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کارکنان دانشگاه بوعلی سینا

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،نقش سبک رهبری معن دم یو ی ک اب نار ا رررر رررررتیمی لعوب هاگشناد نانکراک  ی انیس        بوددد .روش
پژوهش توصيفي از نوع همبست يگ و جامعه آماري شامل يلك ه کارکنان دان گش اه بوعلی سینا به تعداد  748نفر بوددده و
حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد  254نف یعت ر ی یدرگ ن د ومن  .ن گ ه ی فتسا اب یر ا شور زا هد       
نمونه گیری صت ادفی طبقهای نسبی انجام شد .ب یروآ عمج یار    دادهها ا از دو پرس مانش ههه ب نیوانع ا  :::::س ربهر کب ی   
معنوی فرای و ه کم اران (  ) 2005و کار تیمی لنچیونی (  ) 2004استفاده گردید .برای سنجش می ایاپ ناز ی بیرض زا ی    
آلفای کرونباخ استفاده شد و به ترتیب  0/29و  0/ 88برآورد گردید .روایی پرسشنامهها از طریق روایی محت هب ییاو   
وسیله صاحبنظران مدیر تی

تأیید شد .یافتهها حاکی از آن بود که وضعیت سبک رهبری معنوی مدیران از د هاگدی

کارکنان دان گش اه بوعلی سینا باالتر از حد متوسط و میزان کار تیمی آن .دوب طسوتم دح رد نا      بي ننن س ربهر کب ی   
معنوی و کارتیمی کارکنان رابطه مثبت و معنادار م هدهاش لیلحت جیاتن .دش ب نویسرگر یان نیب زا هک دوب نآ رگ        
شبینی کنندگی کارتیمی را دارند.
مؤلفههای سبک رهبری معنوی ،نوع دوستی ،بازخورد و تعهد قدرت پی 
کلید واژهها :سبک رهبری معنوی ،کارتیمی ،کارکنان دانشگاه بوعلی سینا.
دریا تف

مقاله5931/6/92 :

پذیرش مقاله96 31/1/ 19 :

 .1دانشیار مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدانSiroosghanbari@yahoo.com ،
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان (نویسنده مسئول)
Madineh.hemmati@gmail.com
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مقدمه
کارکنان ارزشمندتر نی سرمایههای سازمان هستند اما در صورت عدم مدیر تی

به طور صحیح،

بزرگترین تهدید برای سازمان میشوند )م مح دی زاده .)51 : 90 31،از ا نی رو داشتن نیروی

انسانی توانا و کارآمد که مهمتر نی منبع مز تی

رقابتی در سازمان به حساب میآیند ،منافع زیادی

برای سازمانها به دنبال خواهد داشت (ضیایی و ه کم اران .) 71 : 87 31 ،مدیران ارشد ،پر چالش
لترین بخش وظایف مدیریتی خود را اداره کارکنان و مدیر تی
تر نی و م کش 

منابع انسانی

سازمان میدانند .وظیفه مدیر ،بیشینه سازی مشارکت کلیه کارکنان است که ا نی امر بدون
ایجاد و توسعه فرهنگ کار تیمی در یک سازمان حاصل نخواهد شد )م مح دی زاده: 90 31،
 .) 16عوامل بسیاری در ع کلم رد کارکنان تأثیر دارند .از ج لم ه عوامل اثرگذار بر ع کلم رد

کارکنان میتوان سبک رهبری معنوی 1و کارتیمی 2را نام برد .کار تیمی به عنوان مفهومی باز
تولید شده از واحدهای گروهی سنتی کار ،از م صخش ههای اصلی نظریهها و رو کی ردهای نو نی
مدیر تی

امروز است (فریدلندر .) 302 : 1987 ،3معنو تی  ،الت شی در جهت پرورش حساسیت

نسبت به خو شی تن ،د گی ران ،محیط طبیعی که ا نی

الت ش و کوشش همواره در پی وحدت

ب شخ یدن و گی انگی به ا نی حساسیتها و جهت دادن به سوی سعادت در جهت انسان کامل شدن

است (هینلز .)5 99 1 ،4نظریه پردازان مدیریت و سازمان ،قرن بیست و کی م را ،قرن رهبری برای
یدانند و اعتقاد آنها بر آن است که عامل اصلی موفقیت سازمانها و جامعه امروزی
سازمان م 
رهبری میباشد در خصوص رهبری ،رو کی ردهای گوناگونی ارائه شده که کی ی از رو کی ردهایی
که به تازگی مورد توجه صاحبنظران حوزه مدیر تی

قرار گرفته بحث رهبری میباشد

(قالوندی و ه کم اران.) 40 1 : 91 31 ،
در ط يل عه قرن جديد كه سازما ن ها به خصوص نهادهاي آموزشي با م يح ط رقابت جهاني
مواجه هستند ،همواره نياز به تغ يي رات ریشهای و خالق تي های كاري احساس میشود؛ نيروي
رقابتي جهاني ،سازمانهای امروزي را مجبور كرده است كه بعد از دهها سال ادامه روشها و

رویههای كاري ثابت خود ،روشهای كاري جديد را در پيش ب يگ رند ،به گونهای كه سازمان-
1
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ها داراي ثبات كاري نبوده و از نوعي ثبات نسبي برخوردارند (گیجسل 1و ه کم اران.) 2003 ،
وجود رهبري معنوي در نهادها يي مانند دان گش اهها مستلزم تغ يي ر و حت ول ،موفق تي

و یادگيري

مستمر میباشد (وکس .) 2005 ،2اصطالحاتی مانند :رهبری معنوی ،رهبری اخالقی ،رهبری قابل
اعتماد ،ه گم ی نشانگر روشهایی هستند که برای ایجاد یک فضای کف ری و معنوی در محیط
کار ،به عنوان مسئولیت رهبر ،به کار برده میشوند (ذاکری و ه کم اران .) 138 : 90 31 ،در
مجموع اه تيم
انسان تي

و ضرورت معنو تي

و براي اجتماع ،فعال تي

در سازمان آن چنان است كه میتواند براي سازمانها،

و براي م يح ط ،مسئول تي

را به ارمغان آورد (گیبونز.) 007 2 ،3

شها و اعمال معنوی با اثرب شخ ی رهبری مرتبط هستند و
شواهد حاکی از ا نی است که ارز 
سازمان زمانی دارای کارکنان متعهد ،مشتریان راضی و بهره وری باال خواهد بود که نیازهای
شهای سازمانی در هم آمیزد (کوراک
معنوی کارکنان را شناخته و آنها را با چشم انداز و ارز 

کاکابدس 4و ه کم اران.) 2002 ،

باید عنوان کرد پژوهش حاضر ،در صدد مت رکز بر توسعۀ منابع انسانی با شناسایی عوامل اثرگذار
بر کارتیمی در پرتو سبک رهبری معنوی است .در بسیاری از حت قیقات سبک رهبری معنوی به
مثابۀ عامل اصلی و مؤثر بر افزایش اثرب شخ ی و کارآمدی فعالیتها ،به س تم

تیمهای کاری

نیروی انسانی سوق یافته است و مطالعات به اهمیت بررسی عوامل اثرگذار بر ا نی مفهوم تأکید
کردهاند؛ چرا که شناسایی عوامل اثر گذار بر کارتیمی در راستای مطالعات سازمانی میتواند
گامی مؤثر واقع شود تا شناخت و دانش نظری و تجربی در ا نی خصوص فراهم گردد.
شهایی که در گذشته در
علی رغم ا نی مهم ،پژوهش حاضر در صدد است در راستای پژوه 
خصوص سبک رهبری معنوی و کارتیمی صورت گرفته است ،ض نم تأیید یافتههای آن در
شرایط و فضایی که بر سازمانهای آموزشی کشور به ویژه ،دان گش اههای کشور حاکم است ،به
شناسایی بررسی رابطه بین سبک رهبری معنوی و کارتیمی بپردازد ،چرا که خ ءال پژوهشی در
جامعۀ آماری مذکور احساس میشود .با توجه به مسائل مطرح شده ،ا نی پژوهش به دنبال
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پاس گخ ویی به ا نی پرسش است که آیا بین سبک رهبری معنوی و کارتیمی رابطۀ معنی داری
وجود دارد؟
در سالهای اخير توجه رو به افزا يشي در زمينه رهبري معنوي و منافع قابل توجه آن براي

افراد ،گروهها ،سازمانها و جوامع صورت گرفته است (آل ارکوبی .)1 : 2008 ،1رهبري معنوي

ميتواند به عنوان كي

سازه در حال ظهور در با تف

شود (فرای و ه کم اران .)3 :11 20 ،كي

در م يح ط كار ديده

گستردهتر معنو تي

رهبر معنوی به ارزشها توجه میکند و به پيروان خود

دانش يا آگاهیهای الزم و كافی را میدهد و تا آنجا پيش میرود كه از آنها میخواهد كه
رهبری بقيه را بر عهده ب يگ رند و با فراست و آگاهانه يمصت م ب يگ رند و به ندای وی پاسخ مثبت
دهند (عبدال کلم ی و دامادی .) 106 : 90 31 ،رهبری معنوی ،از رو کي ردهايی است كه در دهههای
پايانی قرن بيستم م الي دی ،به طور جدی در مبانی نظری رهبری و مدير تي

مطرح شده است.

در واقع نهضت رهبری معنوی شامل مدلهای خدمتگزاری رهبری ،مشارکت دادن کارکنان و
اعتماد به آنان میباشد (ضیائی و ه کم اران .) 70 : 87 31 ،نظرية رهبری معنوی بر اساس الگوی
ان يگ زش درونی توسعه يافته است كه تر يك بی از چشم انداز ،ا مي ان به حت قق هدف ،نوع دوستی

و بقای معنوی است (آید نی و سیالن .)581 :9 200 ،2رهبري معنوي شامل آموزش اصول

درست و ع کلم رد فنونی است که باعث کنترل نفس میشود (عثمان .) 186 :01 20 ،3رهبري
معنوي را به عنوان ارزشها ،نگرشها و رفتارهاي الزم جهت ان يگ زش دروني خود و د گي ران
تعريف كرده است به طوري كه كي

احساس بقاي معنوي از طريق معناداري و عضو تي

یشود (ریو .)366 : 2005 ،4ا ني امر مستلزم دو چيز است:
م 

ايجاد

-1خلق بينش و ب يص ر يت است كه در آن رهبر و پيروان احساس معنا ،هد مف ندي و اه تيم
یکنند.
م 

-2برقراري و خلق فرهنگ سازماني بر مبناي ارزشهاي عشق به همنوعان كه به موجب آن
رهبر و پيروان احساس عضو تي  ،درك شدن ،مورد قدرداني قرار گرفتن ،مراقبت ،توجه و
تقدير از خود و د گي ران مينمايند (فرای.) 695 : 2003 ،
1
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فراي (  ) 2003ویژگیهای رهبري معنوي را ا نی گونه بیان میکند که عبارت است از:

شها و معانی مشترک در سازمان که هم-
 .1چشمانداز سازمان؛ یعنی آیندۀ جذاب سازمان ،ارز 
چنین نقش محرک دارد؛ به بیان د گی ر ،هدف ،مأمور تی

و رسالت سازمان است (ضیائی: 87 31 ،

 75؛ حسین داوودی و اشتری .)43 : 90 31 ،حت قیقات نشان میدهد که رهبران معنوی دارای چشم
انداز هستند و در حرکت به س تم

و ایجاد چشم انداز ،رهبران معنوی سه اقدام صورت میدهند

که عبارت است از:
الف) به واقعیت وضع موجود احترام میگذارند؛
ب) زمینه را برای حت قق چشم انداز فراهم میکنند؛
ج) رهبران معنوی هر چیزی را برای حت قق یافتن چشم انداز هماهنگ میکنند (ذاکری و
ه کم اران .) 152 : 139 0 ،ایمان و امید به کار همان اعتقادات معنوی کارکنان ،آرزو و
انتظارات مثبت در آنها است .افراد با امید و با ا می ان یک جور چشم انداز از جایی که میخواهند
بروند و ا نی که چگونه میتوانند به آن جا برسند ،دارند .آنها سختیها و نگرانیها را میپذیرند
تا به اهداف خود برسند .نوع دوستی 1به معنی عشق و توجه به همه بدون هیچ چشمداشتی،

خود به جای د گی ران رنج بردن و اجتناب از خود محوری میباشد .معناداری در کار عبارت
است از :درک معنای واقعی شغل توسط کارکنان و اهمیت قائل شدن برای آن .عضویت؛
یعنی ،احساس داشتن کاری مهم از نظر سزمان و سایر ه کم اران ،احساس مسئولیت و شراکت در
مصت یم گیریهای سازمان .تعهد سازمانی ،احساس هو تی  ،وفاداری و وابستگی کارکنان به
سازمان است .در واقع ،حالتی در فرد ایجاد میشود که سازمان را معرف خود میداند و آرزوی
باقی ماندن در آن را دارد .و باالخره بازخورد ع کلم رد ،ارائۀ غیر رسمی ع کلم رد روزانۀ کارکنان
و ارائۀ نتا جی بازدیدهای رسمی از کار کارکنان به آنان است (فرای 695 : 2003 ،؛ ضیائی: 87 31 ،
 75؛ حسین داوودی و اشتری.)43 : 90 31 ،

گورتزن و باربوتو ) 2001 (2بیان میکنند که رهبران معنوی برخی ویژگیهای مهم نظیر خود-
شکوفایی و درک معنا در زندگی را برای سازمانها شی ان تضمین میکنند که م نکم است،

1
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موجب سالمت و رفاه در محل کار شود (دنت 1و ه کم اران .) 632 : 2005 ،بل ،) 2003 (2رهبری
و

معنوی را فرایندی میداند که در آن رهبران و پیروان ،کی د گی ر را به سطوح باالتر معنو تی
انگیزش ارتقاء میدهند (سپهوند و ه کم اران.) 113 : 93 31 ،
امروزه بسیاری از مطالعات پژوه گش ران علم مدیر تی
فعالیتها ،به س تم

در راستای افزایش اثرب شخ ی و کارآمدی

تیمهای کاری سوق یافته است ( خف اری .)27 : 94 31 ،در بسياري از مفاهيم

و روشهای مديريتي ،از کار يميت به عنوان عامل بهبود ع کلم رد سازمانها ياد شده است .در

مباحثي مانند کايزن ،3حلقههای کيف تي  ، 4مدير تي

کيف تي

به ضرورت وجود يت م براي رسيدن به بهبود و موفق تي

جامع 5و نگهداري بهره ور جامع

6

سازمانها اشاره شده است (آرامون و

ه کم اران .) 62 : 88 31 ،در ادبيات سازماني ،يت م را به عنوان دو يا چند نفر که با هم تعامل داشته
و براي رسيدن به اهداف و آمالي مشترک با هم ه کم اري میکنند ،تعريف کردهاند (باکر و

سالس 470 : 1992 ،7؛ کوزلوسکی و ه کم اران .) 255 : 1996 ،طبق تعریف یوچ ) 007 2(8تیم به
تهای
یک گروه دو یا چندنفره که به طور مستقیم با کی د گی ر تعامل کرده و دارای مهار 

م مک ل هستند گفته میشود ،که مقصد واحدی دارند ،به اهداف ع کلم ردی مشترک متعهدند،
رهیا تف

واحدی نسبت به مسائل دارند و ه گم ی نسبت به آن پاس گخ و هستند (عارفی و

ه کم اران.) 91 31 ،
در سالهای اخير از کار يميت به عنوان يکي از ابزارهاي مورد استفاده در پاسخ به چالشهای
رقابتي ياد شده است ،به طوري که کار يميت به عنوان راهي براي افزايش انعطاف پذيري
سازماني و دست يافتن به د گي ر مز تی هایی مانند ،کاهش هزینههای سرپرستي ،تسريع زمان
سفارش ،نوآوري ،يمصت م گيري اثربخش ،وجدان کاري باالتر و خدمت رساني بهتر به مشتري
محسوب شده است (آرامون و ه کم اران .) 59 : 88 31 ،در چند دهه اخير افزايش قابل توجهي
1
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در کاربرد کار يميت در سازمانها به چشم میخورد .شواهد نشان دهنده آن است که در
تهای توليدي ان لگ ستان از گروههای يميت در
اواسط سال  ، ۱۹۹۰بيش از  ۵۵درصد از شرک 

سازمان خود استفاده کردهاند (پارکر و و لی یام.) 470 : 2001 ،1

امروزه تجربه کارتیمی ا نی امکان را فراهم کرده که سازمانها اند شی ه ساختار افقی را ع لم ی کنند
چرا که تیمهای کاری ،شکل کت امل یافته مدیر تی

مشارکتی هستند که بر مبنای میزان نفوذی که

در فرایند مصت یم گیری دارند و به درجات مختلف تقسیم میشوند (بازی.) 50 : 94 31 ،
کار تیمی مؤثر میتواند سازگاری ،تولید گرایی و خالقیت بیشتری را نسبت به تک تک افراد

شغلی و حفظ بیشتر کارکنان در سر کار میشود (ریم،2

ارائه کند و باعث ارتقای رضا تی

 2008؛ به نقل از خف اری .) 73 : 94 31 ،در حقیقت ،کار تیمی تجلی جمع گرایی فرهنگی در
عرصه عمومی سازمان و مدیر تی

است (تسلیمی و ه کم اران .) 128 : 89 31 ،در محیطهای تی يم ،

رفتار اعضاء به دو گروه اص يل  ،رفتارهاي وظیفهای كار و رفتارهاي تی يم تقسيم میشوند

(روزيو 3و ه کم اران .) 542 : 2006 ،رفتارهاي يميت به آن دسته از رفتارهای اعضای تیم اطالق

میگردد كه براي ع كلم رد اثربخش كي
دي وليرت .) 2002 ،4مهمتر نی مز تی

تیم از اعضای آن انتظار میرود (ون در وگت و ون
مهای کاری ا نی است که آنها میتوانند در خصوص
تی 

نیازهای محیط به سرعت از خود واکنش نشان دهند ،سریعتر مصت یم بگیرند و مشتریان را راضی
نگه دارند (بازی.)15 : 94 31 ،

بر مبنای دیدگاه لنچیونی برای اندازه گیری کارتیمی پنج بعد وجود دارد که عبارتنداز :تعهد؛
اعتماد؛ مسئولیت پذیری؛ برخورد سازنده؛ هد مف ندی (لنچیونی  ، 2004ترجمه امینی .) 88 31 ،در
شهای انجام شده در رابطه با متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
ادامه پژوه 
نتا جی پژوهش بازی ( ) 94 31نشان داد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی با کار تیمی و توسعۀ
حرفهای رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .نتا جی پژوهش خف اری ( ) 94 31حاکی از آن است
که بین سیک رهبری خدمتگزار با معنو تی

در محیط کار و کارتیمی رابطه مثبت و معناداری

وجود دارد .نتا جی پژوهش مهدی نژاد و پهلوان روی ( ) 93 31نشان داد که همه مؤلفههای رهبری

1
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3
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4
. Van der Vegtand Van de Vliert
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معنوی از ارزش و اهمیت باالتر از حد متوسط برخوردارند .قالوندی و ه کم اران ( ) 93 31در
پژوهش خود به ا نی نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین مسئولیت پذیری با کار تیمی وجود
دارد .عارفی و ه کم اران (  )1 390در پژوهش خود نتیجه گرفتند که رفتار شهروندی سازمانی با
کار تیمی ارتباط مثبت و معنی داری دارد .نتا جی
ب ني رهبري معنوي و هفت بعد آن با يك ف تي
وجود دارد .نتا جي

حت قیق م کل ی و ه کم اران ( ) 90 31نشان داد که

زندگي كاري كاركنان رابطهی معني دار و مثبت

حت قيق آرامون و ه کم اران ( ) 88 31نشان دهنده آن است كه ب ني مهارتهاي

کار يميت دانشجويان دختر و پسر دان گش اه يزد تفاوت معناداري وجود دارد .فروزنده دهکردی
و ه کم اران (  )21 20نشان دادند که عناصر رهبری معنوی مانند عشق ،بشر دوستی ،آگاهی ،باور و
امید ،صداقت ،تواضع ،با ایجاد سرمایه اجتماعی در سازمان ارتباط معناداری دارد .فرای و
ه کم اران (  ،)11 20در پژوهش خود دریافتند كه ب ني رهبری معنوی و تعهد سازمانی و چهار

شاخص ع کلم رد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .پوالت )11 20 (1پژوه يش در مورد سطح
کیفیت رهبري معنوي اعضای هیأت ع مل ی براساس نظر دانشجویان دان کش ده تعلیم و تربیت انجام
داد که نتا جی نشان داد ،رهبری معنوی اعضای هیأت ع مل ی در حد متوسط بود و گرایش به نوع

دوستی از امید و چشم انداز بیشتر بود .يوسف و تاهير )11 20 (2چارچوبی برای بررسی رابطه ب ني
تئوری رهبری معنوی و رضا تي

شغلی در رو کي ردی چند بعدی ارائه دادند .نتیجه گرفتند که

بین چشم انداز ،عشق به نوعدوستی ،اميد يا ا مي ان ،عضو تي

با رضا تی

شغلی رابطه وجود دارد.

منزور 3و ه کم اران (  )11 20در پژوهشی به ا نی نتیجه رسیدند که بین کار تیمی و ع کلم رد

کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .عثمان و ق صي ر دانيش ،)01 20 ( 4پژوه يش در
مورد رهبري معنوي در حرفهی بانكداري و تأثيرش برتعهد سازماني انجام دادند که نتا جی نشان
داد ،رهبری معنوی عامل اصلی در افزایش موفقیت سازمان است و معنو تی

در پیشبینی تعهد

تأثیر دارد .آيد ني و سیالن (  )9 200در پژوهش خود به بررسی تأثير رهبري معنوي بر ظرف تي
يادگيري سازماني به منظور توسعهی سازماني در شر تك
پژوهش نشان داد ه ۀم ابعاد رهبري معنوي با ظر تيف

لف زكاري تر يك ه پرداختند که نتا جی

يادگيري سازماني ارتباط معناداری دارد.
1
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ریو (  ) 2005پژوهشی در زمینه نقش رهبری و معنو تی
وی معنو تی

در کارایی و اثرب شخ ی سازمان انجام داد.

را عامل مؤثری در افزایش کارایی رهبران معرفی کرده است .آمیتای 1و هکاران

(  ) 2005پژوهشی تحت

کهای رهبری و یادگیری سازمانی در درمانگاههای دولتی در
عنوان سب 

کشور اسراییل انجام دادند و یافتهها بیانگر نقش اصلی و کلیدی رهبران سازمان در تعیین کارایی
یادگیری سازمانی است .با توجه به اهمیت کارتیمی در حت قق اهداف سازمانها مطالعه عوامل
مرتبط با کارتیمی کارکنان ضرورت مییابد.

سؤاالت تحقیق

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 -1وضعیت سبک رهبری معنوی و کارتیمی در دان گش اه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان چگونه
است؟
 -2آیا بین سبک رهبری معنوی و کار تیمی کارکنان دان گش اه بوعلی سینا رابطه وجود دارد؟
شبینی کار تیمی را دارند؟
 -3آیا مؤلفههای سبک رهبری معنوی توان پی 
رو ش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری شامل کلی هاگشناد نانکراک ۀ   
بوعلی سینا همدان در سال صحت یلی  94 31-5931به تعداد  748نفر ب اب شهوژپ نیا هنومن .دو

   

استفاده از روش نمونه گیری صت ادفی طبقهای نسبی ،و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد
 254نفر انتخاب شد .که  189نفر از نمونۀ آماری ا نی پژوهش م و در

 65نف ندوب نز نانآ زا ر د    .
1

. Amitay
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جهت گردآوری دادههای مورد نیاز ا نی پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد اس هدافت .تسا هدش
بد نی منظور برای سنجش سبک رهبری معن ارف همانشسرپ زا یو ی  ناراکمه و  (((( (((((  ) 2005و ب یار
سنجش کار تیمی از پرسشنامه لنچیونی (  ) 2004استفاده شد .پرسشنامۀ سبک رهبری معنوی فرای
و ه کم اران (  ) 2005شامل  25گویه و به ص سایقم ترو

 5درجهههای لیکرررت از خیلی ،مقفاوم    

موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،خیلی مخالفم میباشد که هر نیا زا کی    گزینهههها ا 5 ،4 ،3 ،2 ،1
م ان زاد  ،،نوععع
امتیاز دارند .ا نی پرسشنامه دارای هفت مؤلفۀ اصلی میییباش شچ :زا ترابع هک د مممم مممم
دوستی ،ا می ان ،معناداری ،عضو تی  ،تعهد ،بازخورد است .پرس میتراک همانش ی    لنچی نو ییی ( ) 2004
شامل  18گویه و به صورت مقیاس  5درجهای لیکرت از خیلی زیاد ،زیاد ،متوس لیخ ،مک ،ط ی   
کم میباشد که هریک از ا نی گزینهها  5 ،4 ،3 ،2 ،1امتیاز دارند .برای تعیین روایی پرسشنامهها
از روش محتوایی با استفاده از دیدگاه مت صصخ ان استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامهها از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است ک یربهر کبس همانشسرپ یارب ه       معنوووی ( )0/29و
پرسشنامه کارتیمی (  )0/ 88به دست

ارب .دمآ ی یرامآ لیلحت و هیزجت         دادهها ای پ زا شهوژ

آزمون  tتک گروهی ،ضریب همبستگی پیرسون ،و لحت یل رگرسیون چند گانه استفاده گرد دی ..
تجزیه و لحت یل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16انجام گر تف .

یافتهها

سؤال  )1وضعیت استفاده از سبک رهبری معنوی مدیران دانشگاه بوعلی س زا انی

دیدگاه کارکنان چگونه است؟

جدول  .1بررسی وضعیت استفاده از سبک رهبری معنوی مدیران

شاخص

می گنا ین       

ان فارح     

میانگین

متغیر

مشاهدهشده

استاندارد

آماری

سبک رهبری معنوی

مقدار آماره
t

درجه        

س حط          

آزادی

معناداری

مؤلفهها

3/ 50

0/ 56

3

14 / 18

253

*0/1 000

چشم انداز

3/ 90

0/ 64

3

22 / 49

253

*0/1 000

نوع دوستی

3/ 21

0/ 82

3

4/ 09

253

*0/1 000

ا می ان

3/ 64

0/ 68

3

14 / 99

253

*0/1 000

معناداری

4/ 04

0/ 74

3

22 / 58

253

*0/1 000

3/01

0/ 91

3

1/ 75

253

0/1 08

تعهد

3/ 46

0/38

3

8/39

253

*0/1 000

بازخورد

3/ 12

0/ 88

3

2/ 19

253

*0/ 029

عضو تی

* در سطح  0/ 05معنادار است.
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نتا جی آزمون  tتک گروهی در جدول ( )1نشان میدهد میانگین س ربهر کب ی ناریدم یونعم      
دان گش اه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان  3/ 50با انحراف معیار  0/ 56است که از می یرامآ نیگنا   
گتر است و ا نی تفاوت در سطح  0/ 05معنادار است زیرا ( .)p< 0/ 05
( )3بزر 

سؤال  )1-1وضعیت کارتیمی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان چگونه
است؟

جدول  .2بررسی وضعیت کار تیمی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان
شاخص
متغیر
کار تیمی

می گنا ین       

ان فارح      

می گنا ین     

مشاهدهشده

استاندارد

آماری

مق راد    

آماره t

درجه    

س حط           

آزادی

معناداری

مؤلفهها

2/ 90

0/ 52

3

2/ 77

253

*0/ 006

تعهد

2/38

0/ 60

3

4/ 46

253

*0/1 000

اعتماد

2/ 90

0/ 70

3

2/01

253

*0/ 036

مسئولیت پذیری

2/ 70

0/66

3

7/ 05

253

*0/1 000

برخورد سازنده

2/ 91

0/ 59

3

2/ 20

253

*0/ 028

هد مف ندی

3/ 18

0/ 68

3

4/ 28

253

*0/1 000

* در سطح  0/ 05معنادار است.

نتا جی آزمون  tتک گروهی در جدول ( )2نشان میدهد میانگین ک لعوب هاگشناد رد یمیت را ی   
کتررر
سینا از دیدگاه کارکنان  2/ 90با انحراف معیار  0/ 52است که از میانگین آماری ( )3کوچک ک
است و ا نی تفاوت در سطح  0/ 05معنادار است زیرا ( .)p< 0/ 05

سؤال  )2آیا بین سبک رهبری معنوی و کار تیمی کارکنان دانشگاه بو انیس یلع   

رابطه وجود دارد؟

جدول  .3بررسی رابطه سبک رهبری معنوی و کار تیمی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:
تعداد

متغیر

ضریب

سطح معناداری

همبستگی
رابطه سبک رهبری معنوی وکار تیمی

254

0/ 546

*0/1 000

* در سطح  0/ 05معنادار است.

براساس نتا جی به دست آمده از آزم رد نوسریپ یگتسبمه نو

 لودج (((( ((((( ،)3بی یربهر کبس ن    

معنوی و کار تیمی کارکنان ( p=0/ 00 10و  )r=0/ 546رابطه مثبت

دانعم و ا جو ر و راد د د اریز ؛     

(  .)p< 0/1 00بنابرا نی با  % 99اطمینان میتوان گفت که هرچه سبک رهبری معنوی باالتر باش ،د

ییابد.
کار تیمی کارکنان افزایش م 
شبینی کار تیمی را دارند؟
سؤال  )3آیا مؤلفههای سبک رهبری معنوی توان پی 
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جدول  .4رگرسيون چندگانه گام به گام بين سبک رهبری معنوی و کار تیمی:
SS

شاخصها

df

MS

F

P

R2

R

A.R2

دورب ني
واتسون

گام 1
گام 2
گام 3

نتا جی

18 / 55

رگرسيون

18 / 555

باق مي انده

49 / 984

252

1

كل

68 / 539

253

رگرسيون

21 / 575

باق مي انده

46 /469

251

كل

68 / 539

253

رگرسيون

22 / 536

باق مي انده

46 / 002

250

كل

68 / 539

253

2

0/1 00

0/862

0/ 198
01/ 787

3

39/ 545

0/ 520

0/ 271

1/ 94

57 /6 53

0/165

0/1 00

0/ 315

0/ 09 3

0/ 187
7/ 512

40 / 825

0/ 573

0/1 00

0/ 29 3

0/ 321

0/ 184

لحت یل رگرسیون چندگانه گام به گام که در جدول ( )4نشان داده شده ،حا يك از آن است
)موس

که شرایط استفاده از رگرسی ارقرب نو ر م  یی یییییباش رد( هناگدنچ يگتسبمه بيرض .د ماگ

     

 ،0/ 573ضريب تع نيي  0/ 29 3و ضريب تع نيي اصالح شده  0/ 321است ،بن نياربا  32 /1درص زا د
واريانس نمرات کار تیمی با تر يك بي از مؤلفههاي س ربهر کب ی نعم  ووو ووووی قاب و حيضوت ل

نييبت    

است .در واقع ضريب تع نيي اصالحشده بيانگر آن است كه  32 /1درصد از تغ يي رات متغير وابسته
(کار تیمی) توسط متغير مستقل (سبک رهبری معنوی) پوشش داده ميش عبا نیب زا ،سپ .دو اد     
سبک رهبری معنوی به ترتیب مؤلفههای نوع دوس و دروخزاب ،یت م دراو دهعت د لللل للللل ش رد و دند
پیشبینی کار تیمی کارکنان مؤثر است.
آماره

جدول  .5ضرايب رگرسيون پيشبيني کار تیمی از طريق مؤلفههاي سبک رهبری معنوی
Tol
P
t
Beta
S.E
B

VIF

م دل
گام 1
گام 2

مقدار ثابت

1/ 851

0/ 113

نوع دوستی

0/ 330

0/ 034

مقدار ثابت

1/ 658

0/ 20 1

نوع دوستی

16 / 381
0/ 520

0/1 00

9/ 672

0/1 00

13 / 844

0/1 00

1

1

0/ 250

0/ 039

0/ 395

6/ 498

0/1 00

0/ 738

1/ 355

بازخورد

0/ 143

0/ 036

0/ 244

4/ 018

0/1 00

0/ 738

1/ 355

مقدار ثابت

1/ 546

0/ 128

12 / 046

0/1 00

گام 3

نوع دوستی

0/ 216

0/1 04

0/ 341

5/ 273

0/1 00

0/ 640

1/165

بازخورد

0/ 103

0/ 039

0/ 176

2/616

0/ 009

0/ 593

1/ 687

0/ 00 1

0/ 044

0/ 159

2/ 286

0/ 023

0/ 554

1/ 806

تعهد

آمارههاي جدول ( )5نشان میدهد که ضريب بت ب هجوت اب( ا ه ماگ

دوستی ،بازخورد و تعهد در سطح ( )p<0/10معن .تسا رادا

)موس

رد        مؤلفهههها ای ن عو

ربانب ا ني     مؤلفهههها ای ن تسود عو ی   ،
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بازخورد و تعهد ب شي تر ني تأثير را در پيشبيني کار تیمی دارند .بر ا نی اساس اگر مؤلفهها ای ن عو
دوستی ،بازخورد و تعهد یک انحراف استاندارد افزایش یابد ،به ترتی ثعاب ب   

 0/ 176 ،0/ 341و

 0/ 159افزایش در انحراف استاندارد کار تیمی کارکنان خواه ربانب .دش د ا م ني ييييييييي يوگلا ناوت   
پيشبيني را بد نی صورت نشان داد:
(تعهد) ( + 0/951بازخورد) ( + 0/671نوع دوستی)  = 1/645 + 0/143کار تیمی
بحث و نتیجه گیری
در واقع ميتوان گفت با توجه به اينكه کارتیمی كي

ابزار استراتژ كي

فها
براي رسيدن به هد 

و چشم اندازها ميباشد ،و با توجه به نقش مهممم رهبر ييي معنو ييي در دس ب يبايت هه ههه اي ننن ه فد ،،
سازمانهاي امروزي براي بقاي خود در دنياي رقابتي امروز ،بايستي براي نقش رهبري معنوي
در کارتیمی اه تيم

ل ش دنو  ..چراا كههه رهب ار ننن معنو ييي ب ت ا ح ير ككككك و ب تخيگنار ننن
بسزا يي قائل ل

شهای انساني،
كاركنان با استفاده از چشمانداز معنوي و ايجاد زمینههای فرهن يگ بر اساس ارز 
كاركناني توانمند ،داراي بهره وري باال و متعهد و با ا ان زيگ ههه را پ م شرور ييييي دهن  د ((رس و راگت
ه کم اران .) 91 31 ،یافتههای س هک داد ناشن شهوژپ لوا لاؤ می یربهر کبس زا هدافتسا ناز

      

معنوی در بین کارکنان دان گش اه باالتر از حد متوسط ( )3است .ا نی نتیجه با نت جیا مهه هههدی ن و داژ
پهلوان روی ( ،) 93 31م کل ی و ه کم اران ( ،) 90 31فروزنده دهکردی و ه کم اران (  ،)21 20فرای و
ه اراکم ننن (  )11 20يوسففف و  ريهات ((  ،)11 20پ  تالو ((  ،)11 20آ يدي ننن و سیالننن (  ،)9 200ریووو
(  ) 2005و آمیتای و ه کم اران (  ) 2005که در پژوهشهای خود میانگین استفاده از سبک رهب یر
معنوی نمونه مورد مطالعه خود را باالتر از حد متوسط گزارش کردهانددد ه .تسا وس م

جیورت

معنو تی در محیط کار ابزاری است که بقای سازمانها را در برابر محیطهای نامطمئن کنونی بیمه
میکند .در واقع ،رهبر معنوی با ویژگیهای من صح ر به فرد خود ،چشم اندازی از آین هد نامزاس   
ایجاد و به گونهای در کارکنان نفوذ میکند که آنان به حت قق چشم انداز سازمان ا می ان آورن و د
به آینده سازمان امیدوار باشند؛ به ا نی ترتیب انگیزه درونی کارکنان را برای الت ش بیشتر افزایش
میدهد .از طرف د گی ر با رواج فرهنگ نوعدوستی موجب میشود که افراد توجه عمیقی به خود
و زندگی گذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبی با د گی ران بر قرار کنند .بنابرا ني رهبر بايد بر
پيروانش تأثير بگذارد تا قدرت و توانا يي آنان به منظور حت قق اهداف سازمان افزايش يابد .در
ا ني شرايط رهبر عالوه بر جنبههای يف ز يكي پيروان به جنبههای د گي ري همچوننن ذه ننن (ف )،رك
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قلب (احساسات ،هيجانات) و روح توجه خاص میکنددد؛ هررر چنددد كههه در سالللها ای گذشتههه
ف فاكتورها ييي يف ز ساسحا ،يكي ييييي و ذهن ييي
تئوریهای رهبري ب شي تر ني توج وخ ه دد ددد را معطوف ف
كاركنان کردهاند و معنو تي

را ناد دي ههه گرفتهههانددد (خ هلا فئا ییییی و ه ،ناراکم  .)92 : 89 31س ریا

یافتههای پژوهش نشان داد وضعیت کارتیمی کارکنان در حد متوسط میباشد که با یافته خف اری
( ) 94 31و بازی ( ) 94 31قالوندی و ه کم اران ( ،) 93 31ع فرا ییی و ه  ناراکم (( ) 90 31و آرام و نو
ه کم اران ( ) 88 31همسو میباشد .در حقیقت ،کار تیمی بستهای منسجم و کی پارچه ،مشتمل بر
اجزاء و عناصر ساختاری ،رفتاری و فرهنگی است (تسلیمی و ه ،ناراکم  .) 128 : 89 31ا شیازف
فعالیتهای تیمی در سازمان باعث گسترش مراودات کارکنان با کی د گی ر و احتما ًالًال شناخت و
شهای سازمانی میگردد و لذا ا نی احساس
شهای کی د گی ر و ارز 
ارج نهادن بیشتر آنها به ارز 
تعلق به افراد و اهداف تیم م نکم است باعث بروز کارآیی و اثرب شخ ی بیشتری گردد .در ا نی

رابطه شیلدون و الیوت (  ) 1999میگویند ،افراد نیز احتما ًالًال هنگامی که تعلق بی رتش ییی بههه کاررر
ی ب ار ییی درگیررر شدننن در کارهاییی
تیمی و سازمان داشته باشند ،از انگیز ههه هاییی درونییی بی رتش ی ی

سازمانی برخوردار خواهند بود.

نتا جی سؤال دوم پژوهش روشن ساخت که بین سبک رهبری معنوی و کار تیمی کارکنان رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابرا نی میتوان گفت که هرچه سبک رهبری معن ،دشاب رتالاب یو    
کار تیمی کارکنان افزایش مییابد .ا نی نتیجه پژوهش با یافتههههاییی مه و داژن ید ناولهپ     روی
( ،) 93 31قالوندی و ه اراکم ننن ( ،) 93 31ارف ییی و ه اراکم ننن (  ،)11 20يوسففف و  ريهات ((  )11 20و
منزور و ه کم اران (  )11 20همسو میباشد .کار تیمی مؤثر میتواند س یلوت ،یراگزا دد ددد گرایییی و
خالقیت بیشتری را نسبت به تک تک افراد ارائه کند و باعث ارتقای رضا تی

ش لغ ییی و حفظظظ

بیشتر کارکنان در سر کار شود .بل ) 2003 ( 1رهبری معنوی را فرآيندییی م ممیدانددد كههه در آن

رهبران و پيروان ،کي د گي ر را به سطوح باالتر معنو تي

و ان يگ زش ارتقاء میدهند (بل .) 2003 ،به

نظر ز می ل 2کار گروهی به تعاملی تازه با افراد نیازمند است؛ یعنی چون روابط با افزوده شدننن

اعضا تغییر مییابند ،افراد نیز باید آموزش بسنده برای ایفای نقش به منزلۀ یک فرد از گروه را

1

. Bell
. Simmel

2
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داشته باشند ،یا به گونهای اجتماعی شوند که ا نی رفتار در آنها نهادینههه ش  دو (( ،یراخف

: 94 31

.) 79
نتیجه سؤال سوم پژوهش نشان داد از میان مؤلفهها ای رهب ونعم یر ی    مؤلفهههها ای ن تسود عو ی   ،
بازخورد و تعهد ،قدرت پيشبيني کار تیمی کارکنان را دارند .که سهم نوع دوستی و ب ،دروخزا
تعهد ،در پیشبینی کار تیمی به ترتیب عبارت است از  0/ 176 ،0/ 341و  ،0/ 159بود .ا نی یافتهها
با نتا جی پژوهش فروزنده دهکردی و ه کم اران (  ،)21 20فرای و ه کم اران (  ،)11 20مهدین و داژ
پهلوان روی ( ،) 93 31م کل ی و ه کم اران ( ،) 90 31آرامون و ه کم اران ( ،) 88 31همسو م ممیباشددد.
برای توسعه کار تیمی بایستی عناصری همچون يمصت م گيري جمعي ،گردش شغ يل  ،تر يت باتتت
منعطف شغ يل  ،وابست يگ عاطفي كاركنان ،ارزيابي يميت  ،سياستها ييي پ ادا ششش مبتنییی بررر تیم،،
آموزشهای کار تیمی ،فرهنگ و جو سازمانی ح ما ییی کاررر تیمییی در س امزا ننن تعبیههه و ج را ی ی
ی
گردد (تسلیمی و ه کم اران .) 128 : 89 31 ،با توجه به نتا جی حاصل از پژوهش و تأیید تأثیر س کب

رهبری معنوی بر کار تیمی کارکنان پیشنهادهای ذیل به منظور ارتقای س ربهر کب ی  یونعم  و
کاربرد آن در سازمانها ارائه میشود:
• آشنا ساختن مدیران با رهبری معنوی و شیوه کاربرد آن.
• مدیران سعی کنند با افراد زیر دست خود صمیمانهتر رفتاررر کننددد ز ضوم نیا اری و ععع عععع الزمههه
ادراک مثبت از رهبری معنوی است.
• مدیران میتوانند با یک برنامه ریزی اصولی و استفادۀ به جا و درست

هب و دارفا صصخت زا    

کارگیری آنها در پستهای سازمانی مرتبط با ت صخ ص و تجربه آنها ،همچنین در اختیار نه ندا
بهینه منابع و امکانات الزم به منظور دستیابی به هدفها و در نها تی

در نظر گرفتن سیستم پاداش

و ارتقاء مناسب ،کارکنان را شت ویق و ترغیب به استفاده از سبک رهب ونعم یر ی و هدرک  هنیمز     
افزایش کارتیمی در آنان را فراهم آورند.
ق و روحیههه ه د ار یراکم ررر
• مدیران سازمانها کارکنان خود را برای انجام کاررر تیمییی یوشت ق ق

سازمان احیا کنند.
منابع

آرامون ،هاجر؛ صادقی آرانی ،زهرا و سعیدا اردکانی ،سعید ( .) 88 31تأثیر مهارتهای کارتیمی بر ع کلم رد آموزشی
و پژوهشی دانشجویان به تفکیک جنسیت ،مجله تحقیقات زنان ،سال سوم ،شماره  ،1صص . 59 - 73
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بازی ،قاس  م (( .) 94 31بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتم ک اب نامزاس یعا ا هعسوت و یمیت ر       
حرفهای کارکنان از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانش ادمه یکشزپ مولع هاگ نننن ننننن ،پا همان نای   
کارشناسی ارشد ،دان گش اه بوعلی سینا ،دان کش ده ادبیات و علوم انسانی ،گروه علوم تربیتی.
تسلیمی ،م مح د سعید؛ فرهنگی ،علی اکبر؛ عابدی جعفری ،حسن و رازنهان ،فیروز ( .) 89 31مدل اثرگذاری فرهنگ
ملی بر کار تیمی در ایران ،راهبرد فرهنگ ،شماره  01و  ، 11صص . 127 -161
حسین داوودی ،امیرم مح د و اشتری ،عزت ( .) 90 31رابطه رهبری معنوی و یادگیری س ،هطسوتم سرادم رد ینامزا    
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،سال پنجم ،شماره  ،3صص . 31 - 49
خائف الهی ،احمد؛ بهرام میرزایی ،آرش و متقی ،پیمان ( .) 89 31مؤلفهههها ای رهب ونعم یر ی مزاس رد  ا ،ن     ماهنامه
تدبیر ،شماره  ، 17 2صص .92- 33
ذاکری ،آذر؛ هویدا ،رضا و نجفی ،م مح د ( .) 90 31رهبری معنوی با رو کی رد اسالمی ،مطالعات اسالمی در تعلیم
و تربیت ،سال دوم ،شماره  ،4صص . 137 -461
رستگار ،عباسعلی؛ جانقلی ،م مح ود؛ حیدری ،فائزه و حیدری ،حامد ( .) 91 31بررسی نق ربهر ش ی  تیوه رد  ی یبا     
سازمانی ،پژوهشهای مدیریت عمومی ،سال پنجم ،شماره  ، 16صص .93- 63
سپهوند ،رضا؛ نصر اصفهانی ،علی؛ عارف نژاد ،محسن و سبحانی ،م مح د ( .) 92 31تأثیر رهب ونعم یر ی زیگنا رب  ش     
درونی کارکنان ،چشم انداز مدیریت دولتی ،شماره  ، 13صص . 107 - 127
ضیائی ،م مح د صادق؛ نرگسیان ،عباس و آبیاغی اصفهانی ،سعید ( .) 87 31نق ربهر ش ی رد یونعم 

یزاس دنمناوت      

کارکنان دان گش اه تهران ،نشریه مدیریت دولتی ،دوره اول ،شماره  ،1صص . 67 - 86
عارفی ،محبوبه؛ شهودی ،مریم و زندی ،خلیل ( .) 90 31رابط :یمیت راک و ینامزاس یدنورهش راتفر نیب ه هعلاطم        
ص -31
موردی کارکنان دان گش اه کردستان .فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی ،سال چهارم ،شماره  ، 12صص ص
. 49
عبدال کلم ی ،یوسف و دامادی ،علی ( .) 90 31بررسی و نقش و کارکرد رهبری معنوی در تقو تی

من جان یناسنا عبا ا    ،

فصلنامه منابع انسانی ناجا ،صص . 103 - 123
خف اری ،مرتضی (( .) 94 31بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با معنویت در محیط ک راک و را   
تیمی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دان گش اه ب یلعو
سینا ،دان کش ده ادبیات و علوم انسانی ،گروه علوم تربیتی.
قالوندی ،حسن؛ کبیری ا شف ا ،وحید و س  دیحو ،هدازناطل (( ((( .) 93 31رابط ب یعامتجا یریذپ تیلوئسم ه ااااا اااااا ک یمیت را   
کارکنان دان گش اه ارومیه ،جامعه شناسی کاربردی ،سال بیست و پنجم ،شماره پیاپی (  ،) 53صص . 108 - 129
م کل ی ،م مح درضا؛ جعفری ،حسن؛ صفری ،حسین و خدایاری زرنق ،رحیم ( .) 90 31رابطه رهبری معن تیفیک و یو
ت ،دوره
زندگی کارکنان در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد ته ،نار م مالس تاعالطا تیرید تتت تتت
هشتم ،شماره  ،8صص .1-8
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