
 

 51-15/ صفحه 5/ شماره 4/ سال 5931زمستان 

 

 دااگشنه صنعتی شارهود

 shm.2016.873/10.22044 شناسه دیجیتال: 

ر ورزشمدیریت منابع انسانی د هنشری  

 

 

با بررسی نقش  و رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان  در محیط کار تبیین نقش معنویت
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 چکیده

متغیرهای معنویت در محیط کار و رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی نقش بررسی تاثیر  ،هدف از پژوهش حاضر دف:ه

 .بودانجی رفتار شهروندی سازمانی با توجه به متغیر میوزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران  کارکنان

ان وزارت ورزش و معه آماری پژوهش را کلیه کارکن. جابودتوصیفی از نوع همبستگی  ،طرح پژوهش حاضر شناسی:روش

ها از طریق ی تصادفی ساده انتخاب شدند. دادهگیرنفر با استفاده از روش نمونه 072 ،که از این تعداد دادندجوانان تشکیل می

از  استفاده با رسشنامهپ مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی ،آوری و با استفاده از روش الگویابی معادالت ساختاریپرسشنامه جمع

تأیید  پرسشنامه نیز مورد روایی تحلیل روایی سازه، از طریق برآورد گردید. 7/2کرونباخ برای هر قسمت باالتر از روش آلفای

 قرار گرفت.

داری اثر معنی ،های تحقیق نشان داد که معنویت در محیط کار، رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانییافته ها:یافته

متغیرهای معنویت در محیط کار و رهبری  نقش معنادار ،نتایج پژوهشهمچنین  ؛( کارکنان دارند2R=70/2بر توانمندسازی )

سازمانی را در جامعة رفتار شهروندی  ،متغیرش میانجی نق و( 2R=35/2) بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی ،تحول آفرین

 د.کرپژوهش تأیید 

 ،متغیرهای معنویت در محیط کاربایستی میزان توانمندی کارکنان  به منظور ارتقاءهای تحقیق ه به یافتهبا توج نتیجه گیری:

 مورد توجه قرار گیرد.کارگیری سبک رهبری تحول آفرین هرفتار شهروندی سازمانی و ب

 .محیط کارن، معنویت در آفریسازمانی، رهبری تحول توانمندسازی، رفتار سازمانی، رفتار شهروندیکلیدی:  هایواژه

 E - mail: abakhshizadeh@ymail.com 93955349995 * نویسنده مسئول: تلفن: 

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.873
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 مقدمه

بل پیش ها، تغییرات سریع و غیرقامهمی مواجهند. برخی از این چالش ها و تغییرات بسیارها با چالشدر هزاره سوم، سازمان

ر در محیط کار، تغییرات در های گسترده در تکنولوژی اطالعات، تغییت فزاینده جهانی، توسعه و نوآوریبینی در محیط، رقاب

پذیری در محصوالت و خدمات قاضای فزاینده به کیفیت و انعطافهای جمعیت شناختی نیروی انسانی و مشتریان و تویژگی

مدن بر این چالش ای را برای فائق آقوهلکارکنان ظرفیت با8توانمندسازی ،. در این راستا(8511هستند )حسن پور و همکاران، 

 و پیچیده نامطمئن، شرایط بر غلبه منظوربه  و همچنین (0222، 0کیم؛ 8531صادقی و همکاران، گذارد )ها در اختیار می

( و 8517و همکاران،  آیباغی اصفهانیاست ) کارکنان یتوانمندساز دارد، قـرار مـدیران روی پـیش کـه راهی تنهای امروز، پویا

را توانمند سازند  -یعنی نیروی انسانی -های کنونی برای ادامه حیات خود باید مهمترین منبع و ابزار رقابتی خودسازمان

تنگناهای تجاری سده تنها راه مقابله با  ،رسد که توانمندسازی کارکنان(. در واقع چنین به نظر می0281و همکاران،  5)سوسان

(. به ویژه زمانی که تنگناها مستلزم مشارکت و کاربرد بیشتر 0283و همکاران،  1؛ گانل8511است )سلیمانی و مطهری،  08

مغزهای افراد همانند بازوانشان به کار افتد  این است که ،(. در واقع هدف توانمندسازی8517منابع انسانی است )پاک نیت، 

شوند  توانند موجب اثربخشی سازمانها همواره پیشنهاد کردند، زیردستانِ توانمند شده مییافته(. 8517ان، )واعظی و سبزیکار

 در توانمندسازی شده شناخته نقش وجود با ، اما(0222، 3؛ موی و هنکین8530فرهی و همکاران،  ؛8531)طریقی و غالمپور،

 (.8535است )عبودی و همکاران،  مبهم و و عوامل موثر بر آن محدود مفهوم توانمندسازی از ما درک مدیریت، تئوری و عمل

و همکاران،  2اند )گانلزمان بر توانمندسازی تاکید داشتهاندیشمندان و نویسندگان زیادی بر نقش مهم و حیاتی محیط سا

امر بپردازند که چه عوامل مطالعات علمی بیشتری به بررسی این  ،جا داردبر همین اساس ( و 0283، و همکاران 7تونگ؛ 0283

تحقیق  ،بنابراین با توجه به اهمیت این امر ؛دننمایشناختی و سازمانی آن را تسهیل میمحتوایی و محیطی و یا چه فرایندهای 

ندی را درصدد است تا به این امر بپردازد که چه عوامل محتوایی و محیطی و یا چه فرایندهای شناختی و سازمانی توانم حاضر

 دغدغة که آنجا ازاست.  محیط کارمعنویت در  ،بر اساس ادبیات موجود یکی از عوامل موثر در این حوزه نمایند.ل میتسهی

 وارد برای معنویت پدیدارشناسی، و ساختارگرایینظر  از است، آن مختلف اشکال با معنویت به پرداختن همواره بشر، امروز

 جدید رویکرد سبب همین به .(0228، 1)گیبسون دارد ارزش بسیاری ،زمانیسا و انسانی رفتار ادبیات و هامدل به شدن

)علی بخشی و است  کرده حرکت سازمانی معنویت هایشاخصه ابعاد و تبیین و بررسی سمت به مدیریت، و سازمان تحقیقات

 ،نی و قابل پرورش بودهمعنویت در محیط کار، درک و شناسایی بعدی از زندگی کاری یک فرد است که درو(. 8530همکاران، 

به  محیط کار(. معنویت در 0288، 3یابد )ریاسودین و پراباواثیمعنا در زندگی اجتماعی پرورش می ابه واسطه انجام کارهای ب

. (0283)بالل و همکاران، شود نجام دقیق کارها در نظر گرفته میعنوان احساس کاری خاص برای انرژی دادن به افراد جهت ا

کار معنادار )سطح فردی( لذت بردن از کار، ـ 8 کار بیشتر با سه مولفه، قابل شناسایی است که عبارتند از: معنویت در

)سطح گروهی( احساس پیوند با همکاران، احساس همبستگی ـ 0انرژی گرفتن از کار و احساس هدف در کار

طح سازمانی(، پیوند با اهداف ها )سبا ارزشهمسویی ـ 5پشتیبانی کارکنان از همدیگر و داشتن هدف مشترک

                                                 
1. Empowerment 
2. Kim 

3. Susan 

4. Ganle 

5. Moye and Henkin 

6. Ganle 

7. Tong 

8. Gibson 

9. Riasudeen and Prabavathy 
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 (.0288)ریاسودین و پراباواثی،  و مالحظه سازمان نسبت به کارکنانهای سازمان سازمان، پیوند با ارزش

 بهو  است گرفته قرار دییتأمورد  ،های مختلفرابطه مثبت میان معنویت در محیط کار و توانمندی شغلی کارکنان در فرهنگ

و  8لوتانز) دارداند که میان معنویت در محیط کار و توانمندسازی کارکنان رابطه وجود ف نشان دادههای مختلی پژوهشکل طور

مثبت با  صورت بهکردند که معنویت در محیط کار  دییتأدر پژوهش خود  ،(0227)لوتانز و همکاران (. 0227همکاران،  

مورد پشتیبانی قرار  ،تجربی صورت بهاین ادعا را  ،( نیز2028و همکاران ) 0توانمندی شغلی کارکنان مرتبط است. پژوهش آوی

است، به نحوی که این ررسی شده معنویت در محیط کار بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی ب نقشهمچنین ؛ داده است

 دوست قهفرخیفریدونی و علی (.8530؛ رودساز و بیشه، 0283، 5های مورد انتظار بوده است )هالوویارزیابی ازفراتر  ،نقش

ارتباط بین معنویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی ادارۀ کل ورزش و در تحقیقی به بررسی  ،نیز (8531)

 شهروندی رفتار با آن هایمؤلفه و سازمانی معنویت بین ارتباط بررسی این پژوهش، از پرداختند. هدف جوانان استان تهران

 معنویت بین معناداری و مثبت ارتباط که داد نشان تحقیق آنها نتایج .بود تهران استان جوانان و ورزش اداره کارکنان سازمانی

 هایمؤلفه بین از که داد نشان نیز گام به گام رگرسیون تحلیل نتایج همچنین ؛دارد وجود سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی

  .دارند را سازمانی شهروندی رفتار معنادار بینی پیش توانایی سازمان با همسویی و دینداری بامعنا، کار سازمانی، معنویت

تحول  رهبریاست.  رهبری تحول آفرین، قرار گرفتهاین تحقیق مورد بررسی یکی دیگر از عوامل موثر بر توانمندسازی که در 

انگیزش معنوی و  ،پیروان خودشود که در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند و برای به نوعی رهبری اطالق می ،آفرین

. رهبر تحول آفرین با استفاده از (0283، و همکاران 1)ستینکنند ها را هدایت میه فراهم و با نفوذ بر قلبشان، آنتوجه ویژ

از مهارت و  ،گذارد و عالوه بر ترکیبی از فرهی، رهبری الهامی و تحریک ذهنیریحه خویش بر تخیل دیگران اثر میجذابیت و ق

؛ 8513غرض و همکاران، های نامناسب توام با شکست را به موفقیت تبدیل کند )بیتواند موقعیت، میستادی برخوردار بودها

بخـشند  هـا معنـا مـیکننـد، بـه کـار آنپیروان خود را به رهبر تبدیل مـی ،رهبران تحول آفرین (.0283و همکاران،  3دینرت

دریافتند که پیروان رهبران تحول آفـرین  ،(0225) 7بونو و جاج(. 0281و همکاران،  2هرمان) کنندو استقالل کاری ایجاد می

بیشتر در کارکنان  دلیـل احـساس اسـتقالل، مالکیـت و احـساس تعلـق د. این باور شاید بهستنبـاور دارند که توانمندتر ه

بـا ـ 8 کننـد:ر پیروان خود انگیـزه ایجـاد مـیا سه شیوه دکنند که رهبران تحول آفرین بایـن ایـده را مطـرح می آنهاباشد. 

هـای ارتبـاط دهـی ارزشـ 5 تسهیل هویت اجتماعی کارکنـان در گـروه و سـازمانـ 0 افـزایش کفایت کارکنان

 .هـای کارکنـانکاری و سازمانی بـا ارزش

 شهروندی رفتارهای بر سازمانی عدالت و گراتحول یرهبر تأثیر یابیعنوان مدل با در پژوهشی ،(8530همکاران ) و مرادی

بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر دارد  گراتحول رهبری که دادند نشان جوانان و ورزش وزارت سازمانی کارکنان

ا کنند که رهبری تحـول آفـرین بـاین ایده را مطرح می ،(0225) و همکـاران 1رکاکـ(. 8530)مرادی و همکاران، 

کایـت مـی توانمندسازی حو  آفرینشـواهد بسیار قوی از ارتباط بین رهبری تحول  .است  توانمندسـازی پیـروان در ارتبـاط

 شـودمنجر به توانمنـدسـازی مـی ،تحول آفرینرهبری کنند که ـی از نویسندگان شواهدی ارائه میبرخ ،رای مثـال. بدنکنـ

                                                 
1. Lutthans 
2. Avey 
3. Holloway 

4. Cetin 

5. Deinert 

6. Herman 

7. Bono and Judge 

8.  Kark 
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نقش رهبری تحول  ،نیز( 8532حسن پور و همکاران )(. 0221، 0اوولیو؛ 0220اران، و همک 8؛ دیر0221)آوی و همکاران، 

دیگری نیز نقش  قاتیتحقهمچنین  اند.قرار داده دییتأدر بهبود توانمندی کارکنان بانک ملت در شهر تهران را مورد  آفرین

( را در ایجاد و تقویت 2مالحظات فردیو  3، ترغیب ذهنی1، انگیزش الهام بخش5نفوذ آرمانی) های رهبری تحول آفرینمولفه

و  3؛ کونینگ0222، 1وانکسیان و وایویو، 0283و همکاران،  7ویلنبروک) اندمورد بررسی قرار داده ،رفتار شهروندی سازمانی

 رهبری هایعنوان رابطه سبک با در پژوهشی ،نیز( 8532مرادی و همکاران )(. 0227، 82تویگ و همکاران، 0283همکاران، 

 ایران به این نتیجه دست یافتند که اسالمی جمهوری بدنی سازمان تربیت در سازمانی شهروندی رفتار و تبادلی - تحول آفرین

 رهبری های، سبکبوده متوسط بدنی تربیت سازمان کارشناسان سازمانی شهروندی رفتار و مدیران تحول آفرین رهبری میزان

 .سازمانی دارند شهروندی رفتار با یمعنی دار رابطة ،تبادلی – تحول آفرین

 قرار بسیار توجه مورد اخیر دهة دو در کار، در معنویت همانند که است سازمانی شهروندی رفتار پژوهش، این دیگر متغیر

 دو بیش از ،از زمانی که دنیس اورگان و همکارانش، برای اولین بار عبارت رفتار شهروندی سازمانی را به کار بردنداست.  گرفته

اند: رفتار فردی آگاهانه و با گونه تعریف کردهآنها رفتار شهروندی سازمانی را بدین (.0281، و همکاران 88)پاپسکوگذرد دهه می

شود و به صورت کلی کارکردهای سازمان را ارتقاء می با سیستم پاداش رسمی شناخته نمی بصیرت که مستقیماً و به صراحت

 در و موجود منابع طرف یک از که است مطلوبی وضعیت ،سازمانی (. رفتار شهروندی0222 و همکاران، 80دهد )پادساکوف

، 85)بکتون شودمی پر هزینه هایروش و رسمی نظارت هایشیوه به نیاز کاهش باعث دیگر، سوی از و را افزایش دسترس

 های رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از:در یک جمع بندی مولفه(. 0221

اد تـازه وارد یـا ی: کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکالت و وظایف مرتبط است. مانند کارکنانی که به افـرنوع دوست

 کنند.کم مهارت کمک می

ه بیشتر از حالت معمـول سـر رود. مثل فردی که از حداقل الزامات نقش فراتر میشود کان: به رفتارهای اختیاری گفته میوجد

 کند.ت زیادی را برای استراحت صرف نمیکارمندی که وق روند و یاکار می

 شود.کاری در رابطه با دیگران گفته میها و مشکالت ش کارکنان برای جلوگیری از استرسادب و مالحظه: به تال

 .استرفتار مدنی: تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان 

 .است مردی و گذشت: نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده آل سازمان بدون شکایتراد

رفتـار شـهروندی سـازمانی محسـوب  هـایاز جملـه مولفـه ،نزاکت نیز و جوانمردی کاری، دوستی، وجدان نوع اجتماعی، آداب

 . (0288، 81شوند )پراجوگو و درموتمی

اهمیـت ایـن  ،کانون توجه بسیاری از تحقیقات بوده است. مطالعـات معاصـر ،اخیرهای ر شهروندی سازمانی طی سالنقش رفتا

مثبـت میـان  های مختلـف رابطـهپژوهش. (8531)طریقی و غالمپور،  های امروزی ضروری شناخته استمتغیر را برای سازمان

                                                 
1.  Dvir 

2. Avolio 

3. Idealized Influence 

4. Inspirational Motivation 

5. Intellectual Stimulation 

6. Individual Consideration 

7. Willenbrock 

8. Wanxian and, Weiwu 

9. Koning 

10. Twigg 

11. Popescu 

12 Podsakoff 
13. Becton 

14. Prajogo and Dermott 
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بخشـی و همکـاران،  علـیانـد )ردهک دییتأسازمانی بر توانمندسازی کارکنان را  یرفتارهای شهروند جمله ازرفتارهای فرانقشی 

مشـارکت و باعث افزایش توانایی  تواندیم ،(. رفتار شهروندی سازمانی0282؛ نورمن و همکاران، 0221آوی و همکاران، ، 8530

ز فراتـر ا ،هـاحـل ایـن راه دستیابی بـه )توانمندسازی( که گردددر جهت رسیدن به اهداف  بهترهای حل راه افتنی درکارکنان 

بنابراین دالیـل منطقـی و تجربـی مناسـبی در جهـت وجـود ارتبـاط واقعـی میـان رفتارهـای  ؛کارمندان است توانمندی فردی

نفـوذ ) هـای رهبـری تحـول آفـریندیگری نیـز نقـش مولفـه قاتیتحقشهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان وجود دارد. 

مـورد بررسـی  ،( را در ایجاد و تقویت رفتار شهروندی سازمانی1ات فردیمالحظو  5، ترغیب ذهنی0، انگیزش الهام بخش8آرمانی

های متغیر رفتار شـهروندی سـازمانی در مولفههمچنین (. 0223، 2نیلسن و همکاران؛ 0281و همکاران،  3دکوستر) اندقرار داده

و  محـیط کـارمعنویـت در  رهبـری تحـول آفـرین، ،تحقیقات بسیاری نقش میانجی را در رابطـه متغیرهـای مختلـف از جملـه

 . (0223، 7گوموسلوگلو و ایلسیو؛ 0281توانمندسازی داشته است )لی و همکاران، 

که  دنمای ایفاء کشور ورزش در و حیاتی مهم بسیار نقش تواندمی متولی امر ورزش در کشوروان عن به جوانان، و ورزش وزارت

به  رو حجم به توجه با و راستا این در .است آن کارکنان توانمندی سطح بردن باال و مدیریتی مباحث به توجه در گرو ،این امر

 علمی سطح ارتقاء جهتبا کارکنان توانمند  سازمان یک داشتن کشور، در ورزشی و پژوهشی آموزشی، هایفعالیت گسترش

 عوامل موثر بر باید که شودمی احساس ضرورت مرحله، این این به رسیدن برای لذا ؛است ضروری یامر ،کشور ورزش

 منظور به الزم راهکارهای آن هایهبه یافت استناد با بتوان تا گرفته قرار بررسی مورد ،مجموعه این کارکنان توانمندی

تحول  رهبری پدیده بودن نوظهوراهمیت معنویت در محیط کار و  به توجه با رو این از .دکرارایه  اکارکنان ر توانمندسازی

یکی دیگر از نکاتی که . شودمی احساس تحقیق این انجام ضرورت ورزشی، هایسازمان در توانمندسازی مفهوم اهمیت و آفرین

 این بنابراین ؛نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در رابطه میان این متغیرهاست ،در این تحقیق به آن پرداخته شده است

 دهد:را مورد توجه قرار می اصلیسه پرسش به طور خاص، را مورد توجه قرار داده و  اتاین موضوعتحقیق 

 باشد؟ داشته کارکنان در توانمندی نقشی تواندتحول آفرین می رهبری آیا( 8)

 می کارکنان توانایی میزان افزایش سببو رددا توانمندسازی کارکنان مولفه با داری معنی رابطه ،معنویت در محیط کار آیا( 0)

 شود؟

شهروندی و سازمانی در رابطه بین متغیرهـای معنویـت، رهبـری تحـول آفـرین و توانمندسـازی  نقش میانجی متغیر رفتار( 5)

 گونه خواهد بود؟چ

از این رو در این مقاله تالش محققان بر این است تا نقش رهبری تحول آفرین و معنویت در محیط کار بر توانمندسازی با توجه 

و بررسی قرار گیرد و در  طالعهمورد م ،کارکنان وزارت ورزش و جوانان در میان به متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی

تا مدیران بتوانند تصمیمات مرتبط با این حوزه را بدرستی اتخاذ راهکارها و پیشنهاداتی ارائه گردد نهایت با توجه به نتایج، 

 .مشاهده کرد 8شکل  توان در قالب مدل مفهومی پژوهش به شرحنابراین کلیه روابط فوق را میب ؛نمایند

 

                                                 
1. Idealized Influence 

2. Inspirational Motivation 

3. Intellectual Stimulation 

4. Individual Consideration 

5. Decoster 

6. Nielsen 

7. Gumusluoglu and Ilsev 
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 مدل مفهومی تحقیق -5شکل 

 شناسیروش

 سؤاالتاز پرسشنامه استفاده شد.  ،های تحقیق نیزآوری دادهاست. به منظور جمع و کاربردی تحقیقی توصیفی حقیق حاضر،ت

به صورت  ،، موافق، کاماًل موافق( بودهظری ندارمف، نای لیکرت )کامالً مخالف، مخالاز نوع طیف پنج گزینه ،پرسشنامه نیز

، معنویت آفریندر برگیرنده چهار متغیر رهبری تحول  ،حضوری در بین پاسخگویان توزیع گردید. مدل مفهومی تحقیق حاضر

 برای. اندهگرفتمورد سنجش قرار  ،در محیط کار، رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی است که این متغیرها و ابعادشان

گیری متغیر معنویت اندازه برای(، 0222باس و آولیو،  سوال )اقتباس از پرسشنامه 7از  ،آفرینگیری متغیر رهبری تحول اندازه

 ،گیری متغیر رفتار شهروندی سازمانیاندازه برای(، 0225و همکاران،  سوال )اقتباس از پرسشنامه میلیمن 7از  ،در محیط کار

سوال یا گویه )اقتباس از  1از  ،گیری متغیر توانمندسازی( و به منظور اندازه8332ادساکف، باس از پرسشنامه اپسوال )اقت 2از 

عالوه  .گویه یا سؤال تشکیل شد 01از  ،بنابراین در مجموع پرسشنامه تحقیق حاضر ؛( استفاده شد8333، 8پرسشنامه اسپریتزر

 و آزمون فرضیات تحقیق از هادادهبرای تجزیه و تحلیل  ی پرسشنامه آورده شد.بر این، تعدادی سؤال جمعیت شناختی در ابتدا

و جهت سنجش 5از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت بررسی پایایی .استفاده شد0سازی معادالت ساختاریآزمون مدل

های برای آزمون .استفاده شد 3شده و میانگین واریانس تبیین1پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی برازش مدل ارائه شده و روایی

 آفرینبه منظور ارزیابی تأثیر رهبری تحول  ،تحقیق حاضر به کار گرفته شد. لیزرل و اساسپیاس افزاریمورد نظر دو بسته نرم

 و معنویت در محیط کار بر توانمندسازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است. بر این

 ،تعداد این از که نفر( بوده 381) 8531در سال  وزارت ورزش و جوانان کارکنان تمامی ،شامل تحقیق آماری اساس، جامعه

روایی عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.  به ساده استفاده از رابطه کوکران برای جامعه محدود و به صورت تصادفی با نفر 072

گیری و نیز مقدار مربوط به هر یک از متغیرهای اندازه ،مامی بارهای عاملی استاندارد شدهزمانی برقرار است که مقدار ت ،سازه

باشد. با توجّه به اینکه میانگین  3/2از  تربزرگمربوط به هر یک از متغیرهای اصلی  ،میانگین واریانس استخراج شده شاخص

توان یمبودند،  3/2از  تربزرگها و متغیرها گویهتمامی  برای راج شدهمیانگین واریانس استخمقادیر بارهای عاملی و شاخص 

توسط  ،همچنین روایی صوری پرسشنامه ؛قابل قبولی برخوردار است ایسازه از روایی ،نتیجه گرفت که پرسشنامه این تحقیق

ت سنجش پایایی نیز جهمورد بررسی قرار گرفت و اصالحات مدنظر ایشان اصالح گردید.  ،اساتید و خبرگان مسلط به این حوزه

                                                 
1. Spreitzer 

2. Structural Equation Modeling 

3. Cronbach’s α Values 

4. Confirmatory Factor Analysis 

5. Average Variance Extracted 

 رهبری تحول آفرین

 

رفتار شهروندی 

 سازمانی
 

 محیط کارمعنویت در 

 

 توانمندسازی
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های بود. شاخص 7/2بیشتر از  ،نیز هاساختاز ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی 

 8در جدول  ،بارهای عاملی استاندارد شده، میانگین واریانس تبیین شده و ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرهای تحقیق

 خالصه شده است. 

 ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق -5دول ج

 
 متغیرها

بار عاملی 
استاندارد 

 شده

ضریب 
آلفای 
 کرونباخ

میانگین 
واریانس 

 تبیین شده

 72/2 77/2 وظایف من به طور روشن مشخص و تعیین شده است. توانمندسازی

31/2 

 73/2 72/2 گیرم.ی دشوار را داوطلبانه بر عهده میمسئولیت انجام کارها
شود تا شخصاً در انجام وظایف محوله کنترل به من اجازه داده می

 داشته باشم.
11/2 75/2 

نظرات و  همیشه برای حل مسائل و مشکالت )واحد خود(
 دهم.پیشنهاداتی را ارائه می

22/2 72/2 

توانم به شیوه دلخواه اختیار به شکلی صورت گرفته که میتفویض 
 م دهم.کارم را انجا

77/2 18/2 

ه میزان کافی در اختیارم اطالعات و منابع الزم جهت انجام کار ب
 گیرد. قرار می

73/2 11/2 

تصمیمات سازمان  نسبت به میزان مشارکتی که اجازه دارم در
 داشته باشم، رضایت کافی دارم.

73/2 17/2 

هایم عالیتانجام ف مرا در، همواره مافوق سازمانی من با نظارت خود
 .کندکنترل می

23/2 38/2 

معنویت در محیط 
 کار

 71/2 22/2 .هستم متعهد شرکت انداز چشم به من

22/2 
 

 12/2 71/2 .دارد توجه کارکنانش به واقعا شرکت
 من به اینکه خاطر به گزینممی بر را چالشی اهداف کارم برای

 .دارم ایمان شرکتم
71/2 77/2 

 72/2 73/2 .است دار معنی برایم ،دهممی انجام که کاری
 75/2 12/2 .امیک خانواده از عضوی شبیه شرکت در که کنممی احساس 

 باالیی برخوردار اولویت از کارکنان برای کار کیفیت شرکت در

 .است
77/2 12/2 

 73/2 71/2 کند.می را تالشش بیشترین کسی هر شرکت، در

رهبری تحول 
 آفرین

کند که برایش احترام قایل طوری رفتار میق من در شرکت مافو
 .شویم

23/2 73/2 

21/2 
 

های اساسی خود صحبت باورها و ارزشدرباره مافوق من در شرکت 
 .کندمی

27/2 77/2 

ی گروهی درباره بر اهمیت داشتن حس همکارمافوق من در شرکت 
 .کندمأموریت تاکید می

72/2 71/2 

مورد بررسی قرار  ،هد که مشکالت را از زوایای مختلفاز من می خوا
 .دهم

72/2 11/2 

دهد که اهداف دست ه ما امیدواری میمافوق من در شرکت ب
 .یافتنی خواهند بود

11/2 73/2 

 12/2 15/2 .گذاردبرای راهنمایی و آموزش وقت میمافوق من در شرکت 
 18/2 23/2 .سترش دهمهایم را توسعه و گکند تا تواناییکمک می

رفتار شهروندی 
 سازمانی

 11/2 23/2 .کنم زودتر از زمان معمول سرکار خودم حاضر شومسعی می

33/2 

شود باید صادقانه کار در قبال حقوقی که به من داده می اعتقاد دارم
 .کنم

71/2 71/2 

 71/2 77/2 کنمل میهای سازمان توجه دارم و به آنها عمبه اطالعیه و بیانیه
وقت زیادی را صرف اعتراض و شکایت درباره مسائل بی اهمیت نمی 

 .کنم
72/2 73/2 

 75/2 77/2 .مراقب تاثیر اعمال خود بر همکارانم هستم
حتی اگر از من درخواست نشده  ،کنمبه کارکنان جدید کمک می

 .باشد
73/2 78/2 
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 هایافته

های آماری ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، قبل از تجزیه و تحلیل دادهبه منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه

شناختی توصیف شوند. در تحقیق حاضر، سه متغیر جنسیت، سن و تحصیالت به های جمعیتاین اطالعات و داده ،الزم است

ن متغیرهای جمعیت شناختی بر مبنای بندی هر یک از ایشناختی در نظر گرفته شدند که طبقه عنوان متغیرهای جمعیت

 مشخص شده است.  0پاسخ دهنده در جدول  072

 جمعیت شناختی توصیف متغیرهای -2جدول 

 فراوانی و درصد  شناختیمتغیر جمعیت

 درصد( 17)  051 مرد جنسیت

 درصد( 85) 52 زن

 درصد( 71/02) 32 سال 52کمتر از  سن

 درصد( 13/71) 028 سال 32تا  58

 درصد( 18/1) 85 سال 32بیشتر از 

 
 سطح تحصیالت

 درصد( 22/82) 07 دیپلم و پایین تر

 درصد( 00/20) 821 کاردانی و کارشناسی

 درصد( 77/07) 73 ترکارشناسی ارشد و باال

تمامی شود، رابطه نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می 5جدول  در ،ضرایب همبستگی میان متغیرهای تحقیق

دار بودن رابطه بین متغیرهای فرضیات دار است. با توجّه به معنادرصد معنا 33متغیرهای فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 

 سازی معادالت ساختاری پرداخت.توان به آزمون فرضیات تحقیق بر مبنای مدلمی ،تحقیق

 ضریب همبستگی میان متغیرها -9جدول 

 (4) (9) (2) (5) متغیرها

    8 رهبری تحول آفرین  (8

   8 23/2* محیط کارمعنویت در  (0

  8 25/2* 20/2* رفتار شهروندی سازمانی (5

 8 30/2* 23/2* 32/2* توانمندسازی (1

    .دار است معنی( ≥ 28/2P)* در سطح 
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 های معادالت ساختاری پژوهشنتایج مدل -2شکل 

 
 .دهدمی نشان را تی تخمین استاندارد و معناداری حالت در گیریاندازه که شد حاصل باال مدل تصحیح، مرحله چند از پس

نشان داده شده است. در این جدول با توجّه  1در جدول  ،سازی معادالت ساختارینتایج آزمون فرضیات تحقیق بر مبنای مدل

درصد مورد  33شده است(، فرضیات در سطح اطمینان  31/0باالتر از  برای تمامی فرضیات تی)قدرمطلق آماره  تیبه آماره 

، معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی آفریننتیجه رسید که رهبری تحول  توان به اینبنابراین می ؛اندگرفتهتأیید قرار 

توان نتیجه گرفت همچنین می ؛ردتأثیر دا وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایرانسازمانی بر توانمندسازی کارکنان در 

داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارند. با توجّه به مقادیر تأثیر مثبت معنی ،و معنویت در محیط کار آفرینکه رهبری تحول 

، معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی آفرینتوان به این نتیجه رسید که تأثیر رهبری تحول یممثبت ضرایب مسیر نیز 

برای فرضیه اول  25/2انی بر توانمندسازی کارکنان از نوع خطی، مثبت و مستقیم هستند. به عنوان نمونه ضریب مسیر سازم

کارکنان به احتمال  رفتار شهروندی سازمانیبه میزان یک واحد بهبود یابد،  محیط کارمعنویت در دهد که اگر تحقیق نشان می

توان به همین ابد و برعکس. مقادیر ضریب مسیر مثبت سایر فرضیات را هم مییواحد افزایش می 25/2درصد به میزان  33

خالصه شده است. مقدار ضریب تعیین مربوط به (، 1)در جدول  ،صورت تفسیر کرد. مقادیر ضرایب تعیین متغیرهای وابسته نیز

است. این مقدار نشان  70/2برابر  وندی سازمانیبر رفتار شهر ،محیط کارو معنویت در  آفرینرهبری تحول متغیرهای تأثیر 

درصد از تغییرات متغیر وابسته رفتار شهروندی  70 ،اندو معنویت در محیط کار با هم توانسته آفریندهد که رهبری تحول می

یر متغیرهای دهد و مربوط به ساگیری را نشان میخطای اندازه ،درصد مابقی نیز 01بینی یا تبیین کند. سازمانی را پیش

ها پرداخته نشده است. مقدار ضریب تعیین مربوط به تأثیر اثرگذار بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی که در این تحقیق به آن

 35/2برابر  ،، معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی بر توانمندسازی کارکنان نیزآفرینمتغیرهای رهبری تحول 

درصد از تغییرات متغیر وابسته توانمندسازی را  35 ،اندمتغیر یاد شده با هم توانسته 5دهد که یاست. این مقدار نشان م

دهد و مربوط به سایر متغیرهای اثرگذار بر گیری را نشان میخطای اندازه ،درصد مابقی نیز 17بینی یا تبیین کند. پیش

 است.ها پرداخته نشده توانمندسازی است که در این تحقیق به آن

 رهبری تحول آفرین

 

رفتار شهروندی 

 سازمانی
 

 محیط کارمعنویت در 

 

 توانمندسازی

 

t=  ،22/3  β = 31/2   

t=  ،07/7  β = 37/2   

 

t=  ،00/1  β = 25/2   

 

t=  ،35/1  β = 22/2   

 

t=  ،52/82  β = 28/2   
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مختلفـی در نظـر  8«ازنـدگیی برهاشـاخص»برای تعیین برازندگی مدل ارائه شده در تحقیق به کمک تحلیل عـاملی تأییـدی 

بدست آمده برای مدل به تنهایی دلیل  هایشاخصاز  هر یکبه طور کلی، . اندشدهنشان داده  3گرفته شده است که در جدول 

هـای جـدول شاخص را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد. هاشاخصبرازندگی مدل یا عدم برازندگی آن نیستند، بلکه این 

، از وضعیت مناسبی برخـوردار اسـت و برازش که الگو در جهت تبیین دهدمینشان و  استها شاخصاین  ترینمهمگر بیان ،زیر

  .استهای مشاهده شده حاکی از تناسب مدل با داده ،هاتمامی این شاخص

 

 برازش مدل هایشاخص -1ل جدو

 حد مجاز مقدار شاخص نام شاخص

 5ر از کمت 28/0 آزادی( دو بر درجهخی)

GFI )3/2باالتر از  30/2 )نیکویی برازش 

RMSEA )23/2کمتر از  278/2 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

CFI (یافته تعدیل برازندگی) 3/2باالتر از  32/2 

AGFI (شده تعدیل برازش نیکویی) 1/2باالتر از  31/2 

NFI (شده نرم برازندگی) 3/2باالتر از  35/2 

NNFI (نشده نرم زندگیبرا) 3/2باالتر از  33/2 

 گیریبحث و نتیجه

های ی پژوهشکل طور بهدند. کراثر مثبت معنویت در محیط کار بر توانمندسازی کارکنان را تایید  ،یافته های پژوهش حاضر

خشی و همکاران، علی ب) داردرابطه وجود  ،اند که میان معنویت در محیط کار و توانمندسازی کارکنانمختلف نشان داده

این امر را مورد تایید قرار داده است و با  ،(. نتایج تحقیق حاضر نیز0282؛ آوی و همکاران، 0227لوتانز و همکاران، ؛ 8530

نتایج پژوهش نشان داد که متغیر معنویت در محیط کار بر بروز همچنین  است؛ نتایج سایر تحقیقات یاد شده همراستا

( که در تحقیق 0283نتایج تحقیق هالووی )تاثیر مستقیم و مثبت دارد که این امر با  ،نی کارکنانرفتارهای شهروندی سازما

همچنین این امر با نتایج  ؛کاماًل همخوانی دارد ،خود تاثیر معنویت بر رفتارهای شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار داد

                                                 
1. Goodness of Fit 

 آزمون فرضیات تحقیق -4جدول 

 نتیجه فرضیه 2R تیآماره  (β) ضریب مسیر فرضیات تحقیق

 00/1 25/2 بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد. محیط کارمعنویت در 
70/2 

 تأیید

 تأیید 35/1 22/2 رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد.

 07/7 37/2 ر توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد.بمحیط کار  معنویت در 

35/2 

 تأیید

 تأیید 22/3 31/2 رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد.

 تأیید 52/82 28/2 رفتار شهروندی سازمانی بر توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد.

 شهروندی رفتار معنویت در محیط کار از طریق متغیر میانجی
 سازمانی بر توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد.

 تأیید 32/7 50/2

 شهروندی رفتار رهبری تحول آفرین از طریق متغیر میانجی
 سازمانی بر توانمندسازی کارکنان  تأثیر دارد.

 تأیید 72/1 51/2
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 می کارکنان توانمندسازی باعث ،معنویت در محیط کار بنابراین ؛دکامالً مطابقت دار ،(8530حاصل از تحقیق رودساز و بیشه )

 در محیط بودن معنوی بر عالوه را خود افراد که شودمی باعث کار به آنها ایمان و افراد اعتقادات معنوی که صورت بدین شود؛

 معنویت واقع در .آورند فراهم را خود و روانی زیستی سالمتی موجبات و دهند توسعه و تقویت تخصصی و شغلی لحاظ از ،کار

بنابراین  ؛است دیگر طرف از رفتارهای کارمندان و هاارزش اعتقادات و و طرف یک از شغل و نقش الزامات بین تطابق ،شامل

که  کارکنان شوند غیررسمی میان ارتباطی هایشبکه گیریشکل سببمدیران با ترویج معنویت در شرکت  شود،پیشنهاد می

بنابراین پیشنهاد می  ؛شودمی آنان در توانمندی همچنین افزایش و کارمندان مشارکت حس افزایش باعث ،نوبه خود این امر به

هایی جهت تقویت معنویت در مدیران و کارکنان اقدام نمایند تا از این طریق میزان زارت ورزش و جوانان با اتخاذ گامد وشو

 توانمندی آنان را افزایش دهند.

د. این یافته با نتایج سایر محققان کراثر مثبت رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان را تایید  ،پژوهش حاضرهای یافته

ت که توان گف(. در تبیین این یافته می0221، اوولیو؛ 0220؛ دیر و همکاران، 0221همسو و هماهنگ است )آوی و همکاران، 

کنند و در نهایت در پیشبرد و ر ارضای نیازهای کارکنان بازی مینقش محوری د های که دارند،رهبران تحول آفرین با ویژگی

اثر مثبت رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی  ،های پژوهش حاضری آنان موثر هستند. همچنین یافتهبهبود توانمند

ویلنبروک و همکاران، ؛ 8532و همکاران،  مرادی)همسو و هماهنگ است  ،ها. این یافته با نتایج دیگر پژوهشدکررا تایید 

 آفرین. در واقع رهبران تحول (0227، و همکاران 0تویگ، 0283و همکاران،  8؛ کونینگ0222، وانکسیان و وایویو، 0283

کنند. رفتار مناسب به هنجارشان جلب می الگوهای نقش مورد قبول و مشروعی هستند که توجه کارکنان را به نوع دوستی و

دهند و پیروان نیز با این گونه رهبران ی برای برخورد با اجتماع قرار میان تحول آفرین در این زمینه خود را الگویرهبر

توان نتیجه گرفت که با توجه به نتایج پژوهش میبنابراین  ؛دهندارهای آنان را سرمشق خود قرار میرفت ،همانندسازی کرده

ول آفرین در ارتقای توانمندسازی کارکنان و بهبود رفتار شهروندی سازمانی حاضر در خصوص اهمیت مطرح شده رهبری تح

هبری تحول آفرین در رای را برای شناخت، سنجش و ارتقای سطح توجه ویژهوزارت ورزش و جوانان آنان، الزم است مدیران 

ست جهت جذب رهبران تحول آفرین وزارت ورزش و جوانان در درجه نخ ،شوددارند. در این راستا پیشنهاد می سازمان مبذول

 و سپس تشویق، حمایت و پرورش بیشتر این سبک رهبری تالش نمایند.

کرد که این یافته با نتایج اثر مثبت رفتار شهروندی سازمانی بر توانمندسازی کارکنان را نیز تایید  ،های پژوهش حاضریافته

همسو و هماهنگ است.  ،(0223و نیلسن و همکاران ) (0282(، نورمن و همکاران )0221های آوی و همکاران )پژوهش

یفه ظدهند و به احتمال بسیار زیاد فراتر از وگیری فعالی به نقش کاری نشان میان با رفتار شهروندی سازمانی، جهتکارکن

روندی سازمانی دهند. فرضیه مربوط به متغیر میانجی رفتار شههای خود را رشد میکنند و میل کمک به سازمانخود عمل می

و توانمندسازی مورد تایید قرار گرفت که این امر با نتایج  محیط کار، معنویت در آفریندر رابطه متغیرهای رهبری تحول 

متغیر رفتار  ای؛ لذا با توجه به اثر واسطهستا همراستا ،(0223سلوگلو و ایلسیو )( و گومو0281تحقیقات دکوستر و همکاران )

تواند به واسطه بهبود رفتار محیط کار و رهبری تحول آفرین، می د که معنویت درکر توان بیانیشهروندی سازمانی م

به عنوان  ،یران بایستی به تقویت رفتار شهروندی سازمانیبنابراین مد ؛شهروندی سازمانی، توانمندی آنان را نیز افزایش دهد

این مهم در راستای  زیراای را مبذول دارند، جه ویژهتو ،رمندانیک سرمایه گذاری پربازده برای دستیابی به توانمندسازی کا

 مدیران شود،پیشنهاد می همچنین ؛بسیار حائز اهمیت است ،های آنانانسانی و رشد و شکوفایی توانایی بالندگی نیروی

 ایجاد تالش کنند و با سازمان در شهروندى رفتارهاى شدن تر اثربخش براى مناسب، ها و راهبردهاىتسیاس وضع با سازمانى

                                                 
1. Koning 

2. Twigg 
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 .تسهیل نمایند را شهروندى رفتار ایجاد حد زیادى تا کارکنان به پاداش ارائه براى منطقى و منظم هاىسیستم

قاعده از این  ،ها و موانعی همراه است. پژوهش حاضر نیزویژه در علوم انسانی با محدودیت روشن است که انجام هر پژوهش، به

ت ساختاری علیت را است. طرح مطالعه حاضر و استفاده از الگویابی معادال بوده ها و موانعی همراهدیتمستثنی نبوده، با محدو

م این امر به آورند، انجاتری را برای بررسی علیت فراهم میرساند. از آنجا که طراحی مطالعات طولی، فرصت بیشبه اثبات نمی

اجرا شده است، بنابراین تعمیم نتایج آن به افراد زارت ورزش و جوانان وشود. این پژوهش روی کارکنان پژوهشگران توصیه می

های ، این پژوهش در سازمانشودورت پذیرد. از این رو پیشنهاد میهای دیگر به دلیل متفاوت بودن باید با احتیاط صو سازمان

گیری بهتر در این حوزه بیانجامد. یجه، به نتهای مورد مطالعه شدهد تا منجر به درک بهتری از پدیدهدیگر نیز تکرار شو

اند که محدودیت خاص های خود گزارش دهی بودهش جهت جمع آوری اطالعات پرسشنامهابزارهای مورد استفاده در این پژوه

 های خود، عالوه بر استفاده از پرسشنامهشودرار داد. به همین جهت پیشنهاد میمربوط به این نوع ابزارها را باید مدنظر ق

در پایان بایستی  های میدانی نیز برای سنجش متغیرها استفاده شود.، مشاهده و بررسیهای دیگری مانندی از روشگزارش

از تاثیر معنویت در محیط کار، رهبری  کلی دیدی کسب منظور به تحقیق با مطالعه این میتوانند اذعان داشت که مدیران

ری این متغیرها با توجه به نتایج آن و علم به تأثیرگذا ،انمندی کارکنان بهره بردهو رفتار شهروندی سازمانی بر تو آفرینتحول 

روی این ابعاد تمرکز  ،دشو؛ بنابراین به مدیران پیشنهاد میهایشان اقدام نمایندهای نیروی انسانی سازمانبه ارتقاء قابلیت

عوامل دیگری نیز ممکن است بر توانمندسازی  ،ن شدهعالوه بر آنچه در این پژوهش بیا شود،در پایان اذعان می نمایند.

های به آن پرداخته نشده باشد. در مواردی نیز برای استفاده کاربردی نیاز به پژوهش ،کارکنان اثرگذار باشد که در این تحقیق

 تاییدی و تکمیلی وجود دارد.

 منابع
نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان (. 8517) .صادق محمد ،ضیائی و عباس، نرگسیان؛ سعید ،آیباغی اصفهانی

 . 12-27، (8)8نشریه مدیریت دولتی،  .دانشگاه تهران

پژوهشی ـ  فصلنامة علمی .قش معنویت اسالمی در بروز رفتار شهروندی سازمانی(. ن8530) ، مجید.بیشه حبیب و ،رودساز

 .821-18، (1)8مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 

 .(. بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمندسازی کارکنان8511) .نوروزی، مجتبی و عباسی، طیبه پور، اکبر؛حسن

 .812-833، (8)83های مدیریت در ایران، پژوهش

تبیین مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان (. 8531) .لقمانی، محسن و ، احدیه؛ عیدی، حسین؛ ناصری بلنگرد، ولیصادقی

 .38-18، (0)0ورزش،  در انسانی منابع مدیریت .سازمانیبر اساس اعتماد 

و  ورزش ادارات کل کارکنان شهروندی رفتار بر سازمانی تعهد گانة سه نقش (. بررسی8531) .غالمپور، محمد و رسول طریقی،

 .311-373، (1)7 ورزشی، مدیریت .کشور جوانان

 کل اداره کارکنان توانمندسازی در معنوی رهبری نقش .(8530) .بهار، غالمرضا شعبانی و بخشی، محسن؛ صمدی، عباس علی

 .30-57، (5)3ورزشی،  فصلنامه مدیریت .همدان استان جوانان و ورزش

 توانمندسازی تعاملی الگوی (. طراحی8530) .حسن طالیی، محمد و ابراهیم؛ باقری، مسعود فرهی، علی؛ سنجقی، محمد 

 .10-8، (11)88فصلنامه راهبرد دفاعی،  .مسلح نیروهای در ارتباطات ت واطالعا فناوری بر مبتنی انسانی سرمایة
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Abstract 

Objective: The purpose of the present research work was to explain the role of spirituality 

and transformational leadership on employee’s empowerment in the Ministry of Sport and 

Youth in Iran. Furthermore, the role of organizational citizenship behavior in moderating the 

relationship between these variables was evaluated. 

Methodology: The present study was considered as descriptive-correlation. The studied 

population included all employees of this ministry, out of which, 270 were selected by simple 

random sampling. Data was collected through questionnaires and analyzed using structural 

equation modeling (SEM). Validity of each part was estimated via the Cronbach’s Alpha 

method. Through analysis of construct validity, its validity was confirmed.  

Results: The results of path analysis showed the significant impacts of spirituality and 

transformational leadership on employee’s empowerment (R2 = 0.72). Likewise, the impacts 

of spirituality and transformational leadership on the organizational citizenship behavior (R2 = 

0.53) as well as moderating the relationship between these variables were confirmed. 

Conclusion: According to the research findings, should be followed spirituality, 

organizational citizenship behavior and development of transformational leadership style for 

the improvement of empowerment. 

Keywords: Empowerment, Organizational Behavior, Organizational Citizenship Behavior, 

Transformational Leadership, Spirituality. 
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