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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین رهبری معنوی و عدالت سازمانی ادراک شده مبتنی بر میانجی گری جو
سازمانی میباشد .جامعه پژوهش شامل کلیه دبیران دوره متوسطه دوم شهرستان فیروزآباد و نمونه یرامآ     آن ش لما
 06نفر از این دبیران بوده که با استفاده از جدول مورگ ط زا و نا ر  قی ر  شو ن ریگ هنوم یی یی ییییی تص فدا ییی از جامعه قوف 
انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران ،پرسشنامه جو سازمانی ساسمن و دیپ
و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن به ترتیب با ضریب آلفا ييي کرونب خا

 ./98 ، ./68و  ./78ب یاور و هدو ی   

این سه پرسشنامه نیز توسط متخصصان تأیید شده است .عمدهترین نتایج تحقیق مبین آن است که بین رهبری معنوییی
ش نشاننن از ت ثأ یررر
و عدالت سازمانی ادراک شده ارتباط وجود دارد و ض ضضرایب علییی مس اهری ییی بیننن سههه س زا هه پ هوژ ش ش
مستقیم و عدم تأثیر غیرمستقم رهبری معنوی بر عدالت سازمانی ادراک شده دبیران دارد .شاخصهای کلی نشاننن از
ل رگرس وي ننن گاممم بههه گاممم نش یغتم هک داد نا ر اه ییی یییی
برازش خوب مدل ارائه ش هد  ،،توسططط دادهها ا دارد .نت يا ججج تحليل ل
عضویت و تعهد سازمانی بیشترین همبستگي چندگانه را با پیش بینی عدالت سازمانی ادراک شده دبی تشاد نار هههههان .د
نتیجه آزمون تی گروههای مستقل در خصوص متغیر جنسیت و آزمون آنوا در خصوص متغیره تالیصحت ،نس یا
و سابقه کار درباره عدالت سازمانی ادراک شده نشان داد که بین نظر دبیران در سطح 0/50تف توا

دانعم ا یر    وج دو

ندارد.
کلید واژهها :رهبری معنوی ،عدالت سازمانی ،جو سازمانی.
دریافت مقاله69 13 /2/22 :

پذیرش مقاله69 13 /7/ 19 :

 .1دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور( .نویسنده مسئول)
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مقدمه
در عصر حاضر با رشد فزاینده فعالیتهای اقتصادی و تغییرات تکنولوژیکی ،سازمانه یا ی ت ناو
مقابله با این تحوالت را دارند که نیاز به تغییرات را در خود احساس و محیطی مناسب در جذب،
نگهداری ،ارتقاء و انگیزش کارکنان خلق نمایند(گیجسل و همکاران .) 2003 ،1خأل معنوی و ت

عدم توجه به کارکنان به عنوان یک انسان کامل باعث شد که  موهفم  م رد تیونع

راک طیحم

    

ل دههههي  1990م دالی ييي کههه توجههه
توجه زیادی را به خ وبیگ(دنک بلج دو ننن نننن .) 2000 ،2از اوائل ل

ش از 70
محققان به مقوله معنویت به طور جدي گسترش یافته است(ساسسس .) 2000 ،3ت ونکا ننن بیش ش

س ) 2010 ،4با ا ایننن
تعریف مختلف پیرامون معنویتتت در محیططط کاررر ارائههه گش راک(تسا هت اکا سس سس
وجود ،هیچ گونه اجماع جهانی پیرامون تعریف معنویت در محیط کار وج رادن دو دد ددد و تع یرا ففف

موجود نیز محدود ،مبهم و بعضًاًا متناقض هستند(ساس 2000 ،؛ اسمیت و لووو 2007 ،5؛ کتس سی

و

کورتزی.) 2008 ،6کلنکی(  ) 2003معتقد است که دشواري تعریف معنویت به دلیل ماهیت ذهنی
و شخصی آن است .از سوي دیگر معنویت داراي ابعاد مختلف و به هم پیوستهاي از وجود آدمی
است و به همین دلیل براي افراد مختلف معانی گوناگون دارد(اسمیت و لو.) 2007 ،
از سوی دیگر و همزمان با توجه به معنویت سازمانی ،عدالت سازمانی نیز به هنیمز کی ناونع      

مطالعاتی چنان رواج یافته که از سرچشمههای خود یعنی حوزههای بنیادی جامعهشناسی و روان-
شناسی اجتماعی فراتر رفته و در حوزههای کاربردی روانشناس ص ی ن و یتع

مزاس ا تیریدم ،ین     

منابع انسانی ،رفتار سازمانی و مطالعات حقوقی نیز مطرح گشته است(رضائیان .) 1384 ،از این رو
به نظر میرسد که م یقطنم طابترا  ی ریدم یونعم یربهر نا

ااااااا اااااااان و ادراک کارکن تلادع زا نا   

سازمانی مدیرانشان در محیط کار وجود داشته باشد که م رما نیا  یییی یییییتوان دمایپ د ه مزاس یا ا ین    
ی کههه معنویتتت را در محیططط کاررر
مطلوبی برای کارکنان به همراه داشته باشد برای مثال کارکن نا ی ی
تجربه میکنند نسبت به سازمان وفادارتر هستند وتعهد بیشتري نسبت به انجام وظایف خود دارند

1

. Geijsel et al.
. Gibbons.
3
. Sass.
4
. Karakas.
5
. Smith, Dawie, Louw, Marianne.
6
. Gotsis, George, Kortezi, Zoi
2

11

رابطه بین رهبری معنوی و عدالت سازمانی  /...امیری و همکار

(کینجرسکی 1و همکاران .) 2006 ،لذا در این مقاله سعی میشود تا در قالب یک مدل مفه ،یمو
اثر رهبری معنوی مدیران به واسطه جو سازمانی که به وجود میییآی  رب د ر ینامزاس تلادع یو     
ادراک شده دبیران و پیامدهای آن بررسی شود.

معنویت 2را میتوان با استفاده از واژههایی چون اعتماد ،عشق ،خدمت ،خرد ،لذت بردن ،صلح،

وحدت و انسجام معنا کرد(هووارد.)2 00 2 ،3معنویت در سازمان مفهوم نوظهوری اس  ت ووو ب ار ییی

ی معنوییی
کاربردی کردن آن در سازمان ،معنویت را در کنار رهبری سازمانی و به عنوان رهبری ی

4

به کار میبرند و این ترکیب را این طور توجیح میکنند که افراد تمامی نیازهای خود (معن یو ، ،
ذهنی و فیزیکی) را به محیط کاری میآورند و مدیران برای ارضاییی ایننن نیازها ا با ا اس دافت ههه از
رهبری معنوی در مورد این مفهوم که همه افراد دارای یک صدای درونی هس نت ددد ش ادیپ تخان   
ل مش الک
ی حل ل
میکنند و اینکه این صدای درونی منبع نه یا ی ی

ی و روی یورا ییی با ا
تتت ف در ییی و ک را ی ی

ن رهبررر بای بسن د تت تتت بههه پی ناور ش ش
ش
مسائل و مشک تال میباش اکولسا و یرف(د مم ممم .) 2008 ،5بن یاربا ن ن

شناخت کافی پیدا کند تا بتواند بر آنها تأثیر گذارد تا قدرت و توانایی افراد برای تحقق اهداف
ی نیازهاییی اف ار ددد اهمیتتت مییییاب و نچ(د
سازمانی افزایش یابد .البته در ایننن بیننن توجههه بههه تم ما ی ی
لی.) 2013 ،6

رهبران معنوي بین حکمت و شفقت ،تعادل ایجاد میکنند و پیروان خود را با تمایل بیشتري در

ل مدلللها ييي
م م ممینمایند(آی الیس و نید نن ننن .) 2009 ،7رهب ونعم ير ييييي ش ما ل ل
مس وئ للیتها ا سهیم م
خدمتگزاري رهب ير  ، ،مش داد تكرا ننن كاركناننن و توانمندس زا ييي آناننن استتت و براساسسس فلس هف

رهبري خدمتگزار بنا شده است(کراس و همکاران .)2 00 2 ،8نوع خا يص از رهبري خدمتگرايانه

كه در آن به جاي ت شال

براي مسلط شدن بر زير دستان ،سعي میشود به خاطر آنان كار شود و

تمامي ضروريات براي پيشرفت آنها فراهم شود(فیرهولم .)6 199 ،9تئوری رهب نورد یونعم یر   

1

. Kinjerski.
. Spirituality .
3
. Howard .
4
. Spirituality Leadership .
5
. Fry W, Slocum JR .
6
. Chen Y, Li C.I .
7
. Aydin, B & Ceylan, A .
8
. Korac .
9
. Fairholm .
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یک مدل انگیزش درونی توسعه پیدا کرده و روی ویژگیهایی همچون امید ،ایمان و نوعدوستی
پایهگذاری شده است و هدف از آن خلف چشمانداز و ارزشهای متج سنا

،یدرف حوطس رد    

تیمی ،سازمانی و در نهایت تقویت سطوح باالتری از تعهد و بهرهوری سازمانی میباشد(فرناند و
همکاران .) 2009 ،1طبق پژوهش استراک و همکاران ،) 2008 (2شیوه رهبری مدیرانی که لیامت    

بیشتری به معنویت نشان میدهند ،مؤثرتر از مدیرانی بوده است که گرایشی به معنویت ندارند .از
این رو به اعتقاد ایشان ارتباطی مثبت بین معنویت و رهبری وجود دارد.

فرای 3و همکاران (  ) 2005در زمينه رهبري معنوي نشان دادند كه اين نوععع رهبر ييي اف ار ددد را بههه
يادگيري در سازمان تشو قي ميكند و به كاهش كنترل رهبر بر روي كاركنان و ايج طيحم دا ييييي
حمايتي براي افراد شاغل در سازمان منجر م ممیشوددد .داشوننن و پل مو ننن در مطالعههه خ دو  ، ،اظهاررر
داشتند كه كاركنان كي

زندگي باطني و دروني دارند كه سبب رشد آنان میشود و میتوان از

طر قي كار معنادار كه در بطن جامعه انجام میشود ،آن را تقويت كرد(داچون.) 2005 ،4

تحقیقات در خصوص عدالت سازمانی از  45سال پیش تاکنون در ادبیات مربوط به روانشناسی و
روانشناس دشر یعامتجا ی چش یریگم

         یافته اراکمه و نریاب(تسا  نننننن ن 2001 ،5؛ نواکوش و یک

دانالد 2005 ،6؛ ساندرز ) 2006 ،7و مفاهیم عدالت و انصاف که در محیطهای سازمانی و در ب نی

کارکنان نیز مطرح میشود ،عمومًاًا به عنوان عدالت سازمانی معرفی میشود(المبرت .) 2003 ،8از
نظر بیز و تریپ ) 1995 ( 9ع امزاس رد تلاد نن نننه هراجنه و نیناوق هب ا ا متجا ی ا یدم رد یع ر تی       

سازمانها ا قالط میشود که شامل موارد زیر میباشد.1 :چگونگی تخصیص ستادهها در سازمان؛
 .2رویههایی که بایستی برای تصمیمگیری بکار گرفته شوند؛  .3چگونگی رفتارهای ب یدرف نی   
در سازمان(چگونگی برخورد و رفتار با کارکنان سازمان) .این تعریف ب یارب دعب هس دوجو ر      
عدالت در سازمان داللت میکند :عدالت توزیعی که بر محت جورخ(یاهدرواتسد ای او ییی ییییه )یا
1

. Fernando et al.
. Strack et al.
3
. Fry .
4
. Duchon .
5
. Byrne et al.
6
. Nnowakowski, Jaclyn M. and Danald E. Conlon.
7
. Saunders.
8
. Lambert.
9
. Bies, R. J. and Tripp, T. M.
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تصمیم تمرکز دارد و پیش بینی میکنند که مردم چگونه به تصمیمات تخص شنکاو عبانم صی    

نشان میدهند(نواکوشکی و دانالد 2005 ،؛ شاپیرو و همکاران ،) 20 08 ،1عدالت رویهای که بن ربا
نظر لیند و تیلور(  )88 19به عنوان حالتی است که در آن فرایند تصمیمگیری به تروص

هنافصنم   

داوری شود(رضائیان  1384؛کوهن و همک ارا ننن ) 2001 ،2و ع دوارم تلاد هه هههای که و زیب طسوت 

موگ )68 19 (3مطرح شده و بر جنبه انسانی اعمال سازمانی داللت دارد و در بردارنده جنبهه یا ی
از ارتباطات از قبیل ادب ،صداقت و احترام بین منبع و دریافتکننده میباشد(بیز 2001 ،؛ ک نهو
و همکاران .) 2001 ،بیوگری(  ) 1998معتقد است که ع فاصنا زا تسا ترابع ینامزاس تلاد      
ادراک شده از تعام تال صورت گرفته در سازمان که میتواند شامل تعام تال اقتصاد اجتماعی و
همچنین در بر گیرنده روابط فرد با رؤسا ،زیردستان ،همکاران و سازمان به منزلهی ی متسیس ک   
اجتماعی باشد(سید جوادین.) 111 :29 13 ،

ل،) 2005 (5
جو سازماني سالم و حمايتگر كه نشان دهندة سالمت سازماني است 4و طبق نظررر هيل ل
وضعیتی است كه در آن عملكرد فردي و سازماني در عملكردي باالتر از حد انتظار و استاندارد
م نما ك دي ههههه طب ققق پ هوژ ش ش
ش
ش ف هار م م
قرار دارد ،م ييي توانددد زمينههه را ب ار ييي ب اهراتفر زور ييييي ف قنار ش ش
پيتر ) 2010 (6اين امر خود عامل مهمي در افزايش اثربخشي و توانمند ييي روان ش تخان ييي س امزا ننن

ش انگيززز ة
محسوب ميشود اين عامل باعث احساس خودكارآمدي كاركنان میشود و به اف ياز ش ش
انجام فعاليت فراتر از وظايف و كار اثربخش در سازمان منجر میگردد و اين رو كي رد دس بايت ييي
به پيشرفت و نيل به اهداف سازمان را تعالي ميبخشد(کاترین.) 2009 ،7

ن و معنویا تتت هستیم(گلش ششنی،
از نیمه دوم قرن بیستم ،شاهد یک نهضت چش یگم ررر دراحی ید يا نن نن
 ) 1379و انجام پژوهشهاي روزافزون پیرامون معنویت سازمانی در سالها ای اخیر ،،رشددد خی هر

کنندهاي داشته است(وانگر مارش 1999 ،8؛کریشناکومار و نک .)2 00 2 ،9به گونهاي که برخی از
1

. Shapiro et al.
. Cohen et al.
3
. Bies, R. J. and Moag, J. S.
4
. Organizational health.
5
. Hill.
6
. Pieter.
7
. Kathryn.
8
. Wanger-Marsh, Conley J.
9
. Krishnakumar, S. and Neck, C. P.
2

41

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال یازدهم  /شماره سوم /پاییز 69 13

نویسندگان ،روند مهم کسب و کار در بیست سال أخیر را تمرکز بر معنویت کارکنان در محیططط

کار میدانند(فرشمن ) 1999 ،1و برخی دیگر ،شکلگیري سازمانهاي معنویت محور را به عنوان
عنوان موج چهارم (در ادامه موج سوم ت لفا ررر ) در عصررر جدیددد معرفییی میییکنن ،شرام رگناو(د

  

 ) 1999به طوري که "معنویت طلبی " جدید ،دوشادوش پیشرفتهای تکنولوژیکی پیشگام ،گام

بر میدارد(شایگان .) 13 81 ،بر این اساس؛ کهربایی و مرتضوی(  )49 13در تحقیق به بررس رثا ی   
رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سالمت معنوی پرداخته هجیتن نیا هب و      
رسیدند که اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی تحت تأثیر متغیر س راد رارق یونعم تمال د هب     
نحوی که بدون وجود سالمت معنوی نمیتوان تغییرات عدالت سازمانی را به یراد ینعم روط     
ی معنوییی و
پیش بینی کرد .صادقی فر و همک نارا ((  )39 13در تحقیق طبار  یسررب هب ی ههه هههههه رهبری ی
انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایالم پرداختن نیب هک دنتفایرد و د      مؤلفهههها ای
رهبری معن  اب یو ا  یلغش شزیگن ر انعم هطبا دددددد ددددددداری وج و یردان .دراد دو

هدازرفص ((( ((((  )39 13در

تحقیقی به بررسی رابطة عدالت سازماني ،سالمت سازماني ،اشتياق شغلي و جوسازماني نوآورانه
با توانمندسازي روان شناختي و رفتار مدني سازماني پرداخته و به این نتیجه رسیدند که متغیرهای
پیش بین و مالک فوق با هم رابطه معناداری دارند .عالمه و همکاران(  )39 13در تحقیقی به ارائه
ن رهبر ييي معنو ييي ادراک شدهه با ا تعه اتفر ،د رر ررر شه دنور ييي و عملکرددد
مدل ساختار ارتب طا ییی بین ن
پرستاران پرداخته و چنین نتیجه گرفتند که ادراک مثبت پرستاران از رهب و دهعت اب یونعم یر   
بروز رفتار شهروندی و عملکرد آنان رابطه داشته است .بگونهای کههه عملکرددد پرس ارات ننن هممم بههه
صورت مستقیم از بعد ایمان /امید رهبری معنوی و هم غیر مستقیم یعنی از طریق رفتار شهروندی
سازمانی ارتباط دارد .پیش بینی شد رفتار شهروندی و تعهد سازمانی بیشترین رابطه را از بعد نوع
دوستی رهبری معنوی دارد .برازش کلی مدل نشان داد که نسبت خی دو بههه درجههه آزادی برابررر
با  1/ 65بود که نشان از برازش خوب مدل ارائه شده داشت .زارعی مت راکمه و نی ان (( (((  )19 13در
تحقیقی به بررس رب ی رس یی ییی ت ثأ یررر مؤلفهههها ای رهبر ييي معنو ييي بررر قابلیتتت ی ریگدا ييي س د ینامزا ررر
ن مؤلفهههها ای
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پرداخته و به این نتیجه رسیدند که رابطه دانعم  ار ييييي بین ن
ل از ایننن تحقی ققق
رهبري معنوي و قابلیت یادگیري سازمانی وجود دارد .هممم چن نی  ، ،نت صاح جیا لل لل

. Freshman.
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ک مؤلفهههها ای رهبر ييي معنو ييي بررر قابلیتتت ی ریگدا ييي س د ،ینامزا ررر
ک تک ک
گویاي آن است کههه تک ک
نو
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأثیر گذار بوده است که در میان این مؤلفهها ،چشم انداز بیش یرت ن ن
عشق به نوع دوستی کمترین تأثیر را داشتند .شفیع پور مطلق و همک نارا ((  )19 13در تحقیق هب ی   
بررسی رابطه بین جو سازمانی ،سبک رهبری ،و عدالت سازمانی با انگیزه توفیق طلبی س نامزا ی ی
ی
مبتنی بر میانجی گری تعهد سازمانی در میان اساتید دانشگاه آزاد اسالمی مح تال پرداخته هب و    
این نتیجه رسیدند که جو سازمانی همکارانه ،سبک رهبری تحولی ،و عدالت مراودهای ،بیشترین
اثر مستقیم را یر انگیزه توفیق طلبی سازمانی اساتید داشتهاند و تعهددد س ینامزا  ، ،بط دانعم رو ار یی یی
ی
رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش را میانجی گری کرده است.
ی
ی معنوییی و ع لاد تتت س نامزا ی ی
نظری پور و همکاران(  )19 13در تحقیق سررب هب ی ییی یییی ت ثأ یررر رهبری ی
برکیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه اصفهان پرداخته و به ای هک دندیسر هجیتن ن ره رب ییییی یییییی
م ع لاد تتت
ن اثررر مس یقت م م
م  ./ 79م ثؤ ررر استتت .هممم چنین ن
ب مس یقت م م
معنوی بر عدالت سازمانی با ض یر ب ب
سازمانی بر کیفیت زندگی کاری  ./ 92است که بیشترین اثر مستقیم را روی این مؤلفهی درونزاا
دارد .رهبری معنوی نیز از طریق اثرگذاری بر عدالت سازمانی با ضریب  ./ 78به طور غیر مستقیم
کیفیت زندگی کاری را تحت تأثیر خود قرار میدهد .شجاعی و خزایی( (  )19 13در تحقیق هب ی   
بررسی رابطه رهبري معنوي با ا يك فيتتت زن گد ييي راك ييي كاركناننن دانش دك هههه اگشناد يا هه ههه علوممم
پزش يك قزوين پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین رهبری معنوی و ابعاد آن با يك فيت زندگي
كاري كاركنان رابطه معن اد ي ررر آم را ييي وجوددد داشت.سمس راکمه و را ا نن ننن(  )09 13يقحت يط ققققق
دريافتند كه عدالت رویهای و عدالت تعاملي همكارمحور با رفتارهاي مدني سازماني معطوف بههه
س امزا نن ن و معطو فف ف بههه هم راك ا نن ن داراي همبس گت ييي مثب تت ت و معن دا ا رر ر م مم یباش دد د .یزدان و ی
یو
همکاران(  ) 1389در تحقیقی باعنوان نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت س نامزا ی ی
پیامدهاي معنویت ضمن ارائه مدلی مفهومی جامع براي تبیین عوامل مؤثر بر معنویت ،معنویت و
عوامل متأثر از معنویت ،به این نتیجه رس د هک دندی رر ررر بیننن ابعاددد ع تلاد  ، ،ع لاد تتت تع لما ییی داراي
یو
باالترین اثر بر روي معنویت است و خود معنویت نیز بر روي رض یا تتت ش یلغ  ، ،تعهددد س نامزا ی ی
رفتار شهروندي سازمانی اثر مثبت و معناداري دارد .ض ای ییی و همک نارا ( (  )6 138در تحقیقییی بههه
ج زیررر
بررسی نقش رهبري معنوي در توانمندسازي کارکنان دانشگاه تهران پرداختند و بههه نت یا ج ج
دست یافتند :بین ابعاد رهبري معنوي(چشم انداز ،عشق به نوع دوستی ،ایمان به ک را  ،،معن رادا ييي
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در کار و عضویت در سازمان) با توانمندسازي کارکنان رابطه معناداري وجود دارد و بین تعهد
سازمانی و توانمندسازي کارکنان رابطه علی وجود ندارد و در نهایت رابطۀ عّلّلی معکوسی می نا
ب روخزا ددد عملکرددد رهبررر و توانمندس زا ييي کارکناننن وجوددد دارد .مردان یردیح و ی (( (((  ) 1388در
پژوهشی با عنوان «بررسي رابطه عدالت سازماني با رفتار مدني سازماني» به این نتیجه رسیدند که
عدالت سازماني و اجزاي آن با رفتار مدني س راد ينعم و تبثم يگتسبمه نآ يازجا و ينامزا

   

دارد .یعنی کاربرد عدالت سازماني و نحوه به کارگيري آن ،جهت افزايش رفتار مدني سازماني

کارکنان ،الزامي است .نتایج پژوهش راجند کوماررر )2 01 2(1نيززز نشاننن داد كههه كاركناننن زم نا ييي
حداكثر رفتار مدني سازماني را همراه با ا توانمند ييي روان ش تخان ييي نشاننن م ممیدهنددد كههه ع لاد تتت
سازماني در مورد آنها رعايت گردد .سباستین 2و همکاران(  ) 2010به نق و قلطم روپ عیفش زا ل   

ی ادراک شدههه و ج ّوّو ّوّو س ینامزا
همکاران(  ،)6 11 :19 13نشان دادند که دو متغیررر ع لاد تتت س نامزا ی ی
مساعد در خصوص پیش بینی توانمندییی کارکناننن س نامزا  ،،اثررر تع لما ییی با ا یک گید ررر داشتههه کههه

توانمندی کارکنان بر توفیق طلبی سازمانی آنها مؤثر است .آیدین و س الی ننن ) 2009 (3در تحقیقییی

ی" بههه بررسییی  578نفررر از کارکناننن
با عنوان "تأثیر رهبري معنو ييي بررر قابلیتتت ی ریگدا ييي س نامزا ی ی

کارگاه فلزکاري پرداختند و به این نتایج دست یافتند که بین ابعاد رهبري معنو ييي (چش زادنا م ،،، ،،
ی همبس یگت
ایمان به کار ،عشق به نوع دوستی ،معناداري و عضویت) و قابلیت یادگیري س نامزا ی ی

معناداري مثبتی وجود دارد .فراي و همكاران ) 2005 (4در زمينه رهبري معنوي نشان دادندكه اين
ش كنترللل رهبررر بررر روي
نوع رهبري افراد را به يادگيري در سازمان تشو قي میکنددد و بههه هاك ش ش
ی و چ لرا ززز
كاركنان و ايجاد محيطي حمايتي براي افراد شاغل در سازمان منجر میشود .برادبری ی
ی دادهها ای
ک سری ی
تاتیوم )2 00 2(5به نقل از شفیع پور مطلق و همکاران(  ،)6 11 :19 13دارای یک ک

ش شوننن
ت میییکن یاتن و د جج ججج پ هوژ ش ش
ی و ع یامح تلاد تت تت
ن رهبری ی
تجربییی هستنند کههه از رابطههه بین ن
فیلد(  ) 1991به نقل از شفیع پور مطل راکمه و ق ان (( (((  ،)6 11 :19 13نی اشن ز نن ننن داد کههه ش یار ططط بددد
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سازمانی ،آثار نامطلوبی بر سالمت روانی معلمان دارد و جو سازمانی باز موجب تقویت روحیههه
معلمان میشود.
در این پژوهش ،تأثیر مؤلفههای رهبری معنوی شامل چشم انداز ،نوع دوستی ،ایمان  ،معناداری،
تعهد سازمانی ،عضویت و بازخورد بر عدالت سازمانی و مؤلفهها ای آن ش لادع لما تت تتت ت یعیزو ، ،
عدالت مراودهای وعدالت رویهای مورد بررسی قرار گرفته است .جوس و ینامزا مؤلفهههها ای آن
شامل وضوح و روشنی اهداف ،و ضوح و روشنی نقش ،رضایت از پاداش ،رضایت و توافق بر
رویهها و اثربخشی ارتباطات به عنوان یک متغیر میانجی در نظر گرفتههه شدهههانددد .مدللل مفه مو ییی
پژوهش در شکل شماره  1نشان داده شده است.

شکل  .1مدل مفهومی مورد مطالعه

در مدل مفهومی این پژوهش فرض شده است که رهبری معنوی عالوه بر اینکه به طور مستقیم
بر عدالت سازمانی اثر میگذارد بر جو سازمانی نیز تأثیر گذاشته که مزاس وج  ا  ین نی تلادع ز      
سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد(نقش میانجی جو سازمانی).
سؤاالت تحقیق
 .1آیا رهبری معنوی بر عدالت سازمانی ادراک شده دبیران تأثیر دارد؟
 .2آیا رهبری معنوی بر جو سازمانی تأثیر دارد؟
 .3آیا جو سازمانی بر عدالت سازمانی ادراک شده دبیران تأثیر دارد؟
ی از ع هدش کاردا ینامزاس تلاد    
 .4کدام یک از ابعاد رهبری معنوی ،پیش بینی کننده بهتری ی
دبیران است؟
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 .5آیا بین ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده دبیران بر حسب متغیرهای تعدیل کنندهه جنس ،تی
سن ،مدرک تحصیلی و سابقه کاری تفاوت معناداری وجود دارد؟
روش تحقیق
پ م رب رضاح شهوژ ب یان تسا یدربراک عون زا فده

ظاحل زا و

عون زا شور فیصوت ی ییییییییییییییییییی ییی-

همبستگی است .رابطه علت و معلولی بین متغیرهای مطرح در پژوهش ،با اس لدم شور زا هدافت   
سازی معادالت ساختاری تحلیل شده است .مدل س تخاس تالداعم یزا ا زا یر

ود لدم شخب

    

اندازه گیری و مدل ساختاری تشکیل شده است و متغیرهای مدل در دو دسته متغیرهای پنه و نا

آشکار تقسیم بندی میشوند(کلین .) 2010 ،1جامعه آماری شامل ،کلیه دبیران دوره متوسطه دوم
شهر فیروزآبا فارس میباشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و ب لودج زا هدافتسا ا    
مورگان تعداد 06از بین این دبیران انتخاب شدهاند .ابزار جمع آوری دادهها شامل سه پرسشنامه
ذیل بوده است؛ )1پرسشنامه رهبری معنوی که ئایض طسوت  ی  ناراکمه و  (((( (((((  ) 1387در دانش هاگ

تهران با اقتباس از پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران ) 2005 (2طراحی شده است و دارای
ی داری ک ،را
 25سؤال است که هفت بعد؛ چشم انداز سازمانی ،نوع دوستی ،ایمان به ک نعم ،را یی یی

تعهد سازمانی ،عضویت در سازمان و بازخورد را به صورت طیف لیکرت پ نیزگ جن هههههای ان هزاد
گیری میکند .عالمه و همکاران(  )39 13پایایی آن به روش کرونباخ را  ./ 92و در این تحقیق نیز
پایایی کرونباخ آن  ./68به دست آمده و روایی محت یاو ی  هدافتسا اب زین نآ  ا رظن ز ناصصختم       
تأمین گردید )2 .پرسشنامه جو سازمانی که توسط لیل ساسمن و سام دیپ3در سال  98 19س هتخا

شده است و دارای  20سؤال است که پنج بعد؛ وضوح و توافق ه و حوضو ،فد
رضایت از پاداش ،رضایت و توافق بر روی رویهها و اثر بخشی ارتبا تاط

،اهشقن قفاوت     

 ار فیط تروص هب     

لیکرت پنج گزینهای میسنجد .پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برابر با  ./98و روایی یروص
آن نیز با استفاده از نظر صاحب نظران تأمین گردیددده اس .ت

 )3پرسش لادع همان تت تتت س هک ینامزا   

و دارای  20سؤال بوده و سه بع  تلادع ؛د ت یور تلادع ،یعیزو

هههه هههههههای و ع دوارم تلاد هه هههای را به

توسط نیهوف و مورمن) 1993 (4ساخته شده است و توسط شکر کن و نعامی(  ) 1383ترجمه شده
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صورت طیف لیکرت  5گزینهای اندازه گیری میکند .ایشان ضریب پایایی کرونباخ آن را برای
کل ابزار  ./ 85و شفیع پور و همکاران(  )19 13ضریب پایایی آن را  ./ 95گ درک شراز هه هههان رد و د
گزارش حاضر نیز پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  ./78به دست آمد.
یافتهها
جدول شماره( )1نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را در تحقیق حاضر به تفکیک مؤلفههای
متغیر پیش بین(رهبری معنوی) ،ابعاد متغیر مالک( عدالت س دش کاردا ینامزا ه و )

مؤلفهههها ای

متغیر میانجی(جو سازمانی) نشان میدهد.
جدول .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

پیش بین

میانجی

مالک

انحراف معیار

میانگین

ابعاد و مؤلفهها

حجم نمونه

چشم انداز

06

3/ 90

نوع دوستی

06

3/ 67

./026

ایمان

06

3/528

./846

معنی داری

06

4/ 138

./ 700

تعهد سازمانی

06

3/ 772

./ 717

عضویت

06

3/628

./ 78 6

بازخورد

06

3/8 93

./ 796

رهبری معنوی(کل)

06

3/ 67 8

./ 597

وضوح و روشنی اهداف

06

3/ 375

./ 99 8

وضوح و روشنی نقش

06

3/ 479

./8 79

رضایت از پاداش

06

رضایت و توافق بر رویهها

./247

./ 890

3/05

06

3/ 333

./448

اثربخشی ارتباطات

06

3/145

./ 813

جو سازمانی(کل)

06

3/744

./ 597

عدالت توزیعی

06

3/ 386

./ 916

عدالت رویهای

06

3/ 91 6

./ 834

عدالت مراودهای

06

3/ 637

./ 797

عدالت سازمانی(کل)

06

3/ 571

./247

جدول  .2برازندگی مدل پیشنهادی پژوهش
نام شاخص

GFI
( شا صخ       

AGFI
شاخص نی یوك ییی

CFI
شاخص برازش

RMSEA
ریش ههه ه استا دن ارد دد د

نیک ییو         

ش اصالح ح
ح
ب زار ش ش

تطبیقی

شد هههه ه میا یگن نن نن ن

برازش)

شده

./87

./69

X2/df
مجذور کا

مج وذ رر ررر باق ییی یی
ماندهها

مدل مورد مطالعه

./ 97

./ 089

1/ 466

در توضیح مقدار كای اسكور بهنجار شده به درجه آزادی آن الزم است ذکر شود کههه هررر چههه
مقدار کا ی اسکوئر به درجه آزادی کوچکتر از  3باشد برازش مدل تدوین شده توسططط مطالعه
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گر رضایت بخشتر و بهتر است .با توجه به اینکههه مق اد ررر X2/dfب ار ییی مددد ل هاییی انداازه گیری ی
ی
ی مناسببب
کمتراز )1/ 466 ( 3میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که مقدار ب زار ششش مددد ل ان ریگ هزاد یی یی
است.
یکی از معتبرترین شاخصهایی که برای بررسی برازندگی مدل به کار میرود ش خا صصص نی یوك ی ی
ی
برازش 1است .این شاخص را میتوان به عنوان مشخصهای مشابه  R2در رگرسیون چند متغیری

در نظر گرفت .هرچه شاخص نیكویی برازش نزدیکتر بههه (  )1/ 00باش دم د لل للل با ا دادهها ا ب زار ششش
بهتری دارد .شاخص مورد نظر برای مدل اندازه گیری( )./87میباشد که نشان از ب زار ششش خوب ب
ب
دادهها از مدل دارد .از دیگر شاخصهایی که برای بررسی برازش مدل به کار میرود ش خا صصص

نیكویی برازش ا الص ح شده 2است .هرچه شاخص نیكویی برازش ا الص ح شده نزدیکتر به( )1/ 00
باشد مدل با دادهها برازش بهتری دارد .شاخص مورد نظر برای مدل اندازه گیری (  )./ 69میباشد

که نشان از برازش خوب دادهها از مدل دارد (جدول شماره  .)2شاخص برازش تطبیقی 3یکی از
ل قبوللل
شاخصهای مدلسازی معادالت ساختاری است که مقادیر بین(  ./ 90تا  )./ 95به عنوان قابل ل

بودن مدل و مقادیر باالتر از(  )./ 95برای این شاخص به عنوان برازش بسیار خوب دادهها به مدللل
تفسیر میشود.مقدار شاخص برازش تطبیقی برای مد ل اندازه گی یر ((  )./ 97استتت کههه میییت او ننن
نتیجه گرفت که دادهها به خوبی از اندازه گیری حمایت میکنند.

نیز یکی دیگر از شاخصهای برازش مدل 4است که در مدلهای قابل قبول دارای مقدار(  )./ 10یا
کمتر میباشد ،برازش مدلهای که دارای مقادیر باالتر از( )./1هستند ضعیف برآورد میییش نو ددد.
همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میشود مق اد ررر ای خاش ن صص صصص ب ار ییی مدللل ان زاد ههه گیری ی
ی
(  )./ 089میباشد که این شاخص نیز نشان از برازش خوب مدلها ا توسططط دادهها ا اس ودج(ت للل
شماره .)2
در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده جدول شماره  2میتوان نتیجه گرفتتت کههه ش خا صصصهاییی
کلی؛ نشان از برازش خوب مدل توسط دادهها دارد و یا به عبارتی میتوان گفتتت کههه دادههاییی

1

. GFI: goodness-of-fit index.
. AGFI: adjusted goodness-of-fit index.
3
. CFI: Comparative fit index.
4
.Root mean square error of approximation:RMSEA.
2
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12

جمعآوری شده به خوبی مدل را مورد حمایت قرار میدهند .مدل معادالت ساختاری به ارمه  هه ههه
ضرایب رگرسیونی درشکل شماره  2ارائه شده است.

شکل .2نتایج مدلی معادالت ساختاری(تخمین استاندارد) متغیرهای مورد مطالعه

شکل  .3نتایج معناداری مدل معادالت ساختاری پژوهش
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همان طور که از شکل شماره  3مشخص است رهبری معنوی ب مزاس تلادع ر ا ردا ین ا هدش ک     
تأثیر مثبت و معناداری دارد(سؤال اول پژوهش) که نآ اب قباطم      ./93از تغیی تار

تلادع   

سازمانی ادراک شده دبیران توسط سبک رهبری معنوی مدیران پیش بینی میشود .تأثیر س کب
رهبری معنوی بر جو سازمانی مثبت و معنی دار(سؤال دوم پژوهش) و تأثیر جو س رب ینامزا   
عدالت سازمانی مثبت و غیرمعنی دار است(سؤال سوم پژوهش) .ضرایب علی مسیرهای ب نی
سه سازه پ مدع و  میقتسم ریثأت زا ناشن شهوژ جنایم ریغتم قیرط زا(مقتسمریغ ریثأت ی وج         

   

سازمانی) رهبری معنوی بر عدالت سازمانی ادارک شده دبیران دارد .به طوری که ت ثأ ی میقتسم ر   
به میزان ، ./93 ،تأثیر غیرمستقم به میزان  ) ./ 26 × / 77 ( ./ 20و تأثیر کل به میزان ) 20 + ./93( ./ 59
ل روابططط بیننن مولفههههاییی پنهاننن با ا ش خا صصصهاییی
ل تحلیل ل
تبیین گشته است .همچنین نتایج حاصل ل
ی معنوییی
آشکار(در مدلهای تحلیل عاملی) نشان دادند که مهمترین شاخصهای مؤثر بر رهبری ی
شامل ایمان به کار با بار عاملی  ،./98ن ب اب یتسود عو ا ع ر ا یلم      

 ./ 88وعض یلماع راب اب تیو     

ی  1/ 02و ش صخا
./78هستند .در ارتباط با عدالت سازمانی ،شاخص عدالت رویهای با ب لماع را یی یی
عدالت مراودهای با بار عاملی ./68مهمترین شاخصهای تأثیر گذار و در خصوص جو س ینامزا
نیز شاخصهای رضایت از پاداش با بار عاملی  ،./ 94رضایت و توافق بر رویهها با بار عاملی  ./ 91و
شاخص وضوح و روشنی اهداف با بار عاملی  ./ 91مهمترین شاخصهای مؤثر ب مزاس وج ر ا ین    
میباشند(شکل شماره .)2
در خصوص سؤال چهارم پژوهش برای تعیین سهم هر ی یونعم یربهر یاهریغتم زا ک     
مدیران در پیش بینی عدالت سازمانی ادراک شده دبیران از تحلیل رگرسیون چندگانه شور هب    
گام به گام استفاده شد .جداول شماره(  3و  )4خ صال ه این نت هرامش لودج و جیا ((( (((( )5سه ره م   
یک از متغیرهای وارد شده به مدل در پیش بینی ع  هدش کاردا ینامزاس تلاد د اریب نننن ننننن را نش نا
یدهد.
م 
جدول  .3خالصه یافتههای حاصل از تحليل رگرسيون به روش گام به گام براي پيش بيني عدالت سازمانی ادراک شده
دبیران

شاخصهای آماری

ض مه بیر ب یگتس         

مجذور ضریب همبستگی(ض بیر

ضریب هبستگی

خطا درادناتسا ی     

متغیرهای پیش بین

چندگانه
R
./345

تعدیل شده

برآورد

عضویت

تعیین)
R2
./ 295

./ 283

./826

./143

./ 318

./ 612

عضویت
تعهد سازمانی

./ 584
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مندرجات جدول شماره( )3نتايج تحليل رگرسيون گام به گام را نشان میدهد .هم هک روط نا    
گردیدههانددد.

مشاهده میشود متغیرهایی که با عدالت سازمانی کمترین رابطه را داشتهاند ح فذ

لذا تنها متغیرهای عضویت و تعهد سازمانی بیشترین همبستگي چندگانه را با پ تلادع ینیب شی    
ش ب د ،تیوضع ني رر ررر تحل لي
سازمانی ادراک شده دبی نار داشتهههانددد .بررر ای يغتم ،ساسا ن ر رر رررر پيش ش
رگرسيون گام به گام در گام اول با عدالت سازمانی دارای ضریب همبستگی  ./345بوده است
و در گام دوم با اضافه شدن متغیر تعهد سازمانی ،این مقدار به  ./ 584رسیده است که در مجموع
این دو متغیر قادر به تبیین  ./143درصد واریانس عدالت سازمانی ادراک شده دبیران بوده است.
جدول  .4تحليل واريانس رگرسيون چندگانه به روش گام به گام براي پیش بینی پيش بيني عدالت سازمانی ادراک
شده دبیران

مجموع مجذورات

منبع تغییرات
مدل
1
2

درجه        

میا نیگن       

آزادی

مجذورات

رگرسیون

9/ 594

1

9/ 594

باقیمانده

22/529

58

./ 395

کل

32 / 519

59

رگرسیون

11 / 102

2

5/ 551

باقیمانده

21 / 417

57

./ 376

کل

32 / 519

59

F

معناداری
./ 000

24 / 273

./ 000

14 / 774

نها( :ثابت) ،عضویت.
 =aپی ش بی 

( : =bثابت) ،عضویت ،تعهد سازمانی.

همان طور که در جدول شماره( )4نشان داده شده است تحلیل واریانس ،اعتبار رگرسیون گام به
گام را در پیش بینی عدالت سازمانی ادراک شده دبیران مورد تأیید قرار میدهد.
جدول  .5ضرايب رگرسيون استاندارد و غير استاندارد براي متغيرهاي معني دار در تحليل رگرسيون براي پيش بيني
عدالت سازمانی ادراک شده دبیران از روی رفتار رهبری معنوی مدیران
شاخصها

ضرایب استاندارد نشده

متغیر

استاندارد
B

-1ثابت

خطای استاندارد

عضویت

1/ 297

./ 469

./ 594

./121

 -2ثابت

1/ 008

./ 479

./ 360

./6 16

./ 314

./ 157

عضویت
تعهد سازمانی

ضرا بی          

t

س حط         
معناداری

β
2/8 76

./ 008

4/729

./ 000

2/ 102

./040

./923

2/ 172

./ 034

./ 304

2/ 003

./ 050

./345

نتایج جدول شماره( )5نشان میدهد که سایر متغیرها به دلیل کمترین ارتباط حذف گردیدهاند و
فقط در دوگام متغیر عضویت و تعهد سازمانی ،وارد معادله شده است .نتایج بیانگر این است کههه
متغیر عضویت با ضریب بتای ./923و متغیر تعهد سازمانی ب  بیرض ا ب یات    

 ./ 304رابطههه مثبتتت و
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معناداری با عدالت سازمانی ادراک شده دبیران داشته است .این نتیجه نشان دهنده این است کههه
ش بینییی
افزایش عضویت و تعهد سازمانی ،افزایش ع  هدش کاردا ینامزاس تلاد د  ناریب را ااا ااااا پیش ش
یکند.
م 
جدول  .6نتایج تی گروههای مستقل در خصوص تفاوت عدالت سازمانی ادراک شده دبیران بر حسب متغیر تعدیل
کننده جنسیت
تعداد نمونه

مؤلفه

نمونه

عدالت س ینامزا

مرد

28

ادراک شده

زن

32

میانگین

انحراف معیار

3/825

./148

./ 159

3/ 609

./ 654

./ 115

t

خطای معیار

./ 416

س حط             

مق ینارحب راد     

معناداری

جدول

./ 679

1/ 64

در خصوص سؤال پنجم تحقیق ،براي مقایسه تفاوت عدالت سازمانی ادراک شدهه دبی ار ننن
ج بههه
بر حسب متغیر تعدیل کننده جنسيت از آزمون  tگروههای مستقل استفاده گرديددد کههه نت یا ج ج
ن دبی ار ننن زن و مرددد
ی بی ن ن
دست آمده در سطح خطای ./50نشان داد که از لحا ظظظ ع لاد تتت س نامزا ی ی
تفاوت معنی داری وجود ندارد(جدول شماره .)6
جدول  .7نتايج مربوط به وجود تفاوت معنادار بین عدالت سازمانی ادراک شده دبیران بر حسب متغیر تعدیل کننده سن،
تحصیالت و سابقه کار
مؤلفه

متغیر تعدیل کننده

سن

ع ینامزاس تلاد     
ادراک شده

تحصی تال

سابقه کار

سطوح متغيرها

نمونه      
پژوهش

ميانگين

انح فار       
معيار

 20تا  30سال

8

3/642

./ 986

 31تا  40سال

46

3/ 65

./ 667

 41تا  05سال

6

3/ 40

./ 932

فوق دیپلم

8

3/ 765

./ 685

کارشناسی

38

3/244

./8 75

کارشناسی ارشد

14

3/ 812

./096

 1تا  5سال

11

3/ 58

1/ 03

 6تا  10سال

22

3/86

./ 67

10

3/ 42

./ 73

5

3/ 59

./ 67

12

3/ 47

./ 67

 11تا  15سال
 61تا  20سال
بیشتر از  20سال

س حط          

f

معناداری
1/ 193

1/ 617

./ 264

./ 311

./ 207

./ 90

همچنین نتایج آزمون استنباطی« fتحلیل واریانس یک راهه»(جدول شماره  )7به يسررب روظنم     
وجود تفاوت معنادار در خصوص عدالت سازمانی ادراک شده دبیران برحسب متغیرهای تعدیل
کننده سن ،تحصی تال و سابقه کار ،حاکی از آن است که بر حسب متغیرهای تعدیل کننده ذکر
شده تفاوت معناداری بین میانگین عدالت س دش کاردا ینامزا ه اریبد  ننن نننن در س حط
ندارد.

 0/50وج دو
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بحث و نتیجه گیری

1

در دنیای رقابتی امروزی ،سازمانها به استفاده مؤثر از منابع انسانی نیاز دارند(هرسی و بالنچارد ،
ی در ایجاددد تغییر ،،اکثررر
ش رهبری ی
 .) 1387در محیط رقابتی و پر تالطم امروزی ،با توجههه بههه نقش ش
سازمانها توجه خود را معطوف به رهبران سازمانی نموده و با جسارت خاصی بههه دنباللل ایجاددد
ی معنوییی در س امزا ننن کههه
تغییرات بنیادی درون سازمان هستند .از این رو نیاز به رویک ربهر در یی یی
چهار عرصه اساسی ماهیت انسان یعنی جسم(فیزیکی) ،ذهن(تفکر منطق )ی  ،،سرش طاوع(ت ففف و
ی توانمنددد
احساسات) و روح را در هم ادغام کند نمود پیدا میکند .افراد در چنین س امزا نننه یا ی ی
هستند و الص حیت دستیابی به چشم انداز روشن سازمانی را به طور نمایانی دارند .بنابراین وجود
یتواند با توجه به ابعاد انسانی باعث بهبود عدالت سازمانی در سازمانها شود
رهبری معنوی که م 
امری ضروری به نظر میرسد .در مجموع اهمیت و ضرورت معنویت در سازمان آن چنان است
که میتواند برای سازمانها ،انسانیت و برای اجتم عا  ،،فعالیتتت و ب ار ییی مح طی  ،،مس یلوئ تتت را بههه
ارم اغ ننن آورد(نرگس ،نای

ل م ثؤ ررر ب ار ییی بقا ا
ی کههه عداالت از مهمممترررین عوامل ل
 )6 138و از آنج یا ی ی

ت در بلندمد تتت بههه حساببب میییآیددد و
وپایداری جریان توسعه سازمان وحفظ س فرشیپ و تمال تت تت
خیر ورود وخ جور  ،،غیبتتت
ش تأخ خ
موجب افزایش تعهد ،نوآوری ،نگرش مثبت ،تعلق خاطر،ک ها ش ش
وجابجایی و ...میشود به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار
سازمانی مانند رضایت شغلی ،تعهدسازمانی و غیره در متون مدیریت جایگاه ویژهههای پیداا ک در ههه
ش ک یارا ی، ،
ش ع لاد تتت باعثثث اف یاز ش ش
است(حسین زاده و ناصری )6 138 ،ونیز ازآنجایی کههه اف یاز ش ش
عملکرد و رضایت دبیران و به طبع آن افزایش عملکرد دانشآموزان میگردد ،و ب ببا فرآین اهد ییی
ط دارد اهمیتتت آنها ا بههه
ت وعملکرددد س اریبد ینامزا نن ننن ارتباط ط
حیاتی سازمانی مانند تعهد ورض یا ت ت
وضوح دیده میشود .به عبارت دیگر هر چه مدیران یک سازمان بتوانند رهبری معن یرتشیب یو   
در مدارس اعمال نمایند به تبع آن شاهد رخ دادن فرایندهای مرتبط با ع ا هلمج زا تلاد فف ف ففففزایش
کارایی و عملکرد دبیران خواهیم بود که این امر به نوبه خود افزایش عملکرد دانش آموزان را به
دنبال دارد.

. Hersey & Blanchard.
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یافتههای حاصل از پژوهش در خصوص مدل پیشنهادی ارائه شده نشان داد كه م اب روکذم لد    
ن
ل روابططط بین ن
ل تحلیل ل
توجه به شاخصهای نیکویی از برازش خوبی برخوردار است .نتایج حاصل ل
ل ع لما ییی) نشاننن دادنددد کههه مهمممترررین
مؤلفههای پنهان با شاخصهای آشکار(در مدلهای تحلیل ل
شاخصهای مؤثر بر رهبری معنوی شامل ایم یلماع راب اب نا       ،./98ن ب اب یتسود عو ا ع ر ا یلم      
./ 88وعضویت با بار عاملی ./78هستند .در ارتباط با عدالت سازمانی ،شاخص عدالت رویهههای با ا
بار عاملی  1/ 02و شاخص عدالت مراودهای با بار عاملی ./68مهمترین ش خا صصصهاییی ت ثأ یررر گ اذ ررر
بودهاند که این امر بیان گر اهمیت فرایند تصمیمگیری به صورت منصفانه و چگونگی برخورد و
رفتار با کارکنان سازمان که در بردارنده جنبههایی از ارتباطات از قبی و تقادص ،بدا ل

تحا ررر ررررام

بین منبع و دریافتکننده میباشد است(رضائیان  1384؛ بیز 2001 ،و کوهن و همک ،نارا

.) 2001

در خصوص جو سازمانی نیز شاخصهای رضایت از پاداش با بار ع لما ییی  ،./ 94رض قفاوت و تیا   
بر رویهها با بار عاملی  ./ 91و ش و حوضو صخا

دها ینشور ا ب ف ا یلماع راب        

 ./ 91مهمممت نیر

شاخصهای مؤثر بر جو سازمانی میباشند .
رهبری معنوی بر عدالت سازمانی ادراک شده دبیران تأثیر مثبت و معناداری دارد که مطابق با آن
 ./93از تغییرات عدالت سازمانی دبیران توسط سبک رهبری معنوی مدیران پیش بینی م ممیشوددد.
تأثیر سبک رهبری معنوی بر ج راد ینعم و تبثم ینامزاس و

 و تتتت ت تتتتتتأثیر ج تلادع رب ینامزاس و     

سازمانی مثبت و غیرمعنی دار است .ضرایب علی مسیرهای بین سه س  ناشن شهوژپ هزا از ریثأت     
مستقیم و عدم تأثیر غیرمستقم رهبری معنوی بر عدالت سازمانی دبیران دارد .به طوری که ت ثأ یر
مستقیم به میزان ، /93 ،تأثیر غیرمستقم به میزان  / 20و تأثیر کل به میزان  / 59تبی تشگ نی ه .تسا     
اگر کارکنان از این احساس برخوردار باشند که سازمان نگرانیهای آنها را درک میکند ،ف در
یهاییی خ ار یو ،ریدم زا دو   
مورد ارزش و احترام است و مورد توجه مدیر میباشددد ،در ارزی با ی ی
فردی منصف قلمداد میکنند و از این طریق اقدامات او را نیز عادالنه م ممیداننددد .نت یضرف جیا ه   
تحقی اب ق      یافت ههها یی ی فرن دا وو و ) 2008 (1و دین رر ر )2 00 2(2همس ورلزیا اتسار نیمه رد .دراد ییو         

. Fernando
. Diener.
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مونتری ) 2003 (1عنوان میکند که احساس ارزشمندی و م ندوب هجوت درو     م ممیتوانددد در نح هو
درک کارکنان از شیوه برخورد و رفتار مدیران و رهبران سازمان تأثیرگذار باشد.
نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نش یغتم هک داد نا ر  تیوضع یاه و ت ربهر ینامزاس دهع ی       
معنوی مدیران بیشترین همبستگي چندگانه را با پیش بینی عدالت س دش کاردا ینامزا ه ناریبد     
داشتهاند به طوری که در مجموع این دو متغیر  ./143درصد واری سنا

مزاس تلادع ا ردا ین اک    

شده دبیران را تبیین کردهاند .همچنین نتایج آزم ورگ یت نو ه هه ههههه و لقتسم یا و لیلحت نومزآ     
واریانس یک راهه نشان داد که از نظر متغیرهای تعدیل کننده جنس ،س تالیصحت ،ن و هقباس    
کار تفاوت معناداری بین میانگین ع  هدش کاردا ینامزاس تلاد د اریب نننن ننننن در س حط

 0/50وج دو

ندارد.
نتیجه کلی این تحقیق به نوعی هم راستا با یافتههای؛کهربایی و مرتضوی(  )49 13که به این نتیجه
رسیدند که اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی تح یغتم ریثأت ت ر رارق یونعم تمالس 

اد ر ،د      

نظری پور و همکاران(  )19 13که به به این نتیجه رسیدند که رهبری معنوی بر عدالت سازمانی با ا
ضریب مستقیم  ./ 79مؤثر است ،سمسار و همکاران(  )09 13که دریافتن لادع هک د تتت تتتت رویهههای و
عدالت تعاملي همكارمحور با رفتارهاي مدني سازماني معطوف به سازمان و معطوف به همكاران
داراي همبستگي مثبت و معنادار میباشد ،یزدانی و همکاران(  ) 1389که به این نتیجه رسیدند که
عدالت تعاملی داراي باالترین اثر بر روي معنویت است ،مردانی و حیدری(  ) 1388که این نتیجه
رسیدند که عدالت سازماني و اجزاي آن با رفتار مدني سازماني و اجزاي آن همبس و تبثم يگت
معني دار دارد ،راجند کومار( )2 01 2کههه نشاننن داد كههه كاركناننن زم نا ييي ح ثكاد ررر رفتاررر م ند ييي
سازماني را همراه با توانمندي روان شناختي نشان میدهند كههه ع لاد تتت س نامزا ييي در م رو ددد آنها ا
رعايت گردد ،بوده و مغایر با یافته نادری و صفرزاده (  )39 13که معتق تلادع نیب هک دندوب د      
سازمانی و جو سازمانی ارتباط معنادار وجود دارد ،است.
منابع
حسین زاده علی و ناصری ،محسن(  .)6 138عدالت سازمانی ،ماهنامه تدبیر ،سال  ، 18شماره  ، 190صص . 18 - 23
رضائیان ،علی(  .) 1384انتظار عدالت و عدالت در سازمان ،چاپ چهارم ،تهران :سمت.

. Eisler, R., & Montouri, A.
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زارعی متین ،حسن و همکاران(  .)19 13بررسییی ت ثأ یررر مؤلفهههها ای رهبر ييي معنو ييي بررر قابلیتتت ی ریگدا ييي س د ینامزا ررر
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،مدیریت در دانشگاه اسالمی ،سال اول ،شماره  ،2صص . 107 -221
سیدجوادین ،سید رضا ،عابدی ،احسان ،یزدانی ،حمیدرضا و پورولی ،بهروز(  .)29 13بررسي نقش ميانجي اعتماد و
تعهد سازماني در رابطه بين ع نامزاس تلاد ييييي و رفتارها ييي شه دنور ييي س نامزا ييي در بیمارس ات نننها ا ،م تیرید
بازگانی ،دوره  ،5شماره  ،1صص . 105 - 118
شایگان ،داریوش( " .) 1381افسون زدگی جدید ،هویت چهل تکه و تفکر س ای ررر" ،ترجم ۀۀۀ فاطمه ینایلو  ،،، ،،
چاپ سوم ،تهران :نشر پژوهش فروزان روز.
شجاعی ،پریسا و خزایی ،فره دا ((  .)19 13رابطههه رهبر ييي معنو ييي با ا يك فيتتت زن گد ييي راك ييي كاركناننن دانش دك هههه يا
دانشگاه علوم پزش يك قزوين ،مجله علمي دانشگاه علوم پزش يك

قزوين ،سال شانزدهم ،شماره ( 4پ ييي در

پي  ،) 65صص . 62 -86
شفیع پور مطلق ،فرهاد ،خدیوی ،اسداهلل و ترابی نهاد ،منیره(  .)19 13بررسی رابطه بین جو سازمانی ،سبککک رهب یر ، ،
و عدالت سازمانی با انگیزه توفیق طلبی سازمانی مبتنی بر میانجی گری تعهد سازمانی(مطالعه م دیتاسا :یدرو   
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مح تال ) ،تحقیقات مدیریت آموزشی ،سال چه لسم ،مود هرامش ،مرا سل    

، 14

صص . 113 -521
صادقی فر ،جمیل و همکاران(  .)39 13رابطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام ن ،مالیا رو   
فصلنامه اخالق زیستی ،سال چهارم ،شماره دوازدهم ،صص . 31 - 47
ضیایی ،محمد صادق ،نرگسیان ،عباس و آیباغی ،سعید(  .) 1387نقش رهبر ييي معنو ييي در توانمندس زا ييي کارکناننن
دانشگاه تهران .نشریه مدیریت دولتی ،دوره  ،1شماره.1
عالمه ،سید محسن و همکاران(  .)39 13ارائه مدل ساختار ارتباطی بیننن رهبر ييي معنو ييي ادراک شدههه با ا تعه اتفر ،د رر ررر
شهروندي و عملکرد پرستاران ،مدیریت پرستاری ،سال سوم ،دوره سوم ،شماره دوم ،صص . 52 -06
کهربایی،سارا و مرتضوی ،سعید(  .)49 13بررسی اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واس تمالس ط   
شهای مدیریت عمومی ،سال هشتم ،شماره  ، 27صص .5-22
معنوی ،پژوه 
م" ،چاپپپ اول ،ته ار ننن:
ت در آس نات ههه رق ننن بیستتت و یکم م
ن و معنویت ت
گلشنی ،مهد ييي ( " ،) 1379علم و دین ن
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ت س ينامزا  ، ،اش قايت
نادری ،ف رحس ،هدازرفص و حر ((( ((((  .)39 13رابطةةة ع لاد تتت س ينامزا  ، ،س مال ت ت
نوآوران هه ب اا ا توانمندس اور يزا نن ن ش ان خخ ختي و رفتا رر ر م ند ييي س ،ينامزا    دان و ش

لغش ييييي و جوس نامزا ييي

اور رد شهوژپ نننن نشناسی   

کاربردی ،سال پانزدهم ،شماره  ،2پیاپی  ، 56صص . 56 -86
نرگسیان  ،عباس(  .)6 138رهبرییی معنوییی در س امزا نننها ای معا رص  ،،ماهنامههه ت یبد ررر ،ساللل هج مهد  ،،ش رام ههه ، 189
صص . 29 - 32
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