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 مقاله پژوهشی

  يابي و پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي بر هويت
  مبناي رهبري معنوي با ميانجيگري اخالق سازماني

  
  ٣صادق ملکي آوارسين ،٢*عطالو، جهانگير ياري حاج١غالمرضا جباري مراغوش

  
  23/01/1401تاریخ پذیرش  20/08/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

يابي و ي بر هويترهبري معنو ريتأثدارد بدين خاطر پژوهش حاضر باهدف بررسي  هادانشگاهنقش اساسي در موفقيت  امروزه پاسخگويي :هدف و زمينهپيش
انجام  ۱۳۹۹ جان غربي در سالپاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي با نقش ميانجي اخالق سازماني در ميان واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان آذرباي

 شد.

عنوان نمونه انتخاب شدند. براي نفر از جدول کرجسي مورگان به ۶۳که نفر  ۷۵همبستگي و جامعه آماري به تعداد  -: روش پژوهش توصيفيروش کار مواد و
 اينگريد يالق سازمانو اخ )٢٠٠٥(تر وار پاسخگويي هاچ )۱۹۹۲) هويت آشفورث (۲۰۰۵گردآوري اطالعات از چهار پرسشنامه استاندارد رهبري معنوي فراي (

في و از نوع همبستگي و پژوهش ازنظر هدف، کاربردي و ازنظر نحوه گردآوري اطالعات توصي روش که روايي و پايايي مناسب داشتند استفاده گرديد.) ۲۰۰۴(
  طور مشخص مبتني بر مدل يابي معادالت ساختاري بود.به

داري با معني ريتأثت. رهبري معنوي دار بين متغيرها اسنشان از رابطه معني ± ۹۶/۱تي باالتر از  بر اساس قاعده قدر مطلق عدد مطالعه حاضر يهاافتهيها: يافته
  شد.. دييتأيابي و پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي داشت، همچنين نقش ميانجي اخالق سازماني در اين رابطه هويت

پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي  ويابي تواند در هويته به رهبري معنوي و به طبع آن اخالق سازماني ميتوان گفت که توجها ميبا توجه به يافتهگيري: نتيجه
  اي داشته باشد.مثبت و سازنده ريتأث و پيراپزشکي دانشگاه

 يابي، پاسخگويي، اخالق سازماني، مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکيرهبري معنوي، هويتها: کليدواژه

  
  ۹۴۱-۹۵۲ ، ص۱۴۰۰ اسفند، ۱۴۹ درپي، پيداوزدهمشماره ، دهمنوزو مامايي، دوره مجله پرستاري 

  
  ۰۹۱۴۱۱۸۴۱۷۳گروه علوم تربيتي، تلفن:  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،زيتبر: آدرس مکاتبه

Email: john_yari@yahoo.com 

 
  

  مقدمه
ها نيروي محرکه تغيير و تحول در علمي دانشگاهاعضاي هيئت

ها در عصر و با توجه نقش حساس و حياتي آن باشنديمجامعه 
هاي دانشگاه در تغيير و حاضر الزم است براي پيشبرد رسالت

تحوالت شگرف و سريع علمي و عملي در جهان و ضرورت حفظ 
يابي و پاسخگويي مناسب فرهنگ جامعه در تمامي جهات هويت

 ي خدماتي و سازماني بايد نهايت جديترفتارآموزشي، پژوهشي و 
سازماني خود که بيانگر يکي شدن را به کار گيرند و با نقش هويت

                                                             
 رانيه، اي، ارومهيمروا، واحد ي، دانشگاه آزاد اسالميت آموزشيريمد يدکترا .١
  سنده مسئول)ينو( رانيز، ايز، تبريواحد تبر ،ي، دانشگاه آزاد اسالميت آموزشيريار گروه مدي. استاد٢
  رانيز، ايز، تبريواحد تبر ،يدانشگاه آزاد اسالم يت آموزشيريار گروه مديدانش. ٣

فرد و سازمان است هماهنگ باشند، زماني که بين اساتيد و اهداف 
اي در وظيفه وسيله کار ودانشگاه همسويي وجود داشته باشد انجام 

سازماني هويت جهت دستيابي به اهداف فردي و سازماني خواهد بود.
تنها بر عضويت فرد در سازمان مهم است كه نه يك متغير شناختي

کننده رفتار افراد در محيط سازماني است تأثيرگذار است بلكه تعيين
من  سؤالدربرگيرنده يك رشته باورها يا معاني است كه به  و ).۱(

). ۲دهد (چه كسي هستم يا در مورد ما چه كساني هستيم پاسخ مي
عريف فرد از خويشتن به عضويتش افتد كه تاين عمل زماني اتفاق مي

هاي شغلي، رفتارها و با انواع گرايشو  .)۳در سازمان متصل گردد (
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 آوارسين ملکي صادق، عطالوحاج ياري جهانگير، مراغوش جباري غالمرضا
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كنند، ازجمله پيامدهايي كه از سازمان پشتيباني مي
هاي فردي، تعهد به اهداف مشترك و تعامل كاركنان گيريتصميم

يابي سازماني باال، نسبت به متخصصان با هويت .)۴( مرتبط باشند
تري نسبت به يابي كمتري دارند، نگرش مطلوبهايي كه هويتآن

وقتي يك نفر از  .)۵اند (شغل، سازمان و حرفه خود نشان داده
كند كه مطابق نمايد، تصميماتي را اتخاذ ميسازمان هويت كسب مي

طور خودآگاهانه تالش خود را به سمت با اهداف سازمان باشد و به
حركت خود، ايت دروني از طريق ادراک اهداف سازماني و كسب رض

  .)۶كند (هدايت ميرا سوي اهداف مرتبط به
را ها آن متنوع و متعدد يهاها در عرصهدانشگاهاز جهتي رقابت 

نيازمند حفظ اعتبار، شهرت توليد كارهاي پژوهشي سطح باال، راضي 
علمي و پاسخگويي به نيازهاي داشتن دانشجويان و اعضاي هيئتنگه
پاسخگويي درك شخصي از واقعيت ) ۷( .دينمايبه رشد جامعه مرو

افراد بر اساس ادراك آنان  يهاسازماني است چون كنش و واکنش
عنوان يك مفهوم كلي و درنتيجه پاسخگويي به باشدياز واقعيت م

عنوان يك جز اصلي در به و .)۸( آيدحساب ميپذيري بهمسئوليت
ون پاسخگويي افراد قادر خواهند بود بد ديآيمحيط كار به شمار م

نتيجه چنين وضعي  كه هر آن چيزي را كه دوست دارند، انجام دهند
عنوان يكي از اسخگويي بهپ )۹آشوب و شكست سازمان خواهد بود (

ها و بخصوص هاي رفتار مدير و كاركنان با يکديگر در سازمانويژگي
شود، در ه ميباشد كه باعث پيشرفت اهداف دانشگادانشگاه مي

حقيقت يكي از اركان اصلي مديريت است كه تصويري از عدالت، 
تواند براي سازد و ميبرابري، اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر مي

  .)۱۰( بهبود شرايط و اثربخشي مديريت مورداستفاده قرار گيرد
است که  اخالق سازمانيديگر در اين فرايند  تأثيرگذارمتغير  

ها و نتايج سازمان دارد. فعاليت در اثربخشي و کارايي نقش بسزايي
وري را افزايش، ارتباطات را بهبود و درجه اخالق سازماني بهره
دهد زيرا در صورت حاكميت اخالق سازماني بر ريسك را كاهش مي
شود و مدير پيش از ايجاد حادثه آساني منتقل ميسازمان اطالعات به

ش اخالق سازماني در هر سازماني با ارتقاء گردد. افزاياز آن مطلع مي
). الزمه پاسخگويي ۱۱( .همراه است سازماني سالمت و كاهش فساد

قرار  موردتوجهيابي استادان اخالق سازماني است که بايد و هويت
گيرد اخالق موضوعي است كه هرگز در قاموس زندگي فردي و 

ن موضوع اجتماعي انسان فراموش نشده و نخواهد شد. ولي همي
قديمي هميشه تازه است و روان آدمي و خرد جمعي با آن هميشه 

شدگي آن در مقاطعي از عمر يك فرد، درگير بوده و ميزان مطرح
واژه اخالق، دو ). ۱۲يك جامعه نمود متفاوتي پيدا كرده است (

وخوي، رفتار عادت كاربرد متمايز دارد: گاهي اخالق به معناي خلق
ها دانشي است كه رود، معناي ديگر اين واژهمي شده و مزاج به كار

از ديدگاه  .)۱۳كند (از حسن و قبح و خوبي و بدي رفتار صحبت مي

شهيد مطهري فعل اخالقي آن فعلي است كه هدف از آن منافع 
دوستي مادي و فردي نباشد خواه انسان آن را به خاطر احساس نوع

ه به خاطر زيبايي روح انجام دهد، خواه به خاطر زيبايي فعل، خوا
خود، خواه به خاطر استقالل روح و عقل خويش و خواه به خاطر 

که منيت و منفعت فردي در كار نبود فعل، اخالقي هوشياري. همين
فرمايد: است. محمدحسين طباطبايي (ره) در تعريف علم اخالق مي

علم اخالق عبارت است از فني كه پيرامون ملكات انساني بحث «
و هدف آن اين است كه فضايل اخالقي را از رذايل اخالقي  کنديم

ها، خود را با فضايل بيارايد معلوم سازد تا آدمي بعد از شناسايي آن
ها اخالقي که انساناما آنچه مهم است اين. )۱۴و از رذايل دور كند (

شوند و بايد تربيت شوند. از ديد علما آدمي تربيت شده زاده نمي
صورت در او رشد كرده و به شوديضيلت ناميده ماست كه آنچه ف

اي از صفات روحي انديشمندان، اخالق را مجموعه. )۱۵ملكه در آيد (
صورت اعمال و رفتاري كه از خلقيات دروني و باطني انسان كه به

اند. آنان كند، تعريف كردهانسان ناشي شده و بروز ظاهري پيدا مي
فردي تلقي كرده، ولي نمود تسّري  دامنه اخالق را در حد رفتارهاي

هاي اجتماعي را اخالق درفتارهاي فردي در سطح جامعه يا نها
پيرسون و . )۱۶معه ريشه دارد. (اجمعي دانسته كه در فرهنگ ج

كه  دانندي) اخالق سازماني را يك مفهوم گسترده م۲۰۰۳همكاران (
ق ها اخالشامل فرايندها، نتايج و خصوصيات سازماني است. آن

كه خون را به كل سازمان با اهداف  داننديسازماني را مشابه قلب م
كند. اخالق در سازمان مشترك توزيع مي يهااز ارزش ياو مجموعه
كاركنان،  يهاهاي سازماني براي تعريف وظايف و ارزشبه تالش

حل هايي منجرشونده به تنش، جستجوي بهترين راهشناسايي ارزش
-ها، برميمديريت كاربردي نگهداري اين ارزش ها وبراي اين تنش

 ).۱۷گردد (
عنوان مرکز ثقل تحوالت در هر کشور ها بهاز سوي ديگر دانشگاه

دهي و تجديد ساختار خود بخصوص در زمينه نيازمند سازمان
باشند بايد راهبردهاي مناسب را انتخاب نمايند تا رهبري مي

ي در جهان متغير بوده هاي موجود داخلي و خارججوابگوي چالش
و پاسخگوي بجا به تغيير و تحوالت جهاني، بخصوص نيازهاي نسل 

مداري، جوان باشند. براي بقا و ماندگاري، سازگاري، اخالق
ي هاسبکي آزاد اسالمي هم بايد متناسب با تغييرات، هادانشگاه

رهبري خود را تغيير و اصالح نمايند تا هم جوابگوي نسل دانشگاهي 
طور سنتي م پاسخگوي جامعه باشند گرچه آموزش و پژوهش بهو ه

آموزشي بتوانند با  مؤسساتباشد بايد اصلي دانشگاه مي تيمأمور
آفريني پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي در حل مشکالت جامعه نقش

هاي رهبري موفق و تأثيرگذار کنند. براي اين منظور يکي از سبک
عه انساني و شرايط متغير و پيچيده با توس که رهبري معنوي است.

هاي رهبري تطابق بيشتري دارد و كمك كنوني نسبت به ساير سبک
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طور دروني برانگيخته شوند و همه وجود خود را كند كه افراد بهمي
  ).۱۸در كار دخالت دهند (

هاي پاياني قرن رهبري معنوي، از رويكردهايي است كه در دهه 
در مباني نظري رهبري و مديريت مطرح  طورجديبيستم ميالدي، به

شده است. نهضت رهبري معنوي شامل الگوهاي خدمتگزاري 
رهبري، مشاركت دادن كاركنان و توانمندسازي آنان است و بر اساس 
فلسفه رهبري خدمتگزار بنا شده است. رهبر معنوي كسي است كه 

صيرت جاي مداخله در امور، بسازماني به يهاتيدر برخورد با موقع
جاي اعمال محدوديت، استقالل؛ جاي كنترل، اعتماد؛ بهبخشي؛ به

جاي مطرح نمودن، فروتني از خود جاي اقدام، تصويرسازي و بهبه
- ي است كه امكان يك مفهوماواژهمعنويت  ).۱۹( دهدينشان م

پردازي دقيق از آن وجود ندارد. براي برخي، معنويت عبارت از يك 
كه بر موضوعات ذهني و تجربه تأکيد كرده و  تغيير پارادايم است

باشد. ازنظر برخي ديگر، طرف و منصفانه ميمتضاد با مذهب بي
معنويت مترادف است با فاصله گرفتن از پارامترهاي مذهب و حركت 

که نهايت نياز انسان به طوريتر انسانيت بهگسترده به سمت قلمرو
يسندگان مختلف، تعاريف ملكوت و فضايي الهي را تضمين نمايد. نو

، برخي با مفاهيم ماترياليستي و اندنمودهمتعددي از معنويت ارائه 
كفرآميز و برخي با رويكرد خداباورانه و اعتقاد به وحدت وجودي. 

معنويت يك ويژگي دروني انساني است ، مثال، ازنظر گريفنعنوانبه
اين مفهوم  گونه معنا و مفهوم مذهبي نيست. دركه ذاتًا مبين هيچ

، معنويت يك كيفيت اختياري نيست كه ما بتوانيم تصميم ترگسترده
به نداشتن آن داشته باشيم. در اين نگرش، هر فردي داراي معنويت 

 (است حتي اگر اين معنويت، معنويت ماترياليستي يا نهيليستي باشد
ديدگاه اسالم معنويت بر دين مبتني است و مسلمان بايد  از ).۲۰

ت خويش را بر اساس دين اسالم استوار سازد و حدودوثغور معنوي
كند و نوع ارتباط چهارگانه فرد معنويت فرد را، دين معين مي

مسلمان يعني ارتباط با خويشتن با ديگران، با محيط و باخدا، بر 
  ).۲۱( شوديمو تعاليم ديني معين  هاآموزهاساس 
را براي بقاي رهبري معنوي نيازهاي اساسي رهبر و پيروان  

که ازنظر سازماني بيشتر متعهد طوريكند؛ بهمعنوي در هم ادغام مي
ها و ها، نگرشور باشند. رهبري معنوي در برگيرنده ارزشو بهره

باشد كه براي انگيزش دروني يك فرد و سايرين رفتارهايي مي
داري و به عضويت شناخته اي كه از طريق معنيگونهضروري بوده، به

باشد: ، احساس بقاي معنوي نمايند كه شامل موارد زير ميشدن
اندازي كه در آن اعضاي سازمان، احساس خلق و ايجاد چشم

معناداري در زندگي خود نموده، آن را متمايز از ديگري بدانند، خلق 
دوستي كه در آن سازماني/ اجتماعي بر مبناي عشق به نوعفرهنگ

راي خود و ديگران را ابراز داشته رهبران و پيروان نگراني واقعي ب
باشند و بنابراين احساس به عضويت شناخته شدن و مورد تحسين 

هدف رهبر معنوي توجه به نيازهاي اصلي ). ۲۲(قرار گرفتن نمايند 
رهبر و پيروان است تا موجبات بقاي معنوي آنان را فراهم كند؛ 

را  چنين رهبري موجب شود كه كاركنان معناي واقعي شغل خود
درك كنند و براي شغلي كه دارند، اهميت قائل شوند (معناداري در 

چنين اين احساس به آنان دست دهد كه شغلشان ازنظر كار)؛ هم
سازمان و ساير همكاران نيز داراي اهميت است (عضويت). اين 

هاي مشتركي براي كاركنان ايجاد، و انداز و ارزشرهبران چشم
كنند كه سازماني آنان را فراهم ميموجبات توانمندي گروهي و 

درنهايت سطح رفاه زيستي و سالمت و تندرستي كاركنان و 
 .)۲۳افزايش خواهد يافت (وري و تعهد سازماني چنين بهرههم

نگر نسبت به ارائه خدمت به ديگران، ديدگاه کل بارهبري معنوي 
ران گيري مشترك تأکيد دارد. درواقع رهبكار، توسعه فردي و تصميم

 )۲۴( که دهنديمعنوي، ايمان، اشتياق و نتايج كار خودشان را بروز م
عنوان ويژگي عمده و نماد رهبري معنوي ياد از اين سه عنصر به

اندازي فرد خود، چشمهاي منحصربهكند. رهبر معنوي با ويژگيمي
كه  کندياي در كاركنان نفوذ مگونهاز آينده سازمان ايجاد كرده و به

انداز سازمان ايمان بياورند و به آينده سازمان به تحقق چشم آنان
ترتيب انگيزه دروني كاركنان را براي تالش ايناميدوار باشند؛ به
دوستي دهد. از طرف ديگر با رواج فرهنگ نوعبيشتر افزايش مي

گردد كه فرد توجه عميقي به خود و زندگي مي درون سازمان موجب
و روابط مطلوبي با ديگران برقرار كنند  گذشته خود داشته باشند

)۲۵.(  
 رهبري معنوي ارائه ريتأثهاي داخلي در زير برخي از پژوهش

  ازجمله: شده است
با  رهبري معنوي) ۲۶محمدزاده، زارع نژاد ( هايدر پژوهش
با  ) رهبري معنوي۲۷، رستگار و همكاران (اخالق سازماني

رهبري معنوي با اخالق  )۲۸سازماني، حسين زاده و همكاران (هويت
رابطه اخالق سازماني با  )۲۹، رحيم نيا و نيكخواه (كار

، اردالن ) اخالق سازماني با رفتار اخالقي۳۰ايالت (، سازمانيهويت
زاده و سازماني با اخالق آموزشي، قاسم اخالق )۳۱و بهشتي راد (

ان پاسخگويي فردي، آرغده و همکار با ايحرفه خالق )۳۲همکاران (
 ي با پاسخگويي، مثبت و معنادار بوده است.احرفه) اخالق ۳۳(

سازماني، ) اخالق با هويتWeber )۳۴هاي خارجي، پژوهش در
Nguyen )۳۵ (بر هويت، اخالقيات  و معنويت ريتأثWong )۳۶( 

 هاي پزشکي استراليا،اهميت رهبري معنوي در سطوح مختلف حوزه
Plowman )۳۷( يک براي ثربخشا ارزيابي شناسايي 

 سازوکارهاي )Rothschild )۳۸ايالتي،  پاسخگويي  سيستم
) Elango )۳۹عالي،  آموزش پرديسههاي چند مسيست در پاسخگوي

رويکرد  )Smith and Malcom )۴۰ اخالق سازماني و اخالق فردي،
تبعيت  ) ضرورتPayne )۴۱، رهبري معنوي در سازمانبه  کل گرا
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عالي  آموزش عملکرد) Dee )۴۲ها، زماناز رهبري معنوي براي سا
 آزمون پاسخگويي تأثيرات مطالعه )Johnson )۴۳ ،و پاسخگويي

به نتايج مثبت و معنادار  داالس مدارس در مديران ادراکات و محور
  .دست يافتند

به خاطر خألهاي پژوهشي در دانشگاه آزاد اسالمي و احساس 
علوم پزشکي و و مشکالت مدرسان  مسائلنياز به شناساندن 

اي آنان در هاي حرفهها و شايستگيو توسعه مهارت پيراپزشکي
محيط متغير امروزي ضرورت پژوهش احساس گرديد اين پژوهش 

اخالق سازماني به دنبال تأثير رهبري معنوي بر  ياواسطهبا نقش 
يابي و پاسخگويي، در ميان مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي هويت

 ۱۳۹۹ه آزاد اسالمي استان آذربايجان غربي در سال واحدهاي دانشگا

 انجام گرفت تا در شناساندن رهبري معنوي و مزاياي آن براي تصميم
گيران شناخت مناسبي در تغيير بينش و انتخاب سازان و تصميم

اصلي پژوهش اينکه  سؤالسبک رهبري در دانشگاه فراهم نمايند. 
يابي و پاسخگويي اري در هويتمثبت و معناد ريتأثآيا رهبري معنوي 

يابي و دارد؟ و آيا اخالق سازماني در رابطه رهبري معنوي با هويت
پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي نقش ميانجي ايفا 

 ارائه؟ با توجه به آنچه مطرح گرديد مدل مفهومي پژوهش دينمايم
ي معنوي، بين رهبراند: متغير پيشي پژوهش عبارترهايمتغ گرديد.

يابي و هويت هاي مالکي ميانجي اخالق سازماني، متغيررهايمتغ
  پاسخگويي.

 

  مدل مفهومي): ۱شکل (
  :فرضيه اصلي

يابي اي اخالق سازماني بر هويترهبري معنوي با نقش واسطه 
  دارد. ريتأثو پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي 

  ي اختصاصيهاهيفرض
اخالق سازماني مدرسان علوم پزشکي و  رهبري معنوي بر-۱

  دارد. ريتأثپيراپزشکي 
يابي مدرسان علوم پزشکي و رهبري معنوي بر هويت-۲

 دارد. ريتأثپيراپزشکي 
رهبري معنوي بر پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و -۳

  دارد. ريتأثپيراپزشکي 
يابي مدرسان علوم پزشکي و اخالق سازماني بر هويت-۴

  دارد. ريتأثپيراپزشکي 

اخالق سازماني بر پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و -۵
  دارد. ريتأثپيراپزشکي 

 ابزار و روش پژوهش
از آنجائي که هدف پژوهش حاضر تعيين روابط علي ميان 

يابي و پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و رهبري معنوي بر هويت
مي بود، ميانجي اخالق سازماني در قالب مدل مفهو پيراپزشکي با اثر

لذا پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردي و ازنظر نحوه گردآوري 
طور مشخص مبتني بر اطالعات توصيفي و از نوع همبستگي و به

ازنظر ماهيت از نوع تحقيقات کمي  مدل يابي معادالت ساختاري بود.
و ازنظر ارتباط بين متغيرهاي پژوهش از نوع علي است. در اين 

ي، تعاريف و مفاهيم نظري از روش اسنادي پژوهش جهت تدوين مبان
) ي معتبر علميهاتيساپژوهشي و ساير -(کتابخانه، مجالت علمي
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هاي صورت ميداني توسط پرسشنامهگرديد و دادها به استفاده
نفر مدرس  ۷۵آوري شد. جامعه آماري پژوهش شامل استاندارد جمع

ربي بود.، روش از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان غ
نفر انتخاب  ۶۳مورگان گيري با استفاده از جدول کرجسي و نمونه

اطالعات الزم براي مدل  پرسشنامه ٤ مجموعًا شدند. در اين پژوهش
  اند:آوري کردند که عبارترا جمع
 ٢٤) شامل ۲۰۰۵همکاران ( پرسشنامه رهبري معنوي فراي و-
ي، ايمان، معنادار /دوستي اميدانداز، نوعبعد چشم ٧در  گويه

شنامه ايي پرسرو باشد.مي عضويت، تعهد سازماني و بازخورد عملكرد
 ٥گزارش شده است كه در طيف  درصد٨٩ آن مناسب و پايايي

ي خلي هم پاياياهاي دتدوين شده است در پژوهش اي ليكرتيگزينه
  به دست آمده است. درصد٨٦آن با آلفاي كرونياخ 

 ٦شامل ) كه ١٩٨٩ومائل ( ثورفآش سازمانيپرسشنامه هويت-
ن آتدوين شده است پايايي  گزينه ليكرتي ٥در باشد و گويه مي

  به دست آمده است درصد٨٧
 يهوگ ٢٠) كه داراي ٢٠٠٤( اينگريدپرسشنامه اخالق سازماني -

ررسي مورد بداخلي نظران صاحبو توسط  استاندارد بودهباشد که مي
زم و است بنابراين داراي روايي المجدد قرار گرفته و تأييد شده 

ست دبه  درصد٧١ها پايايي آن از آلفاي كرونباخ براي تمامي سؤال
  آمده است.

) كه شامل ٢٠٠٥و همكاران ( ١ترپرسشنامه پاسخگويي هاچوار-
 شودليكرت پاسخ داده مي ايدرجهپنجبر اساس مقياس  گويه ٨

 درصد٩١) ١٠٢٠( ٢روايي و پايايي خارجي آن توسط هال و فريس
همساني دروني آن هم هاي داخلي در پژوهش گزارش شده است
 به دست آمده است. درصد٧٠براي كل مقياس 

ي نامهپرسش روايي ها، ابتدانامهپرسش روايي بررسي منظوربه
منظور رفع ها بهنامهرغم استاندارد بودن پرسشعلي شدهاستفاده

 ايمحتوايي و سازه روايي صورتبه سازي فرهنگيابهامات و همسان

 در اختيار تحقيق هاينامهپرسش که ترتيباينبه است؛ شده تعيين

 از پس شد خواسته آنان از و گرفته قرار دانشگاه استادان از تعدادي

 پس نمايند. اعالم نامهپرسش روايي مورد در را مطالعه، نظرات خود

 هانامهپرسش ايي، روايي محتوشدهاعالم اظهارنظرهاي آوريجمع از

منظور بررسي روايي سازه از تحليل است. در مرحله بعد به شده تأييد
استفاده شد. نتايج تحليل عاملي  PLS3افزار عاملي تأييدي با نرم

هاي استفاده شده نامهاي پرسشروايي سازه دييتأتأييدي نشانگر 
 ۳/۰التر از ها بانامههاي پرسشباشد. مقدار بار عاملي تمامي گويهمي

 دييتأباشد که نشانگر مي ۹۶/۱ها باالتر از و مقدار تي متناظر آن
  ها است.نامهاي پرسشروايي سازه

ها از روش آلفاي کرونباخ نامهمنظور بررسي پايايي پرسشبه
نامه رهبري استفاده شد. ميزان پايايي به دست آمده براي پرسش

يابي و هويت ۸۷/۰خگويي ، پاس۸۵/۰، اخالق سازماني ۸۵/۰ معنوي
- به دست آمده است که نشانگر مناسب بودن پايايي پرسش ۸۸/۰
منظور بررسي باشند. درنهايت بههاي تحقيق به لحاظ آماري مينامه

روابط بين متغيرهاي پژوهش از معادالت ساختاري به روش تحليل 
  استفاده شد. PLS3 افزارمسير از نرم

  
  هاافتهي

ها که بين متغير دهديمبستگي متغيرها نشان نتايج ماتريس هم
  وجود دارد. ۰۱/۰داري در سطح همبستگي مثبت و معني

در اين تحقيق با توجه به مدل مفهومي تحقيق، مدل تحقيق با 
 دييتأارزيابي شده است. پس از اطمينان از  PLS3استفاده الگوريتم 

 Tقدار گيري، نتايج مربوط به ضرايب مسير و مهاي اندازهمدل
  ) ارائه داده شده است.۱جدول (هرکدام در 

  
  ماتريس همبستگي متغيرها): ۱جدول (

 ٤ ٣ ٢ ١  عامل

        ١ رهبري معنوي

      ١  .٦٢  اخالق سازماني

    ١  .٦٧  .٦٥  يابيهويت

  ١  .٦٧  .٧٠  .٦٩  پاسخگويي

  معنادار است. ۰۱/۰در سطح  ** همبستگي

                                                             
1.Hajvarter 2.Hal & Fris 
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  تانداردخروجي مدل در حالت ضرايب اس :)۲شکل (
 

  داريخروجي مدل در حالت معني :)۳شکل (
  

  متناظر با هر مسير tمقدار ضرايب مسير و ): ۲جدول (

 نتيجه  tمقدار   ضريب مسير  مسير

  دييتأ  ۳۹/۱۳  ۶۲/۰  اخالق سازماني ←رهبري معنوي 
  دييتأ  ۹۲/۵  ۳۸/۰  يابيهويت ←رهبري معنوي 
  دييتأ  ۰۹/۶  ۴۰/۰ پاسخگويي ←رهبري معنوي 

  دييتأ  ۲۹/۷  ۴۳/۰ يابيهويت ←الق سازماني اخ
  دييتأ  ۱۳/۷  ۴۵/۰ پاسخگويي ←اخالق سازماني 

  دييتأ  ۲۷/۶ ۲۷/۰ يابيهويت ←اخالق سازماني × رهبري معنوي 
  دييتأ  ۱۶/۶  ۲۸/۰ پاسخگويي ←اخالق سازماني × رهبري معنوي 
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  ي برازش کلي مدل آزمون شدههاشاخص): ۳جدول (

 
) نشان داده شده است. ۲گونه که در جدول (همان tآماره مقدار 

دهنده که نشان باشديم ۹۶/۱شتر از براي تمامي ضرايب مسير بي
 دييتأي تحقيق هاهيفرضباشد. بنابراين داري ضرايب مسير ميمعني

رهبري معنوي بر  ريتأثدهد که مي ) نشان۲جدول (شوند. نتايج مي
 ريتأث، ۳۸/۰ يابيرهبري معنوي بر هويت ريتأث، ۶۲/۰سازماني اخالق 

الق سازماني بر اخ ريتأث، ۴۰/۰پاسخگويي رهبري معنوي بر 
 ريتأث، ۴۵/۰پاسخگويي اخالق سازماني بر  ريتأث، ۴۳/۰يابي هويت

 ريتأثو  ۲۷/۰يابي از طريق اخالق سازماني رهبري معنوي بر هويت
باشد. مي ۲۸/۰رهبري معنوي بر پاسخگويي از طريق اخالق سازماني 

(ريشه  SRMRاز  اند) عبارت۳هاي برازش مدل در جدول (شاخص
 درمشده(شاخص NIFها)، اردشده ميانگين مجذور باقيماندهاستاند

(ريشه ميانگين مجذورات). با توجه به جدول زير  RMSبرازش)، 
دهد که مدل مقايسه مقادير مطلوب و مقادير مشاهده شده نشان مي

  باشد.تحقيق از برازش خوبي برخوردار مي
  
  بحث
 ريتأثيابي معادالت ساختاري اين پژوهش باهدف کلي مدل 

پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و  يابي ورهبري معنوي بر هويت
گري اخالق سازماني در ميان واحدهاي پيراپزشکي با ميانجي

دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان غربي صورت گرفت براي نيل 
به هدف و با توجه به پيشينه تجربي و نظري مدل مفهومي پيشنهاد 

مورد آزمون قرار گرفت نتايج  PLS3مسير با  و با استفاده از تحليل
باشد. مقدار نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبي برخوردار مي

باشد که مي ۹۶/۱براي تمامي ضرايب مسير بيشتر از  Tآماره 
هاي بنابراين فرضيه باشد.داري ضرايب مسير ميدهنده معنينشان

رهبري معنوي بر  ريأثتشوند. نتايج نشان داد که مي دييتأتحقيق 
 ريتأث، ۳۸/۰يابي هويت رهبري معنوي بر ريتأث، ۶۲/۰ اخالق سازماني

اخالق سازماني بر  ريتأث، ۴۰/۰پاسخگويي رهبري معنوي بر 
 ريتأث، ۴۵/۰پاسخگويي اخالق سازماني بر  ريتأث، ۴۳/۰ يابيهويت

 ريتأثو  ۲۷/۰يابي از طريق اخالق سازماني رهبري معنوي بر هويت
باشد مي ۲۸/۰رهبري معنوي بر پاسخگويي از طريق اخالق سازماني 

هاي رهبري معنوي وتحليل مدل نشان داد که وجود ويژگيتجزيه
در دانشگاه باعث عالقه، پشتکار و جديت به کار و روابط سالم و 

هاي اخالق شود ويژگيانساني و روح جمعي و مشارکت در کار مي
دي اساتيد موجب ايجاد و توسعه سازماني نشان داد که پايبن

يابي و پاسخگويي بهتر مدرسان علوم پزشکي و هاي هويتزمينه
  باشد.پيراپزشکي مي

-در رابطه با فرضيه اصلي پژوهش"رهبري معنوي با نقش واسطه
يابي و پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي اي اخالق سازماني بر هويت

 فرضيه T=6.27,T=6.16ار دارد". با توجه به مقد ريتأثو پيراپزشکي 
مثبت و  ريتأثگفت که رهبري معنوي  توانيمشود. مي دييتأاصلي 

يابي و پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و هويت معناداري در
پيراپزشکي دارد و اخالق سازماني نقش ميانجي در اين رابطه ايفا 

گار و ، رست)۲۶محمدزاده، زارع نژاد (هاي يافته اين يافته با نمايدمي
نيا و نيكخواه رحيم، )۲۸زاده و همكاران ()، حسين۲۷همكاران (

 Weber)، ۳۳همکاران ()، آرغده و ۳۲همکاران (زاده و ، قاسم)۲۹(

)۳۴ ،(Nguyen )۳۵ ،(Wong )۳۶(Plowman )۳۷( ،Rothchild 
)۳۸ ،(Elango )۳۹،( Smith and Malcom )۴۰ ،(Payne )۴۱ (

توان گفت که اگر هاي پژوهش ميهدارد در تبيين يافت همخواني
هاي رهبري معنوي در دانشگاه تقويت و نهادينه شود موجب مؤلفه

 يابي، پاسخگويي مدرسان در دانشگاهگرايي، هويتگردد اخالقمي
وري را افزايش هاي اخالق سازماني بهرهبهتر و بيشتر شود. ويژگي

ن، اطالعات دهد. و در صورت حاكميت اخالق سازماني بر سازمامي
يابي و پاسخگويي توان گفت که هويتشود و ميآساني منتقل ميبه

باشد که مدرسان ضرورت اساسي دانشگاه در قرن بيست و يکم مي
اندازهاي آينده دانشگاه مدت و چشمبلند براي رسيدن به اهداف

هاي اخالق ضرورت دارد رهبران معنوي با ايجاد و توسعه زمينه
- براي مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي، در هويتسازماني مستمر 

  يابي و پاسخگويي، توسعه دانشگاه را فراهم نمايند.
هاي پژوهش در رابطه با فرضيه اول نشان داد که رهبري يافته 

فرضيه  T=13.39دارد که با مقدار  ريتأثمعنوي بر اخالق سازماني 
مدرسان علوم  رهبري معنوي بر اخالق سازماني ريتأثشود مي دييتأ

  نتيجه برازش  مشاهده شدهمقدار  مطلوبمقدار   شاخص برازش

SRMR   مناسب  ٠٣/٠  ٠٨/٠کمتر از  
NIF   مناسب  ٩٧/٠  ٩٠/٠بيشتر از  

RMS  مناسب  ٦٧/٠  نزديک به صفر 

d-G  مناسب  ٠١/٠ > %٩٥  

d- ULS  مناسب  ٠١/٠ > %٩٥  
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 هايباشد اين يافته با يافتهپزشکي و پيراپزشکي مثبت و مستقيم مي
 Nguyen )۲۸زاده و همكاران (حسين) ۲۶محمدزاده، زارع نژاد (

توان گفت که هاي پژوهش ميراستاست با توجه به يافته) هم۳۵(
هاي رهبري معنوي در دانشگاه باعث عالقه، پشتکار و وجود ويژگي

ه کار و روابط سالم و انساني و روح جمعي و مشارکت در جديت ب
رسد که رهبران معنوي با ايجاد و توسعه شود به نظر ميکار مي

اخالق سازماني مناسب زمينه را براي مدرسان فراهم نمايند تا بهتر 
و مؤثرتر به آموزش و پژوهش دانشجويان همت گمارده و افراد اخالق 

 نائلشگاه و جامعه بتوانند به اهداف خود تربيت نمايند تا دان مدار
  گردند.

پژوهش در رابطه با فرضيه دوم نشان داد که رهبري  هاييافته
يابي مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي تأثير دارد. معنوي بر هويت

هاي رستگار و شد. اين يافته با يافته دييتأفرضيه  T=5.92با مقدار 
توان گفت درواقع ميباشد مي ) همسو۳۵( Nguyen) ۲۷همكاران (

ها و براي رسيدن به هدف اساسييك ابزار يابي مدرسان هويت
رهبري معنوي در دستيابي  نقش وباشد، مي ي دانشگاهاندازهاچشم

اهداف ضروري است که مديران دانشگاه تمهيدات الزم را به اين 
 د زيرايابي مدرسان فراهم نماينفراهم نمايند و زمينه را براي هويت

- با استفاده از چشممدرسان رهبران معنوي با تحريك و برانگيختن 
هاي انساني، هاي فرهنگي بر اساس ارزشانداز معنوي و ايجاد زمينه

خواهند وري باال و متعهد و با انگيزه را پرورش بهره باتوانمند،  افراد
 داد که موجب بهبود و توسعه دانشگاه خواهد شد.

در رابطه با فرضيه سوم نشان داد که رهبري هاي پژوهش يافته
 .معنوي بر پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي تاثير دارد

 Wongهاي شد اين يافته با يافته دييتأفرضيه  T=6.09مقدار  با
توان هاي پژوهش در تبيين ميراستاست با توجه به يافتههم )۳۶(

مديران رعايت شوند  هاي رهبري معنوي توسطگفت که اگر مؤلفه
- مي ترمناسبپاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي بهتر و 

تواند در يادگيري بهتر و بيشتر دانشجويان و رضايت شود و آنان مي
  ديگر افراد جامعه مؤثرتر عمل نمايند.

هاي پژوهش در رابطه با فرضيه چهارم نشان داد که اخالق يافته
دارد.  ريتأثرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي يابي مدسازماني بر هويت

رحيم نيا  هايشد. اين يافته با يافته دييتأفرضيه  T=7.29با مقدار 
توان گفت در تبيين مي راستاست) هم۳۴( Weber )۲۹و نيكخواه (
و خود  نمودهاحساس امنيت  دانشگاهدر يابي، مدرسان که با هويت

به نگرش مثبتي نـسبت و ، دانندمي آنرا عضوي مؤثر و متعلق به 
موجب بهبود عملکرد پيدا خواهند کرد و درنهايت حرفه و کار خود 

اخالق سازماني با  تواننديها ممديران دانشگاهها خواهد شد. آن
ها در جهت و کمک به آن مدرساننشان دادن احترام به  مناسب و

رفع مشکالت شخصي و کاري، برانگيختن افراد، ارزش قائل شدن 

موقع؛ احساس اهميت و ها و بازخورد صريح، محترمانه، و بهبراي آن
فراهم آورند. در را  يابي، بسترهاي هويتخاطر نسبت به کارتعلق

با اشتياق و انرژي مدرسان انتظار است که چنين شرايطي قابل
 رعايت به آموزش و پژوهش اهتمام ورزند.عالقه  با عشق وبيشتري 

 در يادگيرى و ياددهى فرآيند سالمت كنندهتضمين سازماني اخالق
 اــب مرتبط اخالقى هاىارزش و ضوابط، حقيقت است. در دانشگاه
مدرسان و  حقوق كه كندمى كمك امر اين هــب يادگيرى و آموزش

 رعايت هايادگيري و هاآموزش بهترين از برخوردارى در دانشجويان
 طورمعمولبه هاآن با مرتبط اخالقى معيارهاي و هاارزش اين شود.

 قرار يادگيرى و آموزش، مــعل به مندعالقه مدرسان موردتوجه
 گيرد.مى قرار موردحمايتها آن و از سوي گرفته
اخالق  پژوهش در رابطه با فرضيه پنجم نشان داد که هاييافته 

 ريتأثسازماني بر پاسخگويي مدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي 
هاي اين فرضيه با شد. يافته دييتأرضيه ف T=7.13دارد. با مقدار 

 )۳۳همکاران (آرغده و  )۳۲همکاران (زاده و قاسم هاييافته
Plowman )۳۷( که؛  توان گفتمي هاافتههمخواني دارد در تبيين ي

پذيري و افزايش مسئوليت موجب تواندمي سازمانياخالق 
امـر،  را بـه دنبـال داشـته باشـد کـه ايـن مدرسان پاسخگويي

کنـد. بـا گوشزد ميدانشگاه را در  اخالق سازمانياهميت توجه به 
به دانشگاهي پاسخگويي  سازماني درتوجه به نقش کليدي اخـالق 

توجهـات خاصـي به متغيرهـاي  دانشگاهرسد که مديران نظر مي
مـذکور داشـته باشـند و بـا از بـين بـردن موانـع، بسـترهاي الزم 

علوم پزشکي  مدرسان پاسخگويي وسازي اخالقيات ادينهرا بــراي نه
 فراهم نمايندو پيراپزشکي 

توان به هايي مواجه بود که ميپژوهش فوق با محدوديت 
ي آماري اين پژوهش اساتيد يک استان مواردي اشاره کرد، جامعه

ها رعايت جانب بود لذا در تعميم نتايج به مدرسان ساير دانشگاه
هاي پژوهش، ساير عوامل مانند شاخصاست. در اين احتياط ضروري 

اجتماعي، فرهنگي، کنترل نشده است. همچنين عدم کنترل همه 
روش متغيرهاي ناخواسته و عدم دسترسي به مباني نظري گسترده، 

پژوهش هاي ديگر اين ها بسته پاسخ از محدوديتآوري دادهجمع
يک حوزه  ي فوق، در اين تحقيقهاتيمحدودباوجود بودند. 

مطالعاتي جديد و عالي و در حال رشد گشوده شده است. در اين 
راستا، برخي موضوعات در چهارچوب اين مقاله براي تحقيقات آتي 

هاي بين هر يک از مؤلفه ۀشود رابطشناسايي است. پيشنهاد ميقابل
و بررسي  قيموردتحق قًايدقيابي و پاسخگويي رهبري معنوي با هويت

 و گرتعديل شود نقش متغيرهايهمچنين پيشنهاد مي قرار گيرد.
يابي و احتمالي ديگر در رابطه بين رهبري معنوي با هويت ميانجي

  علمي مورد بررسي قرار گيرد.اعضاي هيئت پاسخگويي
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 گيرينتيجه
 ريتأثگرفته در داخل و خارج کشور درمجموع مطالعات انجام

 دييتأابي و پاسخگويي را يهاي رهبري معنوي در هويتمثبت ويژگي
رهبري معنوي  ريتأثهاي پژوهش حاضر نشان داد که يافته کندمي

يابي و پاسخگويي مدرسان اي اخالق سازماني بر هويتبا نقش واسطه
هاي دانشگاه آزاد اسالمي استان علوم پزشکي و پيراپزشکي در واحد

رهبران  توان گفت کهآذربايجان غربي مثبت و معنادار است لذا مي
معنوي با ايجاد و توسعه اخالق سازماني مناسب زمينه را براي 

فراهم  يابي و پاسخگويي در حيطه کاري خودمدرسان جهت هويت
عامل تغيير  نيترمهمعنوان ها بهمديريت دانشگاه همچنين نمايند.

هاي بايد رهبري معنوي را يک ضرورت زماني در نظر بگيرند تا زمينه
اگر مديران دانشگاه اخالقيات را  .دانشگاه بهبود يابدرشد و توسعه 

در بين مدرسان توسعه دهند آنان با رعايت اخالق سازماني در 
توانند اهداف يابي و پاسخگويي مناسب به دانشجويان ميهويت

سوي ترقي و توسعه دانشگاه را در جهان متغير و پوياي امروزي به
خالق سازماني موجب ايجاد و مدرسان به ا پايبندي رهنمون گردند.

را آنان  پاسخگويي و وريهرههاي مثبت شغلي شده و بتوسعه زمينه
 شود.مي سالمت اداري به بهبود و منجربخشد بهبود مي

  
  تشکر و قدرداني

از کليه مديران و کادر دانشگاه که به نحوي در تکميل و  
تمامي همکاري نمودند سپاسگزاريم و از  هاپرسشنامهآوري جمع

 هاپرسشنامهمدرسان علوم پزشکي و پيراپزشکي که در تکميل 
  .ميينمايمهمکاري نمودند تشکر و قدرداني 

  
References 

1. Prati M, Karriker H. Affecting organizational identity: 

managers influence an article from. J Leadersh Organ 

2009; 15(4):404-15. 

2. Foreman P, Whiten D. Members Identification with 

multiple- Identity organizations. Organ Sci 2002; 

13(6):618-35. 

3. Fuller I. Construed external image and organization 

identification: A test of the moderating influence of 

need for self-stem. J Soc Psychol 2006; 146(6):701-

16. 

4. Patchen M. Participation, achievement, and involvement 

on the job. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall 

1970;P. 285. 

5. Lee M. An empirical analysis of Organizational 

identification. JAOM 1971; 14(2):213-26. 

6. Miller V, Allen M, Casey M, Johnson J. Reconsidering 

the organizational identification questionnaire. J 

MCQ 1996; 13(4):626-58. 

7. Findlow S. Higher education change and professional – 

academic identity in newly academic disciplines: 

The case of nurse education. High Educ 2012; 

63:117-33. 

8. Zyglidopoulos S, Fleming P. Corporate accountability 

and the politics of visibility in late modernity. 

Organization 2011; 18(5):691-706. 

9. Hall A, Zinko R, Perryman A, Ferris G. Organizational 

citizenship behavior and reputation mediators in the 

relationships between accountability and job 

performance and satisfaction. JLOS 2009; 

15(4):381-92. 

10. Momenpoor N, Hassani M, Ghasemzadeh A. The 

mediating role of individual accountability in 

relationship between psychological empowerment 

and psychological climate with job performance. 

Rooyesh 2018; 7(8):131-58. (Persian) 

11. Yaqin L, Javaherdashti M, Khalil Iraqi M. Principles of 

professional ethics from formulation to practice. 

Tadbir Magazine 2003; 135. (Persian) 

12. Khaki G. Management of professional ethics. Foujan 

Publishing Organization 2009; 175. (Persian) 

13. Qaramalki A. Professional ethics. Tehran: Majnoon 

Publications 2003;P. 213. (Persian) 

14. Nemati M. Mohseni H. Ethics in Higher Education. 

Strategic Research Institute 2010; 63:9-46. (Persian) 

15. Motahari M. Education in Islam. Sadra Publication: 

Tehran 2008; 47. (Persian) 

16. Gharamalki F. Methodology of Religious Studies, 

Mashhad, Razavi University of Islamic Sciences 

2006; 147. (Persian) 

17. Pearson S, Sabin J, Emanuel E. No Mission: Health Care 

Organizations and the Quest for Ethical Excellence. 

UK: Oxford University; 2003. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.1

2.
94

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             9 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.12.941
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4518-en.html


 آوارسين ملکي صادق، عطالوحاج ياري جهانگير، مراغوش جباري غالمرضا
 

  مجله پرستاري و مامایی    1400، اسفند 149، پی در پی دوازدهم، شماره نوزدهمدوره  950

18. Alvani S, Memarzadeh T, Alborzi A, Kazemi K. 

Designing the Model of Spiritual Leadership in 

Iranian Administrative System. JPA 2013; 5(13):21-

40. (Persian) 

19. Ursula K. Spirituality in New Handbook of Living 

Religions. Oxford: Blackwell 2016; 113. 

20. Krishnakumar S, Neck C. The what, «why»and how of 

spirituality in workplace. JMP 2002; 17(3):153-64. 

21. Asherlos V, Jafari S. Islamic spiritual intelligence is the 

inevitable necessity of organizations. 2011. (Persian) 

22. Fry L, Cohen M. Spiritual leadership as a paradigm for 

organ national transformation and recovery from 

intended work hours Cloture. J. Bus. Ethics 2008. 

23. Fry L, Matherly L. Spiritual leadership and 

organizational performance: An exploratory study. 

Tarleton State University- Central Texas 2006. 

24. Freshman B. Personality and leadership: A Qualitative 

and Quantitative Review. J Appl Psychol 2002; 

87(4): 765-80. 

25. Usman A. Leadership spirituality in banking 

professionals and its impact on organization 

commitment. JBM 2010; 5(3):185-93. 

26. Mohammadzadeh K, Zarnejad M. The relationship 

between spiritual leadership and organizational 

ethics and organizational commitment in the 

employees of Marvdasht Education Department. 

First National Conference on Educational Sciences 

and Psychology 2014; 145. (Persian) 

27. Rastegar A, Janqali M, Haidari F, Heidari H. 

Investigating the role of spiritual leadership in 

organizational identity. JPMR 2012; 5(16):39-63. 

(Persian) 

28. Hosseinzadeh A, Nabavi S, Fazelipour S. Socialization 

and meritocracy with work ethic in Shahid Jamran 

University of Ahvaz. ISA 2016; 17(3):78-108. 

(Persian) 

29. Rahimnia F, Nikkhah Z. The effects of ethical climate 

on organizational identity and turnover Intentions 

among salespeople. Ethics in Science and 

Technology 2012; 6(4):85-95 (Persian) 

30. Eilat M. Organizational ethics and its relationship with 

ethical behavior in the organization. Bazaar Goslar 

Engineering Development Articles Bank; 2016. 

(Persian) 

31. Ardalan M, Beheshti Rad R. The Relationship between 

Ethical Climates of Organization with Teaching 

Ethic; the Role of Mediator of Professional 

Development. Ethics in Science and Technology 

2017; 11(4):37-48. (Persian) 

32. Qasemzadeh A, Zavar T, Mahdioun R, Rezaei A. elation 

between Professional Ethics with Social 

Responsibility and Individual Accountability: 

Mediating Role of Serving Culture. Ethics in Science 

and Technology 2014; 9(2). (Persian) 

33. Arghdeh F, Qasemzadeh A. The relationship between 

professional ethics and individual accountability of 

professors with the mediating role of organizational 

identity, M.Sc. (Dissertation). Tabriz: Shahid 

Madani University of Azerbaijan; 2015. (Persian) 

34. Weber E. Ethics and organizational identity in a cancer 

care setting. Ethical Challenges in Oncology 2017; 

45-53. 

35. Nguyen N. Mastering the arts of true business ethics: 

Catholic MBA puts emphasis on values and 

spirituality. SDJ 2014; 6(2):54-68. 

36. Wong M. Spirituality and leadership in psychiatry: An 

Australian view. IJPL 2011; 7(2):144-50. 

37. Plowman J, Siebert T, Wallach C. Identifying effective 

measures for a statewide accountability system. Saint 

Louis University; 2011. 

38. Rothchild M. Accountability mechanisms in public 

multi campus systems of higher education 

[dissertation]. University of Minnesota; 2011. 

39. Elango B, Paul K, Simit K. Organizational ethics, 

individual and ethical intentions in international 

decision making. JBE 2010; 19:543-61. 

40. Smit J, Malcom A. Spirituality leadership and values in 

the N.H.S. Int J Public Sect Manag 2010; 6(2):39-53. 

41. Payne S. Leadership and spirituality: Business in the 

USA. IJPSM 2010; 6(2):68-72. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.1

2.
94

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            10 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.12.941
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4518-en.html


 سازماني اخالق ميانجيگري با معنوي رهبري مبناي بر پيراپزشکي و پزشکي علوم مدرسان پاسخگويي و يابيهويت
 

  مجله پرستاري و مامایی    1400، اسفند 149، پی در پی دوازدهم، شماره نوزدهمدوره  951

42. Dee J. In situational autonomy and state – level 

accountability: Loosely coupled governance and the 

public good. Public Goods & Governance 2006; 133-

55. 

43. Johnson D. A study of the effects of test- driven 

accountability on perceptions of principals in the 

Dallas Independent School District. University of 

Texas at Dallas; 2006; 425. 

    

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.1

2.
94

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            11 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.12.941
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4518-en.html


 Nursing and Midwifery Journal, Vol 19(12), March, 2022 
 

  مجله پرستاري و مامایی    1400، اسفند 149، پی در پی دوازدهم، شماره نوزدهمدوره  952

Original Article 

IDENTIFICATION AND ACCOUNTABILITY OF MEDICAL AND 
PARAMEDICAL INSTRUCTORS BASED ON SPIRITUAL 

LEADERSHIP MEDIATED BY ORGANIZATIONAL ETHICS 
 

Gholamreza Jabbari Maraghush1, Jahangir Yari Haj Ataloo2, Sadegh Maleki Avarsin3 
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Abstract 
Background & Aims: Today, accountability plays an essential role in the success of universities. 
Therefore, the present study aimed to investigate the effect of spiritual leadership on the identification 
and accountability of medical and paramedical instructors by mediating organizational ethics among 
Islamic Azad Universities in West Azerbaijan in 2020. 
Materials & Methods: Using descriptive-correlational research method and a statistical population of 
75 people, 63 subjects were selected from Krejcie Morgan table as a sample. For data collection, four 
standard questionnaires were used: Fry Spiritual Leadership (2005), Ashforth Identity (1992), Hatch 
Warter Accountability (2005), and Ingrid (2004) Organizational Ethics, which had good validity and 
reliability. The research method was applied in terms of purpose and in terms of how to collect 
descriptive and correlational information and specifically based on structural modeling. 
Results: The findings of the present study based on the rule of absolute value of t number above 1.96± 
show a significant relationship between variables. Spiritual leadership had a significant effect on the 
identification and accountability of medical and paramedical instructors, and the mediating role of 
organizational ethics in this regard was confirmed. 
 Conclusion: According to the findings, it can be said that paying attention to spiritual leadership and 
its nature, organizational ethics can have a positive and constructive effect on identifying and responding 
to university medical and paramedical instructors. 
Keywords: Spiritual Leadership, Identity, Accountability, Organizational Ethics, Medical and 
Paramedical Instructors 
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