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تعهد سازمانی با نقش  مدلسازی ساختاری روابط بین سبک رهبری معنوی و

 وانان اردبیلمیانجی اخالق کاری در بین کارکنان اداره ورزش و ج

 دکتر نسرین عزیزیان کهن

 پور، مسعود دارابیغفارکریمیان

 چکیده:

ین در ب هدف این پژوهش مدلسازی روابط بین سبک رهبری معنوی و تعهد سازمانی با نقش میانجی اخالق کاری

ود. ساختاری ب پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادالت کارکنان بود.

با استفاده از روش  نفر(  بود که 201ی کارکنان اداره ورزش وجوانان استان اردبیل )جامعه آماری پژوهش شامل کلیه

رای بانتخاب شدند.  به عنوان نمونه نفر از کارکنان اداره ورزش وجوانان اردبیل 152نمونه گیری تصادفی طبقه ای ، 

ی مایر، پرسشنامه و همکاران، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و ی رهبری معنوی فرایهاها از پرسشنامهجمع آوری داده

ه و پایایی آنها ب روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفته .استفاده شدپتی  سی، اخالق کاری گریگوری،

یانگین، انحراف )م spssفزار به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم ا 91/0و  84/0، 81/0ترتیب 

زیه و تحلیل استفاده شد. نتایج تج LISRELو استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنوف( 

دار معنی 38/0با بتای  . و بر تعهد سازمانی/36ها نشان داد که اثر مستقیم رهبری معنوی بر اخالق کاری با بتای داده

کاری در رابطه  ای اخالقنقش واسطهاثر مستقیم دارد.  25/0تعهد سازمانی با بتای کاری بر همچنین اخالق است و 

فت که رهبری معنوی و توان گبنابراین می دار بود.معنی 09/0تعهد سازمانی کارکنان نیز با بتای و  معنوی یرهبربین 

توجه به  عنوی باتند و اعمال سبک رهبری مدر کارکنان هستعهد سازمانی اخالق کاری از متغیرهای مهم و مرتبط با 

 مدل بدست آمده اجتناب ناپذیر می باشد. 

 رهبری معنوی، اخالق کاری، تعهد سازمانی،وزارت ورزش کلمات کلیدی:
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 بیان مساله: -1-1

 توانیم کهیصورت به استی سازمان هر یتوسعه و رشد بقاء، در موثر اریبس عوامل جمله ازی انسانی روین

(. 1393عبداللهی، یوسلیانی، حاتمیان، )د کر قلمداد سازمان کی کستش ای تیموفق عامل نیترمهم را آن

 هاسازمان عمدهی هاچالش ازی کی به ها،سازمان کارکنان در آن تیتقو و زهیانگ جادیا وی نگهدار حفظ، امروزه

، 1پونا، چاح) است نامطلوب و فیضع عملکرد موضوع، نیا بهی توجهیبی امدهایپ زیرا است شده لیتبد

 موثر عوامل زین و سازمان هر در افراد رفتار به توجه ،یسازمان هر در مطلوب عملکرد بهی ابیدستی برا(. 2010

 در کارکنان فتارر بر رگذاریتاث عوامل ازی کی شده، انجامی هاپژوهش بر اساس .استی ضرور و مهم رفتار، بر

 ارتباطی بررس وی شغلی هانگرش(. 1384 زاده، نیحس ،یفرهنگ) است کارکنانی شغلی هانگرش ها،سازمان

ی اثربخش و عملکرد بهبود تینها در و افرادی سازمان نگرش بهبود جهت دری سودمند ابزار تواندی م هاآن انیم

، 2002 ،3نزیراب) است 2یسازمان تعهد ی سازمانی،هاشنگر نیترمهم ازی کی (.1380 پور، طالب) شود سازمان

ترین نگرش های شغلی در سازمان و از امروزه، تعهد سازمانی به عنوان یکی از مهم (.1394ترجمه پارسائیان، 

ها نیز وری سازمان مطرح بوده است و دستیابی به اهداف و بهره وری سازمانجمله عوامل مؤثر انگیزش و بهره

(. صاحبنظران 1393ی و تعهد کارکنان آن سازمان وابسته است)عبدالهی، یوسلیانی، حاتمیان، به وفادار

( تعهد سازمانی را نوعی 1999مختلف، تعاریف زیادی از تعهد سازمانی ارائه کرده اند. از جمله؛ آلن و مایر )

تمایل آنها به ماندن در نگرش می دانند که میزان عالقه، دلبستگی و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان و 

(. واگنر و هلن بک 2014، به نقل از ماسرک، اوسمان، ابراهیم، منصور، 2003میلر ) سازمان را نشان می دهد

( تعهد سازمانی را حالتی می داند که کارمند خود را با سازمان و اهداف آن شناخته و تمایل دارد که 2010)

د تعهد سازمانی مدل های زیادی ارائه شده است، از جمله مدل های به عنوان عضو سازمان باقی بماند. در مور

( است. این مدل تعهد سازمانی را به سه بعد تعهد عاطفی که 2008مشهور در این زمینه مدل آلن و مایر )

دربرگیرنده وابستگی روانی و عاطفی کارکنان به سازمان است به طوری که افراد خود را با سازمان خود معرفی 

تعهد مستمر اشاره به میل باطنی برای باقی ماندن در سازمان دارد که در نتیجه آگاهی از هزینه نمایند، می 

                                                           
1 - Ponnu, chuah 

2 - organizational commitment 

3- robbins 
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و تعهد هنجاری که به باورها و ارزش های افراد مبنی بر مطلوب بودن ماندن در  یابد ترک سازمان افزایش می

 سازمان در دارد،ی وابستگ سازمان به سازمان به متعهد فرد(. 1393سازمان تقسیم کرده است )زارعی متین، 

 بای سازمان تعهد که است آن ازی حاک هاپژوهش جینتا. بردیم لذت آن در تیعضو از و دارد مشارکت

 رابطهی شغل عملکرد وی اجتماع فرا ،یسازمان رفتار کار، محل در حضور ،یشغل تیرضا لیقب ازیی امدهایپ

این پیامدهای مثبت، شناسایی عوامل موثر بر آن را ضروری می . (2012، 1چنگ، جیانگ، رایلی) دارد مثبت

( به نقش اخالق کاری در تعهد سازمانی اشاره کرده اند. 1394سازد. دوستار، مستقیمی، اسماعیل زاده )

اهمیت  کوشسختو  زهیباانگی کارکنان دارنگهبرای ایجاد و  هاسازمانامروزه مفهوم اخالق کاری در تمام 

ی و رقانونیغی، راخالقیغو افزایش میزان کارهای  هاسازمان روزافزوناست باپیچده تر شدن  اکردهدیپباالیی 

به بحث اخالق معطوف شده است )طاهری دمنه، زنجیر چی، نجاتیان  هاسازمانتوجه مدیران  رمسئوالنهیغ

یک جامعه ارزش  (. اخالق کار یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار خوب و مناسب در1390قاسمیه، 

(. 1980دارای یک ارزش ذاتی است )چرینگتون،  نفسهیفو بر این باور است که کار  دهدیممعنوی مثبت 

اخالق کاری بخشی از اخالق زندگی است که معطوف به کار و تجارت در سطوح خرد تا کالن است و متعهد 

ر جهت اخذ قوا و استعدادهای درونی گروه شدن توان ذهنی، روانی و جسمانی فرد یا گروه به اندیشه جمعی د

ی متفاوتی هایبندطبقهی آن هامؤلفه(. در مورد اخالق کاری و 1391و فرد برای توسعه است )گلپرور، نادی، 

( اخالق کاری را در چهار بعد دلبستگی و عالقه به 1392است. سلیمانی، عباس زاده، نیازی آذر ) شده مطرح

. اخالق کاری موجب اندکردهی بندطبقهابط انسانی سالم و روحیه جمعی و مشارکت کار، پشتکار و جدیت، رو

ی انجام دهد و فرد در محیط کار پرتالش، خوببهزمان با تمام وجود وظیفه خود را که فرد در سا شودیم

فداکار، با مسئولیت و دارای روابط اجتماعی و خالق باشد و با پیامدهایی همچون تعهد سازمانی، عملکرد 

 (. 1392شغلی و کاهش فرسودگی شغلی همراه است )بهار مقدم، راجی زاده، زنگی آبادی، 

( در پژوهش 1393یگر، اخالق کاری نیز تحت تاثیر عواملی قرار دارد. محمدزاده و زارع زاده )از طرف د

خود به نقش رهبری معنوی در اخالق کاری کارکنان اشاره کرده اند. موفقیت و شکست سازمان ها تاحد 

ها برای (. رهبران سازمان 1390زیادی به کیفیت مدیریت و رهبری بستگی دارد )معمارزاده، صانعی، 

                                                           
1 - Cheng, Jiang, Riley 
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ها، به ایجاد محیط کاری که احساس معنا، هدف و رقابت را رویارویی با پیچیدگی عصر حاضر و عدم اطمینان

(. یکی از سبک های جدید رهبری که در 2005، 1در کارکنان ایجاد کند نیاز دارند )ویتینگتون و همکاران

پژوهش ها، تئوری رهبری معنوی نظریه های رهبری مطرح شده است سبک رهبری معنوی است. بر اساس 

( و معنویت سازمانی به 2005، 2الذکر داشته است )فرایچهارچوب محکمی برای برآورده کردن نیازهای فوق

عنوان شکل دهنده پارادایم جدید مبتنی بر یادگیری، تعالی، خود کنترلی و انعطاف پذیری، راه حل بسیاری از 

(. از 1392ح فردی، سازمانی را پدید آورده است )الوانی و همکاران، مسائل موجود و مرتبط با نتایج در سطو

آنجا که بزرگترین مشکل رهبران امروز دلسردی، بی تفاوتی کارکنان و از دست دادن معنا بوده است. رهبران 

در ها ها، ناچار به تحول در سازمانسازمانی برای حل این مشکل و انطباق با تغییرات محیطی و بقای سازمان

؛ زاهدی 1393ابعاد مختلف و ایجاد فضای اخالقی مثبت از طریق رهبری معنوی هستند )صیادی و همکاران، 

(. رهبری معنوی شامل برانگیختن و الهام بخشیدن کارکنان از طریق یک بینش متعالی و 1387و همکاران، 

نگیزه، متعهد و بهره ور می باشد یک فرهنگ بر مبنای ارزش های نوع دوستانه برای پرورش نیروی انسانی با ا

(. تئوری رهبری معنوی بر مبنای الگوی انگیزش درونی به وجود آمده است و بینش، 1387)نورعلیزاده، 

بصیرت، ایمان و امید، عشق به نوع دوستی، معنویت محیط کاری و سعادت و بقاء معنوی را با همدیگر تلفیق 

وی ریشه در معنویت محیط کاری، سالمت معنوی و ارزش و (. رهبری معن2005و ترکیب می کند )فرای، 

( و هدف آن، این است که نیازهای معنوی پیروان را برای بقاء معنویت و 2014، 3اخالق رهبری دارد)هانساکر

خوانی ارزشی در سعادت معنوی از طریق احساس عضویت و معنا در کار برای خلق بینش و بصیرت و هم

سرانجام پرورش سالمت روانی مثبت و تعهد و بهره وری سازمانی تحقق بخشد)فرای سطوح فردی، سازمانی و 

2005 .) 

با توجه به اهمیت و پیامدهای تعهد سازمانی برای سازمان و تحقق اهداف سازمانی، بررسی پیش بین 

یش بین های این متغیر در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا تحقیقات داخلی برای بررسی پ

اند و از طرف دیگر رهبری معنوی به عنوان پیامد قش اخالق کاری پرداختههای تعهد سازمانی، کمتر به ن

                                                           
2. Whittington, Kageler, Pitts, Goodwin  

2  .  Fry 

3 . Hunsaker 
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پیش بین اخالق کاری مورد بررسی قرار نگرفته است، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سئواالت زیر می 

 باشد.

 مستقیم دارد؟ ر تعهد سازمانی کارکنان اثر مثبت وآیا سبک رهبری معنوی ب -

 ی معنوی بر اخالق کاری کارکنان اثر مثبت و مستقیم دارد؟آیا سبک رهبر-

 ر تعهد سازمانی کارکنان اثر مثبت و مستقیم دارد؟بآیا اخالق کاری -

 سبک رهبری معنوی از طریق اخالق کاری بر تعهد سازمانی اثر غیر مستقیم دارد؟ آیا-

 ی شود؟آیا مدل مفهومی ارائه شده برازش م -

 مدل مفهومی این پژوهش به شکل زیر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 ضرورت انجام طرح: 1-2

امروزه در سازمانها به منابع انسانی به عنوان مهم ترین منابع سازمانی نگریسته می شود و مدیران به 

وضوعات خوبی دریافته اند که مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی سازمان، منابع انسانی هستند. یکی از م

مهم سازمانی، وجود تعهد در بین کارکنان است و وجود آن در بین کارکنان می تواند نتایج سودبخشی برای 

سازمان داشته باشد زیرا این متغیر تقویت کننده نگرش مثبت به سازمان است. از این رو توجه به مقوله تعهد 

های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف  و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش

(. تعهد سازمانی یکی 1385فرانقشی توسط منابع انسانی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست )مدنی، 

از مسائل انگیزشی است که بر اساس آن فرد به شدت هویت خود را در سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت 

رد و در واقع یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام دارد و از عضویت در آن لذت می ب

 رهبری معنوی

 اخالق کاری

نیتعهد سازما  



13 

(. افرادی که تعهد سازمانی 1392جهت ادامه اشتغال در یک سازمان است )افتخار، اصلی زاده، پیدایی، 

باالتری دارند دارای کارایی، اثربخشی، رضایت شغلی و عملکرد بهتری هستند و مدت زمان بیشتری در 

(. از طرف دیگر کاهش احساس تعهد سازمانی 2002ان می مانند و بیش تر کار می کنند)روبرت، سازم

کارکنان از عوامل مخل در افزایش بهره وری و عملکرد فردی است و میزان ترک کار کارکنان را افزایش می 

امل موثر از اهمیت (. لذا انجام پژوهش در این حوزه و شناسایی عو1393دهد )مومنی، تیمور نژاد، دلیری، 

برخوردار است. این پژوهش در صدد است تا به بررسی مدلسازی روابط بین سبک رهبری معنوی با تعهد 

 سازمانی با نقش میانجی اخالق کاری در بین کارکنان اداره ورزش و جوانان  شهر اردبیل بپردازد.

 

 فرضیات و سواالت تحقیق: 1-3

 ثبت و مستقیم دارد.می کارکنان اثر سبک رهبری معنوی بر تعهد سازمان -

 ی بر اخالق کاری کارکنان اثر مثبت و مستقیم دارد.سبک رهبری معنو -

 ازمانی کارکنان اثر مثبت و مستقیم دارد.ساخالق کاری بر تعهد -

 ری معنوی از طریق اخالق کاری بر تعهد سازمانی اثر غیر مستقیم دارد.سبک رهب-

 

 هدف از اجرا 1-4

 ر مستقیم سبک رهبری معنوی بر تعهد سازمانی کارکنانبررسی اث -

 بررسی اثر مستقیم سبک رهبری معنوی بر اخالق کاری کارکنان -

 بررسی اثر مستقیم سبک اخالق کاری بر تعهد سازمانی کارکنان -

 اریخالق کبررسی اثر غیرمستقیم سبک رهبری معنوی بر تعهد سازمانی کارکنان با میانجی گری ا -

 مدل مفهومی ارائه شده در پژوهش بررسی برازش -
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  وعملیاتی تعاریف مفهومی 1-5

 رهبری معنوی 1-5-1

ن تکامل ل زماکه ارتباطات در طو یبه موازات روان،یاست که در آن رهبران و پ یندیفرآ یمعنو یرهبر

 .(1386)نرگسیان،  گذارندیم ریتأث گریکدیبر  ابد،ییم

 

 تعهد سازمانی 1-5-2

 کارند غول بهافراد نسبت به کل سازمان که در آن مش یمنف ای تمثب یهابارت از نگرشع یتعهد سازمان

 .(1392)معصومی، 

 

 اخالق کاری 1-5-3

 واست  اخالق کاری بخشی از اخالق زندگی است که معطوف به کار و تجارت در سطوح خرد تا کالن

دهای ستعدامعی در جهت اخذ قوا و امتعهد شدن توان ذهنی، روانی و جسمانی فرد یا گروه به اندیشه ج

 (.1391درونی گروه و فرد برای توسعه است )گلپرور، نادی، 

 تعاریف عملیاتی:

ی معنو رهبری معنوی: منظور از رهبری معنوی نمره ای است که کارکنان در پرسشنامه سبک رهبری

 ( کسب می کنند. 2005فرای و همکاران )

 سی، ،یگوریمره ای است که کارکنان در پرسشنامه پرسشنامه گراخالق کاری: منظور از اخالق کاری ن

 ( کسب می کنند.1990پتی )
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ایر آلن و م زمانیتعهد سازمانی: منظور از تعهد سازمانی نمره ای است که کارکنان در پرسشنامه تعهد سا

 ( کسب می کنند.1984)

 

 

 مقدمه -1-6-1

 برای حل زمانیاز آنجا که بزرگترین مشکل رهبران امروز دلسردی، بی تفاوتی کارکنان است. رهبران سا

 مختلف و بعادا ها درها، ناچار به تحول در سازماناین مشکل و انطباق با تغییرات محیطی و بقای سازمان

مکاران، ه؛ زاهدی و 1393ایجاد فضای اخالقی مثبت از طریق رهبری معنوی هستند )صیادی و همکاران، 

1387.) 

انجی قش میبردن به  رابطه  بین سبک رهبری معنوی و  تعهد سازمانی با نبا توجه به این مهم، پی

رهبری تبط با اط با تعاریف و مفاهیم مردر ارتب. باشدیکی از ضروریات میاخالق کاری درادارات ورزشی 

 اند ودهرائه کرهای گوناگونی ابندیتعاریف و دسته ،محققان مختلف معنوی، تعهد سازمانی و اخالق کاری،

نی هد سازماوی، تعرهبری معناند. برای درک بهتر مفهوم کارهای تحقیقی مختلفی را در این زمینه انجام داده

نظران احبصشده توسط محققان و تلف آن در این قسمت نظرات و تعاریف ارائهو ابعاد مخو اخالق کاری 

 .شودمختلف ذکر می

 

 تعریف رهبری -1-6-2

بوده  یافراد معمول یموضوع مطالعه پژوهشگران، دانشمندان و حت رباز،یاست که از د یموضوع ،یرهبر

 ۶۵از  شیشد. در پنجاه سال گذشته، ب آغاز ستمیصرفا از قرن ب یدرباره رهبر یعلم یهااست. اما پژوهش

بر چند نقطه  توانیمختلف، م فیتعار دوجو رغمیاست اما علعرضه شده فیتعر یرهبر یطبقه مختلف برا

است. سوم، در داخل  ختهیآم ریینفوذ است. دوم، با تغ ندی. اول، فرآیکرد: رهبر دیتاک فیتعار نیمشترک ب
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 یاز افراد برا یکه فرد بر گروه یعبارت است از: اثر یت. لذا رهبرو چهارم هدفمند اس افتدیگروه اتفاق م

 .(۱۳۹۳پور،  یدیو رش رادیرف)جع گذاردیم یمشترک عموم هدف به یابیدست

از اهداف است  یامجموعه ایبه چشم انداز  یابیقراردادن گروه، جهت دست ریتحت تاث ییتوانا ،یرهبر

 (.2010، 1)شِین است یو توافق یانقالب راتییها و شروع تغچارچوب خروج از ییتوانا ،ی، رهبر(۱۳۸۹ )زارع،

را در جهت  افتهیسازمان  فراداز ا یگروه تیاست که فعال یندیفرآ ،یربره( ۱۹۸۴) 2نگیو بهل چر دهیبه عق

 کیاست که به موجب آن  یندیفرآ ،یهبرر .(2012، 3)مالکووا دهدیقرار م ریبه اهداف تحت تاث یابیدست

 ،یرهبر (.2010، 4بیثنورت) گذارد یم ریبه اهداف مشترک تاث یابیدست یاز افراد برا یر گروهفرد ب

 فیوظا ریمؤثر، انجام سا یو ارتباط زهیانگ جادیتا با ا کوشدیسازمان م تیریاست که ضمن آن مد یندیفرآ

کند  بیخود ترغ فیام وظاو عالقه به انج یلیم یو کارکنان را از رو لیتسه یخود را در تحقق اهداف سازمان

 .(۱۳۹۳ د،یوح یانی)کاو

 

 های رهبریسبک -1-6-2-1

 یبندطبقه کیاز نظر تئور یبارز رهبر یهارهبر به انواع سبک یرفتارها یمعمول یبندطبقه کیدر 

 یکرده است که عبارت است از: رهبر ییرا شناسا زیمتما یهدف چهار سبک رفتار رهبر ریمس هیشود. نظریم

، 5باس و همکارانش یبنددر طبقه ،یمشارکت یهدف گرا، رهبر یرهبر ،یدستور یکننده، رهبر یبانیپشت

 یکه برا یدر کوشش( 2003، 6)لیو و همکاران کنندیم شنهادیرا پ نیآفرتحول یامراوده یالگو کیها آن

 نیآفرتحول ،یادهمراو ،یدستور یانجام شده است چهار سبک رهبر یمختلف رهبر یهاجنبه یساز کپارچهی

 :شده است شنهادیپ ریو توانمندساز به شرح ز

 ردستانیکارکنان؛ ز هیها و تنبهدف نییاز طرق تع کنندیم یسع یدستور یمطابق با سبک اول، رهبر

شود یها اجازه داده مدر کارها نداشته و به ندرت به آن یعمل چندان یآزاد ردستانیبار آورند. ز عیخود را مط

                                                           
1. Schein 

2. Rech & Behling 

3. Mladkova 

4  . Northbust 

5. Bates et al 

6. Liu et al 
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مک   X تیریمد یدر سبک تئور شهیر ینوع از رهبر نیها نقش داشته باشند. البته ایریگمیتصمکه در 

 (.2003دارد )لیو و همکاران، گوریگر

رهبر  نیب هایزنهچان ایاز تبادالت  یکسری یبر مبنا ردستانیرهبر و ز انیم یرفتارها ،یتعامل یرهبر در

 نیاط بارتب نیتع ،یگذارهدف یبر رو یسبک از رهبر نیا یصل. معموال تمرکز اافتدیاتفاق م ردستانیو ز

 یبک تئورس نیا یخیتار ی. مبناباشدیبهتر کردن کارکنان م یعملکرد و پاداش و ارائه بازخورد سازنده برا

 (.2003)لیو و همکاران،  باشدیم تیتقو یو تئور یبرابر /تبادل یهدف، تئور ریمس

 یهازهیز انگعملکرد مطلوب پا را فراتر ا یبرا نیرفآتحول یرهبر ،یتعامل یبا سبک رهبر سهیمقا در

با هدف  یرمانآ تیمأمور کیشان به منظور قیفراتر رفتن از عال یرا برا ردستانیز جیمتقابل گذاشته و ته

 زما،یکار یناسعه شمانند جام یکیرتئو یهادگاهیاز د نیآفرتحول هی. نظرردیگیدر بر م زیرا ن یمتعال یاجتماع

 (.2003)لیو و همکاران،  شودیم میترس نیآفرتحول یو رهبر زماتکیکار یرهبر یتئور

 تیداه ین کارکنان به سمت توسعه خود کنترلآاست که در  یتوانمندساز سبک یرهبر کبباالخره س

ه ب شود کهیخواسته م هااز آن یادیتا حد ز نیو همچن شوندیمشارکت داده م هایریگمیشده و در تصم

 یمندبهره و زهیانگ جادیا شتر،یب یپرداخته و در عهده خودشان کار کنند. نقش رهبران رواج خودنظم ینوآور

و  رواج ستمیخل سسازنده را دا یفکر یها و الگوهاعادت دیبایم ینوع از رهبر نیدر کار است و رهبران در ا

 لیعدت ،یتشناخ یاجتماع هینظر ،یرفتار یتیریدر خود مد یرسبک رهب نیا یخیتار یهاشهیتوسعه دهند. ر

 (.2003)لیو و همکاران،  باشدیم یخود رهبر هیو نظر یشناخت رفتار

 

 تعاریف معنویت -1-6-3

اند از: ها عبارتاز آن یاند که تعداددانسته یانسان یواال یهااز ارزش یرا برخوردار تیمنظور از معنو

 گران،ید رشیپذ نده،یبه آ دیاعتماد به نفس، ام گران،یاحترام به د صبر، عشق و محبت، ،یبه خدا، تقو مانیا

شجاعت،  ،یسپاس گزار ت،یرضا ،یرخواهیخ ،ینیبخدمت، خوش ،یجوانمرد ،یپشتکار، تحرک، تواضع، توکل

 خیبه عهد. در طول تار یگذشت، محدود کردن آروزها و وفا ،یفداکار ،یعدم وابستگ ،ییجوصداقت، صرفه

سخن گفته شده است. هرکس از  اریآن بس رامونیو در پ افتهی یتجل یمختلف یهابه شکل تیبشر، معنو
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به عنوان  تیغالباً از معنو. ارائه کرده است یفیاز آن تعر یادابع ایبر بعد  هیو با تک ستهیبه آن نگر یاچهیدر

و  ستیواضح ن ،یاصالحات نیکه چنچرا انگارند؛یم دهیها آن را نادهیها و نظرکنند و در مدلیم ادی اهیجعبه س

 .(1999، 1شمنی)فر ستین یها عرضه کردنآن یبرا ینیتعارف مع

 :آمده است ریصورت گرفته است که چند مورد آن در ز تیاز معنو یمتعدد فیتعار

انسان با خدا و عالم  وندیپ تیاست. معنو یفطر یهاشیو گرا یدرون یازهایپاسخ مثبت به ن ت،یمعنو

است.  یزندگ یمعنا افتنی یمداوم برا یوجو جست تیمعنو .دادن است کیزیا و متافنالت را به معباطن و اص

 یشخص یموجود و نظام باورها یعیطب یروهایوسعت عالم و ن ،یو ژرف از ارزش زندگ قیدر واقع، درک عم

 یهاواژه به صورت نیوجود ندارد و ا تیونبالغ و جامع از مع فیتعر کیکه  افتیدر توانیم نیاست بنابرا

 (. 1394 ،یستوده آران ؛2000، 2)مایرشده است  فیگوناگون تعر

 

  معنویت و رهبری -1-6-3-1

(. واژه معنویت و رهبری در 2008، 3ای هستند )ال ارکوبیهای پیچیدهمعنویت و رهبری هر دو، سازه

وان یک موضوع پژوهش جدید ( و به عن2000، 4دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است )گیبسون

اند. درباره آن مطالعه کرده( و دانشمندان فراوانی 2005و همکاران،  5است )دنتدر تئوری رهبری بیان شده

، (2003، 6)رابینزاست  یدر رفتار سازمان یشدن به موضوع عموم لیدر سازمان در حال تبد تیموضوع معنو

، 7یا)فر وجود دارد یرهبر یهایکار و تئور طیدر مح تیمعنو نیب یقابل توجه یپوشانکه هم یبه طور

 ییجدا نیانگاشته شود. ا یامروز یهاسازماندر  ریناپذ ییجدا یبه عنوان عنصر دیبا تیمعنو (.2003

)آیدین  است یرونیو ب یدرون یهاتیاز موفق یبه سطوح باالتر یابیتوسعه در جهت دست یبرا یعامل ،یریناپذ

واضح  یاند که سازگاردهیرس جهینت نیخود بد یهایدر بررس زی( ن۲۰۰۵) همکاراننت و . د(2009، 8و سیالن

                                                           
1. FreShman 

2  . Mayer 

3. Al Arkoubi  

4  . Gibbson 

5  . Dent 

6  . Robbin 

7  . Fry 

8  . Aydin & Cylan 



19 

 انی( ب۲۰۰۵) 1ویر یگرید یوجود دارد. در بررس یاعمال رهبر یاثربخش و یمعنو یهاارزش نیب یو روشن

 یرواند، را در نظر گرفته یو فروتن یهمچون صداقت، درستکار یمعنو یهاکه آرمان ییهاکرده ارزش

 .(2011ی و همکاران، ا)فر هستند رگذاریتاث یرهبر تیموفق

 یرهبر وهیکاربرد در ش یبرا تیمعنو یشاخصها - 1-6-3-2

در  " یاند. مثال فراکرده فیتعر یدر رهبر تیمعنو یرا برا یگوناگون یهاشاخص یپژوهشگران مختلف 

و  گرانی، صداقت، احترام به د۲۰۰۵در سال  ویر ایکرده است و  یرا معرف دیصداقت و ام ،ی، دوست۲۰۰۳سال 

به نقل از  (2002و همکاران،  2)مارولروانیخوب گوش دادن به پ گرانید ایاست و را مطرح کرده یدرستکار

( ۱۳۸۹) ییرزایرا مد نظر قرار داده اند. بهرام م( 2000، 3)دلیچ روانیستودن پ ( و۱۳۸۹)ییرزایبهرام م

کند، به  ییسازمان اجرا در یرا تا حدود یمعنو یها رهبربه کار بستن آن اب تواندیم ربکه ره ییهایشاخص

 :داندیم لیشرح ذ

 روانشیپکه با  یدر روابط گریعبارت د به ای روانشیرهبر در رابطه با پ نکهیا یمعنا هیاعتماد:  -۱ 

 د.کن هیکتکارها آنان در  تیانتخاب رابطه( به آنان اعتماد کند و بر شخص ی)به معنا کند یبرقرار م

انتقام،  یهانهیا بر گزرگذشت  روان،یدر مقابل رفتار پ نشرهبر در هنگام واک یعنی گذشت: -۲ 

 .دهد حیترج یطلب نهیحسادت و ک

ان حرف نچو  دیگویم تشیرهبر چنان رفتار کند که شخص نکهیا یبه معنا و صداقت: یدرست -۳

 .یبیو ترک یلیتحلوع مختلف دارد: نکه دو  دیگویبزند که دلش م

 تدایطرات و تهداو در مقابل خ یکیزفی ییرهبر به عالوه توانا یو روح یذهن ییتوانا شجاعت: -4

 .دهدیم لیعنصر شجاعت را تشک ،یداخلو یخارج

انچه ها را درک کند، چنرا حدس بزند و آن گرانیدر رفتارش، احساسات د دیرهبر با یعنی: یهمدل -۵

 .آنان شاد یشود و در شاد کیغم آنان شر زدریاو ن

                                                           
1  .  Reave 

2  . Marvel 

3  . Dillich 
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 ییبسزا ریتاث تواندیم روانیو احساسات مثبت رهبر در قبال پ یخوش قلب و عطوفت: یمهربان -۶

 داشته باشد.  یو تیموفقدر

ت ه حضرباشد جز فرمود تواندینم یزیشاخص چ نیا حیتشر یمثال برا نیبهتر انصاف در رفتار: -۷

د خو یچه را برانآو  د،یهم بپسند گرانید یبرا دیپسندیخود م یچه را برانآ: ندیفرمای)ع( که میعل

 . دیهم مپسند گرانید یبرا د،یپسندینم

به  دنیرس یبرا دیبا یحل کند. و تیاقل شکاحد اتمام مشکالت خود را ب دیرهبر باصبر و تحمل:  -۸

حت ت یراحت به دیاشد. او نباو تحمل داشته ب ستدیگرفته، در مقابل تمام موانع و مشکالت با شیاهداف در پ

 . ردیو احساس مخالفت طرف مخالف قرار بگ أسی ریتاث

در  دینبا چگاهیو ه ودش یمستول یگاه اجازه دهد که تکبر و دروغ بر و چیه دیرهبر نباتواضع:  -۹

 گستاخ باشد.  روانشیمقابل پ

خالصه  یهگرو ای یهداف سازمانه اب دنیخود را تنها در کار و رس یرهبر ندیفرا دیرهبر نبا تنوع: -۱۰

ت قدر دیجدبر ت تا عالوه ردیبه کار گ روانشیپ یرا برا یرحفم ایسرگرم کننده  یهاتیفعال دیکند، بلکه با

 تازه نفس گرداند. یو ذهن یها را از نظر روانآن کاره یبرا

 یواقع یه معنابام را تواند احتریاست که رهبر م گرانیدر احترام گذاشتن به د: گرانیاحترام به د -۱۱

 .( کسب کندییای)و نه احترام ر

ل بالفع زنده کردن و یعوامل برا نیتریاز اصل یکیتوان گفت که یبه جرات م :گرانیستودن د -۱۲

 .ستکار آنان ا شیاز آنان و ستا دیو تمج فیتعر روان،یپ ییمؤثر در باالبردن کارا صفات کردن

بنا  یدارانحراف و جانب چیخود را بدون ه یهاقضاوت ه رفتارها وک یستیرهبر با رفتار عادالنه: -۱۳

 خود قرار دهد. ماتیگرفتن تصم یبرا یاهیپا را نهد و عدالت

ها در خوب آن ییتوان توانایرهبران را م یاصل یاز هنرها یکین: خوب گوش دادن به پیروا -14

 دقصا یابر روانیپ زشیانگ یعوامل برا نیتریاز اصل یکیدانست. خوب گوش دادن  روانیگوش دادن به پ

 .(۱۳۸۹ ،ییرزایدر صحبت کردن است )بهرام م ودنب
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  یمعنو یرهبر 1-6-4

ن سازما کی جادیاست که به منظور ا یتحول سازمان یبرا یعل هینظر کی یمعنو یرهبر یتئور

 ،یوندر زشیانگ یالگو یبر اساس یمعنو یرهبر هیبه وجود آمده است. نظر یمحرک درون کیبا  رندهیادگی

دف ست. ها یو بقاء معنو یدوست عبه تحقق هدف، نو مانیاز چشم انداز، ا یبیاست که ترک افتهیتوسعه 

نوع  نیاورد. آآنان را فراهم  یاست تا موجبات بقاء معنو روانیپ یاساس یازهایتوجه به ن ،یمعنو یرهبر

 تیهمکه دارند، ا یرا درک کنند و به شغلشغل خود  یواقع یشود که کارکنان معنایموجب م یرهبر

 رانهمکا ریدهد که شغلشان از نظر سازمان و سایم ستاحساس د نیها ابه آن ن،یهمچن)معناداری(؛ دهند

 .(۱۳89 بهرام میرزایی،) (تیدارد )عضو تیاهم زین

راد، اف یاو منافع قابل توجه آن بر یمعنو یرهبر نهیدر زم یشیتوجه رو به افزا ریاخ یهاسال در

ور ال ظهسازه در ح کیبه عنوان  تواندیم یمعنو یها و جوامع صورت گرفته است. رهبرها، سازمانگروه

 یمعنو یاز رهبر یفرا فیر(، تا به امروز، تع۱۳۹۳ ،یشود )آرائ دهیکار د طیدر مح تیتر معنوگسترده افتیدر

از  (2005ران، )دنت و همکا ار را فراهم کندک طیدر مح تیو معنو یرهبر فیتعر نیالزم ب وندیممکن است پ

)ریو،  باشدیم تیو عضو یمعنادار قیاز طر یاحساس بقاء معنو کی یمعنو ی( رهبر۲۰۰۳) ینظر فرا

 است:  زیامر مستلزم دو چ نیا( 2005

 .کنندیم تیو اهم یمنداحساس معنا، هدف روانیکه در آن رهبر و پ یرتیو بص نشیخلق ب -1

 رهبر و نوعان که به موجب آنعشق به هم یهاارزش یبر مبنا یخلق فرهنگ سازمان و یبرقرار -2

 گرانیو د از خود ریقرار گرفتن، مراقبت، توجه و تقد یدرک شدن، مورد قدردان ت،یاحساس عضو روان،یپ

 (2003)فرای،  دیننمایم

 یو معنا در زندگ ییاون خودشکوفچسازمانشان هم یمهم برا یهایژگیاز و یبه برخ یمعنو رهبران

مشارکت در سازمان و  یبا دانش برا یکارکنان ،یمعنو ی. رهبر(2009)آیدین و سیالن،  بخشندیم نانیاطم
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عشق به  افتیرکارکنان جهت د یبرا یانهیزم نیکند. همچنیمهم فراهم م یهایریگمیتصم یبا قدرت برا

 در چشم انداز مانیبا ا دیام قیاز طر یدرون زشیانگ یبرا ییکند که به نوبه خود مبنایم جادیا ینوع دوست

 (.2011)فرای و همکاران،  است سازمان

 معنوی تعریف رهبری -1-6-4-1

 یانیدر م یبه طور جد یالدیم ستمیقرن ب یانیپا یهااست که در دهه ییکردهایاز رو ،یمعنو یرهبر

مشارکت  ،یرهبر یگزارخدمت یالگوها شامل یمعنویاست. نهضت رهبرمطرح شده تیریو مد یرهبر ینظر

بیشاپ و )است  دهگزار بنا نهاده شخدمت یآنان است و بر اساس فلسفه رهبر یدادن کارکنان و توانمندساز

مداخله در امور،  یبه جا یسازمان یهاتیاست که در برخورد با موقع یکس یرهبر معنو (.2001، 1شال

 یو بجا یرسازیاقدام، تصو یاستقالل؛ بجا ت،یاعمال محدود یاعتماد؛ بجا ،کنترل یبجا ؛یبخش رتیبص

 (.2001، 2)هیبرت و کلتدهد یاز خود نشان م یمودن، فروتننمطرح 

نسبت  گرن یکل دگاهید گران،یاست که به ارائه خدمت به د یرهبر ینوع یمعنو یربره گریبه عبارت د

 کار جیتانو  قایاشت مان،یا یمعنو رانباقع رهدارد. در و دیمشترک تاک یریگمیو تصم یتوسعه فرد ،به کار

 یمعنو یهبررعمده و نماد  یژگیسه عنصر به عنوان و نی( از ا۲۰۰۲) شمنیدهند که فریخودشان را بروز م

 خواهندیکنندگان مکه در آن همه شرکت نندیبیرابطه م کیرا به عنوان  یرهبر ی،کند. رهبران معنویم ادی

دار و گله محمدی) کمک کنند هاتیدر فعال ییخود شکوفا ایرا در توسعه خود و  گریکدیبه رشد برسند و 

 (۱۳۹۴همکاران، 

که  یبه موازات روان،یاست که در آن رهبران و پ یندیفرآ یمعنو ی(، رهبر۲۰۰۳) 3از نظر ماکسول

است که  یندیفرآ یمعنو یرهبر نی. همچنگذارندیم ریتأث گریکدیبر  ابد،ییارتباطات در طول زمان تکامل م

 یازهایتوجه به ن یمعنو یدارا است. هدف رهبر زیو اصالح نهادها را ن یاجتماع یهاستمیس رییقدرت تغ

که  شودیباعث م یمعنو یرهبر نیچنهآنان را فراهم آورد.  یبقاء معنو باست تا موج روانیپ یاساس

ها به آن نیقائل شوند. همچن تیند، اهمکه دار یشغل یشغل خود را درک کنند و برا یواقع یکارکنان معنا

                                                           
1  .  Bishop & Schol  

2  . Hiebert & Klatt 

3  . Maxwell 
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 ان،ی)نرگس است تیاهم یدارا زیهمکاران ن ریدهد. که شغلشان از نظر سازمان و سایاحساس دست م نیا

۱۳۸۶.) 

 یکنانکار ،یانسان یهابراساس ارزش یفرهنگ یهانهیزم جادیکارکنان و ا ختنیبرانگ یبرامعنوی رهبری

 .(۱۳۹۴، گله دار و همکارانمحمدی ) کندیم تیباال ترب زهیو با انگ باال، متعهد یورفعال با بهره

 و ندهیه آبت بخود نس روانیبه پ دبخشیام یدگاهید جادیالقا و ا دن،یالهام بخش قیاز طر یمعنو یرهبر

 یافتنیت ا دسچشم اندازه نیکه ا یارتباط، به طور یو برقرار یآرمان یبه وجود آوردن چشم انداز نیچنهم

 (.۱۳۹۴ ،ی)ستوده آران کنندیم قیو تشو بیخود را به تالش ترغ روانیپ ،باشند زین

 

 های راجع به رهبری معنویدیدگاه -1-6-4-2

بروز  یرهبر یهادر گونه تیمعنو دگاه،ید نیوجود دارد. در اول یو رهبر تیراجع به معنو دگاهیسه د

ه که است ال نشان داده شدثار است. به طور مگزخدمت یرهبر نهیزم نیمثال خوب در ا کیکند. یم دایپ

ه کار بامعه در سازمان خود و ج گریخدمت کردن به افراد د یرا برا روانیپ یمعنو یهارهبر چگونه ارزش

ارتباط  گزار با همخدمت یرهبر یرهبران و رفتارها تینمودند که معنو انیاز پژوهشگران ب ی. برخردیگیم

 نیابتدا ا است یضرور یو رهبر تیمعنو نیدوم به منظور نشان دادن ارتباط ب اهدگیدارند. بر اساس د یمثبت

 (.۱۳۹۰ ،ینعمت) باهم ندارند یوجه اشتراک چیدو ه نی. امیکن زیرا متما واژه دو

 یر بعضد تیکرد که معنویاول تنها فرض م دگاهید رایاول متفاوت است ز دگاهیدوم نسبت به د دگاهید

وند، فته شوان دو نهاد جدا در نظر گرندو مفهوم به ع نیا یشود. وقتیم دایپ یرخاص رهب یهااز گونه

 تیوشود. معنیم یرهبر یاثربخش شیموجب افزا تیشود. معنویپژوهشگران متفاوت م یهاو نگرش هادگاهید

 ،ینعمت) اردگذیمریرهبران بر کارگزاران و سازمان تاث تیدارند. معنو یارتباط درون کی نیآفرتحول یو رهبر

۱۳۹۰.) 

 نیاعتماد متقابل را ب ت،یمعنو نیخورده است و همچن وندیرهبران پ تیبا معنو نیآفرتحول یرهبر

را به وجود آورند  یطیخود، مح یممکن است با اتکاء به منابع معنو رانبدهد. رهیپرورش م روانیرهبران و پ

را بر اساس شکل  یو رهبر تینومع نیسوم؛ ارتباط ب دگاهیبهره ببرند. د تیکه در آن افراد بتوانند از معنو
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رهبر  رایکه بحث شد، متفاوت است ز ییهابا مدل یکند. مفهوم رهبر معنویم یابیارز یرهبر معنو یریگ

 تیاست که از معنو یاز رهبر یدر آن نفوذ کند، بلکه نوع تیکه معنو ستین یاز رهبر یخاص یگونه یمعنو

کسب و کار استفاده  نهیو سود در زم ییکارا شیچون افزا یموضوعات ای یداف خاصبه اه یابیبه منظور دست

 .رهبر است یژگیو ایمشخصه  کیبلکه  ستین لهیوس کی تیهستند که معنو یمدع یکند. رهبران معنویم

، ودش یهمگام م گرانیبگذارد بلکه در عوض با د ریتاث تیمعنو لهیبه وس گرانیندارد بر د یضرورت یمعنو رهبر

 نیکند که ایم دایپ رییرهبر تغ اتیاز ذهن یلی. خستین یاز رهبر یخاص ینوع قتاًیحق یرهبر معنو نیبنابرا

 شیخو یممکن است با اتکاء به منابع معنو یگذارد. رهبر معنویم ریتاث گرانیبر خود و د ات،یذهن رییتغ

ممکن  رییتغ نیمتحد کند. ا تیرمأموچشم انداز و  کیدهد و کارکنان را به سمت  رییرا تغ شیخو تیذهن

 (.۱۳۹۰ ،ینعمت) شود یکننده معنو تیهدا کیبه  ریاز مد ینقش رهبر رییاست باعث تغ

 

  یمعنو یرهبر یمؤلفه ها -۱-6-4-3

 :ش کندکردن آنان تال یاتیعمل یباشد و برا ریز یهاییحائز توانا دیدر واقع با ،یرهبر معنو

 نفوذ ن،یریسا مقصد مشترک، توانمند کردن جادیا نده،یاز آ یشم اندازچ جادیمشترک، ا یارزشها جادیا

 ،یمراد و یعفرج ی)عابد گرانیدر خود، سازمان و د یگزار، تحولخدمت ،ینشیو ب رتیبص گران،یدر د ریتاث و

1385.)  

 :کرده است که عبارت اند از یمعرف یمعنو یرهبر یهفت بعد را برا( ۲۰۰۳) یفرا

ته شده شناخ یرهبر اتیموضوع مهم در ادب کیچشم انداز به عنوان  ۱۹۸۰ یر دههدچشم انداز:  -۱

که  ییهایتراتژو اس یتوسعه تکنولوژ یهاتر شدن چرخهکوتاه ،یجهان دیرقابت شد لیرهبران به دل رایاست. ز

. اشندبیها مسازمان ندهیبه آ شتریبه واسطه رقابت به سرعت در حال منسوخ شدن هستند، مستلزم توجه ب

 مانیو ا دیدهد و امیکند، به کارها معنا میآن را منعکس م یهاسازمان و آرمان یچشم انداز مقصد واحدها

 خلق یرابراد تالش اف ییروشن از چرا یریبه همراه تفس ندهیاز آ یریکند. چشم انداز به تصویم قیرا تشو

 .(۱۳۹۳ ،یئراآاشاره دارد ) یندهایآ چنان
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از  ومترادف است  یکوکاریاست که اغلب با ن یاواژه یدوستعشق به نوع: یوستدعشق به نوع -۲

 یرهبر گردد. دریم انینما گرانیاز خود و د یتشکر و قدردان ،یرخواهیخ ،یوفادار رینظ ییهاارزش قیطر

ه و توج سطهبه وا یو خوشبخت یبهروز ،یهماهنگ ت،یعبارت است از: حس تمام یعشق به نوع دوست یمعنو

 .(۱۳۹۰ ،یلی)خل گرانیاز خود و د یو قدردان یدلواپس مراقبت،

 یالقتفکر از نظر اخ یهاها، مفروضات و روشاز ارزش یهامجموع ینوع دوست ایبه هم نوع  عشق

 رب. رهدشیم آموزش داده دیجد یگروه به اشتراک گذاشته شده و به اعضا یاعضا لهیکه به وس باشدیدرست م

 یگو زند خود به یقیشود که افراد توجه عمیدر درون سازمان موجب م یگ نوع دوسترهنف با رواج یمعنو

 یهاکهبشود که شیامر موجب م نیبرقرار کنند، که ا گرانیبا د یگذشته خود داشته باشند و روابط مطلوب

 ه رشد وب تیهانو در  ندیکارکنان خود توجه تما قیو عال ازهاین هیرهبران  رد،یافراد شکل گ نیب یارتباط

 (.۱۳۹۳ ،یئ) آرا ندیتوجه نما تیو مسئول اریاخت ینان جهت واگذارآ توسعه

که  ییهازیه چو اعتماد ب میرا دار شیکه آرزو ییزهایبه چ نیقیو  نانیاطم مان،یا :مانیو ا دیام -۳

 وجود یهانبرش اثبات یاست که برا یزیاعتقاد و باور راسخ به چ مان،یا قتیباشد. در حقیشوند، مینم دهید

 (.1390ی، لیاست )خلوجودش را ثابت نکرده یو ماد یکیزفیو شواهد  ندارد

 یاد دارا. افربخشدیم قتیحق دیبه ام مانی. اابدیتحقق  میاست که انتظار دار یزیشوق به چ زین دیام 

رند دا یروشن نشیبه آن ب دنیاست که به سمت آن در حال حرکت هستند و نحوه رس یمقصد دیو ام مانیا

 (.1390ی، لی)خل مواجه شوند ماتیو تامال هایبه اهدافشان دوست دارند که با سخت دنیرس یبرا و

 که شغلشان دهدیاحساس را م نیدر سازمان به کارکنان ا یمعنو یوجود رهبر نیهمچن :تیعضو -۴

ظر نم از مه یاراحساس داشتن ک یعنی(؛ تیاست )عضو تیاهم یدارا زیهمکاران ن ریاز نظر سازمان و سا

 تیان تقومکاره ریخود و سا نیرا ب تیمیشود که کارکنان جو اعتماد و صمیهمکاران باعث م ریسازمان و سا

 میتصم ندیرآکارکنان خود را در ف تیشود و در نها لیرهبران و کارکنان تسه نیو توسعه دهند، روابط ب

مک همکاران خود در سازمان ک ریو ساو مسئول احساس کنند و به رهبران  کیسازمان شر یهایریگ

 (.1394 ،ی)ستوده آرانندینما

شغل خود را درک کرده و  یواقع یکه کارکنان معنا گرددیموجب م یمعنو یرهبر: یمعنادار -۵
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کارکنان باعث  دیکار از د یادارنو مع تیاهم نیعی(؛ یادارن)مع قائل شوند تیکه دارند اهم یشغل یبرا

 یآت و یعلف تیو موقع طیشرا لینسبت به شغل خود داشته باشند؛ قدرت تحل یرشتیکه شناخت ب شودیم

)ستوده  داشته باشند یشتریب یباالتر آمادگ یهاتیمسئول رشیپذ یبرا تیدهند و در نها شیسازمان را افزا

 .(۱۳۹۴ ،یرانآ

 نیده است اش ریبه کار هوشمندانه تعب یوربهرهو بهبود مستمر )بازخورد عملکرد(:  یوربهره -6

 نیرد، اود ببس نهیابع به گونه بهنسازمان هوشمندانه عمل کند و از ماست  یآن است که کاف انگریب فیتعر

 شهیمه یرسد و با نوآوریبه انتها نم یوردر بهره یعنیاست. بهبود مستمر  یورروش بهبود بهره نیبهتر

 (.1390، ری و سعدآبادیباق) افتی توانیم یوربهره شیافزا یرا برا دیجدی هاراه

و  ازین ل،یاست که نشان دهنده تما یحالت روان کینگرش و  کی یتعهد سازمان :یتعهد سازمان -7

ها و اهداف سازمان و به ارزش یوفادار نی(. بنابرا1390، یسازمان است )باقر کیدر  تیالزام جهت ادامه فعال

هد (. در تع۱۳۸۸ و همکاران، ی)موغل نامندیم یسازمان به ماندن در سازمان را تعهد یتعلق و وابستگ نیهمچن

مانند و یم وفادار خورده و به سازمان وندیپ گریکدیبه  تیو عضو یمعنادار یافراد با احساس یسازمان

 )فرای و انندباقی بم دارند یبر ارزش و عشق به نوع دوست یمبتن ییهاکه فرهنگ ییهادر سازمان دنخواهیم

 (2011همکاران، 

 

 یتعهد سازمان -1-6-5

 یتعهد سازمان میو مفاه فیتعار -1-6-5-1

 نیتریشده است. معمول فیمتفاوت تعر یهاوهیبه ش یرفتار سازمان گرید میمانند مفاه یتعهد سازمان 

به سازمان در تظر  فیعاط یوابستگ یرا نوع یاست که تعهد سازمان نیا یبرخورد با تعهد سازمان وهیش

در کارها  رد،یگیخود را از سازمان م تیاست، هو تعهدکه به شدت م یفرد وه،یش نیا یساس. برارندیگیم

سازمان  یهاارزش رشیرا پذ یتعهد سازمان .بردیدر آن لذت م تیو از عضو زدیآمیمشارکت دارد و با آن در م

انجام کار و  یبرا لیتما ،زهیآن را شامل انگ یریگاندازه یارهایکنند و معیم فیشدن با سازمان تعر ریو درگ
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با اهداف و  یعاطف یوستگیو پ تیحما یرا به معن یدانند و تعهد سازمانیسازمان م یهاارزش رشیپذ

 «گریبه اهداف د یابیدست یبرا یالهیوس»آن  یابزار یهاسازمان، به خاطر خود و دور از ارزش کی یهاارزش

 (.1381ی، کنند ) جاودانیم فیتعر

ه شغول بافراد نسبت به کل سازمان که در آن م یمنف ای تمثب یهاعبارت از نگرش ینتعهد سازما 

خود را  زمانآن سا قیدارد و از طر یقو یوفادار ینسبت به سازمان احساس یشخص یکارند. در تعهد سازمان

 ایول اصه ب یندییپا یتعهد به معن دیگویم نیدرباره تعهد چن یمطهر دیشه .دهدیقرار م ییمورد شناسا

و  ه به عهدست کا یباشد. فرد متعهد کسیها مبه آن داریها معتقد است و پااست که انسان به آن ییقراردادها

 انتیبسته است ص مانیها پحفظ آن یبرا ها ورا که به خاطر آن یخود وفادار باشد و اهداف مانیپ

 .(1392)معصومی، کند

رتبط زمان مفرد را به سا تیکه هو ینیجهان ب ای: نگرش کندیم فیتعر نیرا چن یشلدون تعهد سازمان

به  شیوخ یرو وفادا روین یو اعطا یاجتماع یبه زندگ لیرا تما یکند. کانتر تعهد سازمانیوابسته م ای

 قیز طرود و اآن فرد با اعمال خ دراست که  یتعهد حالت کیساالنس دهیداند. به عقیم یاجتماع یهاستمیس

ها جهت دهد. نآرا در انجام  شیتداوم بخشد و مشارکت مؤثر خو هاتیکه به فعال ابدیید ماعمال اعتقا نیا

 یبه نقش یداند، وابستگیها و اهداف سازمان مبه ارزش زیو تعصب آم یعاطف یوابستگ یبوکانان تعهد را نوع

 (1392معصومی، ) آن یسه جدا از ارزش ابزارنف یها و اهداف و به سازمان ففرد در رابطه با ارزش

 شده است: فیگونه تعر نینگرش اغلب ا کیبه عنوان  یتعهد سازمان 

 به ماندن در سازمان. یقو لیتما -۱ 

 سازمان. یفوق العاده برا یبه اعمال تالش لیتما -۲

 (. ۱۳۷۷ ،یها ) عراقارزش رشیبه پذ یاعتقاد قو -3 

ستفاده شده است که عبارتست از تعهد ا یتعهد سازمان یمدل سه بخش کیاز  قاتیاز تحق یدر برخ

 (.1392)معصومی، " 3و تعهد مستمر 2یهنجار ای یغیتعهد تکل ،1یعاطف

                                                           
1. Affective Commitment 

2. Normative Commitment 

3. Continuance Commitment 
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 لهیبوس زیو ن یسازمان یهاقبول ارزش قیسازمان که از طر کیبه عنوان تعلق خاطر به  یاطفتعهد ع

ان به سازم ر اندازه عضوشود. به عنوان مثال هیم فیگردد، تعریدر سازمان مشخص م یبه ماندگار لیتما

 تیه عضوادام به لیمتما نیها را قبول داشته باشد و همچتمند بوده و آنعالقه یسازمان یهافرهنگ و ارزش

 .(1392)معصومی، به سازمان دارد فیدر سازمان باشد به همان اندازه تعهد عاط

آن  یهاتیسازمان و فعالاز  تیحما یدرک شده برا هیفوظ کیبه عنوان  «یهنجار ای یفیتعهد تکل»

و  تیفعال ادامه کنندیماندن در سازمان بوده و افراد فکر م یو الزام به باق نیاحساس د انگریشود و بیم فیتعر

 تیسازمان خود حما یدیولت است که بر گردن آنهاست. مثاًل هر قدر فرد از محصول ینیاز سازمان د تیحما

تعهد »است.  یهنجار ای یفیتعهد تکل یبه همان اندازه دارا دیمان یانبیآن پشت اتیاز عمل یکل کند و به طور

از دست رفته  یهانهیسازمان است. ) هز کیاز دست رفته در  یهانهیهز افتنی شیاز درک افزا یناش« مستمر

که در صنعت نفت صرف  یهانهیاشند، مثل هزنب افتیقابل باز هپروژه ک ای تیفعال کیعبارت است از مخارج 

 نیچن شیتعهد مستمر باشد نسبت به افزا یدارا یاگر کس نیرسند( بنابرایبه نفت نم یشود ولیفر چاه مح

کنند که یم شنهادی( پ۱۹۸۷) " 1 رزیو است چ( و کا۱۹۷۴حساس خواهد بود. پورتر و همکارانش ) ییهانهیهز

 شود که تعهد به طوریفرض م رایدهد، زینگرش و رفتار را نشان م نیرابطه ب است ممکن «دتعه»مغهوم 

ارائه شده است. « تعهد»درباره  یاوتفمت یظرن یهادگاهید نیمخصوص کارکنان است. همچن ینسبتًا ثابت

 گرید میاهفدسته م کیآن از  یاصطالح را کنار گذاشته و به جا نیبهتر است ا دیگوی( م۱۹۷۷) " 2هال

. (1392)معصومی،  شوندیچند جنبه از تعهد مربوط م ای کیبه  میاهفم نیکه هرکدام از ا میده کنفااست

در بکار  یاجتماع نیمسئول لی: تمالیاز قب یگوناگون یهادهیپد فیبعنوان مثال، اصطالح تعهد در توص

 ،یدر مقابل اعمال رفتار یالتزام شخص کی ،یاجتماع یهاستمیها به سنآ یانداختن توان خود و وفادار

 ردیگیمورد استفاده قرار م، دارد شیبرا یکه آن وابستگ یصرف نظر از سود مانزسا کیمؤثر به  یوابستگ

 یبه عنوان عامل مهم یتعهد سازمان ینگرش کل ،یقیدر متون تحق رایتعهد اخ تی. اهم(1392)معصومی، 

 یقل به بایتما یبرا یکننده خوب ینیب شی( و پ۱۹۹۲)لوتانز،  یرفتار سازمان ینیب شیدرک و فهم و پ یبرا

به هم هستند  کی) نگرش ( نزد یدو طرز تلق ت،یمانند رضا یبندیدر شغل آورده شده است. تعهد و پا ماندن

                                                           
1. Koch & Steers 

2. Hall 



29 

 یامدهایتوان پیم یبندیتعهد و پا نیگذارند. همچنیاثر م بتیو غ ییمانند جابجا یمهم یکه بر رفتارها

که در کار خود دارند،  یشتریظم بند. هستن یبندیتعهد و پا یکه دارا یداشته باشد. کارکنان یمثبت و متعدد

بتوانند به انحاء مختلف تعهد و  دیبا رانیمد نبنابرای د.کننیکار م شئریمانند و بیدر سازمان م یشتریمدت ب

 (.1392)معصومی،  دییمانگوناگون آن را حفظ  یهاکنند و از راه ترشیان را بنکارک یبندیپا

از  یدارو تعهد حداکثر بهره بر یستگیو شا تقایل یشخص رگدارد ای( اظهار م۱۳۷۰) یمطهر دیشه 

 دیبان، ا ندارندر یتگسیو شا اقتیتعهد، ل نیگر چناشدن را دارد و  ریرا داشته باشد، رشد مد هیامکانات و سرما

 به او محول شود. یتیمسئول نیچن

بر تعهد و  رانیمدکه  یهنگام» : سدینو یم نیچن ریمد یدر مورد تعهد اخالق 1یوانیسرج یتوماس، ج 

 کیهر فرد را با  گاهیکنند که جایم جادیا یمالحظات ارزش ینوع زیاتکاء دارند. قبل از هرچ یقدرت اخالق

ها را به تیمسئول رشیخود و پذ فیکند که وظایمشترک مشخص م یهاها و ارزشآل دهیسلسله افکار ا

است.  رانیمد یهاوشتهندر  یاصل یموضوع تعهد شهی(. اند۱۳۷7 ،ابطهیدهند ) یه انجام منمتعهدا یقیطر

مالک تعهد  یاست و کارکنان براساس یبر آن متک یاست که سازمانده یاساس یهااز ارزش یکی شهیاند نیا

 یلیتعط یروزها ایاضافه کار خواهد کرد؟ آ ای: آ لیاز قب دیآیبه عمل م ییهاشوند . اغلب پرسشیم یابیارزش

را سرگرم خواهد کرد؟ اغلب  یشغل یداوطلب آت ایرود ؟ آیو زود م دیآیم رید ای؟ آ مدآ بر سر کار خواهد

 نیهمچن(. 1392)معصومی،  ام داردت یضرورت یسازمان یاثر بخش یتعهد برا نیعتقاد دارند که اا رانیمد

 ییرکنان کاراکه کا نیا یدهد براینشان م یو آموزش یادار ،ینظام ،یصنعت یهامطالعات مختلف در سازمان

از  ییباال یکه خشنود نیعالوه بر ا یستبایماندن در شغل خود داشته باشد م یبرا یتریقو لیو تما شتریب

به انجام  ییباال تعهد یاحساس نیمچنبرخوردار باشد و ه زین یشغل یگتشغل خود داشته باشند از دلبس

 .شودیم یو از خود گذشتگ یاز شغل قیمدرک ع ت،یمسئول یخود موجب احساس نیکه ا ند،یمانخود  فیوظا

نشأت  موفق است رانیمد یمشترک تمام یژگیکه و یاز تعهد تیریتوان گفت که کمال مدیدر مجموع م

 (.1392)معصومی، گیرد می

 

                                                           
1 . Thomas .J .Sergivanni 
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Investigate the mediator role of work ethic in relationship 

between spiritual leadership style and organizational 

commitment in employment of the Sports and Youth 

Department (A Case Study: Ardebil province) 

 

Nasrin Azizian kohan 

  Ghaffar karimianpour, Masoud darabi 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the mediator role of work ethic in 

relationship between spiritual leadership style and organizational commitment in 

employment. Study is applied and the research method was descriptive correlational 

(SEM). Statistical population of this study comprised all of Ardabil Youth and Sports 

Department personnels. From among this population, by using random sampling 

method, 152 employer were selected. For data collection spiritual leadership style 

questionnaire, work ethic questionnaire and organizational commitment questionnaire 

was used. The content validity of the questionnaire was approved and realability of 

questionnaires Respectively 0/81, 0/84 and 0/91 is obtained. For data analyze spss 

softwar (mean, Standard Deviation, person correlation coefficient and k-s test) and 

LISREL saftwar was used. The results showed that direct effect of the spiritual 

leadership on work ethic (0/36) and on organizational commitment (0/38) is significant. 

Also work ethic had a diredt effect on organizational commitment (0/25). The mediator 

role of work ethics in the relationship between spiritual leadership and organizational 

commitment was significant (0/09). Therefore, it can be concluded that spiritual 

leadership and work ethics may be taken into account as one of the important factors 

organizational commitment. 
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