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Abstract 

Purpose:  The aim of this study was to investigate the relationship between transformational 

leadership style and employees’ feelings of energy through the mediating role of organizational 

citizenship behavior. 

Method: The Methods of the present study was a cross-sectional correlational study. The 

statistical population of this study consisted of all employees of a governmental organization from 

where, using random sampling method, 253 people were selected and asked then to complete the 

study scales including transformational leadership, organizational citizenship behavior and 

employees’ feelings of energy. To test the hypotheses, the collected data were analyzed using 

Structural Equation Modeling (SEM) technique in Smart-PLS statistical software.  

Findings: The results of data analysis showed that the coefficients of the effect of transformational 

leadership on organizational citizenship behavior is equal to 0.34, transformational leadership on 

employees’ feelings of energy is equal to 0.43, and organizational citizenship behavior on 

employees' feelings of energy is equal to 0.17. The results of the path analysis indicated that 

organizational citizenship behavior plays a mediating role for the relationship between 

transformational leadership and employees’ feelings of energy. The additional analysis showed 

that among the components of transformational leadership style, the inspirational motivation 

component has the greatest effect on the employees’ feelings of energy compared to other three 

components. 

Keywords: transformational leadership, Feelings of Energy and organizational sitisenship 

behavior 
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 چکیده
 رفتار  ميانجي   نقش   آزمون   و  کارکنان  شناختيروان  انرژي   و   تحولي   رهبري   بين  ي رابطه  يمطالعه  حاضر   پژوهش  هدف:  هدف

 . بود  کارکنان شناختيروان انرژي و تحولي  رهبري بين  سازماني شهروندي 

-شرکت   از  یکي  کارکنان  يکليه  شامل  پژوهش  این  آماري  يجامعه  و  بوده   مقطعي  همبستگي  نوع  از  حاضر  پژوهش  روش  :روش

 شامل  پژوهش  هايپرسشنامه  هايسؤال   به  سپس  و  انتخاب   نفر  253  تعداد  تصادفي،  گيرينمونه  از  استفاده   با  که   بود  دولتي  هاي

 هايداده   ها،فرضيه   آزمون  جهت.  دادند  پاسخ  کارکنان   شناختيروان  انرژي  و  سازماني  شهروندي  رفتار  تحولي،  رهبري  هايمقياس

 . قرار گرفت وتحليلتجزیهمورد  Smart-PLS 3 آماري افزارنرم کمک با  با روش تحليل معادالت ساختاري و شده آوريجمع

 رهبري  ،34/0  با  برابر  سازماني  شهروندي  رفتار  بر  تحولي  رهبري  تأثير  ضرایب  که  داد  نشان  هاداده   وتحليل تجزیه  نتایج   :هایافته 

. است  43/0  با  برابر  کارکنان  شناختيروان  انرژي  بر  سازماني  شهروند  رفتار  و  17/0  با  برابر  کارکنان  شناختيروان  انرژي  بر  تحولي

 شناختيروان  انرژي  و  تحولي  رهبري  بين  ميانجي  نقش  سازماني  شهروندي  رفتار  که  بود  آن  از  حاکي  نيز  مسير  تحليل  هايیافته

-الهام  انگيزش يمؤلفه تحولي،  رهبري هايمؤلفه بين از که  داد نشان ها داده  وتحليل تجزیه نتایج چنين،هم. کندمي اءایف کارکنان

 . است کارکنان شناختيروان  انرژي بر  تأثير ميزان بيشترین داراي  بخش

 سازماني  شهروند رفتار و  کارکنان شناختيروان انرژي تحولي،  رهبري :کلیدی هایواژه 

 

 مشاوره و بالینی شناسیروان هایپژوهش 
 آزاد   دسترسي https://tpccp.um.ac.ir پژوهشي  مقاله
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 مقدمه 
-شغلي   تقاضاهاي   با   سازگاري   ميزان   بيشترین   از   که   هستند   کارکناني   استخدام   و   گزینش   دنبال   به   ها سازمان 

  و   فردي   عملکرد   اثربخشي   براي   الزم   شرط   یک   این   چند   هر    که   رسد مي  نظر   به   اما   باشند؛   برخوردار   1شان 

  از   برخورداري  ضمن   که   دارند   نياز   کارکناني   به   ها سازمان .  نيست   کافي   شرط  اما   شود مي   محسوب   سازماني 

  برخي  ، راستا   همين   در .  باشند   برخوردار   نيز   کافي   مثبت   انرژي   و   پویایي   از   شغل،   احراز   براي   الزم   ي اوليه   عوامل 

  انرژي   تحليل   ها، سازمان   ي دغدغه   بيشترین   که   اند داشته   بيان   و   کرده   مطرح   را   2انساني  انرژي  بحران   پژوهشگران 

  فراواني  سهم  کارکنان  شناختي روان  انرژي  واقع،  به  .( Loehr & Schwartz, 2006)  است  کار  محيط  در  انساني 

  عنوان به  کارکنان  شناختي روان  انرژي  موضوع  اساس،  این  بر . دارد  ها آن  کاري  وظایف  آميز موفقيت  اجراي  در 

  و   فردي   اهداف   تحقق   ميزان   بر   تأثيرگذار   و   مهم   عوامل   از   یکي   عنوان به   چنين هم   و   باال   عملکرد   محرک   یک 

 . است   گرفته   قرار   سازماني   ي حوزه   متخصصان   و   پژوهشگران   موردتوجه  سازماني، 

  باعث   که  شودمي  تعریف  سازمان  یک  بر  حاکم  مثبت  نيروي   عنوانبه  کارکنان  شناختيروان   انرژي

  شود مي  سازمان  ایيیپو  و   تحرک  افزایش  چنينهم  و  کارکنان  رفتاري  و   عاطفي  شناختي،  يبالقوه    تهييج 

(Cole et al., 2012; Li et al., 202; Vogel & Bruch, 2011)  .انرژي   گرفته،  صورت  مطالعات  با  مطابق  

  روي  بيشتري  تمرکز  و  خالقيت  بيشتر،  انرژي  احساس  ضمن  کارکنان  که  شودمي  باعث  کارکنان  شناختيروان 

 تأثير   چنين،هم  و  کنند  فکر  مشکالت  مورد  در  تريسازنده   شکل  به  باشند،  داشته  انجامشان  حال  در  کارهاي

 ,.Atwater & Carmeli, 2009; Peng et al)باشند داشته  سازماني فضاي  در خود  همکاران  دیگر  روي  مثبتي

2022; Lykken, 2005)  .کند مي  تسهيل  را  کارکنان  شغلي  عملکرد  کارکنان  شناختين روا  انرژي  باالي  سطح  

  به   منجر  نهایت   در   موضوع  این   که   کنندمي  تهييج   را   بيشتري   تالش  یکدیگر  برانگيختن  طریق  از  کارکنان  و

 . (Schippers & Hogenes, 2011) شودمي سازمان عملکرد ارتقا

  ماهيتي   بلکه  نيست،  شناختيروان  ثابت  ویژگي  یک  افراد  انرژي  که   است  داده   نشان  مطالعات  نتایج

 از  سازمان  آن  رهبر  سازمان،  یک  در.  (Cameron, 2012)  دارد  انتقال  و  یادگيري  قابليت  و  داشته  واکنشي

 Ghanbari)  شود مي  محسوب  سازماني  و   فردي   نتایج  کارکنان،  رفتارهاي  تبيين   در   تأثيرگذار  و   مهم  عوامل

& Eskandari, 2014; Radi Afsouran et al., 2020)   اثرگذاري   سازمان  در   مثبت   انرژي  حفظ  و  خلق  در  که  

  گونه ینا (Mintzberg , 2009) مينتزبرگ توسط   موضوع این . (Tiliuta & Diaconu, 2021)  دارد معناداري

  رهاسازي   به   کمک   بلکه   نيست،   بزرگ   کارهاي   انجام   و   زیرکانه   هاي تصميم   اتخاذ   رهبري، » :  که   است   شده مطرح 

 
1. human energy crisis 

2. job demands 
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  ( Ramalho et al., 2014)  ران همکا   و   رامالهو  همچنين .  «دارد   وجود   افراد   در   طبيعي   طور به   که   است   مثبتي   انرژي 

 .شود مي  کاري   هاي تيم   اثربخشي   باعث   زا انرژي   رهبران   وجود   که   ساختند   آشکار   خود   پژوهش   در 

  و   کند مي  ایجاد   سازماني   بلندمدت   تغييرات   براي   اي شالوده   و   اساس   که   رهبري   هاي سبک   از   یکي 

  تواند مي   که   است    1تحولي   رهبري   سبک   سازد، مي   ميسـر   سـازماني   بـراي   را   واالتري   و   باالتر   اهداف   به   دسترسي 

  ( Burns, 1978)  بورنز   توسط   بار   اولين  تحولي   رهبري .  کند   نقش   ایفاي   هم  کارکنان   شناختي روان   انرژي   در 

 & Bass, 1985; Bass & Avolio, 1997; Bass)   پرداختند   آن   ي توسعه   به   دیگري   افراد   بعد   و   شد   مطرح 

Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2011 )  . مثبتي   اثر   تحـولي   رهبري   دهد مي   نشان   که   دارد   وجود   مختلفي   شواهد  

  اي مالحظه قابل   نقش   طور همين   و   دارد   سازماني   و   فردي   سطح   در   کارکنان   عملکرد   و   شغلي   هاي نگرش   روي 

 ;Atwater & Carmeli, 2009; Dolle, 2012)   کند مي  ایفاء   کار   محيط   در  کارکنان   شناختي روان   انرژي   در 

Golparvar et al., 2010; Kunze & Bruch, 2010; Yngve, 2014; Zhu et al., 2012 )  . سان   رابطه   این   در  

  دنبال   به   و   کند مي  درک   را   د افرا   نيازهاي   تحولي   رهبر   که   معتقدند  ( Sun & Anderson, 2012)     اندرسون   و 

  هاي ارزش  به   توسل   با   تحولي   رهبر .  است   خودشکوفایي   و   باالتر   سطوح   به   دستيابي   جهت   نيازها   این   ارزیابي 

  ها آن   فردي   منابع   و   انرژي   و   داده   افزایش   اخالقي   مسائل   به   نسبت   را   ها آن   آگاهي   کند مي  تالش   پيروان،   اخالقي 

  و   انگيزش   سطح   آن   در   که   دارد   اشاره   فرایندي   به   تحولي   رهبري   واقع،   در .  کند   بسيج   سازمان   اصالح   براي   را 

   . (Afjehi, 2011; Radi Afsouran, 2018)   یابد مي   افزایش   پيروان   در   هم   و   رهبر   در   هم   اخالق 

 کنند مي  تعریف  رهبري  از  نوعي  عنوانبه   را  تحولي  رهبري (Simola et al., 2012)  همکاران  و  سيموال 

  تحول،   باعث  که  طریقي  به   است؛  شده   دهيسازمان  جمعي  هدف  یک  حول  ذینفع   هاي گروه   روابط  آن  در  که

  ي مؤلفه   چهار   شامل  تحولي  رهبري .  شودمي  کارکنان  اخالقي  هايآرمان  و   اقدامات   افزایش   و   انگيزه   ایجاد

  ویژگي   آن   به  آرماني،  نفوذ .  است  5فردي  يمالحظه   و   4ذهني  ترغيب  ،3بخش الهام   انگيزش  ،2آرماني  نفوذ

 سعي  و   شناخته   الگو   یک   عنوانبه   را  او   پيروان   و   بوده   پيروان   تحسين   و   اعتماد  مورد  که   دارد   اشاره   رهبري

 بر  رهبران   بُعد   این   در  چنين،هم  . (Mirkamali et al., 2013; Wherry, 2012)  شوند  او   همانند  که  کنندمي

 Ghahramani)   کنندمي  تأکيد  مشترک  اهداف  به  تعهد  و  عاطفي  وابستگي  هيجان،   اشتياق،  و   کار  اهميت

et al., 2010)   .دکارآمديخو  اعتماد،  القاي  انداز، چشم  ایجاد   به   کاریزماتيک  رهبر  یک  عنوانبه   فرد   واقع،  در  

 
1. transformational leadership style 

2. idealized influence 
3. inspirational motivation 

4. intellectual stimulation 

5. individualized consideration 
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 ویژگي  نوع   آن  به   بخش،الهام   انگيزش.  (Castanheira & Costa, 2011)  پردازدمي  کارکنان  در   افتخار  و

 یافتني دست   و   شن رو  را   آتي   انداز چشم  کند،مي  اميد   ایجاد   خود   يزیرمجموعه   در  که   دارد   اشاره   رهبري

  چنين، هم . (Mirkamali et al., 2013)  ببرند   باال  را خود انتظارات  که کندمي  ترغيب  را افراد و کرده  معرفي

  کارکنان   که   (Ghahramani et al., 2010)  است مرتبط  برانگيزچالش  هدف  یک  ایجاد  و   تدوین  با   بُعد  این

 از  هاآن .  (Castanheira & Costa, 2011)  کنند  پيدا  دست  تريبزرگ  هايموفقيت   به  تا  کنندمي  ترغيب  را

  گونه این.  بخشندمي  الهام  سازمان  مشترک  اهداف   به   نسبت  شدن  متعهد  جهت  کارکنان  برانگيختن   طریق

  کاري   گروه   از   بخشي   که   کنند   احساس  کارکنان  تا   شوند مي  باعث   و   کرده   تقویت   را   تيم   يروحيه   رهبران

  جدید   هايراه   يدرباره   که  کنندمي  تحریک  را   پيروان  رهبران  ذهني،  ترغيب  در.  (Wherry, 2012)  هستند 

  و   منطق   از   و  کرده   تأکيد   مسئله   حل  بر  کنند،  ارزیابي  دوباره   را  شانقدیمي  اعتقادات   و   ها ارزش  کنند،  فکر

 کمک  سازمان رهبران بُعد این در چنين،هم  .(Mirkamali et al., 2013)  کنند استفاده  عمل از قبل استدالل

  نوع   این.  (Castanheira & Costa, 2011)  ببرند   باال  رهبر  یک  سطح  تا  را  خود  لياقت  کارکنان  تا  کنندمي

  حمایت   شدتبه   کنندمي  سازماني  مسائل  براي  جدید   رویکردهاي  يارائه  به  مبادرت  که  کارکناني  از  رهبران

  رهبران  فردي،  يمالحظه   بُعد  در.  (Wherry, 2012)  شوندمي  آنان   نوآوري  و  خالقيت  تحریک  باعث  و  کرده 

  کنند مي  توجه   هاآن   فردي   هايآرمان  و   ها مهارت  مختلف،   نيازهاي   به   و   داشته  فردي   ارتباط   پيروان   تکتک  با

(Ghahramani et al., 2010).  وقت   صرف  و  هاتجربه   یادگيري  براي   مسئوليت،   واگذاري  طریق  از   چنين،هم  

 کارکنان   تحریک  باعث   زیردستان  هايتوانایي  توسعه   و   رشد   براي   افراد  با  مراوده   و   رفتار  آموزش  منظوربه 

  محيط   یک  که  کنندمي  توصيف  کساني  را  تحولي  رهبران   بُعد،   این   .(Mirkamali et al., 2013)  شوندمي

  و   مربيگري  به  رهبران  این  واقع،  در.  سازندمي  فراهم  کارکنان  فردي  نيازهاي  به  کامل  توجه  جهت  حمایتي

 .  (Wherry, 2012)  دارند  فردي،  شکل  به  کارکنان،  به  کمک  براي  باالیي  اشتياق  و  پرداخته  کارکنان  هدایت

  عنوان به   توان مي  را  تحولي   يرهبر  است،   استنباط   قابل   تحولي   رهبري  سبک   به   مربوط   ادبيات  از   چنانچه 

  تواند مي  کارکنان  شناختيروان   انرژي  چنين، هم  . گرفت  نظر  در  کارکنان  شناختيروان   انرژي   براي   مهم  منبعي

 & Kahn)   کاتز   و   کاهان   چنانچه .  بگيرد  نشات  هم  کارکنان  فردي  رفتارهاي  از  و  باشد  داشته  نيز  فردي  منشأ

Katz, 1952 )  و   نقش  رسمي الزامات  با  مطابق -1نقشي  درون رفتار به را  سازمان درون در کارکنان رفتارهاي  

 از   نقشي   برون   رفتارهاي  ها، آن  نظر  طبق .  کردند  تقسيم   -نقش  رسمي  الزامات  بر  افزون  -2نقشي   فرا  رفتار

 
1. in-role 

2. extra-role 
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- 1992  هايسال  در.  (Molavi & Khanfir, 2014)  دنشومي  ایجاد  سازمان  با  رابطه  در  شهروندي  احساس

  هاآن .  دادند  قرار  مطالعه  مورد  هاسازمان  در  را   داوطلبانه  مشارکت  و  گرایياراده   سازماني،  شناسانروان  1993

 در .  (Roudsaz et al., 2012)  کردند  گذارينام   1سازماني  شهروندي  رفتار  را  سازماني  حيات  محيط   یا  مينهز

  و   ها پاداش  مقررات،  و   قوانين  تابع   که  رفتار  نوعي   عنوان به   سازماني  شهروندي   رفتار  سازماني،  رفتار  ادبيات 

 رفتار  و   کنش  نوعي  سازماني  شهروندي   رفتار  واقع،  در.  است  گرفته  قرار  موردتوجه   نيست،   سازماني  هاي تنبيه 

  و   داوطلبانه   هاي فعاليت  در   شرکت  خاطر  به  افراد،   انرژي  افزایش  به   تواندمي  که  است   سازمان  در   مثبت

 ميل  در  را  سازماني  يشهروند  رفتار (Bolino & Turnley, 2003)  تورنلي  و   بولينو.  کند  کمک  خيرخواهانه

  منافع  کردن همسو یکدیگر، کردنیاري منظوربه  شغل، رسمي الزامات از رفتن فراتر در کارکنان يانگيزه  و

  . اندکرده   تعریف  سازمان  کلي  هاي مأموریت  و   هافعاليت   به   نسبت   واقعي  عالقه  داشتن  و   سازماني  منابع  و  فردي

 سيستم  طریق   از   صریح  یا  مستقيم   طوربه   و   بوده   فردي  اراده   و   ميل   روي  سازماني  شهروندي   رفتار  واقع،   در

  از  الهام   با.  گردندمي  سازمان  عملکرد  ارتقاء   باعث   ولي   گيرند،نمي  قرار  موردتقدیر  سازماني  رسمي  پاداش

  از  کمتر  و  هستند  خودانگيخته   رفتارهایي  سازماني  شهروندي  رفتارهاي  که   دریافت  توانمي  تعریف  این

 اجبار  و   بوده   داوطلبانه   و   اختياري   رفتارها  این .  پذیرندمي  تأثير(  تنبيه   و   پاداش  مثل )  بيروني   هايمحرک

 رفتار   چنينهم.  است  هاآن   ارزشمند  ماهيت  ناقض  آن  بروز  عدم  دليل  به   هاآن   تنبيه  یا  و  بروز  به  کارکنان

  نهایت  در اما شودنمي ذکر هاآن شغلي قرارداد در و نبوده  کارکنان رسمي وظایف جزء سازماني شهروندي

 ,.Azizi et al)   باشد  داشته   دنبال   به  را  سازمان  اثربخشي  کارکنان  شناختيروان   انرژي  ایجاد   طریق  از  تواند مي

2011; Dolle, 2012; Lam et al., 2016; Asghar et al., 2022) . 
  هاي بندي تقسيم  و   ندارد  وجود  محققان  بين   آشکاري  توافق  سازماني  شهروندي  رفتار  ابعاد  يزمينه  در

 که  شده ارائه   هاي بندي تقسيم   جمله   از .  (Gholipour & Rouhikhalili, 2013)  است   شده   ارائه   آن   از  مختلفي

  بنديتقسيم   در  وي .  است ( Organ, 1988)   اورگان   به  مربوط  گرفته،  قرار  مورداستفاده   مختلف  هايپژوهش   در

 رفتار  بامالحظه  بودن،  مؤدب  شامل  :2نزاکت   و   ادب :  است  سازماني  شهروندي  رفتار  نوع   پنج  به  قائل  خود

  مؤدبانه   رفتارهاي .  (Al-sharafi & Rajiani, 2013)  است   دیگران   با  داشتن  محترمانه  رفتار  و   دیگران  با  کردن

  سازمان   در  که  افرادي  و  شوندمي  اقدام  از  پيش  مشورت  به   منجر  و  کار  محيط  در  مسئله  و   مشکل  ایجاد  از  مانع

  . ( Podsakoff et al., 2000)  هستند مترقي شهروندي  رفتار داراي  کنندمي رفتار دیگران با  تکریم و  احترام  با

 
1. organizational citizenship behavior 
2. courtesy 
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 کمک   کاري  هايفعاليت   و   وظایف  انجام   در  همکاران  به  کارکنان  آن  در  که   است  حالتي:  1دوستينوع 

 وظایف  به  مشتاقانه  که  است   افرادي  شخصم  ویژگي  دوستينوع   . (Rashvand & Bahrevar, 2013)  کنندمي

 احتياجات  داشتن نگه   مخفي  با  کارکنان  رفتاري،   بُعد   این   در .  کنندمي  کمک  سازمان  به   مربوط   مشکالت   یا

 رفتاري :  2شناسيوظيفه   یا   کاري  وجدان  .نمایندمي  کمک  یکدیگر  به  کاري  مسائل  حل  در  مسئولين   از  خود

  از   تابعيت  و   گروه   هنجار  به   نسبت  بيشتر  حضور  و   شناسي  وقتبه   که   است  شغلي  الزامات  حداقل  از  فراتر

  شهروندي   فضيلت .  (Rashvand & Bahrevar, 2013)   دارد  اشاره   نيز  سازماني  هايرویه   و مقررات  قوانين،

 ,Neeta)  است  سازمان  حيات  ي چرخه  در  کارکنان  مسئوالنه   مشارکت  يکننده بيان :  3اجتماعي   آداب   یا

  از   سازمان  به   مربوط   هاي فعاليت   و   حيات  در   مسئوالنه   مشارکت  از   است  رت عبا  شهروندي  فضيلت .  (2013

 & Khorasani)  سازمان  مشکالت   يدرباره  گفتگو  و داخلي  ارتباطات   در  حضور   ها،جلسه   در   شرکت  قبيل

Kanani Nairi, 2012).   دارد  سازمان  از  شکایت  عدم   و  ناسازگاري  تحمل  به  اشاره :  4جوانمردي   (Rashvand 

& Bahrevar, 2013)  .نمایيبزرگ   و  بدگویي  جهت،  بدون  هاياعتراض   از  اجتناب  به  همؤلف  این  چنين،هم 

 .دارد اشاره   نيز سازمان مشکالت نادرست

  انرژي   و  تحولي  رهبري  سبک  بين   مستقيم  يرابطه   بررسي  به  حاضر  پژوهش  پژوهش،  ادبيات  به  توجه  با

  پرداخته   رابطه   این  بر  سازماني  شهروندي  رفتار  ميانجي  نقش  بررسي  به  چنين،هم  و  کارکنان  شناختيروان 

 (.  1 شکل)  است

 

 

 

 

 

 
 پژوهش مفهومي  مدل: 1 شکل

 
 

 
1. alturism 
2. conscientiousness 

3. civil virtue 

4. sportsmanship 

 

 

 سبک رهبري تحولي

 
 

 

شناختي انرژي روان

 کارکنان

رفتار شهروندي 

 سازماني
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 روش

 کارکنان  از  نفر  731  شامل  آن   آماري  يجامعه.  بود  همبستگي  آن  روش  و   کمي  حاضر  پژوهش  راهبرد

 & Krejcie)  مورگان   و   کرجسي  نمونه   حجم  تعيين   جدول   اساس  بر   که  بودند   دولتي  هاي شرکت  از  یکي

Morgan, 1970)   به   ساده   تصادفي  يگيرنمونه  روش  با  و  انتخاب  پژوهش  ينمونه   عنوانبه  نفر  253  تعداد  

 .  دادند پاسخ پژوهش  هايمقياس

 

 پژوهش  ابزارهای

 (Bass & Avolio. 1977)    آوليو و  باس  توسط  بار  اولين  که  پرسشنامه  این  :یتحول  رهبری   پرسشنامه 

 انگيزش آرماني، نفوذ  مؤلفه چهار داراي که است ايدرجهپنج ليکرت طيف با سؤال 20 شامل شد، طراحي

 . است فردي مالحظات و  ذهني ترغيب  ،بخشالهام 

 (Bass and Avolio, 1996)  اورگان  و  کانوسکي  توسط  پرسشنامه   این   :ّ سازمانی  شهروند  رفتار  پرسشنامه 

  گذارينمره   ايدرجهپنج   ليکرت  طيف  یک  در  مذکور  يپرسشنامه.  است  سؤال   15  بر  مشتمل  که   شده   ساخته

 .است سازماني فضيلت  و  جوانمردي شناسي،وظيفه  دوستي،نوع  نزاکت، و  ادب  بُعد  پنج شامل  و شودمي

 کارملي  و   اتواتر   توسط  کارکنان  شناختيروان   انرژي   يپرسشنامه  :کارکنان شناختیروان  انرژی

(Atwater & Carmeli, 2009) احساس  طورکلي  به   که   است   سؤال   8  شامل  پرسشنامه   این .  است  شده   طراحي 

 یک   در  مذکور  يپرسشنامه.  کندمي  گيرياندازه   را  کار  محيط  در  فرد  بودن  پرانرژي  و  سرزندگي  نشاط،

 .شودمي گذارينمره   ايدرجه  5 ليکرت طيف

  پژوهش  ابزارهاي  ترکيبي پایایي و  کرونباخ آلفاي  واگرا، روایی همگرا،  روایي تحليل  به مربوط  نتایج

 .  است شده  گزارش 3 جدول  در  حاضر پژوهش در

 

 ها داده وتحلیلتجزیه روش

 استفاده   (SEM)  1ساختاري  معادالت  سازيمدل  روش  از  حاضر  پژوهش  در  هاداده   وتحليلتجزیه   جهت

  به   مربوط  اول   رویکرد .  دارد  وجود  ساختاري  معادالت  سازي مدل  به   نسبت  کلي  رویکرد  دو.  است  شده 

  باید   و  است(  ML)  نمایي  درست  حداکثر  روش  این  در  محاسبه  مبناي  که  است  کوواریانس  بر  مبتني  رویکرد

 حداقل   رویکرد  در  اما  گرفت؛  نظر  در  را  نمونه   باالي  حجم  و  هاداده   نرمال  توزیع  همچون  هایيفرضپيش

 
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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 اصلي   تمرکز  است،   معروف  نيز  واریانس  بر  مبتني  ساختاري   معادالت  رویکرد  به   که   (PLS)  1جزئي   مربعات

 بر  مبتني  رویکرد  برخالف  رویکرد  این .  است  وابسته  متغير  در  شده   تبيين  واریانس  ميزان  حداکثرسازي  بر

  دارد  شده توزیع   هايداده   بودن  نرمال و  متغيرها  سنجش  سطح  نمونه،   حجم  به  کمتري  وابستگي  کوواریانس،

(Mohsenin & Esfidani, 2017)  .سازي مدل  از  حاضر  پژوهش   در  نمونه،   حجم  به   توجه   با  و   اساس  این   بر  

 از  استفاده   با  پژوهش  هايفرضيه  آزمون  و  هاداده   تحليل  جهت  جزئي  مربعات  رویکرد  با  ساختاري  معادالت

 . است شده  استفاده ( Smart-PLS 3)  اس  ال پي افزارنرم

 

 ها یافته

  غيرمستقيم   و   مستقيم   رابطه   به  مربوط  هاي فرضيه   با   مرتبط   پژوهش   این   هاي داده   تحليل  از   حاصل   نتایج

 متغير   و  تحولي  رهبري  متغير  تأثير  ضرایب  ميزان  است،  شده   داده   نشان  2  شکل  در  که  طورهمان .  شودمي  ارائه

 دیگرعبارتبه .  است  43/0  و   17/0  با   برابر   ترتيب  به   کارکنان  شناختيروان   انرژي  بر  سازماني  شهروندي   رفتار

 انرژي  واریانس  از  درصد  27  حدود  سازماني  شهروندي  رفتار  و  تحولي  رهبري  متغير  دو  گفت  توانمي

 تحولي  رهبري  متغير  به  نسبت  شهروندي  رفتار  متغير  بينيپيش   قدرت  و  کنندمي  تبيين  را  کارکنان  شناختيروان 

 سازماني  شهروندي   رفتار  متغير  و(   610/2)  تحولي   رهبري  متغير  براي   t  آماره   مقادیر.  است  بيشتر  تبيين   این  در

 تأثير   ضرایب  که  است   آن   بيانگر  مقادیر  این.  باشندمي  96/1  مقدار  از  باالتر  دو   هر  که  است   بوده (  692/8)

 95/0  اطمينان  با   و  باشندمي  معنادار  کارکنان  شناختيروان  انرژي  بر  سازماني  شهروندي  رفتار  و  تحولي  رهبري

 نتایج   چنين هم.  باشندمي  دارا   را  کارکنان  شناختيروان   انرژي  بينيپيش  قدرت   متغير  دو   این   گفت   توانمي

 سازماني  شهروندي   رفتار  بر  تحولي  رهبري  که   است  آن  يدهنده نشان (  PLS)  اس   ال   پي  افزارنرم  خروجي

  رهبري  متغير  گفت  توانمي  95/0  اطمينان  با  که  است  34/0  با  برابرt  (941/5  )  مقدار  با   و  است  تأثيرگذار

   .کندمي تبيين را سازماني شهروندي  رفتار واریانس از  درصد 12 حدود تحولي

 

 
1. partial least squares (PLS) 
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 پژوهش  ساختاري مدل: 2 شکل

 

 کارکنان  شناختي روان   انرژي   و   تحولي  رهبري   بين   رابطه   در   سازماني   شهروندي   رفتار :  دوم   اصلی   فرضیه 

  حاکي   آزمون   نتایج   دهد، مي   نشان   1  جدول   چنانچه   پژوهش،   ميانجي   فرضيه   زمينه   در.  کند مي  ایفاء   ميانجي   نقش 

  15/0  حدود   که   است   32/0  با   برابر   کارکنان   شناختي روان   انرژي   بر   تحولي   رهبري   کل   اثر   ميزان   که   است   آن   از 

  رفتار   متغير   که   گفت   توان مي   بنابراین، . است   سازماني   شهروندي   رفتار   متغير   ميانجي   نقش   واسطه به   مقدار   این   از 

 .است   کارکنان   شناختي روان   انرژي   و   تحولي   رهبري   بين   رابطه   ميانجي   سازماني   شهروندي 

  

 پژوهش  متغيرهاي غيرمستقيم و  مستقيم اثرات: 1 جدول

 کل  اثر غيرمستقيم اثر مستقيم اثر مسيرها

 32/0 15/0 17/0 کارکنان شناختيروان انرژي  ←  تحولي رهبري

 34/0 ---- 34/0 سازماني شهروندي رفتار  ←تحولي رهبري

 43/0 --- 43/0 کارکنان  شناختيروان انرژي ←  سازماني شهروندي رفتار

 
  این   نتایج.  شد  استفاده   سوبل   آزمون  از  سازماني  شهروندي   رفتار  ميانجي  نقش  بودن   معنادار  تأیيد   براي

  شهروندي   رفتار  نقش  بنابراین،  است؛  96/1  مقدار   از  تربزرگ   و  131/5  با   برابر   t  مقدار  که  داد   نشان   آزمون

(. 2  جدول )  شودمي  تأیيد  کارکنان  شناختيروان   انرژي  و  تحولي  رهبري  بين  ميانجي  متغير  عنوانبه  سازماني
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 دارد  کارکنان  سازماني  شهروندي   رفتار  بر  که   مثبتي  تأثير   طریق   از   تحولي  رهبري  که   است   معني  این   به   این

 .   شودمي کارکنان شناختيروان  انرژي افزایش  به منجر

 
 ميانجي متغير معناداري تعيين جهت سوبل  آزمون: 2 جدول

 آزمون t آماره  استاندارد خطاي معناداري ميزان

 سوبل  آزمون 5/ 131 0/ 029 0001/0

 
  گیریاندازه مدل  آزمون

  مرکب  پایایي  و  کرونباخ  آلفاي  آزمون  از  پژوهش،  این  انعکاسي  مدل  در  گيرياندازه   مدل  آزمون  براي

 استفاده  گيري اندازه  مدل  روایي بررسي جهت  واگرا روایي  و  همگرا  روایي آزمون  از  و  پایایي بررسي جهت 

 . است شده  ارائه 3 جدول در گيرياندازه   مدل آزمون  نتایج.  است شده 

 
 گيرياندازه مدل آزمون هايشاخص: 3 جدول

 متغيرها 
 آلفاي

 کرونباخ 

 ترکيبي پایایي

(p گلدشتاین -دلوین) 
 واگرا روایي همگرا  روایي

 1/0 از  باالتر عاملي  بار اختالف 0/ 709 0/ 907 0/ 863 تحولي  رهبري

 1/0 از  باالتر عاملي  بار اختالف 0/ 582 0/ 874 0/ 821 سازماني  شهروندي رفتار

 1/0 از  باالتر عاملي  بار اختالف 0/ 622 0/ 920 0/ 899 کارکنان  شناختي روان   انرژي 

 ها شاخص   تأیيد
  از باالتر

7/0 
 0/ 5 از باالتر 0/ 7 از باالتر

  پذیر مشاهده   متغير   هر  عاملي   بار 

 مقابل  پنهان   متغير   از   باالتر   0/ 1  حداقل 

 

  مدل   که  است  آن  از  حاکي  گيرياندازه   مدل  آزمون  هايشاخص  نتایج  دهد، مي  نشان  3  جدول  چنانچه

 . است قبولقابل  حد در  پژوهش اصلي هاي فرضيه اساس بر  پژوهش گيرياندازه 

 شناختيروان   انرژي  و   تحولي  رهبري  هاي مؤلفه   از  یک  هر  بين   رابطه  ميزان  پژوهش،  اضافي  هايیافته   عنوانبه 

 .  است شده  گزارش 4 جدول  در آن  نتایج که گرفت قرار موردسنجش کارکنان
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 کارکنان شناختي روان انرژي مالک متغير بر تحولي  رهبري  متغير هايمؤلفه اثرات ميزان: 4 جدول

 ها مؤلفه فرضيه 
 ضریب

 تأثير 

 ضریب

 تعيين 

  انحراف 

 استاندارد 
 آماره

t 
p 

 0001/0 394/5 053/0 08/0 284/0 کارکنان شناختيروان   انرژي بر آرماني  نفوذ تأثير  اول 

 0001/0 848/6 051/0 123/0 351/0 کارکنان  شناختيروان   انرژي بر بخشالهام  انگيزش تأثير  دوم 

 0001/0 591/5 057/0 102/0 319/0 کارکنان شناختيروان   انرژي بر ذهني ترغيب تأثير  سوم

 0001/0 882/3 061/0 056/0 236/0 کارکنان  شناختيروان  انرژي   بر فردي مالحظه تأثير  چهارم

 

  درصد،   12  بخشالهام   انگيزش  يمؤلفه   درصد،   8  آرماني  نفوذ   يمؤلفه  دهد، مي  نشان   4  جدول   چنانچه 

 شناختيروان  انرژي  با  مرتبط واریانس  از درصد  5 فردي مالحظه  يمؤلفه   و   درصد 10 ذهني ترغيب  يمؤلفه 

  انرژي   ایجاد  در  را  تأثير  ضریب  بيشترین  بخشالهام   انگيزش  يمؤلفه   ترتيب،  بدین.  کنندمي  تبيين  را  کارکنان

 .دارد کار محيط در کارکنان شناختيروان 

 

 نتیجه

  توجه   اخير هاي سال  در  سازماني،  انرژي  ساززمينه   عامل   عنوانبه   کارکنان  شناختيروان   انرژي   موضوع 

 نسبتاً  هايپژوهش  حال،بااین .  است  کرده   جلب  خود  به  را  سازماني  ریزانبرنامه   و  پژوهشگران  از  بسياري

 بررسي  يزمينه   در   بيشتر  مطالعات  انجام  ضرورت   بنابراین،  ؛ است  گرفته  صورت  زمينه   این   در   محدودي

 عامل   دو  تأثير  بررسي  به   حاضر   پژوهش  راستا،  این  در.  است  فراوان   اهميت  حائز  آن   کننده تعيين   متغيرهاي

  نقش  گرفتن  نظر  در  با  کارکنان  شناختيروان   انرژي  بر  سازماني  شهروندي   رفتار  و  تحولي  رهبري  سبک

 . است پرداخته سازماني شهروندي  رفتار ميانجي

.  دارد  مستقيم  تأثير  کارکنان  شناختيروان   انرژي  بر  تحولي   رهبري  که   داد  نشان   حاضر  پژوهش  ينتيجه 

  همکاران  و  پورگل   ،(Atwater & Carmeli, 2009)  کارملي  و   آتواتر  پژوهش   هاي یافته  با  نتيجه   این

(Golparvar et al., 2010) ،  بروچ  و  کينز  (Kunze & Bruch, 2010) ،  دالي  (Dolle, 2012  ) یونگاو   و  

(Yngve, 2014  )روابط  در  شدن  درگير  یا  مثبت  مجاورت  که  گفت  توانمي  نتيجه   این  تبيين  در.  است  همسو  

  نوع  این  که   است  دليل  این  به  امر  این.  شودمي  افراد  در  انرژي  احساس  افزایش  موجب  و  مثبت  فردي  بين

.  (Golparvar et al., 2010)  شود مي  افراد  بين   در   خودمختاري   و   شایستگي  تعلق،   احساس   تقویت   باعث   روابط 
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  است   آن   از   حاکي   نيز   مرتبط   هاي پژوهش .  کند مي   حمایت   آن   از   نيز   دائتون   و   کوئين   هماهنگي   ي نظریه   چنانچه 

  حالت   منفي   انرژي   ایجادکننده   افراد   به   نسبت   و   داشته   گرایش   مثبت   انرژي   ي ایجادکننده   افراد   سوي به   ها انسان   که 

  اشخاص  از  که  مثبتي  انرژي  دليل  به  افراد  چنين، هم .  باشند  داشته  نياز  ها آن  اطالعات  به  اگر  حتي  دارند،  اجتنابي 

.  ( Cameron, 2012)   ببخشند   تداوم   را   روابط   این   که   هستند   مایل   کنند، مي   دریافت   مثبت   انرژي   ي ایجادکننده 

  مثبت   انرژي  ایجاد  سرمنشأ تواند مي   گرا، مثبت  رهبري  سبک  یک  عنوان به  تحولي،  رهبري  سبک   ميان،  این  در 

  رشد   تسهيل   جمعي،   رفاه   بر   بلکه   شخصي   منافع   بر   نه  تحولي   رهبران   چون .  باشد   سازمان   در   افراد  به   آن   انتقال   و 

  دیگر،   سوي   از .  کنند مي   تأکيد   جدید   هاي روش   به   مشکالت   حل   براي   پيروان   خود   توانایي   بر   و   کارکنان 

  یک   در   مثال،   براي .  است   انتقال قابل   و   داشته   مسري   حالت   افراد   احساسات   و   ها حالت   که   است   شده   مشخص 

  نيز   کارکنان   به   مدیران   شناختي روان   مثبت   هاي حالت   که   داد   نشان   ( Hodges, 2010)   هودگز   آزمایشي   پژوهش 

  انرژي   سطح   تواند مي   است،   بخش الهام   و   مثبت   تحولي  رهبران   رفتار   که ازآنجایي   بنابراین،   شود؛ مي   منتقل 

  بلکه   کند مي   تر باانگيزه   شغلي   وظایف   انجام  براي   را   کارکنان   تنها نه   که .  دهند   قرار   تأثير   تحت   را   سازمان   کارکنان 

 . نماید مي   تر مشتاق   دشوار   نسبتًا  اهداف   به   دستيابي   جهت   در   را   ها آن 

  و   مثبت   تأثير  کارکنان  مثبت   انرژي  بر  سازماني  شهروندي  رفتار  که  داد   نشان   پژوهش   ينتيجه   چنين،هم

 ایفا  ميانجي   نقش   کارکنان  شناختيروان  انرژي   و   تحولي  رهبري   بين   رابطه  در  طرفي  از   و   دارد  معناداري

 بر   مبني (Dolle, 2012)  دالي  و(  Lam et al., 2016)  همکاران  و  الم  شپژوه   با   پژوهش  این  نتيجه.  کندمي

 رفتار  گفت  توانمي  بنابراین،  دارد؛  همسویي  کارکنان  شناختيروان   انرژي  بر  سازماني  مثبت  رفتارهاي  تأثير

  وجدان  چون  هایيقالب  در  که  وظایفي  شود،مي  ايوظيفه  فرا  عملکرد  نوعيبه  منجر  سازماني  شهروندي

 محسوب  مثبت   رفتار  نوعي  سازماني  شهروند   رفتار  واقع،  در.  کندمي  بروز  جوانمردي  و  دوستينوع  کاري،

  وجود آن  به  دادن  پاداش  براي رسمي  مکانيسم  و   نيست  شده  تعریف عملکرد مدیریت  سيستم در که  شودمي

  از که  است   خوبي  احساس  رفتارهایي چنين   پاداش اولين  بلکه . ندارد  پي در  تنبيه   نيز  آن  ندادن  انجام   و ندارد

  شود مي  محيطي  ایجاد   باعث   خود   ينوبه به   رفتارها  نوع   این .  (Cameron, 2012) دهد مي  دست   فرد  به   آن   انجام 

  در   و   اند داشته   اي دوستانه   رفتارهاي  یکدیگر  با   کنند،مي  مسئوليت   احساس یکدیگر  به  نسبت  افراد  آن  در  که

  و   وجدان   احساس  با  را   خود  وظایف  و   کارها  افراد  عالوه،به .  دارند  گذشت  احساس  خود   همکاران  قبال

 شکل   سازمان  و  شوندمي  اجرا  خوبيبه  سازماني  قوانين  شرایطي،  چنين  در  بنابراین،  دهند؛مي  انجام  صداقت

  پيدا   سازمان  در  شغلي  وظایف  و  فعاليت  مطلوب  انجام   به  بيشتري  تمایل  افراد   آن   در  که  کندمي  پيدا   پویایي

 فرد  در   دروني  رضایت  احساس  نوعي  سازماني  شهروندي   رفتار  که  رسدمي  نظر  به  دیگر،  سوي  از  .کنندمي
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 بنابراین،  باشد؛  نيز  آینده   در  فرد  رفتار  تکرار  و  تقویت  حتي  و  انرژي  ایجاد  منشأ  تواندمي  که  کندمي  ایجاد

 همراه   سازمان  مجموعه  و  مدیریت  سيستم  و  کارکنان  در  رضایت  از  احساسي  با  سازماني  شهروندي   رفتار  اگر

  به   سازمان  در   مثبت   اجتماعي  وجه   و  منزلت  کردن  پيدا  پاداش،   و   قدرداني  دریافت   قالب  در   تواندمي  باشد، 

 .گردد  او  شناختيروان  انرژي افزایش باعث و  شده  داده  انعکاس شخص خود

  و   تحولي  رهبري  اثرات  زمينه  در  نظري  ادبيات  توسعه  به  حاضر  پژوهش  مقطعي،  طرح  یک  عنوانبه 

 وجود، این   با.  کندمي  کمک  کارکنان  شناختيروان   مثبت  انرژي  مقوله  بر  سازماني  شهروندي   رفتار

  از   ناشي   شناسيروان  و  اجتماعي  هايمکانيسم  بررسي  به   مشخص  طوربه   توانندمي  بعدي   هايپژوهش 

.  بپردازند  کارکنان  شناختيروان   انرژي  افزایش   بر  هاآن   اثرات   و   سازماني  شهروندي   رفتار  در  مشارکت

  ممکن   متغيرهاي  سایر  بررسي  به   آینده   در  مطالعات  شود مي  پيشنهاد  طولي،  هايطرح  از  استفاده   با  چنينهم

 شناختيروان   انرژي  و   تحولي  رهبري  سبک  بين  رابطه  بر(  سازماني  و  گروهي  فردي،)  گرتعدیل  یا  ميانجي

 .  بپردازند کارکنان
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