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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه خالقیت دبیران ،ادراک آنان از رهبری خ یحم تیونعم و رازگتمد ططط ططططک رد یرا
دبیرستانهای شهر اصفهان بود .در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده ش ا یرامآ هعماج .د ین     
پژوهش شامل کلیه دبیران دبیرستانهای دوره دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی  49 13 - 95و برابر با  3690نف دوب ر   
که از این تعداد با استفاده از روش نمونهگی شوخ یفداصت یر هه هههههای  351نف اختنا ر بب ببب ش دند  ..بمنظوررر ان زاد ههگیر ييي
متغیرها از سه پرسشنامه خالقیت بر اساس نظریه رندس پی

((  ،) 1979پرسش ب رازگتمدخ یربهر همان ر هیرظن ساسا       

طکاری بر اساس نظریه میلیمن و همکاران (  ) 2003استفاده گردید و پایایی
پترسون (  ) 2003و پرسشنامه معنویت محی 
آنها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب

 0/ 97 ، 0/ 77و  0/ 91تعی دش نی  ... ..یافتهههه نیب داد ناشن شهوژپ یا     

خالقیت دبیران با ادراک آنان از رهبری خدمتگزار و معنویت محیط ک  ،میقتسم هطبار یرا م دوجو رادانعم و تبث      
دارد (  .)p≤0/ 01همچنین بین ادراک دبیران از رهبری خ  اب رازگتمد ا انآ کارد ن از ک طیحم تیونعم اااااا اااااااری رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد و از میان مؤلفههای رهبری خ عا تیلباق هفلؤم طقف رازگتمد تما زا و ؛د فلؤم نیب هههههه هههههههههه یا
طکاری ،معناداری در کار بهترین مؤلفه برای پیش بینی خالقیت دبیران بودن ذل .د اا ااا به سرادم ناریدم     
معنویت محی 
توصیه میشود از طریق ایجاد جو اعتماد در مدرسه رد یرادانعم ساسحا ،

ش ،راک ر یارب مزال طیا سدنمناوت ا یز        

دبیران در زمینه خالقیت آنان را فراهم سازند.
کلی ژاو د هه هها زگتمدخ یربهر ،ناتسریبد ناریبد ،تیقالخ  :ار ،یریدم ت دم  ر ونعم ،هس یت                  
طکاری.
محی 
دریافت مقاله69 13 /3/ 18 :

پذیرش مقاله69 13 /8/ 15 :

 -1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه اصفهان( ،نویسنده مسئول)

mitra.mirzaaghaei@gmail.com
 -2دانشیارگروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه اصفهانdrsrajaeepour@gmail.com ،

 -3استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه اصفهانrezashavaran@yahoo.com ،
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مقدمه
در دنیای امروز که سرعت تغییرات جهانی افزایش بسیاری پی و هدرک اد رد تباقر

عرص ههه ههههههه یا

مختلف گسترش یافته است ،سازمانها باید به دنبال راههایی برای سازش و حتی ف رب ندمآ قئا    
این تغییرات باشند .یکی از این راهها خالقیتتت 1اس و یدیلک هار تیقالخ عقاو رد .ت   

ض یتنام

برای بقا و پایداری سازمانها در این شرایط عدم قطعیت محس م بو یی یییش ناوت ،تيقالخ .دو ا يي    
خلق ايدههاي جديد به صورت بالقوه و مفيد است (گ و گناژ ،و
امروزه استفاده از توان خالقیت کارکنان ب امه یار ه و یگن

ل ووو وووو .) 2014 ،2به یلد نیمه  ل    

اب قابطنا نیون یایند به رد هژیو          

سازمانهای آموزشی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .به عبارت دیگر میتوان گفت با توس هع
تهای انسانی در سازمان تغییر ش تروص هب و هداد لک   
فناوری و ماشینی شدن کارها ،نوع فعالی 
کار فکری در میآید که این امر نی و قالخ رکفت هب زا

قترا ا تیقالخ حطس ء

دارفا نایم رد          

فگنج یو ی .) 1389 ،از طرفي
سازمان را بیش از پیش نمایان میس رشا و یروفغ ،ناقهد( دزا فففف فففف
خالقیت ایجاد ارتباط بین ایدههای نو و دانش جدید است .آنچه امروزه به عن یدج شناد ناو د    
نامیده میشود ،تجارب ،مهارتها و ا الط عات است .اما در آینده ،فرایندهای خ قال دانش نامی هد

خواهند شد و خالقیت افراد به وسیله چگونگی استفاده از دانش اندازهگی م یر یی یییش کنر( دو وو ووو،3
 .) 2007بهرهگیری از ایدههای تازه این امکان را به سازمان میدهد که ،ریغتم طیارش اب دناوتب       
منطبق شده و به تهدیدها و فرصتها پاسخ به موقع دهد تا رشد و توسعه یابد.
وايتتت ) 2005 ( 4خالق  تي

رر را بهديا هعسوت ناونع  هه ههه هههه اي و تالوصحم ،جياتن ،ا

ح هار لللللللللل له و ا

قضاوتها يي تعريف ميكند كه  -1تازه و جديد باشند؛  -2با توجه به موقع وط هب ،تي ر هوقلاب      
مناسب و مفيد باشند .بون ،) 2005 ( 5نیز خالقيت را نوعی استراتژي براي خلق ا دي هههه عسوت و ا ه   

راه حلهاي جايگزين براي ايجاد مزيت رقابتي تعر م في يييييكند ..خالق دركيور زا ترابع ،تي    
خلق يا تشخيص ايدهها و احتماالتي است كه در ح رد اي هلأسم ل ار مرگرس و يناسنا تاطابت       
كردن خود و ديگران مفيد است .براي خ قال بودن ،افراد بايد قادر باشند كه مس يديد زا ار لئا   

1

- creativity
Gu, Zhang & Liu

2-

3- Runco

4- Waight
5- Bonn
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تازه بنگرند ،احتماالت و جايگزينهاي بديع خل ما( دنيامن ق ام ،يدريوماما و ینامرهق ،يدريو      
 .)29 13به طور كلي ميتوان گفت :خالقيت خلق كردن مفهوم و چيزي ت درف هب رصحنم و هزا     
است ،به گونهاي كه مناسب و مفيد باشد و سبب حل كي

مسئله ،پرسش يا نياز علمي ،صنعتي يا

اجتماعي شود (احمدي باالدهي و ميرزا يي عربي.)39 13 ،
از آنجا كه نهاد آموزش و پرورش نهادي فراگير است كه كاركرده و راكشآ يا آ ناهنپ ن رب    
جامعه تأ يث رگذار است ،بنابراین میتوان گفت آموزش و پرورش بيش از س امزا نننه رد رگيد يا   
زمينه پرورش خالقيت ،ابت راد تيلوئسم ينيرفآون و راك د   .در ايسب راك تیبرت و میلعت عقاو رر رررررر ررررررررر
ظريف و خا يص است كه ميتواند ضامن امنيت ملي كي
هستند كه آيندهي كي

كش و دشاب رو

زورما نازومآ شناد      

مملكت را رقم ميزنند .در اين بين نميتوان نق اونع هب ار ناملعم ش ن     

عامالن اصلي اجراي برنامههاي آموزشي در سطوح اجرا يي ناديده گرف  .ت هم زا ناملعم م نيرت    
عوامل ايجاد ت ييغ ر و نوآوري در آموزش و پرورش ميباشند و به عنوان واحد ت ييغ ر بايد به نيازها
و انتظارات آنان توجه داشت .بر همین اساس میتوان گفت بررس ن و تيقالخ نازيم ي و يروآ     
معلمان و شناسا يي عوامل مؤثر بر آن در اجرای این نقش اهميت کلیدی پ م ادي يييييكن هب اریز .د    
منظور ايجاد هرگونه تحول و نوآوري موفقيت آميز در آموزش و پرورش ،معلمان بايد انگ و هزي
   

قدرت پذيرش و اجراي انديشههاي جديد را داشته باشند .در حقیق ره يارب يياهن تصرف ت

گونه ت ييغ ر و ا الص حي در آموزش و پرورش در دست ،مغز و قلب كساني اس هسردم رد هك ت    
كار ميكنند (احساني قدس و سيد عباس زاده.)19 13 ،
عالوه بر دانشآموزان و معلمان مديران نیز عنصر مهمي از عوامل زمينهاي در محيطک دنتسه را   
که میتوانند بر خالقيت تا يث رگذار باشند .از طرفي رفتار مدير مزاس سيير اي ا هک ن

شقن دياب

    

رهبري را بر عهده گيرد ،بر افکار ،احساسات و آرزوهاي کارکنان تحت نظارت خود که موجب
انگيزش و هدايت رفتار ميشود ،اثر ميگذارد .بنابراين سبک رهبری به عن و هدننک لیهست ناو
برانگیزنده کارکنان به طور مستقیم و غیر مستقیم در بازده کاری سازمان اثر میگذارد (آمابی و ل

گریسکوییز .)6 199 ،1از میان سبکهای رهبری ،سبک رهبری خدمتگزار رویکردجدیدی است
که بر مبانی اخالقی و بشر دوستانه قراردارد ،ممکن است از نظر ارتقای عملکرد اعضای س نامزا

1- Amabile & Grysriewice
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از طریق پرورش نگرشها ،ایدهها و رفتارهای آنان مانند رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،خالقیت
و ...برای رهبران سازمان سودمند باشد (واشینگتن .) 2007 ،1به طور مفهومی خ نارگید هب تمد    

انگاره جدیدی است که رهبری را انسانیتر مینگرد و ارتقا میدهد .مدلهای رهبری خدمتگزار
ابزار مؤثری برای آزاد کردن افراد از محیطططه و یتنس یا

تسا ناربهر طسوت لرتنک لامعا        

(مورای .) 2008 ،2ایده رهبری خدمتگزار در مدارس مبتنی بر رابطه بین مدیر خدمتگزار و پیروان

شبینی کنند و آنها را رفع کنند و
است .رهبران خدمتگزار در مدارس سعی میکنند تا موانع را پی 
تهای رهبری خود ،ایج دا
از این طریق معلمانشان را توانمند سازند .آنها در پی توسعهی مهار 
و برقراری ارتباط با دیگران و توسعهی فرهنگ خدمت کردن در مدارس هستند.

يكند :رهبران دوخ ناوريپ رب هك ي
پترسون3رهبري خدمتگزار را به اين شكل تعريف م 

هجوت      

دارند ،لذا به موجب آن پيروان از اولويتهاي نخست سازمان به حس م با يييييآين تاظحالم و د
ل دهنده رهب يلياضف رازگتمدخ ير    
سازماني در درجه دوم اهميت قرار ميگيرند .عوامل تش يك 
هستند كه از ويژگيهاي اخالقي پسنديده در كي
تئ نيمز رد يدركراك يرو هههه ههي رهب  ير

فرد به م باسح  ییی ییییآیند(پترس ،نو

 .) 2003او

خخ خخخدمتگزار را ارائهرك  دددد د و در ا فيرعت اب يروئت ني        

شه ار اهنآ هك ،رازگتمدخ يربهر يا زاس ه هههههه ه هه ههه ز ،ديمان رازگتمدخ يربهر يا م ني ه ههههههه هههس زا   
ارز 
مترین سازههاي رهبري خدمتگزار طبق نظريات پترسون عبارتند از:
شهاي بسياري شد .مه 
پژوه 

خدمت رساني :4خدمت رساني هسته محوري رهبري خدمتگزار بوده و كي

ضرورت اخالقي

محسوب ميگردد .رهبران خدمتگزار در مقابل پيروان خ م تيلوئسم ساسحا دو

يييييييييكنن نانآ .د   

خودشان را خادم ميبينند و براي رشد و توانمندسازي پيروانشان براي دستيابي به حداكثر توانا يي
آنها ت شال

ميكنند (شيربگي و حاجي زاده .)19 13 ،مهرورزي :5بر اساس ا ربهر ،تليضف ني    

پيروان را نه به عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف سازمان بلكه كي ناونع هب  لماك ناسنا

     

ميبيند .رهبران محبت خودش نآ ييامنهار و تياده قيرط زا ناوريپ هب تبسن ار نا ها اشن  ن          
يدهند (غالمي ،شيربگي و حاجي زاده.)39 13 ،
م 
1- Washington
2- Murray

Patterson

3-

4- service

5- kindness
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تواضع و فروتني :1فروتني به اين معنا نيست كه فرد براي خ من لئاق يمارتحا شدو يييييييييباش ،د
بلكه فروتني به معناي اين است كه كي

فرد نه خودش را برتر و نه كمتر از ديگران ببيند .رهبران

خدمتگزار اين ويژگي را به وسيلهي توجه به سايرين و اولويت دادن به نيازهاي پيروان خود نشان
يدهند (دن سي  .) 2004 ،2قابليت اعتماد :3اعتماد ،اطمينان پايدار مبتني بر تقادص  ، ،توان و ييا
م 
يا شخصيت كي

فرد است .به بياني ديگر اعتم و قايتشا :زا تسترابع دا

هقالع

هورگ كي

به        

اقدامات حساس گروه ديگر .ايجاد و حفظ اعتماد در سازمان ،الزم و ضروري ميباش ،دامتعا .د   
ريشهي رهبري محسوب ميگردد و يكي از مهمترين عوامل نف ريپ طباور رد ذو ووو وووو -رهب رثا ،ر   
بخشي رهبري و بهره وري است (قلي پ و تزع روپ ،رو

 ،يترضح    

 .) 1388ن تسود عو ييييي :4

رفتارها يي كه به قصد منفعت رساندن به ديگران انجام ميش ب رگا يتح ،دو ر د ماجنا يا ه ،هدن       
متضمن آن باشد كه منافع خود را به خطر بيندازد و در اين راه ريسك زيادي را نيز متحمل ش دو
(دن سي  .) 2004 ،چشم انداز :5از ديدگاه رهبري ،چشم انداز ،كي

تصوير منحصر به فرد و ا هدي

آل از آينده است .چشم انداز بايد كام ًالًال الهام بخ ياضعا ،زادنا مشچ .دشاب زاسدنمناوت و ش       
يدهد (لطیفی ،پور ،حسینی و حیدری.)29 13 ،
سازمان را به هم پيوند و آيندهاي روشن را نويد م 
توانمندسازي :6پترسون توانمندسازي را واگ هدرك فيرعت نارگيد هب تردق يراذ
(پترس ،نو

 .)6 : 2003توانمندس نداد شوگ :لماش رازگتمدخ يربهر يارب يزا   

تسا        

     م ثؤ ررر ،ايجدا   

احساس معناداري در افراد ،تأ يك د بر كار تيمي و ارزش نهادن بر محبت و برابري ميباش يارب .د   
توانمندسازي ،رفتار رهبري بايد منجر به دنباله روي پيروان و جذب شود نه هدايت آنان ،ه فد
توانمندسازي ،ايجاد رهبراني موفق در سطوح مختلف سازمان است (دن سي .) 2004 ،
اگرچه در سالهای گذشته تحقیق وپژوهش در زمینه رهب چ شیازفا رازگتمدخ یر ش شش ش شششششمگی یر
داشته و مدلهای مفهومی و پرسشنامههای بسیاری نیز در این زمینه ارائه شده است ،ولی همچنان
در متون مدیریتی دانش کمی در زمینه شرایط و پیش زمینههای ظهور رهبران خ دوجو رازگتمد   

1- humblenes
2- Dennis
3- trusty
4- altruism
5- vision
6- empowerment
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دارد (یوکل .) 2010 ،1به عبارت دیگر اگرچه ارزشهایی مانند مهرورزی ،تواضع و فروتنی ،نوع
دوستی ،سرپرستی و خدمتگزاری ،آیندهنگری و دوراندیشی ،چشم انداز ،توانمن هب دهعت و ید    
رشد افراد ،آگاهی ،همدلی و گوش دادن از محوریت ساسا و نیر یی یییت زرا نیر شششه یربهر رد ا   
خدمتگزار به شمار میروند ،ولی مدلها و تئوریهایی که تاکنون ارائه شده ،کمتر منب أشنم و ع   
این ارز 
شها را عنوان کردهاند .سندجایا و پکرتی ) 2010 ( 2بر این عقیده هس و تاداقتعا هک دنت

طکاری را میتوان به عنوان متغیرهای اساسی
باورهای معنوی در رهبران و همچنین معنویت محی 
تأثیرگذار بر ظهور رهبران خدمتگزار در سازمان برشمرد .آنها معتقدند که این دو الزم و ملزوم
یکدیگرند و وجود یکی از این دو بدون وج ار طیارش یرگید دو

لگی و یر
کش یارب یمک لللللل لللللل

ت در محيططط راك ييي
اثربخشی رهبران خدمتگزار دشوار میکن امه .د نن نننگونههه كههه وج يونعم دو تت تت
یتواند براي رهبري خدمتگزار تسهيل كننده باشد و امكان بكارگيري رهبري خ ازگتمد ررر را از
م 
ديدگاه مديران و كاركنان تسهيل نمايد ،رهبران خدمتگزار نيز میتواننددد با ا فعاليتتت و اق اماد تتت
خود در بهبود و تقويت جو معنوي در سازمان نقش مثبت و سازندهاي داشتههه باش ،یدمحم( دن

  

حضرتی و جعفری.)29 13 ،
کارکنان سازمان فراتر از پ ادا شششه رد ،راک رد یدام یا یپ یراک نتفای

و انعم اب و دنمفده        

پرورش محیطهای کاری ،با چنین ویژگیهایی هستند .معنویت در ک هبرجت هدننک فیصوت را     
کارکنانی است که کارشان ارضاکننده ،بامعنا و هدفدار است .همچنین تجربه معنویت در ک را
با افزایش خالقیت ،صداقت ،اعتماد و تعهد درکار هم سحا نتفرالاب اب هار ا یصخش لماکت س

     

کارکنان پیوند میخورد (وارث و همکاران .) 1388 ،معنوی زا یبوچراچ راک رد ت ا زر شششششششه یا
س و تسا ینامزا

ناشن ه نآ  راک هک تسا یگنهرف دوجو ک ب ار نان ه وط  ر دنیازف  ه هههههههه ههههههههههههههای از می نا

فرایندهای کاری فراتر میبرد و فهم آنها را از ارتباط با دیگران بهبود میبخشد .به نوگ  هههههای که
احس ار تذل سا

 هبرجت مممممم م مممم یکنن ج ،یکنارک( د ی لاکو و ج و ن و کر و یی زززززززز ززز .) 2003 ، 3معنو تي   

محيطکاري در برگيرندهي مفهومي از احساس تماميت ،پيوستگي و درك ارزشها ييي عمي ققق در
كار ،ارتباط مؤثر با خويشتن و كار با معنا ،احساس كي

پارچگي و هم سو يي با ارزشها استتت .

1- Yukl
2- Sendjaya & Pekerti
3- Krahnke, Gioacalone & Jurkiewicz
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كار با معنا شامل لذت بردن از كار ،كسب نيرو و انرژي از كار میشود و احساس كي

پارچگي

(تعلق و وابستگي به گروه) شامل احساس پيوند و همبستگي با هم ناراك  ،،حمايتتت كاركناننن از
يشود و هم سو يي با ارزشهاي سازمان شامل پيوند و همبستگي با اهداف ،شناس يا ييي
كي ديگر م 

شهاي سازمان است (اشموس و دوچن 2000 ،1؛ میلیمان ،زاپلسکی و فرگوسن،2
مأموريت و ارز 
.) 2003
معنویت به انسان بینش جدیدی نسبت به خود میدهد و بطور شگفتانگیزی اعتم ار سفن هب دا

  

باال میبرد و باعث میشود تا فرد در کارش ثبات بیشتری داشته باش م رظن هب .د یییی یییییرس وصا د   ًالًال
سازمانهای معنویتگرا میتوانند موقعیتی را فراهم آورند که افراد بتوانند تمامی ظرفیت و ت ناو
خود را در سازمان ،صرف اعتالی کار و همک وصا .دننک دوخ نارا ًالًال مامت اب یونعم یدارفا          
خلوص ،وظايف خویش را انجام میدهند و اعتقاد دارند که خداوند ،شاهد فعالیتهای خالصانه

آنها است .این روحیه و ایجاد فضا و محیطی با ویژگیهای معنوی در محیطهای آموزش م ی یی ییی-

تواند بستر مناسب رشد همه جانبه علمی ،آموزشی و پژوهشی را در کشور ف ،یوقن( دزاس مهار    
اسعدی و میرغفوری.)49 13 ،

سونهی ) 2009 ( 3در پژوهش خود به بررسی «رابطه سبکهای رهبری و جوس تیقالخ اب ینامزا    
ونوآوری» در معلمان مدارس ابتدایی شهر هنگ کنگ پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد که
متغیر سبک رهبری مدیران دارای اثرات مثبت ،مستقیم و معنادار بر متغیرهای خالقیت و نوآوری

معلمان بود .سوسانگ و یانگ لی ) 2009 ( 4درتحقیقی« ،ارتباط بین رهبری خدمتگزار و استقالل
کار ،اعتماد سرپرست و خالقیت» را دریک شرکت صنعتی بر روی  207نفر از فروشندگان این
شرکت ،درک وژپ نیا جیاتن .دنداد ماجنا یبونج هر هش یربهر نیب رادانعم طابترا دوجو     

      

خدمتگزار و استقالل شغلی و اعتماد سرپرست را نشان داد .اما بین رهبری خدمتگزار و خالقیت

ارتباط معناداری به دست نیامد .روپرای ) 2010 ( 5در پژوهشي با ا عن ناو «الگ یو ی رد تیونعم زا    

محل کار که منجر به سازمان معنوی میگردد» تأکید میکند که میتوان معنویت در مح راک ل   

1- Ashmos & Duchon
2- Milliman, Czaplewski, & Ferguson
3- Soonhee
4- Su Song & Yong Lee
5- Rooprai
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را با استفاده از هفت اصل تعریف نمود :خالقیت ،ارتباط ،احت ،تریصب ،مار

و یژرنا ،تکارش   

انعطاف پذیری که هر هفت اصل با هم مرتبط میباشند و حائز اهمیت هستند .این مقاله یذوفن    
ادراکی از معنویت و معنویت در محل کار را پیشنهاد داده که منجر به مزاس شیادیپ  ا یونعم ن     

میگردد .یویانگ ،چوبیانگ و آن جو ) 2011 ( 1پژوهشی را در زمینه «ارتباط رهبری خ رازگتمد
حقی طابترا دوجو ق    
و خالقیت بازیکنان گلف در مدارس کره جنوبی» انجام دادند .نتایج ای ت ن ح ح
مثبت و معنادار بین همه ابعاد رهبری خدمتگزار و خالقیت را نشان داد.

ارکوتلو و چافرا ) 2015 ( 2پژوهشی با عنوان «اثرات توانمندس ه و شقن تیوه یزا و شقن تی

    

خ قال در رهبری خدمتگزار و رفتار اجرای نوآوری کارکنان» انجام دادند .نمونه شامل  393نفر
از کارکنان اداری و مدیران بالواسطه آنان از ش وصخ ناتسرامیب ش ص .دوب هیکرت رد مشچ ی      
نتایج نشان میدهد که رهبری خدمتگزار همبستگی مثبت و معناداری ب یروآون راتفر یارجا ا     
دارد .عالوه بر این نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی از اثر تعدیلی
توانمندسازی هویت نقش و هویت نقش خ قال با توجه به رابطه بین رهب و رازگتمدخ یر راتفر    

اجرای نوآوری کارکنان حمایت میکند .چن و هو ،) 2016 ( 3در پژوهشی که تحت عنوان «تأثیر

رهبری اخالقی ،رفتار کالمی و جو نوآوری بر خالقیت» که ب یور ر

 291نف و نانکراک زا ر

گروه کاری از مؤسسات  4R&Dدر تايوان انجام گرفت به :دندیسر ریز جیاتن        -1ب کاردا نی

58

کارکنان از رهبری اخالقی و رفتار کالمی کارکنان ،رابطهي معنادار مثبت وجود دارد -2 .رفت را
کالمی به صورت مثبت با خالقیت فردی ارتب .دراد طا  -3ا بهر میقتسم ریغ رث ر رب یقالخا ی       

خالقیت فردی (از طریق رفتار کالمی) وقتی که کارکنان در یک جو خالقانه کار میکنند قوی-
تر است.
مقیمی ،رهبر و اسالمی (  )6 138در پژوهشی «تأثیر معنویت سازمانی را بر خالقیت کارکنان در ده
سازمان مختلف» م رب درو ر ریغتم ود یگتسباو تیاهن رد .دنداد رارق یس م تیونع یقالخ و ت
کارکنان در سطح اطمینان  % 99تأیید شد .همچنین پژوهش وژپ نیا رد نارگ ه هب ش

    

نیا هجیتن       

رسیدند که بهترین طریق برای معنویتر شد ،تدین به دین حنیف است .آزاد مرزآبادی ،هوشمند
1- Yoo Young, Cho Byung & An Ju
2- Erkutlu & Chafra
3- Chen & Hou
4-Research and Development
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جا و پورخلی  ل ((  )19 13در پ اونع اب دوخ شهوژ ن      «رابطه مزاس تیونعم  ا اب ین وت ا یزاسدنمن      
روانشناختی ،خالقیت ،هوش معنوی ،استرس شغلی و رضایت شغلی کارکن اگشناد نا هه ههه» که رب    
روی  308نفر از کارکنان یکی از دانشگاههای عل  نارهت یکشزپ مو انجا ،دش م به جیتن نیا  ه       
رسیدند که بین معنویت سازمانی ،توانمندسازی روانشناختی و خالقیت رابطه مثب دانعم و ت ا یر   
وجود دارد .محمدی ،حض  یرفعج و یتر

(( (((  )29 13در پ ب دوخ شهوژ ااا اااا عن ناو «بررس هطبار ی   

معنوی  و یراک طیحم ت ا کارد اک ر ر زا نانک ه ازگتمدخ یرب ر ررررررررررر ررر» که یور رب     

 1260نف زا ر   

کارشناسان ،سرپرستان و مدیران ميانی دانشکدهه  نارهت هاگشناد یا انجا ،دش م به جیتن نیا  ه       
رسیدند که بین ارزیابی کارکنان از جوسازمانی بر اساس مؤلفهههه ک طیحم رد تیونعم یا اااا ااااار و

ارزیابی مدیرانشان بر اساس مؤلفههای خدمتگزاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .لذا مییی-
توان انتظار داشت با بهبود معنویت در مح زرا راک طی شششششه  رد یرازگتمدخ یا ر تیوقت ناربه     

شود.
قالوندی ،سلطانزاده و بهشتی راد (  )29 13پژوهشی با عن ناو «الگ بهر نایم طباور یلع یو رر ررر رررررری
طکار و سرمایه اجتماعی» بر روی  153نفر از کارکنان ش یلم تکر   
خدمتگزار ،معنویت در محی 
پخش فراوردههای نفتی منطقه ارومیه انجام دادند .نتایج الگویابی معادالت ساختاری نشان داد اثر
مستقیم رهبری خدمتگزار بر روی معنویت در مح یدیع .تسا رادانعم و تبثم راک طی ،روپ

     

زردشتیان ،عباسی و فرزی (  )29 13در پژوهش ناونع اب ی     «رابطه ب رازگتمدخ یربهر کبس  ا    
خالقیت فردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان» به  نیا  ن نیب هک دندیسر هجیت     
سبک رهبری خدمتگزار و خالقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان ارتباط مثبت
و معنادار وجود دارد .رستگار و هاشمی (  )49 13پژوهشی با عنوان « رابطه و رازگتمدخ یربهر 
خالقیت :بررسی نق طساو ش هههههای اعتم نامزاس دا یی ییی» ب یور ر

 222نف ییادتبا عطقم ناملعم زا ر     

شهرستان نورآباد ممسنی انجام دادند .نتایج حاکی از معناداری اثر غیر مستقیم مولفههای رهب یر
خدمتگزار (خدمترسانی ،مهرورزی ،تواضع و فروتنی و قابلیت اعتماد) و خالقیت میباشد .این
امر بیانگر نقش واسطهای اعتماد سازمانی در میان رهبری خدمتگزار و خالقیت است .بیشترین اثر
غیر مستقیم را مؤلفه خدمترسانی و کمترین اثر را قابلیت اعتماد بر خالقیت معلمان داشته است.
دیگر یافتهها حاکی از تأثیر مستقیم رهبری خدمتگزار بر اعتماد س مزاس دامتعا و ینامزا ا رب ین    
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خالقیت است .گلستانیپور ،) 2016 ( 1پژوهشی ب ناونع ا    «رابطه و هداس  یربهر نیب هناگدنچ      
اخالقی ،رهبری تحولی جواخالقی و معنویت سازمانی در میان کارکنان گروه صنعتی فوالد ملی
ایران» در اهواز انجام داد .نتایج بیانگر آن است که ارتباط معنیداری بین رهبری اخالقی ،رهبری
تحولللگ اب یقالخا وج و ار  لصاح جیاتن .دراد دوجو ینامزاس تیونعم ا یزجت ز ه لیلحت و     
رگرسیون چندگانه نشان داد که جو اخالقی مهمت  و حیضوت رد لماع نیر

       

شبین تیونعم ی   
یپ شششش شششش

سازمانی است.
باتوجه به ادبیات پژوهش که بررسی شد ،الگوی مفهومی پژوهش مطابق شکل  1ارائه میگردد.
همانگونه که مشاهده میشود در الگوی مفهومی پژوهش فرض شده است که رهبری خدمتگزار
و مؤلفههای آن بر خالقیت دبیران تأثیر میگذارند .همچنین رهبری خدمتگزار و معنویت مح طی
کاری با هم رابطه متقابل دارند .رهبری خ فلؤم یاراد رازگتمد هههههه مدخ یا تت تتترس و عضاوت ،ینا
فروتنی ،قابلیت اعتماد و مهرورزی است .هر کدام از این  4مؤلفه میتواند به صورت جداگانه و 
در نهایت به صورت یک کل با خالقیت دبیران ارتباط داشته باشد .معنویت محیط ک یاراد یرا
مؤلفههای تعلق و وابستگی به گروه ،همسویی ارزشه و یدرف یا

مزاس ا د یرادانعم ،ین ر اک  ر     

است که هر کدام از این  3مؤلفه میتواند به صورت جداگانه و در نهایت به صورت یک کل با
خالقیت دبیران ارتباط داشته باشد .چارچوب نظری این پژوهش در رهبری خ ساسارب رازگتمد   
نظریه پترسون (  ،) 2003در معنویت محییط ک  نچود و سومشا هیرظن ساسارب یرا ((((( ((((((  ) 2000و

ميليمن و همكاران (  ) 2003و در خالقیت براساس نظريه رندیسپ ) 1979 ( 2است.

افراد سالهای کودکی و نوجوانی خود را در مدارس تحت نظر معلمان سپری میکنند و گفتهها
و کردار معلم الگویی برای دانش آموزان است .معلمان خ قال هستند که دانش آموزان خ قال

ار

پرورش میدهند و دانش آموزان ،آینده سازان جامعه هستند .از این رو پیش هعسوت عماوج تفر    
یافته مره  شزومآ هب هجوت نو و رپ  و یامرس و شر هه هههه هههههههگ ام روشک .تسا نآ رد یراذ هلمج زا      
کشورهای در حال توسعه است که نواقص و نارساییهای زیادی در زمینههای مدیریتی و به ویژه
مدیریت آموزش و پرورش آن مشاهده میشود .هر گونه ت یوس هب تکرح  و تفرشیپ و هعس       
الزمهاش خالقیت و کنار نهادن شیوههای سنتی مدیریت و رهبری مدارس میباشد .پس جا دارد
1- Golestanipour
2- Raudsepp

رابطه خالقیت دبیران ،ادراک آنان از رهبری  /...میرزا آقایی کیاکالیی و همکاران

55 1

که با پژوهش هر چه بیشتر در رابطه با رویکردهای جدید رهبری مدارس و بروز خالقیت دبیران
موانع و نواقص موجود را شناسایی و برطرف نمود .به یلد نیمه  ل ه وژپ نیا یلصا فد هش       
بررسی رابطه خالقی انآ کاردا ،ناریبد ت ن از بهر ر نعم و رازگتمدخ ی و حم تی ی ططططططط ططططططططک رد یرا
دبیرستانهای شهر اصفهان بوده است که بدین منظور ،فرضیههای زیر بررسی شدهاند:

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

فرضیه اصلی
بین خالقیت دبیران ،ادراک آنان از رهبری خدمتگزار و معنویت محیط کاری رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی
 -1بین خالقیت دبیران با ادراک آنان از مولفههای رهبری خدمتگزار (خدمت رسانی ،تواض و ع
فروتنی ،قابلیت اعتماد و مهر ورزی) رابطه وجود دارد.
 -2بین خالقیت دبیران با ادراک آنان از مولفههای معنویت محیطططک و قلعت( یرا و هب یگتسبا    
شهای فردی و سازمانی ،و معنا داری در کار) رابطه وجود دارد.
گروه ،همسویی ارز 
 -3بین ادراک دبیران از رهبری خدمتگزار و مولفههای آن با ادراک آنان از مولفههای معنویت
محیط کاری رابطه وجود دارد.
 -4الگوی مفهومی پژوهش براساس دادهها برازش دارد.
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روش تحقیق
پژوهش حاضر از حيث هدف كاربردي و از نظر روش از ن فيصوت تاقيقحت عو ييييييي  -همبس يگت
بودهاست .جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دبيران رسمي و تمام وق اتسريبد ت نن نننه هرود يا
دوم نواحي شش گانهي آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد  3690نفر (دفتر همانرب و حرط   
اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان )49 13 ،در سال تحصيلي  49 13 - 95بود .نمونهگيري

در اين پژوهش ،بر اساس روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي (تصادفي چندمرحلهاي )1است در
مرحلهي اول سه ناحيه از نواحي شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان (نواحی  3 ،2و  )5به
صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شده و از هر ناحيه تعدادي از مدارس و در نهايت در هر
مدرسه انتخاب شده ،تعدادي از دبيران به عنوان نمونه نها يي مورد بررس ارق ي ر  .دنتفرگ  در نيا     
پژوهش به منظور تع يي ن حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان 2اس نيا ساسا رب .دش هدافت

    

جدول براي جامعه آماري با  3690نفر ،حجم نمونهاي با  351نفر ب م دروآر يييييش و فرعم ات دو
نماينده واقعي جامعه باشد .در اين پ مانشسرپ هس زا شهوژ ههه ههههي ز داد یروآ عمج تهج ري ههه ههههها

استفاده شده است :پرسشنامهي خال يق ت :3با اقتباس از پرسشنامهی خالقيت رندس پي

( ( ) 1979

تدوين شده است .اين پرسشنامه داراي  61گويه ميباشد كه خرده مقياس ندارد و خالقيت را به
طور كل ميسنجد و بر اساس مقياس  5ارزشي ل كي رت طراحي شدهاست .پرسشنامهي رهبري

خدمتگزار :(SLQ) 4در اين پژوهش براي ارزيابي رهبري خدمتگزار ،از پرسشنامهاي بر اساس
ديدگاه نظري پترسون (  ) 2003استفاده شده است كه داراي  22گويه بر اس فيط سا   
ل كي رت است و چهار مولفهي خدمت رساني ،مه و عضاوت ،يزرور

 5ارزشی

عا تيلباق و ينتورف تما ار د      

ميس .دجن پرسشنامهي معنويت محيطكاري :5مق يحم تيونعم شجنس ساي طططط ططططط رب ،يراك   
اساس ديدگاه نظري اشموس و دوچن (  ) 2000و ميليمن و همكاران (  ) 2003ت دش نيود هههههاست

كه داراي  13گويه و بر اساس يط ف  5درجهاي ل كي رت است و سه مولفهههي معن ،راك رد يرادا   
شهاي فردي و سازماني را ميسنجد.
تعلق و وابستگي به گروه و همسو يي ارز 
1

- cluster random sampling
- Krejcie & Morgan
3
- Creativity Questionnaire
4
- Servant Leadership Questionnaire
5
- Workplace Spirituality Questionnaire
2
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جهت سنجش روا يي پرسشنامهها از روا يي محتوا يي و صوري با استفاده از نظرات ده تن اساتید و
خبرگان دانشگاه اصفهان استفاده گرديد .پایایی پرسشنامهه  بسحرب ا

ضض ض ضضضضریب آلف خابنورک یا

محاسبه شده است .ضريب پايا يي پرسشنامه خالقيت  ،0/ 77پرسشنامه رهب رازگتمدخ ير     0/ 97و
پرسشنامه معنويت محيط كاري  0/ 91بدست آم رب .د اا ااای تحلی داد ل هههه خاش زا ،ا صص صصصها ای آم را
توصیفی و رو 
شهای آمار استنباطی چون ضریب همبستگی پیرسون ،ضریب رگرسیون چندگانه
تش یتخان
و مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شده است .برای توصیف ویژگیه یعمج یا تت تت
ی از ش خا صصصها ای آم فیصوت را ی بترا شجنس یارب  ،ا  ط ب یغتم ود نی رررر ر رر رررررررر از ض بیر
نمونه آم را ی ی
همبستگی و برای تعیین میزان ،شدت و جهت رابطه بین متغیره یارب و هناگدنچ نویسرگر زا ا     
بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش ،از مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شده است.
یافتهها
آمارجمعيت شناختی نشان داد 135 ،نف لداعم( درم هنومن لک زا ر        38 /5در و ؛)دص

 216نفررر

(معادل  16/5درصد) از کل نمونه زن هستند .بیشترین فراوانی سن ،مربوط به طبقه  41تا  05سال
(  172نفر؛ معادل  49 /0درصد) و کمترین فراوانی مربوط به طبقه ریز      30س  لا ( (  41نف لداعم ؛ر   
 11 /7درصد) میباشد .بیشترین فراوانی سطح تحصی تال  ،مربوط به سطح تحصی تال کارشناسی
(  201نفر؛ معادل  57 /3درصد) و کمترین فراوانی مربوط به س تالیصحت حط

 یرتکد ((( ((((  10نف ؛ر

معادل  2/8درصد) میباشد .بیشترین فراوانی رشته تحصیلی ،مربوط به  یناسنا مولع  ((( ((((  200نف ؛ر
معادل  57 /0درصد) و کمترین فراوانی مربوط به رشته فنی مهندسی ( 61نفر؛ معادل  4/6در )دص
است .بیشترین فراوانی سابقه خدمت ،مرب هقبط هب طو      20س  الاب هب لا ((( ((((  6 18نف لداعم ؛ر    53 /0
درصد) و کمترین فراوانی مربوط به طبقه  10تا  15سال (  33نفر؛ مع لدا

 9/4در م )دص یی یییباش .د

نتایج بدست آمده نشان داد 164 ،نفر (معادل  46 /7درصد) از کل نمونه در واح یشزومآ یاهد   
دولتی-دخترانه؛  94نفر (مع لدا

 26 /8در دحاو رد )دص ه تلود یشزومآ یا یییی ییییی-پس ؛هنار

 49نفر

(معادل  14 /0درصد) در واحدهای آموزشی غیر دولتی-دخترانه؛ و  44نفر (معادل  12 /5درصد)
در واحدهای آموزشی غیر دولتی-پسرانه هستند.
فرضیه اصلی پژوهش :ب ردا ،ناریبد تیقالخ نی ا عم و رازگتمدخ یربهر زا نانآ ک نننننن نننننننویت
محیط کاری رابطه وجود دارد.
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جدول  .1ضریب همبستگی بین خالقیت دبیران ،رهبری خدمتگزار و معنویت محیط کاری
همبستگی بین متغیرها
متغیرها

خالقیت دبیران

معنویت محیط کاری

رهبری خدمتگزار

**0/423

**0/ 38 6

معنویت محیط کاری

**0/023

1

** معناداری در سطح 0/ 01

نتایج جدول  1نشان داد بین خالقیت دبیران ،ادراک آنان از رهبری خدمتگزار و معنویت محیط-
کاری ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .میزان ضریب همبس یربهر زا کاردا نیب یگت    
خدمتگزار و خالقیت دبیران برابر با 0/ 32؛ بین معنویت محیطک ارب ناریبد تیقالخ و یرا بر با    
0/ 32؛ و بین رهبری خدمتگزار و معنویت محیطکاری برابر با  0/ 63محاسبه ش یضرف و د ه تت تتتأیید
گردید.
طکاری
جدول  .2رگرسیون چندگانه پیش بینی خالقیت دبیران توسط رهبری خدمتگزار و معنویت محی 
بتاي       

بتاي غير استاندارد

مدل
رهبری خدمتگزار
معنویت محیط کاری

استاندارد

خطاي استاندارد

B
0/041

0/540

0/ 135

0/640

معناداري

t

VIF

β
0/202

3/ 105

0/ 002

1/ 88 6

0/ 191

2/ 935

0/ 004

1/ 88 6

نتايج جدول  2مربوط به آزمون ضریب رگرسیون چندگانه نش دنهد نا ه هک تسا نآ 

ره یرب      

شبین نک ی ندههههه-
خدمتگزار با ضریب بتای  0/ 20و معنویت محیط کاری با ضریب بتای  ،0/ 19پیش ش
های معناداری برای خالقیت دبیران بودند.
فرضیه اول :بین خالقی ردا اب ناریبد ت ا فلؤم زا نانآ ک هههه هههههههه تمدخ( رازگتمدخ یربهر یا     
رسانی ،تواضع و فروتنی ،قابلیت اعتماد و مهرورزی) رابطه وجود دارد.
جدول  .3ضریب همبستگی بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار و خالقیت دبیران
سطح معناداری )(p

همبستگی بین متغیرها

ضریب همبستگی )(r

خدمت رسانی و خالقیت دبیران

**

0/ 302

تواضع و فروتنی و خالقیت دبیران

**

0/ 284

قابلیت اعتماد و خالقیت دبیران

**

0/9 33

0/ 001

مهرورزی و خالقیت دبیران

**

0/ 264

0/ 001

0/ 001
0/ 001

** معناداری در سطح 0/ 01

نتایج جدول  3نشان دهنده ضریب همبستگی بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار و خالقیت دبی نار
است .بررسی فرضیه فرع هک داد ناشن شهوژپ لوا ی به فلؤم نیب یلک روط  ه ههههههه هههههههههههه یربهر یا   
خدمتگزار و خالقیت دبیران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .بیشترین میزان همبس نیب یگت   
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مؤلفه قابلیت اعتماد و خالقیت دبیران (  )0/ 33و کمترین میزان همبستگی بین مؤلفه مه و یزرور
خالقیت دبیران (  )0/ 26وجود دارد.
جدول  .4رگرسیون چندگانه (گام به گام) پیشبینی خالقیت دبیران توسط مؤلفههای رهبری خدمتگزار
بتاي غير استاندارد

مدل

B

بتاي استاندارد

خطاي استاندارد

معناداري

t

VIF

قابلیت اعتماد

0/ 237

0/ 35 0

β
0/9 33

6/ 730

0/ 001

1/ 000

خدمت رسانی

-----

-----

0/021

1/ 61 6

0/ 098

2/ 071

تواضع و فروتنی

-----

-----

0/ 057

0/327

0/ 470

2/ 458

مهرورزی

-----

-----

0/ 01

0/621

0/ 99 8

2/044

نتايج جدول  4مربوط به آزمون ضریب رگرسیون چندگانه دنهد ناشن  هههههههی آن اس طقف هک ت    
مؤلفه قابلیت اعتماد با ضریب بتای  0/ 33قادر به پیشبینی خالقیت دبیران میباشد .همچنین نتایج
حاصل از جدول حاکی از آن است که سه مؤلفه خدمت رسانی ،تواضع و فروتنی و مه ،یزرور
قابلیت پیشبینی خالقیت دبیران را ندارند بنابراین از تحلیل خارج شدهاند.
فرضیه دوم :بین خالقیت دبیران با ادراک آنان از مؤلفهههه یحم تیونعم یا ططط ططططک و قلعت( یرا
وابستگی به گروه ،همسویی ارزشهای فردی و سازمانی و معناداری در کار) رابطه وجود دارد.
جدول  .5ضریب همبستگی بین مؤلفههای معنویت محیط کاری و خالقیت دبیران
سطح معناداری

همبستگی بین متغیرها

ضریب همبستگی

تعلق و وابستگی به گروه با خالقیت دبیران

**0/322

0/ 001

همسویی ارزشهای فردی و سازمان با خالقیت دبیران

**

0/ 293

0/ 001

معناداری در کار با خالقیت دبیران

**

0/9 30

0/ 001

** معناداری در سطح 0/ 01

جدول  5نشان دهنده ضریب همبستگی بین مؤلفههای معنویت مح و یراک طی

ناریبد تیقالخ     

است .بررسی فرضیه فرعی دوم پ اد ناشن شهوژ د ب هک  ه روط فلؤم نیب یلک ههههههه ههههههههههه تیونعم یا   
محیطکاری و خالقیت دبیران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .بیشترین میزان همبستگی بین
مؤلفه معناداری در کار و خالقیت دبیران (  )0/ 30و کمترین میزان همبس و قلعت هفلؤم نیب یگت   
وابستگی به گروه و خالقیت دبیران ( )0/22وجود دارد.
جدول  .6رگرسیون چندگانه (همزمان) پیشبینی خالقیت دبیران توسط مؤلفههای معنویت محیطکاری
بتاي غير استاندارد
مدل

B

خطاي          
استاندارد

بتاي استاندارد
β

معناداري

t

VIF

تعلق و وابستگی به گروه

0/ 009

0/740

0/ 013

0/ 187

0/ 852

1/ 750

همسویی ارزشهای فردی و سازمان

0/ 081

0/ 039

0/ 151

2/ 072

0/ 039

2/650

0/421

0/540

0/ 200

2/ 732

0/ 007

2/ 078

معناداری در کار

061
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نتايج جدول  6مربوط به آزمون ضریب رگرس نهد ناشن هناگدنچ نوی ده تسا نآ  فلؤم هک ه       

معناداری در کار با ضریب بتای  ،0/ 20بهترین پیشبینی کننده معنادار برای خالقیت دبیران مییی-
ش ب ی نی
 ،0/ 15پیش ش

باشد و بعد از آن مؤلفه همسویی با ارزشهای فردی و سازمانی با ضریب بت یا

کننده معنادار برای خالقیت دبیران میباشد .اما مؤلفه تعلق و وابستگی به گ یاتب بیرض اب هور     
 ،0/ 01پیشبینی کننده معناداری برای خالقیت دبیران نبود.
فرضیه سوم :بین ادراک دبیران از رهبری خدمتگزار و مؤلفههای آن با ادراک آنان از معنویت
محیط کاری و مؤلفههای آن رابطه وجود دارد.
جدول  .7ضریب همبستگی بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار و معنویت محیط کاری
ضریب همبستگی

همبستگی مؤلفههای رهبری خدمتگزار با معنویت محیط کاری

سطح معناداری

))r

)(p

خدمت رسانی و معنویت محیط کاری

**

0/ 606

0/ 001

تواضع و فروتنی و معنویت محیط کاری

**

0/ 563

0/ 001

قابلیت اعتماد و معنویت محیط کاری

**

0/ 589

0/ 001

مهرورزی و معنویت محیط کاری

**

0/0 58

0/ 001

رهبری خدمتگزار و تعلق و وابستگی به گروه

**

0/ 575

0/ 001

رهبری خدمتگزار و همسویی ارزشهای فردی و سازمانی

**

0/ 497

0/ 001

**

0/ 602

0/ 001

رهبری خدمتگزار و معناداری در کار

** معناداری در سطح 0/ 01

نتایج جدول  7نشان دهنده وجود ضریب همبستگی مثبت و معنادار بین کلیه مؤلفهههه یربهر یا   
خدمتگزار با معنویت محیطکاری است .بیشترین میزان همبس و یناسر تمدخ هفلؤم نیب یگت    
معنویت محیط کاری ( )0/06و کمترین میزان همبستگی بین مؤلفه تواض و ینتورف و ع

تیونعم    

محیط کاری (  )0/ 56وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد ،بین رهب و رازگتمدخ یر فلؤم هه هههههه یا
معنویت محیط کاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .بیشترین میزان همبستگی بین رهب یر
خدمتگزار با تعلق و وابستگی به گروه ( )0/06و کمترین همبستگی نیز بین رهبری خدمتگزار با
همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (  )0/ 49وجود دارد.

طکاری توسط مؤلفههای رهبری خدمتگزار
جدول  .8رگرسیون چندگانه (گام به گام) پیشبینی معنویت محی 
مدل

بتاي غير استاندارد
خطاي استاندارد

بتاي         
استاندارد

معناداري

t

VIF

B
0/ 314

0/940

β
0/ 378

6/ 410

0/ 001

2/ 071

0/ 314

0/ 058

0/ 317

5/ 386

0/ 001

2/ 071

تواضع و فروتنی

-----

-----

0/ 012

0/541

0/ 885

4/121

مهرورزی

-----

-----

0/6 13

1/ 831

0/ 068

3/223

خدمت رسانی
قابلیت اعتماد
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نتايج جدول  8مربوط به آزمون ضریب رگرسیون چندگانه نش دنهد نا ه هک تسا نآ 

  

طقف ود   

ش-
مؤلفه خدمت رسانی با ضریب بتای  0/ 37و قابلیت اعتماد با ضریب بتای  ،0/ 31به ترتیب پیش ش
بینی کنندههای معناداری برای معنویت مح ندوب یراک طی د ح جیاتن نینچمه  .ا لص

 لودج زا

     

حاکی از آن است که دو مؤلفه تواضع و فروتنی و مهرورزی ،قابلیت پیشبین طیحم تیونعم ی    
کاری را ندارند بنابراین از تحلیل خارج شدهاند.
فرضیه چهارم :الگوی مفهومی پژوهش براساس دادهها برازش دارد.

شکل  .2آزمون مدل مفهومی پژوهش

شبین تیقالخ ی   
در شکل  2آزمون مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است که هدف آن پیش ش
دبیران توسط متغیر رهبری خدمتگزار و معنویت محیط ک م یرا یی یییباش شهوژپ نیا لدم رد .د     
رهبری خدمتگزار به عنوان متغیر پنهان بیرونی ،معنویت محیط کاری به عنوان متغیر پنهان درونی
و خالقیت دبیران به عنوان متغیر آشکار در نظر گرفته شده است.
جدول  .9شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش
صها
شا خ 
عالمت اختصاری

معادل فارسی

Chi-Square

مقدار

حد قابل قبول

کای اسکوئر

48 / 357

------

df

درجه آزادی

17

-----

Chi-Square/ df

کای اسکوئر بهنجار

2/548

بين  1تا 5

RMSEA

ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد

0/ 073

کمتر از 0/ 08

AGFI

شاخص تعدیل شده نکویی برازش

0/ 930

بيشتر از 0/ 90

0/ 83 9

بيشتر از 0/ 90

0/ 975

بيشتر از 0/ 90

CFI

شاخص برازش تطبیقی

NFI

شاخص برازش هنجار شده
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جدول  9شاخصهاي ارزيابي برازش مدل مفهومی پژوهش را نشان ميدهد .با توجه به خروجي
آموس که در جدول ارائه دش  ه ئوکسا ياک رادقم  ،ررررر رررررر( ،)Chi-Squareبراب اب ر     ، 48 / 357ک يا
اسکوئر بهنجار برابر  2/548وشاخص ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد ( )RMSEAبرابر
با  0/ 073ميباشد که حاکي از قابل قبول بودن کلي مدل ميباشد .همچن خاش ني صص صصصه رگيد يا   

برازش در جدول قابل مشاهده ميباشند .با توجه به شاخصها و خروجي نرم اف از ررر ،Amosم ييي -

توان گفت مدل مفهومي پژوهش از برازش الزم برخوردار است و به خوبي ميتواند رابطه نيب    
متغیرهای پژوهش را نشان دهد.
بحث و نتيجهگيری
بر اساس یافتههای این پژوهش رابطه بین خالقیت دبی و رازگتمدخ یربهر زا نانآ کاردا ،نار   
معنویت محیط کاری در دبیرستانهای شهر اصفهان تأیید گردید .همچنین نتايج مربوط به آزمون
ش ب ی نی
ضریب رگرسیون چندگانه نشان داد که رهبری خدمتگزار و معنوی یحم ت طط طططک یپ ،یرا شش شش
کنندههای معناداری برای خالقیت دبیران بودن م جیاتن نیا ریسفت رد .د ی یییی ییییییت ناربهر تفگ ناو    
خدمتگزار به خاطر داشتن ویژگیهای خاص خود زمان و انرژی قابل مالحظهای را صرف رشد
یکنند .این سبک رهبری به لامتحا    
و پیشرفت دبیران و نهایتًاًا موفقیت دانش آموزان و مدرسه م 
یآورد و اعتقاد دبیران نس تلاسر هب تب    
زیاد ،رابطه انسانی قوی بین مدیران و دبیران به وجود م 
یرسند که م و دنتسه رازگتمدخ اهنآ نارید   
مدرسه را قویتر مینماید بطوری که به این باور م 
نهایت سعی و ت شال

خود را برای رشد و پیشرفت و ترقی آنان به کار میگیرند .به عبارت دیگر

میتوان گفت با توجه به این که رهبران میتوانند ب اسحا ،راکفا ر سا و ت

ناتسدریز یاهوزرآ      

خود اثر گذاشته و موجب انگی ب ،دنوش اهنآ راتفر تیاده و شز ن نانآ یربهر کبس نیاربا    

     

میتواند به عنوان یک عامل تسهیل کنن هب ،هدنرادزاب ای و هد روط یقتسم م قتسم ریغ ای  ی رد م       

  

یهای رهبر خدمتگزار باعث به
خالقیت زیردستان اثر بگذارد .بنابراین مدیران با نشان دادن ویژگ 
وجود آمدن جو اعتماد ،روحیهی همکاری و مساعدت در مدارس میییش جنا اب ناریدم .دنو ام     
رفتاره  تیاعر :دننام ییا ا ا ،بوخ طباور یرارقرب ،یقالخا لوص ر رب ندش لئاق شز ای   

      

            

تفاوتهای فردی و فرهنگی ،صادقانه ارزیابی کردن خود ،شنونده و سنگ صبور دبی ،ندوب نار   
مقدم داشتن نیازهای کارکنان به نیازهای خود  ،ترسیم برنامهها و اه  ،ناریبد یارب نشور فاد   
استفاده از روابط دوستانه به ج هراتفر و یمسر تردق یا ا  یی ا نیا ز هتسد م ییییییی ییییییییتوانن بجوم د   
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حرکت دبیران به سمت و سوي معنویت در محیطکار شوند که این خود یک تیناسنا داعبا زا ی    
است و میتواند شامل خودآگاهی و خودشناسی باشد.
  

بر اساس یافتههای این پژوهش رابطه ب فلؤم نی هههههه د ناریبد تیقالخ و رازگتمدخ یربهر یا ر   

شه ،یمالغ یا   
دبیرستانهای شهر اصفهان مورد تأیی ارق د ر تفای اب جیاتن .تفرگ  ههههه ههههههههه هوژپ یا شش شش
ش و یگبری

یجاح      زاده (  ،)39 13یویان  وج نآ و گنایبوچ ،گ (((((( (  ،) 2011رس و راگت یمشاه     

(  ،)49 13کام ًالًال همسو میییباش وژپ اب رضاح شهوژپ جیاتن اما .د هش گناسوس

   

یل گنای و      

ته ص یا ن تسدب یتع    
(  ،) 2009که ارتباط مثبتی را بین رهبری خدمتگزار و خالقی کرش رد ت تت تت
نیاوردند همسو نبود که احتما ًالًال میتوان دلی ییل ای وافتم ،یگنهرف توافت ار تریاغم ن ت ندوب 

     

جامعه مورد بررسی و زمان پژوهش دانست .همانگونه ،داد ناشن نویسرگر جیاتن هک  قا تیلب       
اعتماد پیشبینی کنندهی خالقیت دبیران بود .در توضیح این یافته نیز میت هک تفگ نینچ ناو

   

رهبری خدمتگزار به دنبال ایجاد روحیهی خدمتگزاری در افراد است .زمانی که مدیران م سراد
منابع مورد نیاز معلمان را برای موفقیت و پیشرفت در انجام وظایفشان فراهم کنند در واقع به آنها
نشان میدهند که قصد خدمت کردن به آنها را دارن دوخ زین ناریبد وس نآ زا ،د

 ار د لباقم ر       

لگیری این رابطهی دو طرفه بین مدیران و دبیران ،به احتمال
یدانند با شک 
خدمت آنها پاسخگو م 
ییاب نیاربانب .د   
یگیرد و بر پایه همین اعتماد است که این رابطه استمرار م 
بیشتری اعتماد شکل م 
یکند و خالقیت یکی از پ نیمز شی هههههه یا
میتوان گفت اعتماد از خالقیت در سازمان حمایت م 
موفقیت سازمانی خواهد گردید.
بر اساس یافتههای این پژوهش رابطه بین مؤلفهههه تیقالخ و یراک طیحم تیونعم یا

ناریبد       

دبیرستانهای شهر اصفهان مورد تأیید قرار گرف م نیاربانب .ت ییی ییییت زفا اب تفگ ناو ا  شی ا کارد     
ازمعنوی یحم رد ت طططط طک تیقالخ نازیم ،را

شه دازآ یا   
م شیازفا ناریبد یییییی ی ییییی ییاب هوژپ جیاتن .د شششششش 

مرزآبادی ،هوشمند جا و پورخلیل (  ،)19 13مقیمی ،رهب  یمالسا و ر (( (((  ،)6 138روپ  یار ( ( ،) 2010
نیز وجود رابطه بین معنویت محیطکاری و خالقیت را تأیید میکند و با پ وسمه رضاح شهوژ    
است .همانگونه که نتایج رگرسیون نشان داد از بین سطوح معنویت ،دو سطح س یدرف و ینامزا   
شبین نک ی ندهههههی
در تبیین خالقیت دبیران نق اد ش رررن فلؤم و د هههههی معن یپ نیرتهب راک رد یرادا شششش شششش
خالقیت دبیران بوده است .در توضیح این یافته نیز میتوان عنوان نمود که کار ب یعون هب انعم ا     
یشود .به بیان دیگر احس دانعم سا ا رد یر   
شامل لذت بردن از کار ،کسب نیرو و انرژی از کار م 
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یکنند و
کار فرصتی است که افراد احساس میکنند که اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال م 
شغل آنها با ارزشها و اعتقادات و رفتارشان مطابقت دارد و هیچ اجبار سازمانی برای انجام شغل
وجود ندارد .در نهایت میتوان گفت چنین افرادی به آنچه انجام میدهند باور دارند و کارش نا
برای آنان اهمیت دارد ،برای هدفی که انتخ با

ک در هههانددد ارزش قائلن یوجتسج رد هنالاعف و د    

دستیابی به آن هستند و نسبت به آن متعهد میباشند .بنابر این به نظر میرسد این شرایط خالقیت
یکند.
فرد را تقویت م 
بر اساس یافتههای این پژوهش رابطهی بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار و معنویت محیطکاری،
طکاری تأیید گردید .بنابراین بر
و همچنین رابطه بین رهبری خدمتگزار و مولفههای معنویت محی 
اساس این رابطه دو طرفه میتوان گفت به موازات افزایش ادراک از رهبری خدمتگزار ،ادراک
ییابد .بنابراین سبک رهبری مؤثر باید مس امن زاب ار یری یی ی یییید
طکاری نیز افزایش م 
از معنویت محی 
که ت شال های همهی کارکن ف ار ینامزاس فادها لوصو ،نا را طم نیا جیاتن .دروآ مه ا هعل

اب          

شهای محمدی ،حضرتی و جعفری (  ،)29 13قالون و هدازناطلس ،ید ار یتشهب ددد دددد ( ،)29 13
پژوه 
همسو میباشد .ضمنًاًا همانگونه که نتایج رگرسیون نشان میدهد ،فقط دو مؤلفه خدمت رس ینا
و قابلیت اعتماد ،به ترتیب پیشبینی کنندههای معناداری برای معنوی یحم ت طط طططک رد .دندوب یرا   
توضیح این نتایج میتوان عنوان نمود در یک محیط کاری معنوی ،مدیران فقط به عنوان دستور
یکنند؛ بلکه آنان به
دهندگانی که هیچ نقشی در بالندگی شخصی کارکنان نداشته باشند عمل نم 
عنوان راهنماهایی فعالیت مینمایند که به خلق معنا و هدف برای همکارانشان میپردازند .هم نی
یتواند پذیرش بیشتر مدیر از سوی دبیران و ت شال
امر به احتمال زیادی م 

مضاعف آنان در جهت

اهداف سازمان را در پی داشته باشد .زیرا خدمت رسانی را میت تسه  ،ناو هههههی مح یربهر یرو   
خدمتگزار دانست .در واقع ،با بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار در مدرسه فلؤم ریاس  ،هه هههههه و ا
متغیرهای مثبت سازمانی با احتمال و قوت بیشتری تحت تأثیر ویژگیهای رهبری خدمتگزار قرار

ینماید .بر همین اساس می-
یگیرند و فرهنگ سازمانی را تبدیل به یک فرهنگ خدمتگزاری م 
م 
توان گفت وجود یک فرهنگ خدمتگزار در مدرسه که به نیازهای دبیران اهمیت میدهد ،باعث
یشود تا رویههای منصفانه و عادالنه در مدرسه بکار گرفته شود ،بر اعتماد دبیران نسبت به مدیر
م 
مدرسه تأثیر مثبتگذارد و معنویت در محیط مدرسه را افزایش دهد.
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مشارکت دادن دبیران در تصمیمگیریهای مدرسه ،برخورد با محبت و احترام نسبت به ،ناریبد    
استفاده از ارتباطات مبتنی بر گشاده رویی ،ارزش دادن به لیسو هب ناریبد  هه هه هههههی توجه تیولوا و    
دادن به نیازهای آنان ،از طریق اصول حاکم بر رهبری خدمتگزار و س طیحم کی قلخ رد یع     
یت و ا ن د
سازمانی با این جهتگیری که دبیران بخش با ارزش و مهمی از موفقیت مدرسه هستند ،م 
باعث بهبود ادراک دبیران از رهب سرادم رد رازگتمدخ یر     ش م داهنشیپ نیاربانب .دو یییی یییییش ،دو
مدیران به نظرات دبیران گوش فرا دهند و نظ تار

و دیفم

      

ر نانآ یدربراک ا بیغرت فده اب 

دبیران به ارایهی نظرات سازنده به کار گیرند .مدیران هر چه بیشتر به رشد فردی و توانمندسازی
دبیران با تفویض اختیار و آزادی عمل به آنان توجه کنند ،میییتوان زورب یارب یوق یکرحم د      
خالقیت دبیران باشد .با توجه به وجود رابطهی مثب  یرادانعم و ناریبد تیقالخ نیب ت د راک ر
پیشنهاد میشود مدیران با اقداماتی از قبیل غنی سازی شغلی و توانمندس و ناریبد یزا
لذت بخش کردن کار ،برآورده ساختن خواستهه راظتنا و ا ا ور یریگراکب و ناریبد ت

    

ب هجوت ه    
شششششششششه یا

جدید انجام کار ،ادراک کارکنان از معناداری در کار را بهبود بخشند .همچنین به نظر میییرسد
ایجاد جو دوستانه و مملو از صمیمیت و حس تعلق و وابستگی به گروه که به واسطه معنویت در
یآورد که در آن دبیران به همکارانشان اعتماد
محیط کار به وجود میآید ،محیطی را به وجود م 
خواهند داشت و به دلیل همین اعتماد ،ا الط عات خود را با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت.
این امر باعث تقویت خالقیت در آنان خواهد شد.
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