91/1(ا نیکویی برازش)94/1ای)  برازش مقایسر
 (93/1نیکویی برازش انطباقی)

 (115/1تقری  ریشر میانگین مجذورات خطا)

 *83/1 19/21 .(Q17کند حتی اگر از وی درخواست نشده باشد)بر کارکنان جدید کمک می 

با میم خود وقتش را جهت کمک بر کسانی کر مشکالت زیادی دارند، صرف 
 .(Q18کند)

91/1 94/23* 

 *51/1 35/6 .(Q19همیشر آماده کمک بر اررافیان می باشد)

ی
مدن

ار 
رفت

 

 (139(ا  درجر آزادی)24/885دو)  خی *39/1 98/4 (Q6) .کندمی شرکت اهمیتند حائز اما نیستند، اجباری کر جلساتی در
 ( 52/3دو بر درجر آزادی)  خی

 (91/1(ا نیکویی برازش)96/1ای)  برازش مقایسر
 (92/1نیکویی برازش انطباقی)

 (135/1تقری  ریشر میانگین مجذورات خطا)

 می شارکتمها  در آن بخش وجهر ، جهت بهبودنیستند اجباری کر اموری در
 .(Q7)کند

95/1 81/25* 

 *93/1 25/25 .(Q8)ستا ها آن تابع و کند نمی مقاومتی سازمان تیییرات مقابم در

 همگا  ها آن با و کند می مطالعر را... ها دستورالعمم و ها بخشنامر ها، ارالعیر
 .(Q9)است

91/1 86/24* 

ی
رد
انم
جو

 

 (141(ا درجر آزادی)91/2169دو)  خی *99/1 36/25 .(Q20)کند  می افتاده پا پیش مسائم از گالیر صرف را زیادی وقت
 ( 41/4دو بر درجر آزادی)  خی

 (92/1ای)  برازش مقایسر
 (91/1نیکویی برازش)

 (91/1نیکویی برازش انطباقی)
 (112/1تقری  ریشر میانگین مجذورات خطا)

 *89/1 96/23 .(Q21)سازد می کوه کاه از اغل 

 می تأکید خطاها و اشتباهات بر قضایا، مثبت های جنبر بر پرداختن جایر ب
 .(Q22)کند

83/1 68/21* 

 *93/1 36/25 .(Q23)کند  می پیدا نقص د،شو  می انجا  در بخش  کر چیزی هر در غل ا

 *89/1 96/23 .(Q24همواره احساظ خستگی می کند و مداو  نیازمند توجر بیشتری می باشد)

ب 
اد

ت
زاک

و ن
 

 (146(ا درجر آزادی)91/2131دو)  خی *59/1 85/5 .(Q10برای جلوگیری از بروز مشکم با دیگران قد  های مثبتی بر می دارد )
 ( 29/4دو بر درجر آزادی)  خی

 (93/1ای)  برازش مقایسر
 (92/1نیکویی برازش)

 (91/1نیکویی برازش انطباقی)
 (149/1تقری  ریشر میانگین مجذورات خطا)

 *95/1 62/25 .(Q11مراق  نحوه تاثیری کر رفتارش بر کار دیگران می گذارد، هست)

 *95/1 31/26 .(Q12در صورت امکان سعی دارد از حق دیگری بر نفع خود استفاده کند)

 *53/1 36/21 .(Q13تالش می کند تا از ایجاد مشکم برای همکارانم اجتناب نماید)

 *86/1 16/23 .(Q14بر همکاران می باشد)مراق  تاثیر اعمال خود 

تا کارهای عق  افتاده شان را انجا   کند اند کمک میبر افرادی کر غیبت داشتر
 .(Q15دهند)

54/1 68/21* 

*P<0.05 
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 متغیرهاي پژوهشارزيابي وضع موجود  .5 شماره جدول

 

x مولفر های هر متییر متییرهای پژوهش   St.d SEM t قضاوت 

 نسبتاً مطلوب *9/63 142/1 518/1 39/3 عشق اجتماعی رهبری خدمتگزار

 نسبتاً مطلوب *5/43 148/1 612/1 36/3 نوع دوستی

 مطلوب *26/82 161/1 552/1 15/4 بینش

 نسبتاً مطلوب *8/16 141/1 539/1 35/3 توانمندسازی

 نسبتاً مطلوب *23/92 143/1 535/1 61/3  نمره کم رهبری خدمتگزار

 مطلوب *28/18 161/1 546/1 19/4 وظیفر شناسی رفتار شهروندی سازمانی

 نسبتاً مطلوب *22/92 158/1 521/1 69/3 نوع دوستی

 نسبتاً مطلوب *25/11 162/1 551/1 91/3 رفتار مدنی 

 نسبتاً مطلوب /*2349 165/1 831/1 92/3 جوانمردی

 نسبتاً مطلوب *23/33 162/1 563/1 81/3 ادب و نزاکت

 نسبتاً مطلوب *25/26 155/1 681/1 89/3 نمره کم رفتار شهروندی سازمانی

 نسبتاً مطلوب *21/55 159/1 534/1 56/3 معناداری در کار معنویت در کار

 نسبتاً مطلوب *9/12 165/1 814/1 58/3 احساظ همبستگی

 اً مطلوبنسبت *29/24 145/1 581/1 91/3 همسویی با ارزشها

 نسبتاً مطلوب *24/81 152/1 631/1 55/3  نمره کم معنویت در کار 

x  df  152        *P<0.05       3  میانگین مورد انتظار جامعر  µ       خطای استاندارد میانگین SEM    میانگین نمونر   

 

 
 یرهاي الگوي معادله ساختاريماتريس همبستگي و شاخص هاي تعیین کننده مناسب بودن متغ .6شماره  جدول

 متییرهای پژوهش ماتریس همبستگی آماره های مشخص کننده همخطی

  2 1 3 عامم تور  واریانس شاخص تولرانس شاخص وضعیت مقادیر ویژه

 ( رهبری خدمتگزار2 2 *11/1 *29/1 33/2 52/1 16/21 25/1

 ( رفتار شهروندی سازمانی1 - 2 *53/1 38/1 65/1 44/22 66/2

 ( معنویت در کار3 - - 2 24/4 34/1 63/9 18/2

*P<0.05 

 

 

 در الگوي پژوه و غیرمستقیم اثرات مستقیمپارامترهاي  .7شماره  جدول
  β SE t مسیرها اثرات

دو  (ا خی48(ا درجر آزادی)14/231دو)  خی 35/2 186/1 18/1 رفتار شهروندی بر  رهبری خدمتگزاراثر  مستقیم
ای   (ا برازش مقایسر55/1بر درجر آزادی)

(ا نیکویی 94/1(ا نیکویی برازش)95/1)
(ا تقری  ریشر 91/1برازش انطباقی)

 (149/1میانگین مجذورات خطا)

 *15/1 15/1 28/1 معنویت در کار بر  رهبری خدمتگزاراثر 

 *11/21 /15 55/1 رفتار شهروندی سازمانی بر  معنویت در کاراثر 

 *12/6 16/1 61/1 معنویت در کاربا میانجیگری  رفتار شهروندیبر  خدمتگزار رهبریاثر  غیرمستقیم

β          پارامتر استاندارد  SE                  1*  خطای استاندارد < t  

 
 

 

 بحث و نتیجه گیري
هدف اصیلی حاضیر پیژوهش، بررسیی الگیویی از      
پیامدهای رهبری خدمتگزار است. این پژوهش در پیی  

بییر رفتییار شییهروندی اثییر رهبییری خییدمتگزار بررسییی 
ور مستقیم و هم بر رور غیر مستقیم رر سازمانی هم ب

از رریق اثر واسیطر ای معنوییت در کیار اسیت. رفتیار      
مبیاحثی اسیت کیر میورد توجیر       شهروندی سازمانی از

چنین رفتاری،  ینها قرار گرفتر است زیرا واجد سازمان
ی دهند کر این امیر  اقدامات داورلبانر بیشتری انجا  م

برای پرستاران کر نمیاد اقیدامات داورلبانیر و فراتیر از     
 شر  وظایر هستند، بیشتر جلوه می کند. 

یافتر های این پژوهش اثر مثبت رهبری خیدمتگزار  
نمودند. ایین یافتیر بیا نتیایج     بر معنویت در کار را تأیید 

 (. 13،11هییا همسییو و هماهنییس اسییت)یگییر پییژوهشد
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ان دادن ویژگی های رهبر خدمتگزار مانند مدیران با نش
رعایت اصول اخالقی، برقراری روابط خوب، ارزش قائم 
شدن بر تفاوت های فردی و فرهنگی، شنونده و سنس 
صبور کارکنان بودن، استفاده از روابط دوستانر بر جیای  
قدرت رسیمی و... موجی  حرکیت کارکنیان در جهیت      

 معنویت در کار،  شوند. در مقابماهداف و اصول سازمان 
عنوان یکی از ابعیاد انسیانیت، شیامم خودآگیاهی و     ر ب

خودشناسی است و مطالعات انجا  شیده در ایین حیوزه    
د عملکرد فردی حاکی از تأثیر چشمگیر معنویت در بهبو

 (.11و سازمانی می باشد)
یافتییر هییای پییژوهش حاضییر اثییر مثبییت رهبییری  

ییید نمودنید.   خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی را تأ
این یافتیر هیا بیا نتیایج دیگیر پیژوهش هیا همسیو و         

رهبران خدمتگزار، الگوهای  (.24،14،16)هماهنس است
نقشی مورد قبول و مشروعی هستند کر توجر کارکنیان  
را بر نوع دوستی و رفتار مناس  جل  می کنند. رهبران 
خدمتگزار در این زمینر خود را الگویی برای برخیورد بیا   

گونر رهبیران   قرار می دهند و پیروان نیز با ایناجتماع 
ها را سرمشیق خیود    آن همانندسازی کرده و رفتارهای

این یک رهبر ، الگویی نقشی  بر بنا (.15قرار می دهند)
برای پیروانش بوده و رفتار شهروندی سیازمانی پییروان   
تحت تأثیر این الگوها قرار می گیرد. افراد بیا مشیاهده   

مییی بیننیید،  چییر ی آموزنیید و از آنرفتییار دیگییران میی
 (.16الگوبرداری می نمایند)

هیای پیژوهش حاضیر اثیر مثبیت      چنین یافتیر  هم
معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی را نیز تأییید  

ج پژوهش های مشابر همسیو  این یافتر با نتاینمود کر 
کر معتقدند معنویت در کار یک حس  (.16،28می باشد)

باعث می شود کیر   ود در کار است وعمیق معنا و مقص
های بالقوه خود را شکوفا کنند کر این  کارکنان توانایی

نی کارکنیان میی   باعث ارتقای رفتار شیهروندی سیازما  
تیوان چنیین نتیجیر گرفیت کیر       شود. از ایین رو میی  

اقداماتی چون چیرخش شییلی، غنیی سیازی شییلی و      
کار و توجر بر لذت بخش نمودن  توانمندسازی کارکنان

ر را در مییان کارکنیان بهبیود    تواند معنوییت در کیا  می
   (.28بخشد)

معنویت  با توجر بر اثر مستقیم رهبری خدمتگزار بر
در کار و رفتار شهروندی سازمانی و نیز اثیرات واسیطر   

، میی تیوان   منتج از آزمون مسییرهای غیرمسیتقیم  ای 
چنین بیان نمود کر رهبیری خیدمتگزار میی توانید بیر      

زایش معنویییت در کییار کارکنییان، رفتییار   واسییطر افیی 
شهروندی سازمانی آنان را افیزایش دهید. یافتیر هیای     
پژوهش بر این داللت دارند کر اثر غیرمستقیم رهبیری  

بیر رفتیار   خدمتگزار با میانجی گیری معنوییت در کیار    
شییهروندی سییازمانی، بیییش از اثییر مسییتقیم رهبییری  

ایین   مانی اسیت. بیر  خدمتگزار بر رفتار شهروندی سیاز 
های ایجاد رفتار شهروندی سیازمانی،   اساظ یکی از راه

تقویت معنویت در محیط کار می باشد. لذا سرپرستاران 
و مدیران پرستاری باید بر نیازهیای معنیوی پرسیتاران    
توجر داشتر باشند و هیم بایید جهیت ایجیاد ییک جیو       
سییازمانی پویییا و انگیزاننییده تییالش نماینیید. بییا چنییین 

ان امید داشت کر کارکنان از انجا  دادن اقداماتی می تو
وظیفر در سازمان لذت می برند و رفتارهای شیهروندی  
سازمانی بیشتری انجا  می دهند. بدین منظور میدیران  
پرستاری می توانند با در پیش گیرفتن سیبک رهبیری    
خدمتگزار بر عنوان الگوهای نقشیی، رفتیار شیهروندی    

چنیین   نمایند. هم سازمانی را در میان پرستاران تشویق
در مرحلر استخدا  از رریق فرآیندهای گزینشی دقییق  

کیر بیشیتر بیر دنبیال      ی را استخدا  نمایندتر، پرستاران
رفتارهای گروهی و همکارانر باشند، زییرا ایین رفتارهیا    

خواهنید بیود و   زمینر ساز بروز رفتار شهروندی سازمانی 
مکیان  ت و درمیان را ا دستیابی بر اهداف سیستم بهداش

 د.پذیر می نمای
 بییا توجییر بییر یافتییر هییای پییژوهش پیشیینهادهای 

 کاربردی زیر ارائر می شود 
 پرسینم  نظرهیای  و ها دیدگاه بر سازمان مدیران-2
 عمم در را ها آن است ممکن کر جایی تا و دهند گوش

 .کارگیرند بر
 توسیعر  بیرای  الز  هیای  زمینر سازمان مدیران-1

 هیای  دروه در افیراد  دادن مشیارکت  ررییق  از افیراد، 

 .کنند فراهم را خدمت ضمن آموزش
 پرسینم  بیا  حسنر روابط بکوشند سازمان مدیران-3

 .کنند ایجاد
 اهیداف  شود می پیشنهاد والنئمس و مدیران بر-4

 بییان  همر برای فهم قابم و شفاف شکم بر را سازمان

 .کنند
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 بیا  شیود  میی  پیشینهاد  میدیران  و والنئمسی  بر-5

 سیازی  غنیی  شییلی،  مسیر ریزی رنامرب مانند اقداماتی

 و کیاری  زنیدگی  کیفییت  بهبیود  شیلی، چرخش شیلی،
 ادرا  بهبیود  جهت در کار، بخش کردن لذت بر توجر

  .بردارند قد  معنا با کار احساظ از کارکنان
 ایجاد با کر شود می پیشنهاد والنئمس و مدیران-6

 رقابیت،  جیای  بیر  همکیاری  بیر  مبتنی صمیمانر جوی

 بیرای  استرظ از خالی و آرامش مملو از را ریکا محیط

  .گردانند کارکنان

 سازمان در شرایطی و بستر کر شود می پیشنهاد-5

 و هنجارهیا  هیا،  ارزش اهیداف،  با کارکنان تا کنند مهیا
 .شوند آشنا سازمان حاکم فرهنس

 سپاسگزاري
از معاونت پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی گییالن و  

آموزشی درمیانی شیهر رشیت و    مسئولین محتر  مراکز 
تمامی مدیران و کارکنان پرستاری کیر پژوهشیگران را   

یاری کردند، تشکر و  در گردآوری داده های این مطالعر
 .می شود قدردانی
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Abstract 

Introduction: Servant leadership is one of 

factors that influence organizational 

citizenship behavior. On the other hand, 

spirituality at work develops organizational 

citizenship behavior which can improve the 

performance of nurses and the quality of 

caring services provided by them. This 

study aimed to determine the direct effect 

of servant leadership on organizational 

citizenship behavior as well as the indirect 

effect of servant leadership on 

organizational citizenship behavior through 

mediation effect of spirituality. 

 

Materials & methods: This is a descriptive 

correlative study based on path analyzing 

among 152 nurses and 57 head nurses of 

training hospitals in Rasht. Samples were 

randomly selected by cluster sampling. 

Data were collected using servant 

leadership, organizational citizenship 

behavior and spirituality at work standard 

questionnaires and were analyzed using 

descriptive and inferential statistics and 

structural equation modeling. 

 

Findings: The results indicated that the 

status of servant leadership style for head 

nurses and the status of spirituality at work 

and organizational citizenship behavior for 

nurses are relatively desirable. The direct 

effects of servant leadership on 

organizational citizenship behavior (t=1.35, 

β=0.08), servant leadership on spirituality at 

work (t=2.05, β=0.18) and spirituality at 

work on organizational citizenship behavior 

(t=10.02, β=0.75) are all significant. The 

indirect effect of servant leadership on 
organizational citizenship behavior through 

the mediation effect of spirituality at work 

(t=6.21, β=0.6) is statistically significant. 

 
Discussion & conclusions: According to 

the findings, by servant leadership, nursing 

managers can enhance the spirituality at 

work and organizational citizenship 

behavior among nursing staff improving the 

quality of care provided for patients. 

 
Keywords: Servant leadership, rganizational 
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