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بررسی مؤلفههای رهبری معنوی از دیدگاه دبیران
بر اساس مدل رهبری معنوی فرای

ولی مهدی نژاد ،1مهسا پهلوان روی

2

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مؤلفههای رهبری معنوی از دیدگاه دبیران بر اساس مدل رهبری معنوی فرای میباشد.

روش تحقیق با توجه به هدف پژوهش توصیفی -پیمایشی و جامعه آماری تحقیق شامل دبیران مقطع متوسطه شهر

زاهدان به تعداد  768نفر بودند .حجم نمونه  842نفر (  86دبیر مرد و  971دبیر زن) و روش نمونه گیری طبقه ای ساده

بوده است .ابزار گردآوری داد هها پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران ( )5002با اندکی تغییرات بوده که پایایی

صهای آماری نظیر محاسبه فراوانی ،میانگین و درصد ،انحراف معیار ،آزمون t
آن  α=0/ 98به دست آمد .از شاخ 

تک گروهی و مستقل ،تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج نشان داد که

همه مؤلفهها رهبری معنوی از ارزش و اهمیت باالتر از حد متوسط برخوردارند .در اولویت بندی مؤلفهها با توجه به

تهای اول و دوم قرار
دیدگاه دبیران زن و مرد مؤلفههای معناداری در کار و ایمان به تحقق هدف به ترتیب در اولوی 

تها قرار دارد.
دارند .از دیدگاه دبیران مرد ،تعهد سازمانی و از دیدگاه دبیران زن ،بهرهوری در پایین ترین اولوی 

همچنین نتایج حاکی است که در مورد مؤلفههای ایمان به تحقق هدف ،نوع دوستی و تعهد سازمانی بین نگرش دبیران
زن و مرد تفاوت وجود دارد و بین نگرش دبیران با توجه به سطح تحصیالت آنها در مورد مؤلف ههای ایمان به تحقق

هدف ،نوع دوستی ،تعهد سازمانی و بهرهوری تفاوت وجود دارد.

کلید واژهها :چشم انداز ،ایمان به تحقق هدف ،نوع دوستی ،معناداری در کار ،عضویت ،تعهد

سازمانی ،بهرهوری.

دریافت مقاله29 13 / 10 / 15 :

پذیرش مقاله39 13 /3/ 18 :

 -1استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول) valmeh@ped.usb.ac.ir

 -2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی pahlevan67@yahoo.com
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مقدمه

امروزه بحثهای بسیاری در رابطه با تأثیر معنویت بر رهبری و تغییر پارادایم رهبری صورت

گرفته است که غالبًاًا به این نتیجه رسیده اند که امروزه برای تحقق این امر به رهبرانی نیازمند هستیم

که بتوانند نشان دهند که انسان بودن به چه معناست و چه چیزی معتبر ،صحیح و با معناست

(بورک .)6002 ،1در حالی که ماهیت کار تغییر کرده ،روابط میان رهبران و زیر دستان نیز تغییر

کرده است .زمانی مدیران در نقش دستور دهندگانی بوده اند که نقش آنها هیچ تأثیری بر تکامل
شخصی افراد زیر دست آنها نداشته است ،امروزه مدیران به عنوان راهنمایانی که در خلق معنا و

یشود(سلمانی و معینیان .)9 38 1،کانگر) 1994 (2
یکنند ،نگریسته م 
هدف به زیردستانشان کمک م 

یدهد که تعریف رهبری باید شامل بعد معنویت باشد در نتیجه این موضوع توسعه یافت
پیشنهاد م 
و شخصیت پردازی جدید رهبری توانست به توسعهی زندگی کاری که برای اعضای سازمان و

یباشد کمک نماید .فایرهولم (  )91 97در کتاب « تسخیر قلبها توسط رهبری »،
جامعه سودمند م 
یکند« :معنویت نظریهی جدیدی در رهبری نیست بلکه بیش از  001سال قدمت دارد.
بیان م 

متأسفانه در تئوریهای سازمان و مدیریت مورد غفلت واقع شده است .با اینکه در طول تاریخ بشر
تهای انسان داشته است» .او رهبری را در
استانداردهای معنوی و اخالقی تأثیر زیادی در فعالی 

یداند و معتقد است سازمانها توسط افراد دارای روحیهی متواضع
قالب خلق و حفظ فرهنگ م 

ایجاد شده و رهبر سازمان بر خالف مدیریت باید الگویی برای رشد و پرورش معنویت در افراد

باشد .رهبر سازمان باید منشاء الهام و شهود افراد و موجب ایجاد انگیزش و خالقیت آنها باشد نه

فقط رفتار آنها را درکنترل خود بگیرد .مطالعهی فایرهولم بر رهبری و حمایت متمرکز بود و معتقد

بود که رهبر باید نقش مربی را با محوریت معنویت به خود بگیرد و بتواند گونه ای از رهبری

معنوی را ارائه دهد و یک سبک رهبری معنوی ایجاد کند .رنسچ ) 1992 ( 3در کتاب خود با عنوان

« معنویت و رهبری در قرن  ،» 21احترام به معنویت انسان و پایبندی به مسئولیت اجتماعی را از
یداند .وی نیز مانند سایر
تهای جدید رهبران متفکر پیش رو در عرصهی کسب وکار م 
جمله فعالی 

نویسندگان در این حوزه معتقد است که رهبران باید به طور مستقیم وظیفهی ایجاد همگونی و
1
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جمع گرایی را انجام دهند و نیازهای معنوی هر کدام از افراد را مورد توجه قرار دهند و معنویت

جزء تجارب کاری روزانهی آنها قرار گیرد .این گونه رهبران از راه خود دست نمیکشند بلکه به
یبخشند تا آنها نیز دلسوز ،خالق ،سازنده و حمایتگر باشند (به نقل از مشبکی و
دیگران نیز الهام م 
همکاران.) 1385 ،

یتوان در محلهای کار به صورت ظاهری یا بدون تغییر ذات آنها وارد کرد اما
معنویت را م 

یباشد .هدف وارد
آنچه ارتباط بین رهبری و معنویت در پی رسیدن به آن است چیزی غیر از این م 

شهای معنوی همچون درستکاری و صداقت و رفتارهای معنوی همچون
کردن و دمیدن روح ارز 
نوع دوستی و گذشت در سازمانهاست .در مورد این رابطهی کارهای تحقیقاتی زیادی انجام شده
یتوان تأثیر این ارزشها و رفتارهای معنوی در
است اما تقریبًاًا نتیجه گیری مشترک تمام آنها را م 

موفقیت رهبری دانست (خائف الهی و همکاران .)9 38 1،براساس یافتههای ریو  )5002(1موفقیت

یتوان از سه دیدگاه بررسی کرد  :اول  :موفقیت رهبر در رهبری پیروان ؛ دوم :
رهبری را م 
موفقیت رهبر در رهبری گروه ؛ سوم  :موفقیت رهبر از جنبههای شخصی .براساس این یافتهها

یتواند در رهبری پیروانش موفق باشد که آنان  )1به سطح رضایت باالیی از رهبر
هنگامی رهبر م 

خود برسند  )2به سازمان وفادار باقی بمانند  )3از نظر اخالقی متعهدتر گردند  )4سطح رفتار

صهای موفقیت رهبر در رهبری پیروانش
سازمانی پیروان ارتقا یابد .با کمک گرفتن از این شاخ 

یتوان گفت که معنویت در هر چهار عامل نقش مهمی را ایفا میکند چرا که درستی ،رفتار
م 

عادالنه ،همدلی و ستودن دیگران رابطهی مستقیمی با سطح رضایت پیروان از رهبر دارد و از
مهمترین دالیل وفاداری پیروان به رهبر خود و تعهد اخالقی پیروان و باال بردن سطح رفتار

صهای
یتوان گفت که دلیل اصلی برای به کارگیری شاخ 
سازمانی آنان است .به عبارتی م 

یتوان چنین بیان کرد که رهبران در سازمانهای معنوی نسبت به رهبرانی
معنویت در رهبری را م 

یکنند و هنگامی که موفقیت آنها را در سازمانها اندازه
که در سازمانهای عادی فعالیت م 

گرفتند امتیاز باالتری از پیروان خود دریافت کردند .یک مثال بارز آن نیز تحقیقی است که نشان

داد رهبران معنوی نسبت به رهبران عمومی در رهبری تحول گرا نمرهی باالتری گرفتند (فرای،

یتوان جنبهی انگیزشی آن دانست چون از
 .)3002دلیل دیگر کاربرد شاخصهای معنویت را م 
. Reave
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طرفی رهبر با استفاده از شاخصهای معنویت در سازمان یا گروه یک نوع انگیزش درونی برای

یکند و این جنبه ای است که بسیاری از
خود و هم زمینه ای برای انگیزش پیروانش فراهم م 
تئوریهای انگیزش از آن غافل مانده اند و تنها به تحقیق و بررسی در یک زمینهی خاص درونی یا

بیرونی اکتفا کرده اند (خائف الهی و همکاران.)9 38 1 ،طبق پژوهش استراک و همکاران (،)8002

شیوهی رهبری مدیرانی که تمایل بیشتری به معنویت نشان میدهند مؤثرتر از مدیرانی است که،
گرایش به معنویت ندارند از این رو به اعتقاد ایشان ارتباط مثبت بین معنویت و رهبری وجود دارد.

فایرهولم (  ) 2011جنبشهای رهبری را بر حسب چند نسل توصیف کرد :

نسل اول  :تمرکز بر شخصی است که رهبر است (تئوری مردبزرگ ) 1مانند رهبری

یهای رهبر قبل از دههی  1970که بر رهبر بیشتر به عنوان یک
کاریزماتیک و سایر مباحث ویژگ 
فرد تأکید میکردند.

یهای رفتاری )
نسل دوم  :رهبری چه کاری انجام میدهد؟ (تئور 

یگیرد؟ (تئوری اقتضایی و موقعیتی )
نسل سوم  :رهبر در چه موقعیتی قرار م 

یدهند ؟(رهبری اخالقی،
نسل چهارم  :رهبران در مورد ارزشها چه فکر میکنند و چه انجام م 

رهبری خدمتگزار ،رهبری تحول آفرین ) .از دههی  1970تا  1980رهبری به عنوان یک فرآیند

تأثیر گذار شناخته شد و مورد توجه قرار گرفت و تمرکز بر اخالقیات و ارزشها در ارتباط با

رهبری افزایش یافت .ازدههی  1990تا  0002در رهبری تعاریف و اصطالحاتی مانند استراتژی،
بصیرت ،ارتباط ،اعتماد و معنویت به کار گرفته شدند.

شهای امروز
نسل پنجم  :رهبری معنوی ،که به عنوان نوعی از رهبری برای برخورد با چال 

یطلبد.
ضروری توصیف شده و اینکه ماهیت محیط کاری جدید رهبری معنوی را م 

برای اصطالح رهبری معنوی نمیتوان تعریف واحد و مشخصی را به کار برد چرا که هر دو

کلمهی تشکیل دهندهی آن تعریف مشخصی ندارند و هر نویسنده ای از دیدگاه خود به آن

یکند اما اگر نگاهی به مرحلهی بعد از تعریف این اصطالح در سازمان
نگریسته و آن را تعریف م 

یبریم که همهی صاحبنظران و محققان در این زمینه به
یعنی کاربرد آن بیاندازیم به این نکته پی م 

مؤثر و مفید بودن آن در سازمان یا گروه اشاره دارند و به این اعتقاد دارند که اگر رهبر از
.Great man theory
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یتواند میزان مقبولیت خود را نزد
شاخصهای معنویت در شیوهی رهبری خود استفاده کند م 

پیروانش و هم احتمال موفقیت سازمان را در رسیدن به اهدافش باال ببرد (خائف الهی و

همکاران .)9 38 1،ماکس دی پری 1در کتاب خود با عنوان « رهبری به عنوان یک هنر» چنین بیان

کرده است که اولین مسئولیت رهبر توصیف و تبیین واقعیت است و آخرین آن سپاس از پیروان
است که میان این دو رهبر باید یک خدمتگزار و وامدار باشد که این را تحت عنوان رهبری معنوی

یکند (بیشاپ واسکول .)6002 ،2گیبونز ( )1002اعتقاد دارد که رهبری معنوی موجب
بیان م 

یشود کارکنان معنای واقعی شغل خود را درک کرده و برای آن اهمیت قائل شوند .یکی از
م 
یباشد که نظریهی رهبری
نظریه پردازان در زمینه رهبری معنوی شخصی به نام لوییس فرای 3م 

معنوی او( )3002بر اساس الگوی انگیزش درونی توسعه یافته است که ترکیبی از چشم انداز،4
یباشد .از دیدگاه او هدف رهبری معنوی
ایمان به تحقق هدف ،5نوع دوستی 6و بقای معنوی 7م 

توجه به نیازهای اساسی پیروان است تا موجبات بقای معنوی آنان را فراهم آورد .چنین رهبری

یشود که کارکنان معنای واقعی شغل خود را درک کنند و برای آن اهمیت قائل شوند
موجب م 

(معناداری) .8همچنین به آنها این احساس دست میدهد که شغلشان از نظر سازمان و سایر
شهای مشترکی برای
یباشد (عضویت) .9این رهبران چشم انداز و ارز 
همکاران دارای اهمیت م 

یکنند که در نهایت
یو سازمانی آنان را فراهم م 
کارکنان ایجاد کرده و موجبات توانمندی تیم 

سطح رفاه زیستی و تندرستی کارکنان و همچنین بهرهوری 10و تعهد سازمانی 11آنان افزایش

خواهد یافت .از دیدگاه فرای ( )3002رهبری معنوی دیدگاهی ایجاد میکند که در آن اعضای

یکنند و در آن زندگی شان معنادار شده ،احساس
سازمان حس معناداری در کار را تجربه م 

یکنند .رهبری معنوی فرهنگ سازمانی -اجتماعی را بر اساس نوع دوستی ایجاد
متفاوت بودن م 
1

.Max de Pree
. Bwashop & Schol
3
.Louwas w. Fry
4
.Vwasion
5
.Hope/Faith
6
.Altruwastic Love
7
.Spiritual Surival
8
.Calling
9
.Membership
10
.Productivity
11
.Organizational Commitment
2

461

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره دوم /تابستان 39 13

یکند که در آن رهبران و پیروان دقت و توجه الزم را به خود و دیگران دارد ،احساس عضویت
م 
کرده ،حس ادراک و قدرشناسی دارند و نتایج مثبتی چون تعهد سازمانی و بهرهوری را به همراه
دارد.

فرای و همکاران ( ،)5002در مطالعهی خود نشان دادند که مدل رهبری معنوی به عنوان یک

یکند به گونه
سکوی پرش برای پارادایمی جدید در تئوری تحقیقات و عملیات رهبری فعالیت م 

یهای کاریزماتیک و تحول آفرین را همانند اخالقیات و ارزشها گسترش داده و
ای که  )1تئور 

یشود که
ینماید و پیشنهاد م 
ینماید  )2از خطای مدل ابهام اندازه گیری جلوگیری م 
ترکیب م 

رهبر بایستی تأکید بیشتری بر نیازهای معنوی افراد در محیط کار داشته باشد که در این صورت
یکنند که
نتایج فردی و سازمانی مفیدی در پی خواهد داشت .سندجایا 1و همکاران (  ) 20 08بیان م 

یهای رهبری مبتنی بر
رهبری معنوی ،رهبری رابطه مدار و رهبری خدمتگزار بخشی از « تئور 
ارزش» 2هستند ،زیرا این نظریهها عناصر معنویت را در بردارد که به عنوان پاسخی برای

تهای مختل کننده ،رهبری غیر اخالقی یا بهرهکشی در یک سازمان ناسالم به کار گرفته
موقعی 

یشود .در واقع رهبری معنوی باعث شکل گیری اعتقادات معنوی و ایمان به کار میشود که این
م 

امر به عنوان یک محرک درونی در کارکنان باعث توسعهی آنان و همچنین افزایش مسئولیت

شها و رفتارهای مطلوبی
شها ،نگر 
یگردد .همچنین ایمان به کار بر مبنای ارز 
پذیری شان م 

یرود تحقق یابند (ملکی و همکاران .)09 13 ،فایرهولم (  ) 1994معتقد است،
یباشد که انتظار م 
م 
شهای اخالقی عمیق از قبیل استقالل ،آزادی ،انصاف ،نوع دوستی،
رهبری معنوی دارای ارز 

مهربانی ،صداقت و کمال است .رهبری معنوی دارای قدرت ترکیب گذشتهی سازمان با اصول و
چشم انداز سازمانی و ایجاد وحدت و انسجام است .از دیدگاه او نقش اصلی رهبری معنوی تالش
یباشد.
برای خود شکوفایی و بهبود مستمر در جامعهی پیروان خود که جزئی از آن است م 

مدل رهبری معنوی فرای :تئوری رهبری معنوی فرای ( )3002برمبنای الگوی انگیزش

یکند
درونی که چشم انداز ،ایمان و امید ،نوع دوستی ،معناداری و عضویت را با یکدیگر تلفیق م 
تدوین شده است که در نهایت منجر به نتایج فردی و سازمانی از قبیل تعهد سازمانی و بهرهوری

یشود (نمودار شماره .)1
م 

. Sendjaya et al
.Value-based Leadership theories

1
2
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مؤلفههای موجود در مدل عّلّلی رهبری معنوی فرای

چشم انداز :در فرآیند رهبری معنوی چیزی که از بیشترین اهمیت برخوردار است چشم انداز

یباشد که سازمان میخواهد در آینده ای نه چندان دور به آنجا برسد.
روشن از مقصدی م 
اصطالح چشم انداز تا دههی  1980به ندرت در ادبیات مربوط به رهبری و مدیریت مورد استفاده

قرار میگرفت .از آن زمان بود که رهبران سازمانی به واسطهی رقابت شدید جهانی ،کوتاه شدن

چرخههای تولید و تکنولوژی و کهنه شدن سریع راهبردها به آیندهی سازمان توجه بیشتری مبذول
داشتند(کانگر و کاننگو .) 1998 ،1چشم انداز بایستی به افراد توانایی ببخشد ،به کارشان معنا و
هدف دهد و تعهد را در آنان به وجود آورد و استانداردهای تعالی را تدوین کند .چشم انداز

بایستی در به حرکت در آوردن افراد جذبه ای سریع داشته باشد مقصد و مسیر را مشخص کند و

ایده آلهای متعالی را منعکس و ایمان و امید را تقویت کند (دفت و لنگال.) 1998 ،2

نوع دوستی :نوع دوستی واژه ای است که اغلب با نیکوکاری مترادف است و از طریق

ارزشهایی نظیر وفاداری ،نیکوکاری ،خیرخواهی ،تشکر و قدردانی از خود و دیگران نمایان

میگردد (فرای .)3002 ،مفهوم نوع دوستی که برای تئوری رهبری معنوی به عنوان احساسی از

کل بودن ،هماهنگی و نیز رفاه ایجاد شده ،از طریق نگرانی و تشویش برای خود و سایرین تعریف
میشود و به ارزشهای صبر و شکیبایی ،مهربانی ،بخشش ،فروتنی ،اعتماد ،وفاداری ،صداقت تأکید

یکند .از این رو رواج فرهنگ نوع دوستی در سازمان موجب میشود که افراد توجه عمیقی به
م 
. Conger & Kanungo
. Daft & Lengal

1
2
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یشود که
خود و زندگی گذشته شان داشته باشند و روابط مطلوبی با دیگران برقرار کنند و سبب م 
شبکههای ارتباطی مؤثری بین افراد شکل بگیرد (فرای و کوهن.)9002 ،

یبخشد.
ایمان و امید :امید شوق چیزی است که انتظار داریم تحقق یابد .ایمان به امید حقیقت م 

افراد دارای ایمان و امید از مقصدی که به سمت آن در حال حرکت هستند و نحوهی رسیدن به آن

یها و نامالیمات مواجه
بینش روشنی دارند و برای رسیدن به اهدافشان دوست دارند که با سخت 

شوند .بنابراین ایمان و امید منشاء این اعتقاد است که چشم انداز ،هدف و رسالت سازمان تحقق

خواهد یافت (دسی و راین .) 1985 ،1ایمان به تحقق چشم انداز باعث شکل گیری اعتقادات معنوی

یگردد و این امر به عنوان یک محرک درونی در کارکنان باعث
و ایمان به کار در کارکنان م 

توسعهی خود و این که وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند و در نهایت باعث افزایش

یشود (ضیایی و همکاران.) 1387 ،
مسئولیت پذیری در کارکنان م 

معناداری در کار :از دیدگاه ففر )3002(2احساس معنیداری در کار به عنوان یکی از

یباشد و معتقد است که حرفهی افراد برای آنان ارزشمند
خصوصیات تعریف شدهی یک حرفه م 
یبالند.
و حتی ضروری بوده ،از طریق آن به عنوان عضوی از جامعه به خود م 

عضویت :از دیدگاه ففر( )3002به عضویت شناخته شدن در برگیرندهی ساختارهای فرهنگی و
یآییم که بیشترین
یباشد که در آن قرار داریم و از طریق آن در جستجوی چیزی بر م 
اجتماعی م 

یشود .فرای ( )3002اشاره
نیاز پایه ای انسان یعنی درک شدن و مورد تحسین قرار گرفتن نامیده م 

یشود که
یکند که رهبر معنوی با نشان دادن احترامش نسبت به کارکنان و کار آنها موجب م 
م 
یگیرند.
آنها احساس کنند در محیط کاری خود درک شده و مورد تحسین قرار م 

یشود
تعهد سازمانی :رهبری معنوی باعث احساس هویت ،وفاداری و وابستگی آنها به سازمان م 

یداند و آرزوی باقی ماندن
یآورد که فرد سازمان را معرف خود م 
و حالتی را در فرد به وجود م 

در سازمان را دارد این امر باعث میشود کارکنان مشکل سازمان را مشکل خود بدانند و در جهت

یباشند به
مشکالت سازمان گام بردارند .افرادی که دارای احساس معنا ،هدف و عضویت م 

سازمان وفادارتر و وابسته تر هستند و میل به کار در سازمانی را دارند که مبتنی بر فرهنگ نوع
یباشد (فرای.)3002 ،
دوستی م 

. Deci & Ryan
. Pfeffer

1
2
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یاز عملکرد روزانهی کارکنان زمینهی
بهرهوری :در نهایت رهبری معنوی با ارائهی غیررسم 

فهای عملکرد
یآورد لذا باعث میشود که کارکنان از ضع 
بازخورد عملکرد آنان را فراهم م 

خود آگاهی یابند ،نقاط قوت را تقویت نمایند و به کیفیت کار خویش توجه کنند (ضیایی و

همکاران .) 1387 ،افرادی که به چشم انداز سازمان ایمان و امید دارند معنا و عضویت را تجربه

یدهند تا به بهبود مداوم و بهرهوری نایل آیند
کرده اند آنچه را که برای کار الزم است انجام م 
(فرای.)3002 ،

شهای انجام شده در ارتباط با رهبری معنوی در سازمانها نشانگر تاثیر آن بر عملکرد
پژوه 

یباشد .جداول  1و  2به برخی از این تحقیقات و
کارکنان ،رضایت شغلی ،توانمند سازی و ...م 
نتایج به دست آمده از آنها اشاره کرده است.

جدول .1تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون رهبری معنوی

نام مقاله

نام محققان

نتایج به دست آمده

تأثیر معنویت بر عملکرد

جوانمرد) 2012 ( 1

چشم انداز بر کار معنادار و نوع دوستی و امیددرکار

قاسمی زاد2و

بین رهبری معنوی ،رضایت شغلی و بهرهوری و کیفیت

(کارخانه ماشین سازی اراک)

بررسی ارتباط بین رهبری معنوی کیفیت زندگی کاری،

براحساس همبستگی و کار معنادارتأثیر دارد

رضایت شغلی و بهرهوری معلمان و مدیران (دبیرستانهای

همکاران( ) 2012

زندگی کاری رابطه وجود دارد

ارزیابی نقش رهبری معنوی در توانمند سازی کارکنان و

خوش پنجه 3و همکاران

چشم انداز ،نوع دوستی ،عضویت تعهد سازمانی و بازخورد

تأثیر رهبری معنوی و عناصردیگر آن برتوانمندسازی

گودرزوند چگینی و فرجادی

عناصر رهبری معنوی بر توانمند سازی کارکنان

بررسی نقش رهبری معنوی در ایجاد سرمایه اجتماعی در

فروزندهی دهکردی 5و

عناصر رهبری معنوی مانند عشق ،بشر دوستی ،آگاهی ،باور

همکاران ( ) 2012

و امید،صداقت ،تواضع با ایجاد سرمایه اجتماعی در سازمان

نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران

ضیائی و همکاران ( ) 1387

بین همهی ابعاد رهبری معنوی به غیر از تعهد سازمانی با

رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس

داوودی و اشتری ( )09 13

بین همهی ابعاد رهبری معنوی با یکدیگر و با یادگیری

رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در

ملکی و همکاران ( )09 13

بین رهبری معنوی و هفت بعد آن با کیفیت زندگی کاری

شهرکرمان)
تأثیر آنها بر بهرهوری نیروی کار(بانک مّلّلت تهران)

کارکنان بانک ایران :مطالعه موردی در استان گیالن
سازمان

(سازمان امنیت اجتماعی استان تهران)

متوسطه(ساوه)

مراکز آموزشی درمانی شهیدهاشمی نژاد

()0002

نژاد) 2011 (4

عملکرد بر توانمندسازی و توانمندسازی کارکنان بر
بهرهوری منابع انسانی تأثیر دارد
اثرگذاراست

ارتباط معناداری دارد

توانمند سازی رابطه وجود دارد
سازمانی رابطه وجود دارد

کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

.Javanmard
.GHasemizad et al

1
2
3

.KHoshpanje et al
.Goudarzvand chegini & Farjadi nezhad
5
.Forozandeh Dehkordi et al
4
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جدول  .2تحقیقات انجام شده در خارج از کشور پیرامون رهبری معنوی
نام مقاله

نام محققان

نتایج به دست آمده

رهبری معنوی و رضایت شغلی (مالزی)

یوسف و طاهر ) 2011 ( 1

بین چشم انداز ،نوع دوستی معناداری و عضویت با رضایت شغلی

تأثیر رهبری معنوی بر ظرفیت یادگیری سازمانی

آیدین و سیالن)9002( 2

همهی ابعاد رهبری معنوی با ظرفیت یادگیری سازمانی ارتباط

(ترکیه)

رهبری معنوی در حرفه بانکداری و تأثیرش بر تعهد سازمانی
(پاکستان)

عثمان و قیصردانیش

3

( ) 2010

رابطه وجود دارد
معناداری دارد

رهبری معنوی عامل اصلی در افزایش موفقیت سازمان است و
معنویت در پیشبینی تعهد تأثیر دارد

فرهنگ نوع دوستی و تعهد کارکنان در کارخانه صنعتی

آهیااوزو و اآساوو)7002( 4

یباشد
نوع دوستی بر تعهد هنجاری و تعهد مستمر تأثیر گذار م 

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و عملکرد سازمانی

فرای و ماترلی ()6002

تئوری رهبری معنوی عامل مهمی در تعهدسازمانی ،بهرهوری و

به حد اکثر رساندن خطوط زیرین سه گانه از طریق رهبری

فرای و اسلوکوم)8002( 5

رهبری معنوی بررفاه معنوی و متغیرهای عملکردی سازمانی و فردی

تحول مدارس از طریق رهبری معنوی :یک تجربه موردی

فرای و ملون)3002(6

رهبری معنوی به طور ویژه ای تعهدسازمانی را افزایش میدهد

رهبری معنوی به عنوان مدلی برای رشد درونی دانشجویان

فرای ()9002

تمایل باالی دانشجویان به معنویت و ارتباط ابعاد رهبری معنوی با

سطح کیفیت رهبری معنوی اعضای هیئت علمی براساس نظر

پوالت ( ) 2011

یباشد
رهبری معنوی اعضای هیئت علمی (اساتید) در حد متوسط م 

نیجریه ،مطالعه موردی درباره معنویت در محیط کار
(آمریکا)

معنوی (آمریکا)
(آمریکا)

(آمریکا)

دانشجویان دانشکده تعلیم و تربیت (ترکیه)

یباشد
افزایش فروش م 
تأثیر دارد

زندگی رضایت بخش دانجشویان

یباشد
و گرایش به نوع دوستی از امید و چشم انداز بیشتر م 

همان طوری که قب ًالًال هم اشاره شد ،این پژوهش به تجزیه و تحلیل مؤلفههای موجود در تئوری

رهبری معنوی فرای از دیدگاه دبیران پرداخته است تا به اهمیت هریک از این مؤلفهها در رهبری

معنوی مدیران مدارس اشاره نماید .بر این اساس هدف کلی این پژوهش بررسی مؤلفههای رهبری

معنوی از دیدگاه دبیران بر اساس مدل رهبری فرای بوده و سئواالت زیر در این راستا طرح و مورد
بررسی قرار گرفته اند:

 .1وضعیت رهبری معنوی مدیران مدارس و مولفههای آن از دیدگاه دبیران چگونه است؟
یکنند؟
 .2دبیران زن و مرد مولفههای رهبری معنوی را چگونه اولویت بندی م 

 .3آیا بین مولفههای رهبری معنوی مدیران از دیدگاه دبیران در کل و به تفکیک زن و مرد

رابطه ای وجود دارد؟

1

. Yusof & Tahir
. Aydin & Ceylan
3
. Usman & Qawasar Danwash
4
. Ahiauzu & Asawo
5
. Fry & Slocum
6
. Fry & Malone
2
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 .4آیا در ادراک دبیران در مورد رهبری معنوی مدیران و مولفههای آن بر حسب ویژگیهای

جمعیت شناختی نظیر جنسیت و سطح تحصیالت تفاوتی وجود دارد؟

روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران

مقطع متوسطه ( 768نفر) شاغل در مدارس دولتی و غیر دولتی شهر زاهدان در سال تحصیلی
 09 13 -19 13بودند که به تفکیک تعداد  281نفر آنان مرد و  586نفر زن بوده اند .برآورد حجم

نمونه این پژوهش بر اساس جدول تعیین حجم مورگان (  ) 1970و روش نمونه گیری طبقه ای ساده

بوده است .تعداد جامعه نمونه  562نفر به تفکیک  86دبیر مرد و  971دبیر زن برآورد شد .روش

گردآوری اطالعات از پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران ( )5002با اندکی اصالحات
استفاده شد که حاوی  33سنجه بوده است .این پرسشنامه شامل  7مؤلفه بوده که برای هر یک از

مؤلفهها سنجههایی در نظر گرفته شده و بر مبنای مقیاس  5درجه ای لیکرت که شامل کام ًالًال

موافقم ( 5امتیاز ) ،موافقم (  4امتیاز ) ،تاحدودی (  3امتیاز ) ،مخالفم ( 2امتیاز ) ،کام ًالًال مخالفم (1

امتیاز) تنظیم شده بود .روایی پرسشنامهی مذکور توسط چند تن از اساتید و صاحبنظران مورد تأیید

قرار گرفت .برای محاسبهی میزان پایایی به دلیل چند گزینه ای بودن پرسشنامه از آزمون آلفای

کرونباخ استفاده شده است که آلفای بدست آمده برای کل پرسشنامه برابر با  0/ 98بوده است.
یها ،درصدها ،میانگین،
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل محاسبه فراوان 

انحراف معیار ،آزمون  tتک گروهی ،آزمون tمستقل ،تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون ضریب

همبستگی پیرسون بوده و تمامی محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  20انجام شده

است.

یافتهها

یدهد از نظر سطح تحصیالت  8/5درصد از افراد نمونه فوق دیپلم،
یافتههای توصیفی نشان م 

 77درصد دبیران دارای مدرک لیسانس و  13 /7درصد فوق لیسانس بودند .از نظر توزیع سنی،

اکثریت دبیران ( 48 /4درصد) بین  31تا  40سال را داشته و باالی  40سال  33 /9درصد و زیر 30

سالهها برابر با  17 /7درصد بودند .از نظر سابقه خدمت ،اکثریت دبیران را افرادی تشکیل داده اند
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که سابقه خدمت باالی  11سال داشته اند ( 72 /2درصد) و  52/8درصد افراد نمونه کمتر از 10

سال سابقه کار داشته اند.

سؤال اول پژوهش :وضعیت رهبری معنوی مدیران مدارس و مؤلفههای آن از دیدگاه دبیران

چگونه است ؟

جهت بررسی این سؤال از آزمون  tتک گروهی استفاده شد که نتایج مربوط به آن در جدول

 3نشان داده شده است.

جدول  .3نتایج آزمون  tتک گروهی درارتباط با مؤلفههای رهبری معنوی

مؤلفهها
چشم انداز

میانگین
91/ 07

ایمان به تحقق هدف

91/ 90

معناداری در کار

11 / 88

تعهدسازمانی

15 /78

نوع دوستی
عضویت

بهرهوری

29 / 08

انحراف معیار

میانگین نظری

t

4/25

15

14 / 16

5/ 81

21

21 / 89

4/ 45

2/ 98

15
9

15 / 20

12

15 / 60

91/ 13

5/ 18

15

15 / 57

4/ 24

12

3/19

17 / 33

12 / 55

13 /52

سطح معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

نتایج جدول  3نشان میدهد که میانگین محاسبه شده در مورد هر یک از مؤلفههای رهبری

معنوی ،چشم انداز (  ،)19/ 07ایمان به تحقق هدف ( ،) 91/ 90نوع دوستی (  ،) 29 / 08معناداری در

کار(  ،) 11 / 88عضویت (  ،)91/ 13تعهد سازمانی ( ) 15 /78و بهرهوری (  ) 15 / 57از میانگین فرض

نها با توجه به  tمحاسبه شده و با درجه آزادی هریک از
یباشد .این تفاوت میانگی 
شده بزرگتر م 

یتوان دریافت که از دیدگاه دبیران
یباشد .بنابراین م 
مؤلفهها ( ،)742در سظح  0/ 99معنیدار م 
تمامیمؤلفههای رهبری معنوی از ارزش و اهمیت باالتر از حد متوسط برخوردارند.

سؤال دوم پژوهش :دبیران در کل و به تفکیک زن و مرد مولفههای رهبری معنوی را چکونه

یکنند؟
اولویت بندی م 
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جدول  .4اولویت بندی مؤلفهها با توجه به دیدگاه دبیران
مر د

مؤلفهها

تعداد

چشم انداز

85

ایمان به

نوع دوستی

86

عضویت

86

معناداری
درکار

تعهدسازمانی
بهرهوری

میانگین

انحراف

اولویت

تعداد

3/ 97

0/ 96

4

261

86

تحقق هدف

زن

86

86

86

4/ 05

معیار

1/ 01

بندی
2

261

میانگین
4/ 20

4/ 38

انحراف

اولویت

تعداد

0/ 85

5

742

معیار

0/ 74

بندی
2

842

4/ 13

4/ 27

0/ 90

0/ 86

2

3/ 96

1/ 15

5

161

261

4/ 60

0/ 97

0/ 64

1

6

742

3/ 98

1/ 09

3

261

4/ 21

0/ 92

4

842

4/ 14

0/ 98

4

3/ 95

3/ 96

1/ 08

1/ 24

7

6

261

261

4/ 35

4/ 18

0/ 84

0/ 96

3

7

842

842

4/ 21

4/ 10

1/ 04

5

4/ 48

4/ 26

4/ 12

معیار

بندی

0/ 79

0/ 98

842

میانگین

1

1

4/ 20

کل
انحراف

اولویت

0/ 95

1/ 07

6

3

7

یدهد که از دیدگاه دبیران زن مؤلفههای معناداری در کار و ایمان به
نتایج جدول فوق نشان م 

نهای (  )4/ 60و (  ) 4/ 38در اولویتهای اول و دوم قرار دارد و
تحقق هدف به ترتیب با میانگی 

مؤلفههای تعهد سازمانی با میانگین(  ،)4/ 35عضویت با میانگین (  ،)4/ 21چشم انداز و نوع دوستی

تهای سوم تا هفتم قرار دارد .از
با میانگین (  )4/ 20و بهرهوری با میانگین (  )4/ 18به ترتیب در اولوی 

نهای(
دیدگاه دبیران مرد نیز مؤلفههای معناداری درکار و ایمان به تحقق هدف به ترتیب با میانگی 

 )4/ 26و (  ) 4/ 05در اولویتهای اول و دوم قرار دارد و مؤلفههای عضویت با میانگین( ،)3/ 98

چشم انداز با میانگین(  )3/ 97نوع دوستی و بهرهوری با میانگین(  ) 3/ 96در رتبهی پنجم و ششم و

تعهد سازمانی با میانگین (  )3/ 95در رتبه هفتم قرار دارد .به طور کلی مؤلفههای معناداری درکار،
ایمان به تحقق هدف ،تعهد سازمانی ،عضویت ،چشم انداز ،نوع دوستی و بهرهوری به ترتیب با

نهای (  )4/ 12 ( ،)4/ 13 ( ،)4/14( ،)4/ 21 ( ،)4/ 27 ( ،)4/ 48و (  )4/ 10در اولویتهای اول تا
میانگی 
هفتم قرار دارد.

سؤال سوم پژوهش  :آیا بین مؤلفههای رهبری معنوی مدیران از دیدگاه دبیران در کل و به

تفکیک زن و مرد رابطه ای وجود دارد ؟
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جدول  .5مقادیر ضریب همبستگی بین مؤلفههای رهبری معنوی از دیدگاه دبیران مرد
مؤلفهها
چشم انداز

ایمان به تحقق هدف
نوع دوستی

معناداری درکار
عضویت

چشم انداز

ایمان به

**0/788

1

1

**
**

0/ 699
0/ 786

**0/767
**0/567

تعهدسازمانی

**

بهرهوری

هدف

0/ 785

**

0/ 751

** 0/ 829
**0/448
**

0/708

**

یداری در سطح 0/ 99
** معن 

0/ 792

نوع

د وس ت ی

معناداری

عضویت

تعهد

سازمانی

بهرهوری

1

**

0/ 792

**

0/ 771

**0/047
**0/817

1

**

0/ 895

**

0/ 793

**

0/148

**

1

0/ 890

**0/268

1

**0/781

1

در جدول  5آزمون ضریب همبستگی میان مؤلفههای رهبری معنوی با توجه به دیدگاه دبیران

مرد نشان میدهد که بین همه مؤلفههای رهبری معنوی در سطح  0/ 99رابطه مثبت زیاد و

یداری وجود دارد (  .)P >0/ 01که باالترین میزان ضریب همبستگی ،بین مؤلفههای عضویت و
معن 

معناداری ( ) r=0/ 895و مؤلفههای تعهد سازمانی و عضویت (  ) r=0/ 890میباشد.

جدول  .6مقادیر ضریب همبستگی بین مؤلفههای رهبری معنوی از دیدگاه دبیران زن

مؤلفهها
چشم انداز

ایمان به تحقق هدف
نوع دوستی

معناداری درکار
عضویت

تعهدسازمانی
بهرهوری

یداری در سطح  99درصد
** معن 

چشم انداز

**

هدف

1

0/ 810

**

0/ 675

**

0/ 690

**0/946
**

ایمان به

0/ 692

**0/676

**

1

0/ 750

**

0/ 754

**

0/ 737

**0/347
**

نوع

د وس ت ی

0/ 737

1

**

0/ 790

**

0/ 829

**0/648
**

معناداری

0/ 775

**
**

عضویت

1

0/ 825
0/ 782

**0/067

**
**

تعهد

سازمانی

1

0/ 834
0/ 814

1

**0/ 12 8

بهرهوری

1

در جدول  6آزمون ضریب همبستگی میان مؤلفههای رهبری معنوی با توجه به دیدگاه دبیران

یدهد که بین همه مؤلفههای رهبری معنوی در سطح  0/ 99رابطه مثبت قوی و
زن نشان م 
یداری وجود دارد (  .)P >0/ 01که باالترین میزان ضریب همبستگی بین مؤلفههای نوع دوستی
معن 
یباشد.
و عضویت ( )r=0/648و مؤلفههای تعهد سازمانی و عضویت (  ) r=0/ 834م 

سؤال چهارم پژوهش :آیا در ادراک دبیران در مورد رهبری معنوی مدیران و مولفههای آن بر

حسب ویژگیهای جمعیت شناختی نظیر جنسیت و سطح تحصیالت تفاوتی وجود دارد؟

جهت بررسی این سؤال از آزمون  tمستقل برای نشان دادن تفاوت دیدگاه دبیران برحسب

جنسیت و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای بررسی تفاوت دیدگاه برحسب سطح تحصیالت
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استفاده شده است که نتایج آن در جداول  7و  8نشان داده شده است.

جدول  .7نتایج آزمون tمستقل جهت نشان دادن تفاوت دیدگاه دبیران برحسب جنسیت
مولفهها

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

t

سطح معناداری

چشم انداز

مر د

86

18 / 36

4/28

-1/ 79

0/ 435

ایمان به تحقق

5/ 12

-2/ 47

0/760

هدف

مر د

261
86

91/44

4/ 32

زن

زن

261

20 / 40

3/ 98

نوع دوستی

مر د

معناداری درکار

مر د

86

زن

261

زن

86

261

11 /93

3/ 20

12 / 14

2/ 84

261

91/ 48

4/ 88

261

16 / 40

3/25

15 / 94

3/78

عضویت

مر د

تعهدسازمانی

مر د

86

بهرهوری

مر د

86

زن

261

زن

6/ 98

29 / 97

86

زن

27 / 40

18 / 95

18 / 47
14 / 89
14 / 86

4/ 88

5/ 68
4/ 41
4/ 80

-3/ 38

642

0/000

-1/ 88

642

0/ 183

-1/ 46

642

0/ 111

-2/ 92

642

0/ 017

-1/39

642

0/600

جدول  .8آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت بررسی تفاوت دیدگاه دبیران بر اساس سطح تحصیالت
مؤلفهها
چشم انداز

سطح تحصیالت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فوق دیپلم

21

20 / 31

3/ 75

191

91/ 21

4/ 49

لیسانس

فوق لیسانس
معناداری درکار

عضویت

ایمان به تحقق هدف

نوع دوستی

فوق دیپلم
لیسانس

بهرهوری

191

فوق لیسانس

34

فوق دیپلم

21

فوق لیسانس

34

لیسانس

فوق دیپلم
لیسانس

191
21

13

11 /19
11 / 17

20 /66

91/52
17 / 76

21 / 42

2/ 81

2/ 88

5/ 16

5/ 17

4/39

فوق لیسانس

34

18 / 29

4/ 73

فوق دیپلم

21

30 / 80

4/ 21

لیسانس

فوق دیپلم
لیسانس

191
21

17 / 32

34

27

6/28

3/ 35

0/ 037

3/ 15

191

فوق لیسانس

34

14 / 58

3/19

فوق دیپلم

21

17 / 04

3/ 54

فوق لیسانس

34

14 / 08

4/ 17

لیسانس

3/ 73

0/ 025

5/ 65

15 / 97

191

2/ 18

0/ 115

4/ 32

3/19

15 / 70

2/ 47

0/ 087

4/ 03

191

29 / 32

2/ 45

0/ 088

2/ 98

20 / 07

فوق لیسانس
تعهد سازمانی

21

34

17 / 72

4/ 70

F

یداری
سطح معن 

3/ 45

0/ 033

4/52
3/25

0/ 031
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یدهد که در همه مؤلفههای رهبری معنوی میانگین نمرهی دبیران زن
یافتههای جدول  7نشان م 

یباشد .در مولفههای نوع دوستی ،تعهد سازمانی و بهرهوری
بیشتر از میانگین نمرهی دبیران مرد م 
یداری مشاهده شد ،لیکن در مؤلفههای
بین دو گروه دبیران زن و مرد به لحاظ آماری تفاوت معن 

چشم انداز ،معناداری ،عضویت و بهرهوری با توجه به  tمحاسبه شده بین نگرش دبیران زن و مرد
یدار یافت نشد.
تفاوت معن 

نتایج جدول  8نشان میدهد که هر چند میانگین نمرهی دبیران با تحصیالت فوق دیپلم

مؤلفههای چشم انداز ،معناداری در کار و عضویت مربوط به رهبری معنوی بیشتر از دبیران با
تحصیالت لیسانس و فوق لیسانس میباشد لیکن نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد

تفاوت در میانگین گروههای سه گانه سطح تحصیالت به لحاظ آماری معنیدار نیست .اما در سایر

مولفههای رهبری معنوی ،نظیر ایمان به تحقق هدف ،نوع دوستی ،تعهد سازمانی و بهرهوری بین

یداری مشاهده شد .آزمون تعقیبی بنفرونی هم
گروههای سه گانه به لحاظ آماری تفاوت معن 
نشانگر این بود که بیشترین تفاوت در میانگینها بین دبیران با تحصیالت فوق دیپلم و دبیران با
تحصیالت فوق لیسانس وجود داشته است.

بحث و نتیجهگیری

یدهد که با توجه به دیدگاه دبیران ،همه
نتایج حاصل از بررسی سؤال اول پژوهش نشان م 

یباشند.
مؤلفههای رهبری معنوی از دیدگاه دبیران دارای اهمیت و ارزشی باالتر از حد متوسط م 

یتوان دریافت که از دیدگاه دبیران ،مدیران آنها در ایجاد چشم انداز ،ایمان به تحقق
بنابراین م 

هدف و ابراز رفتار نوع دوستانه و همچنین در فراهم کردن حس معناداری در کار و عضویت

درکارکنان خود و ایجاد تعهد سازمانی و بهرهوری آنان توانسته اند درسطح نسبتًاًا خوبی عمل

کنند .همچنین اولویت بندی مؤلفهها نشان داد که با توجه به دیدگاه دبیران زن و مرد مؤلفههای

معناداری در کار و ایمان به تحقق هدف با بیشترین میانگین به دست آمده به ترتیب در اولویتهای

اول و دوم قرار دارد .از دیدگاه دبیران مرد تعهد سازمانی و از دیدگاه دبیران زن بهرهوری با

کمترین میانگین به دست آمده در ردههای پایین این دسته بندی قرار داشتند .در اولویت بندی
مؤلفههای رهبری معنوی در کل نیز معناداری در کار در رده اول و نوع دوستی و بهرهوری در
پایین ترین رده قرار داشتند .نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که از دیدگاه دبیران مرد بین
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مؤلفههای رهبری معنوی با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و باالترین میزان ضریب
یباشد .در
همبستگی بین مؤلفههای تعهد سازمانی و عضویت و مؤلفههای عضویت و معناداری م 
این راستا نتایج آزمون ضریب همبستگی بین مؤلفههای رهبری معنوی از دیدگاه دبیران زن نشان

یدهد که باالترین میزان ضریب همبستگی بین مؤلفههای نوع دوستی و عضویت و مؤلفههای
م 

یباشد .نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که در مورد مؤلفههای چشم انداز،
عضویت و معناداری م 

معناداری ،عضویت و بهرهوری بین نگرش دبیران زن و مرد تفاوت وجود ندارد .اما در مورد

مؤلفههای ایمان به تحقق هدف ،نوع دوستی و تعهد سازمانی بین نگرش دبیران زن و مرد تفاوت

وجود دارد .همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین نگرش دبیران با
توجه به سطح تحصیالت آنها در مورد مؤلفههای چشم انداز ،معناداری در کار و عضویت تفاوتی

وجود ندارد .اما در مورد مؤلفههای ایمان به تحقق هدف ،نوع دوستی ،تعهد سازمانی و بهرهوری

بین نگرش دبیران با توجه به سطح تحصیالت آنها تفاوت وجود دارد .این نتایج با بخشی از

یزاد و همکاران( ،)1022خوش پنجه و
یافتههای محققانی همچون جوانمرد (  ،) 2012قاسم 
همکاران ( ،)0002فرای و همکاران ( ،)3002یوسف و طاهر (  ،) 2011آهیااوزو و اآساوو (،)7002

فرای و ماترلی ( )6002و پوالت (  ) 2011همسو میباشد.

بنابراین نتایج میتوان چنین دریافت که مدیران به عنوان یک رهبر معنوی باید به عواملی نظیر

تعهد سازمانی ،نوع دوستی و بهرهوری در محیط کاری خود توجه بیشتری نشان دهند .به عبارتی

مدیران باید به کارکنان خود توجه بیشتری داشته باشند با آنان مهربان ،صادق و متواضع بوده و در

راستای حل مشکالت کارکنان خود تالش کنند و از طرفی موجبات تعهد سازمانی را فراهم کرده
و به باالبردن کیفیت کار کارکنان و استفادهی بهینه از منابع موجود در محیط کاری خود و

یتوان چنین دریافت کرد که اگر مدیران به عنوان یک رهبر
کارکنان کمک نماید .همچنین م 

معنوی دبیران خود را به عنوان عضوی از سازمان درک کرده و خودشان و کارشان را تحسین

کنند و برای آنان ارزش و احترام قائل شوند دبیران احساس معناداری بیشتری درکارشان کرده و
یآورند .از دیدگاه دبیران زن رفتار
همچنین تعهد سازمانی بیشتری را در کارکنان خود به وجود م 

یکنند احساس
نوع دوستانهی مدیر باعث میشود که آنها نسبت به محیطی که در آن کار م 

یشود که احساس کنند ،بیشتر درک شده و مورد تحسین قرار
عضویت کرده و همچنین باعث م 
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یگیرند و از طرفی این احساس عضویت ،حس معناداری در کار را برایشان به وجود میآورد .در
م 

یتوانند حس عضویت و
یتوان چنین برداشت کرد که یکی از راههایی که مدیران م 
واقع م 

معناداری را به عنوان دو نیاز اساسی در کارکنانشان به وجود آورند برخورداری از رفتار نوع

یباشد .فرای در مدل عّلّلی خود از عضویت و معناداری به عنوان دو نیاز اساسی پیروان نام
دوستانه م 
یآورد و نتایجی از جمله تعهد سازمانی و بهرهوری
برده که موجبات بقای معنوی را در آنها پدید م 

را به دنبال دارد .نتایج به دست آمده از یافتههای مربوط به این سؤال نیز وجود رابطهی بین این
یکند با این تفاوت که در مدل فرای
مؤلفهها را با توجه به مدل رهبری معنوی فرای تأیید م 

عضویت و معناداری در کار به عنوان دو نیاز اساسی پیروان بدون رابطهی مستقیم با یکدیگر نشان

داده شده است ،اما نتایج حاصل از رابطهی بین مؤلفهها نشان میدهد که این دو نیاز اساسی در

ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارد و مدیران باید این دو نیاز کارکنان خود را در کنار یکدیگر

یرسد
مورد توجه قرار دهد تا موجبات بقای معنوی را در آنها فراهم نماید .بر اساس نتایج به نظر م 

مدیران دبیران زن در مقایسه با مدیران دبیران مرد بهتر توانسته اند روح ایمان و امید به تحقق هدف

را در محیط کاری برای کارکنان خود فراهم نمایند.

همهی مدیران به ویژه مدیران مدارس باید به این نکته توجه داشته باشند که کارکنان آنها

یخواهند که مدیرانشان با ایجاد چشم اندازی روشن و قانع کننده ،عملکرد بهتری را به آنان الهام
م 

نموده تا بتوانند بهتر کار کنند .همچنین روح ایمان و امید به تحقق اهداف را در آنان زنده کنند تا
بتوانند همهی تالش خود را برای موفقیت سازمان خود به کار بگیرند .مدیران باید در محیط کاری

خود به کارکنان توجه نشان داده و در راستای حل مشکالت آنان تالش کرده ،با آنان صادق و
متواضع رفتار کرده و از اشتباهات غیرعمدی کارکنان چشم پوشی کنند .شاید این گونه بتوانند

حس معناداری در کار و حس درک شدن و فهمیده شدن را در کارکنانشان به وجود آورده و به

دنبال آن شاهد تعهد و بهرهوری بیشتر از سوی کارکنان خود باشند.
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