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 چکیده 

  

ه آماری پژوهش را کلی یروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با تأکید بر معادالت ساختاری بود. جامعه    

تصادفی ساده و  یریگنمونه، که از این جامعه با روش دادندیمنفر تشکیل  1923معلمان شهر ایالم به تعداد 

 بر اساس سه پرسشنامه هاداده یآورجمعنفر انتخاب شد.  340ای به حجم بر مبنای جدول مورگان نمونه

ر کاری شافلی و باک خاطرتعلقو پرسشنامه  و گوشال تیناهاپ یاجتماع هیسرما ،و همکاران یفرا یمعنو یهبرر

به دست آمد. روایی سازه  87/0و  91/0،  90/0به ترتیب:  هاآنصورت گرفت که ضریب آلفای کرانباخ 

 SPSS فزارانرمدو  یریکارگبهبا   هاداده لیوتحلهیتجزاز طریق تحلیل عاملی تأییدی تعیین شد.  هاپرسشنامه

 یمثبت و معنادار میاثر مستق ی مدیران مدارسمعنو یرهبرصورت پذیرفت. نتایج نشان داد که  LISRELو 

ی ارک خاطرتعلقبر  یمثبت و معنادار میاثر مستق یدارا یاجتماع هی. سرمامعلمان داشت یکار خاطرتعلقبر 

 خاطرتعلق ریبر متغ یمثبت و معنادار م،یرمستقیغ اثر یاجتماع هیسرما واسطهبه یمعنو یرهبربود.  معلمان

معلمان بود. بنابراین رهبری معنوی به همراه نقش میانجی سرمایه اجتماعی دارای نقش مؤثری در بهبود  یکار

ی کار خاطرتعلقتوجه به رهبری معنوی و سرمایه اجتماعی جهت بهبود  رونیازاکاری معلمان است.  خاطرتعلق

 معلمان ضرورت دارد.
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 همقدم

رکن  عنوانبهمهم و مؤثر در دنیای کنونی اسات که  یهاساازماناز  وپرورشآموزشساازمان     

شمار  شور به  شرفت یک ک سعه و پی صلی تو سازمان  رودیما صر کلیدی این  و معلمان از عنا

. با توجه به تأثیر نوع کنندیمهستند که نقش اساسی در مسیر تربیت نیروی انسانی جامعه ایفا 

و نیز الگو و سرمشق  وپرورشآموزشنگرش و رفتار معلمان در تحقق کارآیی و اثربخشی سازمان 

یک  عنوانبهکاری معلمان  خاطرتعلقعشاااق، عال ه، انگیزه و  ربازید، از هاآندانش آموزان بودن 

مالکی برای انتخاب معلمان از سااوی والدین و  عنوانبهبوده اساات و  موردتوجهویژگی برجسااته 

(. Lavy & Naama-Ghanayim, 2020)اسااات شااادهانیبیکی از فاکتورهای اثربخشااای آنان 

شخص از تمام وجود خویش در ایفای  خاطرتعلق ستفادۀ  و انجام وظایف  هانقشکاری به معنی ا

و عوامل مؤثر در آن  کاری خاطرتعلقاخیر موضااوع  یهاسااالدر (. Kahn, 1990)کاری اساات

، توجه بسیاری از اندیشمندان هاسازماندر جامعه معلمان بلکه در ارتباط با کلیۀ کارکنان  تنهانه

کاری  خاطرتعلقمطالعات نشااان داده اساات که مدیریت و سااازمان را به خود جلب کرده اساات. 

 پیشاارفت در دانش یریگجهتپیشاارفت تحصاایلی و  یهاکننده ینیبشیپ نیترمهممعلمان از 

ست.  در نظر  وپرورشآموزشنیروی محرکۀ  عنوانبه توانیمکاری معلمان را  خاطرتعلقآموزان ا

 ,Olivier, Galand)کندیمگرفت که انرژی و انگیزۀ الزم را برای رشاااد این ساااازمان فراهم 

Morin & Hospel, 2020  .) 

شغلی،  شگران تحلیل رفتگی  ضاد یا  خاطرتعلقپژوه تحلیل رفتگی  تزیآنتکاری را  طب مت

کاری با سه ویژگی انرژی، مشارکت  خاطرتعلقو همکاران،  مسلط. بر اساس نظر کنندیمتعریف 

یبکه متضاد مستقیم سه بعد تحلیل رفتگی)خستگی مفرط، بدبینی و  شودیمو کفایت متمایز 

 یهاسازمان، این است که شودیمسؤالی که در اینجا مطرح  . (Esakhani,2013)( استیتیکفا

کاری معلمان خود را فراهم کنند؟  خاطرتعلقزمینۀ افزایش  توانندیمآموزشاای و مدارس وگونه 

شغلی  ست  هاآنتا از این طریق از تحلیل رفتگی  شان داده ا شواهد پژوهشی ن جلوگیری نمایند. 

، کیفیت رهبری شااوندیمکارکنان منجر  یخاطر کارعلقتکه عوامل بساایاری وجود دارند که به 

 & Zhou)اساات شاادهییشااناسااایکی از عوامل مهم در این زمینه  عنوانبه هاسااازمانمدیران 

Li,2008) . رهبران معنوی  یهایژگیومروری بر سیر تکوین مطالعات رهبری بیانگر آن است که

مطالعات سازمانی مؤید تأثیرات مثبت  اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یهاسالدر 

افزایش همدلی ساااازمانی، تعهد ساااازمانی، رفتارهای خال انه و  ازجملهمعنویت در محیط کار 
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کارکنان اسااات بت و  (Barkhoda, Asadi & Zabardast, 2018)عملکرد مثبت  طه مث و راب

کار و رهبری معنوی در  یت در محیط  ناداری بین معنو اخیر وجود  یهاپژوهشو  هاهینظرمع

معنویت در  ترگستردهیک سازه در حال ظهور، در بافت  عنوانبهاز این نظر رهبری معنوی . دارد

که رهبری معنوی باعث افزایش  کندیمبیان  1آیدو.Fry), (2003اسااات شااادهمطرحمحیط کار 

شتر  یوربهرهانگیزش کارکنان و  یمرهبری معنوی دیدگاهی ایجاد . (Aidoo, 2016)شودیمبی

 Ghashghaeizadeh)کنندیمکه در آن اعضااای سااازمان، حن معناداری در کار را تجربه  کند

& Ahmadi Nick, 2017)  . شغل خود را  شودیمونین رهبری موجب کارکنان معنای وا عی 

که  دهدیماین احسااااس دسااات  هاآندرک کنند و به شاااغل خود اهمیت دهند. همننین، به 

شان ساسازمان  ازنظر شغل با توجه به نکات فوق در .  (Fry,2003)همکاران نیز اهمیت دارد ریو 

مل مؤثر بر  عنوانبه  2این پژوهش نیز رهبری معنوی مان  خاطرتعلقیکی از عوا کاری معل

سمتغیر میانجی  عنوانبه رار گرفت. مفهوم دیگری که در این پژوهش  موردتوجه رار   یموردبرر

سرمایه اجتماعی صاحب 3گرفت،  ست. در آراء همه  سرمایه اجتماعی، این داللت وجود ا نظران 

سازد که فراهم میدارد که سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل کردن روابط اجتماعی، موجباتی را 

نافع فردی افراد بهتر و سااااده ند م ند یو گروهتر بتوان بال کن  ,Huang & Shang)خود را دن

سی به اطالعات  یهاشبکهکارکنانی که، در درون گروه و  دروا ع (.2019 ستر اجتماعی، امکان د

، اعتماد و همکاری، حمایت احساسی و خیرخواهی را داشته باشند، در محیط کاری هاییراهنماو 

و مجذوب کار خود  دهندیمو رفتارهای فداکارانه از خود بروز  شااوندیمپرانرژی ظاهر  صااورتبه

کاری از طریق ساارمایه اجتماعی  خاطرتعلقمتغیرهای خلق  نیترمهم، بیانگر یکی از شااوندیم

 هستند.

مهم و مؤثر در دنیای کنونی است که وظیفۀ حساس و خطیر تعلیم و  یهاسازمانمدارس از 

کشااور را بر  سااازانندهیآتربیت و رسااالت رشااد و شااکوفایی اسااتعدادهای دانش آموزان یعنی 

ندعهده مدارس  رونیازا. دار گاه حیاتی در بین ساااایر  ژهیوبهکارکنان  جای مان، از نقش و  معل

 جامعه برخوردارند. یهاسازمان

                                                           
1. Aidoo 

2. Spiritual leadership 

3 . social capital 
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ستفاده از  شوندیممتفاوتی وارد مدارس  یهانگرش، طرز تفکر و هایتوانمندمعلمان با  و با ا

، نوع نگرش و رفتار معلمان دروا ع. دهندیمدانش آموزان را تحت تأثیر خود  رار  هایژگیواین 

سازمان  ستموفقیت آن را  تواندیماثرگذار بوده و  وپرورشآموزشبر کارایی و اثربخشی   خوشد

، باشندیمکاری باال  خاطرتعلقتغییر  رار دهد. بنابراین مدارس امروز نیازمند معلمانی متعهد و با 

و اشااتیاق بیشااتری به امر  زهیباانگ هاآن شااودیمکاری باالی معلمان موجب  خاطرتعلق وراکه

تحقق اهداف متعالی ساااازمان  آموزش و تربیت دانش آموزان بپردازند و از این طریق در مسااایر

ضر با توجه به میزان  وپرورشآموزش گام بردارند. علیرغم اهمیت تعلق کاری معلمان، در حال حا

ابهام و تعارض در نقش معلمان، میزان فرسایش و تحلیل رفتگی جسمی و روحی در بین معلمان 

سال برآورد  8تا  6در حدود  صد در   خاطرتعلقتوجه به  جهتنیازا ،,Amini) (2019شودیمدر

کاری معلمان و مطالعۀ عوامل مؤثر بر آن از اهمیت و ضاارورت دووندان برخوردار اساات. در این 

رفتارهای معلمان در مدارس تا حدود زیادی بازتابی از رفتارهای مدیران  کهنیاراستا با عنایت به 

جسم، ذهن، سرشت و روح  رهبری معنوی با کهنیا، و نظر به هاستآنمدارس و سبک رهبری 

سان شغل  کندیمدارد و دیدگاهی ایجاد  سروکار هاان سازمان، معنای وا عی  ضای  که در آن اع

لذا در این پژوهش رهبری  ,Fry) (2003:693خود را درک کنند و به شاااغل خود اهمیت دهند

ستقل در نظر  عنوانبهمعنوی  ست. از طرفی، رهبران معنوی با ایجاد حن  شدهگرفتهمتغیر م ا

، اعتماد، همکاری و تعامالت حسنه در کارکنان باعث تقویت سرمایه اجتماعی در آنان یدوستنوع

 عنوانبه. لذا ساارمایۀ اجتماعی کندیمکاری را تشااویق  خاطرتعلقکه این مهم، بروز  شااوندیم

ی پاسخگویی به این پرسش اصل درصددحاضر متغیر میانجی در نظر گرفته شد. بنابراین پژوهش 

کاری معلمان وه تأثیری دارد؟ و اینکه  خاطرتعلقرهبری معنوی مدیران مدارس بر »اسااات که 

 «.  نقش میانجی را داشته باشد؟ ادشدهیدر رابطۀ  تواندیمآیا سطح سرمایه اجتماعی معلمان 

 

 مبانی نظری پژوهش

 کاری خاطرتعلق

و  بخشتیرضاااکاری، حالت ذهنی مثبت،  خاطرتعلق Schaufeli & Bakker(2004) زعمبه    

سرزندگی، فداکاری و مجذوب شدن مشخص  شاخص  سه  ست که با  مرتبط به کار در کارکنان ا

 صاارفبه. ساارزندگی، سااطح باالیی از انرژی و تحمل روانی فرد در هنگام کار و تمایل شااودیم

فداکاری، به دلبسااتگی عمیق به یک کار و احساااس  تالش در کار علیرغم دشااواری آن اساات.
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اهمیت، جدیت و والش در کار اشاره دارد. مجذوب شدن، عبارت است از تمرکز شدید و اشتغال 

شاط در حین کار،   گذردیمزمان برای فرد سریع  کهیطوربهبه همراه رضایت خاطر و احساس ن

 (. Schaufeli & Bakker, 2004)شودیمجدا  یسختبهو از کار 
کاری دارند، دارای  خاطرتعلقنتایج بسااایاری از مطالعات بیانگر آن اسااات که کارکنانی که     

شت روانی، عملکرد  یهایژگیو سمی و بهدا سالمت ج شبختی،  شادکامی و خو ساس  وون: اح

 ,Bakker) . شااغلی سااطح باال، مشااارکت زیاد در کار و توانایی انتقال تعهد به دیگران، هسااتند

Schaufeli, Leiter & Tarist, 2008)  نان، معموالً پرانرژی و کارک عالاین نوع  ندف  طوربه، ا

کارمثبتی  باط بر رار  با ندیمخود ارت کارشاااان را  کن ند  جام  طوربهو تالش دار اثربخشااای ان

کلیدی برای  عنوانبهکاری  خاطرتعلقید ساااازمانی، از د(. Entesar Foomani, 2015)دهند

فردی کلیدی  دیوازد دیآیمگشااودن انگیزش کارکنان و افزایش تولید و ارا ۀ خدمات به شاامار 

 ,Ng & Allen)شاودبرای انگیزش، عملکرد و رشاد فردی و رضاایت در محل کار محساوب می

شااود. این تعلق کاری از طریق ایجاد همبسااتگی و تعلق روانی حاصاال می خاطرتعلق(.  2018

توان از طریق درگیر کردن افراد در فرایند تصمیمات حساس کاری ایجاد کرد. خاطر را، میروانی 

شغلی برای هویت فرد ادرجهو  باکارششناختی یک فرد یابی روانیتهو، دروا ع ی که مو عیت 

,Mayseless & Popper )باشاادیمفرد به شااغلش  خاطرتعلقنقش محوری دارد، وابسااته به 

صلی  (.2019 شی ابعاد ا شواهد پژوه ساس  سودگی  خاطرتعلقبر ا صلی مفهوم فر کاری با ابعاد ا

 & Schaufeli)در تضاااد اساات تیکفاعدمشااغلی یعنی خسااتگی مفرط، بدبینی و احساااس 

Bakker, 2004.) ضور  به معنای تواندیمکاری برای معلمان  خاطرتعلق در  آنان یشناختروانح

 Al-Adeimi)خواهد بود ارتباط در آنان با عملکرد مستقیماً تعلقی ونین وجود که مدرسه باشد

& O'Connor, 2020 .) 
 

 رهبری معنوی

ست.  سان ا نیاز به معنویت همنون نیازهای عاطفی، ذهنی و فیزیکی یکی از نیازهای مهم ان

به نوع جدیدی از رهبری نیازمندند که از صااادا ت و  هاساااازمانبرای تأمین ونین نیازهایی، 

متعالی برخوردار باشند و بتوانند کارکنان را در جهت انجام صحیح وظایف و ارا ۀ بهتر  یهاارزش

فایر هولماز اولین پژوهشاااگرانی بود که مفاهیم (. Wang & Hsieh, 2013)خدمات برانگیزانند

کار  یت را در محیط  مدل  باهمرهبری و معنو نه  غام کرد و در این زمی نیز طراحی  یاژهیواد

پژوهشاااگرانی کااه  نیترمهماز  (.Khaefelahi, Bahrammirzaei & Mottaghi, 2010)کرد
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ست، فرای ۀنیدرزم ساسنام برد. او  توانیمرا   1رهبری معنوی مطالعات زیادی انجام داده ا  بر ا

و رفتار رهبر را به نتایج  هانگرش، هاارزشنظریات انگیزشاای، الگوی عل ی خود را توسااعه داد که 

. بر اسااااس نظریۀ او هم دهدیمساااازمانی از طریق ارضاااای نیازهای بقای معنوی پیروان پیوند 

 یریگشااکلرهبران و هم پیروان به بقای معنوی نیاز دارند و آننه نقطۀ اتصااال این نیاز اساات، 

ساس  یسازمانفرهنگ ست که باعث  یهاارزشبر ا سانی توسط رهبر ا سبت  شودیمان کارکنان ن

مثبت و  صااورتبهرفتارشااان را  هاآنبه خود، دیگران و محیط خود حساااس باشااند و در برابر 

و  هانگرش، هاارزشرهبر معنوی کساای اساات که با اسااتفاده از  دروا عسااازنده تنظیم کنند. 

 ,Atafar)کندیمرفتارهایی که الزمۀ انگیزش خود و پیروان است، بقای معنوی سازمان را فراهم 

Amiri, Kazami & Amiri, 2013:222.)  یهاارزشو  اندازوشمرهبری معنوی از طریق ایجاد 

سبب تقویت تعهد و  سازمان  سطوح فرد، تیم و  -Baker)شودیمسازمان  یوربهرههمگن در 

Doyle & Yoon, 2020.) 

سته از  شامل آن د ست که برای ایجاد انگیزه  ییهاارزش، رفتارها و هانگرشرهبری معنوی  ا

و عضاااویت در ساااازمان  فهیوظانجاماز طریق  هاآندر درون خود فرد و دیگران الزم اسااات تا 

رهبری . (Amjadian,Taghipoor Zahir & Zamani Moghad, 2019)احساس معنویت نمایند

بال آن بر اعتماد ساااازمانی،  دهدیممعنوی رفاه معنوی را پرورش  به دن  یریپذتیمسااائولو 

. گذاردیمو عملکرد آموزش تأثیر مثبت  یوربهرهسااازمانی، رضااایت کارکنان، تعهد سااازمانی، 

به  شااانی لبدر روابط میان کارکنان و شااغلشااان و نیز تعهد  اکنندهیاحرهبران معنوی نقشاای 

سازمان به ارتباطات مبتنی بر  .(Fry, 2005)سازمان دارند بنابراین رهبری معنوی از حرمت یک 

که نوعی  یاگونهبه. کندیمارتباطات و تعهد مبتنی بر الگوهای واالتر پیدا  یسااوبه وانین، راهی 

نوع رهبری مدیران که بر تعهد کارکنان تأثیر مثبت دارد.  زندیمرا ر م  یسازماندرونیکپاروگی 

تواند در نگرش گیرد، میکه به وه اندازه معنویت در فضااای سااازمان جای میدر سااازمان و این

 ,Askari, Saeid Mahdavi)باشاااد رگذاریتأثکنند کارکنان به شاااغلی که در آن فعالیت می

hamidreza & Mousavian, 2013.) (2005)  Fry  شتمل بر هفت بُعد به رهبری معنوی  را م

 :     کندیمشرح زیر بیان 

                                                           
1 . Fry 



  221 1399پاییز  سوم، شماره، هشتمدوره                                                        فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

)کمک کردن به همکاران در امور  2یدوسااتنوعسااازمان(،  یهاآرمان)مقصااد و  1اندازوشاام

ست که انتظار  3مربوط به وظایف کاری(،  امید/ایمان شوق به ویزی ا ، تحقق یابد و رودیم)امید 

)ساااختارهای فرهنگی و اجتماعی  4(، عضااویتشااودیمایمان ساابب حقیقت بخشاایدن به امید 

شغل از  5سازمان(، معناداری و رفتار از  هاارزشو اعتقادات،  سوکی)تطابق بین الزامات نقش و 

سازمانی سبب وفاداری آن به  یشناختروان)پیوند  6سوی دیگر(، تعهد  سازمان که  کارکنان با 

سرانجام شودیمسازمان  ستمر یوربهره( و   صورتبهمنابع   یریکارگبهینه )عمل به 7و بهبود م

سی ارتباط رهبری معنوی   مداوم(. سازمانی،  عنوانبهدر برر  بیان هاپژوهشیک مؤلفه مدیریت 

یمکه رابطه انسااانی نقش پررنگی دارد، رهبری معنوی  وپرورشآموزشکه در ساااختار  اندکرده

برای داشااتن معلمانی ساارزنده،  گریدعبارتبهکاری معلمان گردد.  خاطرتعلقباعث بهبود  تواند

ستیم که بتواند  سطحی از رهبری ه شمفداکار و مجذوب به کار، نیازمند  سیعی را برای  اندازو و

، امید، ایمان، تعهد و توساااعه یدوساااتنوع معلمانش ترسااایم کند که حاوی عشاااق به هم

 (. Ferdig, 2020)باشد

 

 سرمایه اجتماعی

 این منبع گردد.یتلقی م ایجاد و انسااجام روابط اجتماعی  منبع عنوانبه اجتماعی ساارمایه

Herrero  &)دشااوار یا پرهزینه اساات هاآنکه دسااتیابی به  سااازدیمتحقق اهدافی را ممکن 

Hughes, 2019) .( 2002) زعمبهFrancis  ،سااارمایه اجتماعی عبارت اسااات از دانش، ادراک

الگوهای تعامالت که گروهی از افراد در برخورد با  ۀدربارهنجارها،  وانین و انتظارات مشاااترک 

 ,Francis)آورندیمکنش جمعی با خود به ساااازمان  یهاتیمو عمساااا ل پینیدۀ اجتماعی و 

 و شمولجهان معیارهاى مدنى، جامعه به توسعه، رسیدن که است مسلم امر این امروزه (.2002

ستر سب ب ست براى منا  ,Soulard)گیردیم شکل اجتماعى سرمایه باوجود تنها اجتماعى زی

Knollenberg, Boley, Perdue & McGehee, 2018 .)ما ماع هیسااار ته از یاجت  آن دسااا

                                                           
1 . Vision 

2 . Altruistic 

3 . Hope/Faith 
4 .Membership 

5 . Meaning 

6 . Organizational Commitment 

7 . Productivity and Continuous Improvement 
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اساات که مشااارکت  متقابل و اعتماد یاجتماع یهاهنجارها، شاابکه لیسااازمان از  ب هاییژگیو

ست یافراد را برا شترک یابید سه به منافع م سازمان نیا .کندیم لیت روابط  جادیباعث ا یرفتار 

اعتماد،  فضاااای کردن فراهم باگردد و یکارکنان ساااازمان م نیب یو همکار اعتماد بر یمبتن

بین  اعتماد و هاگروه همکاری همین و ساااخته یرپذامکان را اجتماعی یهاگروه بین همکاری

 ,Zangeneh)شاااود فراهم اجتماعی امنیت مانند همگانی منافع که شاااودیم باعث هاآن

Hossainabadi, Roshandel & Nabipoor, 2015 .) یهاآرمانسرمایه اجتماعی در حقیقت به 

 وی برای پیشاارفت، کسااب افتخارات فزاینده،  یهازهیانگمشااترک، وفاق و انسااجام اجتماعی و 

و هنجارها و  هاارزشاعتماد، صااادا ت و احترام متقابل افراد جامعه نسااابت به یکدیگر، رعایت 

کمک به پویایی  منظوربهاجتماعی  یهادر کنشاصاااول اخال ی و پرهیز از هرگونه تظاهر و ریا 

سرمایه (. Lu & Peng, 2019)گرددیمفرد، گروه و جامعه اطالق  شواهد زیادی وجود دارد که 

مختلفی از افراد دارد و بهبود و پیشااارفت ساااطح سااارمایه  یهاجنبهاجتماعی تأثیر مثبتی بر 

ماعی  ندیماجت ها توا فاه ختم شاااود تیدرن ندگی و ر یت ز  & Ghashghaeizadeh)به کیف

Ahmadi Nick, 2017 .) 

سازمانی، (Nahapiet & Ghoshal,1998) به اعتقاد سطح  منبع  تنهانهسرمایۀ اجتماعی در 

سااازمانی پایدار اساات و آن را  یهاتیمز ۀکنندفراهمحیاتی اساات، بلکه تنها عاملی اساات که 

که در خلق و تساااهیم  کندیممهم ساااازمانی معرفی  یهاییداراو  هاتی ابلجز ی از  عنوانبه

سازمانی پایدار ایجاد  سازمان کرده و برای آن مزیت  سیاری به  شنهاد کندیمدانش، کمک ب . پی

ست که ارتباطات  سرمایۀ اجتماعی این ا صلی نظریۀ  سی به منابع را فراهم یاشبکها ستر یم، د

یبندطبقهابعاد ساارمایۀ اجتماعی همانند تعریف آن  ۀنیدرزم .(Lu, Yang & Yu, 2013)کند

ساس  یها ضر بر ا ست  شدهانجامناهاپیت و گوشال  یبندطبقهمتفاوتی وجود دارد، پژوهش حا ا

سااارمایۀ اجتماعی پرداخته اسااات و آن را شاااامل ابعاد:  یبندطبقهکه با رویکرد ساااازمانی، به 

شناختی و  شاره داندیم یارابطهساختاری،  ساختاری به الگوی کلی روابط بین افراد ا یم. بُعد 

اد با راین بعد، میزان ارتباطی که اف دروا ع. یعنی شما به وه کسانی و وگونه دسترسی دارد. کند

. بُعد شاااناختی، به منابعی اشااااره دارد که گیرددربرمیرا  کنندمییکدیگر در ساااازمان بر رار 

سیرها و  کنندۀفراهم ستمتعبیرها، تف شترک در میان  هایسی ستگروهمعانی م  . زبان، کدهایها

خصی ش. بُعد ارتباطی، بیانگر نوعی روابط گیردمیمشترک در این بعد جای  هایروایتمشترک و 
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رمایه این بعد از ساا دروا ع. کنندمیاساات که افراد به دلیل سااابقۀ تعامالتشااان با یکدیگر بر رار 

 (.Nahapiet & Ghoshal, 1998)اجتماعی بر ماهیت و کیفیت ارتباطات بین افراد متمرکز است

 پیشینۀ پژوهش

متغیرهای این پژوهش بیانگر آن است  درزمینۀنتیجۀ مرور سوابق پژوهشی داخلی و خارجی 

ز اساات که به برخی ا  رارگرفته موردمطالعهکه رابطۀ این متغیرها با بساایاری از متغیرهای دیگر 

 :شودمیاشاره  اجمالبه هاآن

نقش رهبری اخال ی در  "با عنوان Ghanbari & Abdolmaleki (2020)در پژوهشااای 

انجام دادند. نتایج نشااان داد رهبری اخال ی  "کاری خاطرتعلق گریمیانجیوفاداری سااازمانی با 

کاری دارد، همننین رهبری اخال ی  خاطرتعلقاثر مساااتقیم و معنادار بر وفاداری ساااازمانی و 

  Khamechiکاری اثر غیرمستقیم مثبت و معنادار بر وفاداری سازمانی دارد. خاطرتعلق واسطۀبه

& Rangriz(2020)  پیامدهای ساارمایه اجتماعی، نشااان دادند از بین پیامدهای  فرا تحلیلدر

سازمانی،  سازمانی، تعهد  سهیم دانش، عملکرد  سازمان، متغیرهای ت سطح  سرمایه اجتماعی در 

سازمانی دارای اندازه  سالمت  سازمانی و  شغلی، مدیریت دانش، حمایت  ضایت  سازمانی ر تعالی 

طی پژوهشاای به بررساای نقش رهبری    Wang & LiSholikhah , (2019).اثر باال هسااتند

ج سازمانی پرداختند. نتای نفنعزت گریمیانجیمعنوی در تقویت رفتارهای اختیاری با توجه به 

پژوهش نشاااان داد رهبری معنوی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شاااهروندی ساااازمانی دارد. 

سازمانی سازمانی در رابطۀ رهبری معن نفنعزتهمننین نقش میانجی  شهروندی  وی و رفتار 

به بررساای تأثیر رهبری معنوی بر رفتار شااهروندی  Bahrami & Harandi(2019)تأیید شااد. 

. نتایج پژوهش بیانگر آن است که رهبری معنوی تأثیر اندپرداختهسازمانی در آموزش عالی ایران 

در پژوهشی با    & Alhosini(2019)Fallahiمثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

کاری کارکنان از طریق ایجاد اعتماد  خاطرتعلقساااازمان و تأثیر آن بر  –تناساااب فرد "عنوان 

سازمانی و -دریافتند که تناسب فرد ،"سازمانی ت و کاری تأثیر مثب خاطرتعلقسازمان بر اعتماد 

 کار، نقش خاطرتعلقسازمان و -بین تناسب فرد رابطۀمعنادار دارد. همننین اعتماد سازمانی در 

 کند.میانجی ایفا می
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برآورد سااهم نساابی ساارمایه اجتماعی از رهبری  Saberi & Bagheri(2018) ایدر مطالعه

معنوی، بدین نتیجه رسیدند که بین رهبری معنوی و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن رابطه مثبت و 

 .کندمیدرصد تغییرات سرمایه اجتماعی را تبیین  29معناداری وجود دارد و رهبری معنوی 

مدیران و  Faghiharam (2017)در بررسااای    مدی  کارآ با خود طه رهبری معنوی  راب

سطه بدین نتیجه  ستکارکنان مدارس متو که رهبری معنوی با خودکارآمدی مدیران  یافتد

 ،دوستینوع، عشق به اندازوشممعنادار و مثبت دارد، همننین میان  ایرابطهکارکنان مدارس و 

سازمانی،  ضویت  سازمانیایمان در کار، ع ستمر با  وریبهرهدر کار و  ، معناداریتعهد  و بهبود م

  Norouzi & , ObudpurMahdian (2017)خودکارآمدی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

انجام دادند.  "رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسااازی معلمان "پژوهشاای با عنوان

سازی  هاییافته ست که هم رهبری معنوی و هم هوش معنوی با توانمند این پژوهش مبی ن آن ا

ستگی مثبت و معنادار  هایمؤلفهمعلمان رابطه دارد. تمامی  سازی همب رهبری معنوی با توانمند

 .کنندمیدارند و توانمندسازی معلمان را تبیین 

نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی  Ghashghaeizadeh & Ahmadi Nick (2017)در بررسی   

در تأثیرگذاری رهبری معنوی بر یادگیری ساااازمانی، دریافتند که رهبری معنوی و سااارمایه 

تأثیر مثبت معناداری دارد، همننین رهبری معنوی از طریق  اجتماعی بر یادگیری ساااازمانی 

Rezaei janiHeidarisuresh , .گذاردمی غیرمستقیمسرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی اثر 

(2016) & Safari  به مطالعه ارتباط ابعاد ساارمایه اجتماعی با آوای سااازمانی در بین کارکنان

شگاه  سازمانی کارکنان دان سرمایه اجتماعی با آوای  سیدند که بین ابعاد  شگاه به این نتیجه ر دان

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همننین ابعاد سااارمایه اجتماعی تأثیر معناداری بر روی 

آوای سااازمانی مربوط به بعد شااناختی  بینیپیشاشاات و بیشااترین میزان ساارمایه اجتماعی د

ارتباط رهبری  "با عنوان Samieizafarghandi (2016) نتایج پژوهش سااارمایه اجتماعی بود.

، رهبری معنوی هایهمبستگیبیانگر آن است که  "با توانمندسازی کارکنان هاسازمانمعنوی در 

 بازخوردسازمانی، ایمان به کار و اندازوشم، تعهد سازمانیکار،  ، معناداری دردوستینوععشق به 

نادار بود. همننین  بت و مع نان مث کارک با توانمندساااازی  فهعملکرد  یت  هایمؤل مذکور  ابل

طی پژوهشاای با   Ghanbari & Navidi (2015)توانمندسااازی کارکنان را داشااتند. بینیپیش

عنوان ادراک از وضاااعیت رهبری خدمتگزار و رابطۀ آن با سااارمایه اجتماعی، دریافتند که بین 

ناداری وجود دارد همننین  بت و مع ماعی همبساااتگی مث یه اجت ما با سااار خدمتگزار  رهبری 
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 Esakhani (2013)سااارمایه اجتماعی را دارند.  بینیپیشرهبری خدمتگزار  ابلیت  هایمؤلفه

صی در  شخ شغلی و منابع  شی با عنوان تبیین منابع  به این  کاری کارکنان خاطرتعلقطی پژوه

شته و  خاطرتعلقنتیجه رسید که منابع شغلی و منابع شخصی با  کاری رابطه مثبت و معنادار دا

 عکاری تأثیرگذارند، اما میزان تأثیر منابع شاغلی بیشاتر از مناب خاطرتعلقمثبت بر  طوربههر دو 

ست. سوابق پژوهشی داخلی و خارجی  شخصی ا متغیرهای پژوهش، این نکته  دربارۀبا تأملی بر 

ستفاد  سی  گاههیچکه این متغیرها  شودمیم شدهدر  الب یک پژوهش برر  ألخ، با توجه به اندن

متغیرهای پژوهش، این مطالعه انجام گرفت. در این راساااتا  دربارۀموجود و فقدان دانش کافی 

 پژوهش به شرح زیر تدوین شد: هایفرضیه

ضیه اول:  ستقیم و معنادار بر متغیر فر  اطرختعلقرهبری معنوی مدیران مدارس اثر مثبت، م

 کاری معلمان دارد.

مان کاری معل خاطرتعلقسرمایه اجتماعی اثر مثبت، مستقیم و معنادار بر متغیر  فرضیه دوم:

 دارد.

رهبری معنوی مدیران مدارس اثر مثبت، مساااتقیم و معنادار بر سااارمایه  فرضااایه ساااوم: 

 اجتماعی معلمان دارد.

 غیرمسااتقیماثر  ساارمایه اجتماعی واسااطهبه رهبری معنوی مدیران مدارس فرضاایه وهارم:

 .ددارکاری معلمان  خاطرتعلقمثبت و معنادار بر 

 شدهنتدوی هایفرضیهبر پایۀ مبانی نظری و سوابق پژوهشی متغیرهای پژوهش، و با توجه به 

 است. 1، مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل 

 

 

 

  

 

 

 

متغیر  متغیر مستقل متغیر وابسته

میانجی
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 

 روش پژوهش

ها و داده آوریجمعشااایوه  ازلحاظروش پژوهش با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی و     

توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان شهر  هاآنتحلیل 

نفر بود. نمونه آماری بر اساس  1923 هاتعداد آنبودند که  1398-1399ایالم در سال تحصیلی 

 تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گیرینمونهنفر بود که به روش  340جدول کرجسی و مورگان 

، عشق به اندازوشمآن) هایمؤلفهبود. برای سنجش رهبری معنوی و  پرسشنامهها هگردآوری داد

ستینوع ضو ،یمعنادار مان،ی/ ادیام ،دو شنامه  وریبهرهتعهد،  ت،یع س  یرهبر سؤالی 25( از پر

 هایمؤلفهاساااتفاده شاااد. برای سااانجش سااارمایه اجتماعی و ( Fry & et al, 2005) یمعنو

ساختار یشناخت ،ایرابطهآن) شنامه ی( از پرو   & Nahapiet) یاجتماع هیسرما سؤالی 28س

Ghoshal,1998 ) و فداکاریآن)سرزندگی،  هایمؤلفهکاری و  خاطرتعلقو  برای سنجش متغیر 

( Schaufeli & Bakker, 2003) کاری خاطرتعلق سااؤالی 17 پرسااشاانامهمجذوب شاادن( از 
جهت تعیین پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرانباخ اسااتفاده شااد، لذا ابزار اسااتفاده شااد. 

صادفی  صورتبهنفر از معلمان که  30پژوهش بر روی  ضرایب  شدهانتخابت سپن  بودند اجرا و 

 .  محاسبه شد هاپرسشنامهپایایی 

  
 ضرایب پایایی ابزار پژوهش .1جدول 

 
 متغیرها

تعداد 

 سؤاالت
 سؤاالتشماره 

آلفای 

 کرانباخ

 908/0 1-25 25 رهبری معنوی 1

 910/0 1-28 28 سرمایه اجتماعی 2

 875/0 1-17 17 کاری خاطرتعلق 3

 

با توجه به نتایج حاصاال از تحلیل ضاارایب پایایی آلفای کرانباخ، از آنجا که ضاارایب پایایی ابزار 

گفت ابزار از ویژگی پایایی مناسااب  توانمی رار دارد  943/0تا  875/0پژوهش در دامنه حدا ل 

 جهت تعیین روایی ابزار از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برخوردار است. 
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 برازندگی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ابزار پژوهش هایشاخص .2جدول 
 

رهبری  مالک شاخص

 معنوی

 کاری خاطرتعلق سرمایه اجتماعی

 67/29 09/53 71/49 061/0و  085/0 خی دو 1

 20 31 32 - درجه آزادی 2

 48/1 71/1 55/1 و کمتر 2 نسبت 3

4 RMSEA 05/0  039/0 046/0 044/0 و پاینتر 

5 CFI 94/0 92/0 93/0 9/0حدا ل 

6 GFI 91/0 90/0 91/0 9/0حدا ل 

 
تحلیل عاملی  گیریاندازه هایمدلبرازندگی در  هایشااااخصبا توجه به نتایج حاصااال از 

های پژوهش  یدی ابزار مامی  توانمیتأی  هایمدلگفت، نسااابت خی دو بر درجه آزادی در ت

، بیانگر برازش مناساااب مدل مفهومی ابزارها با مدنظرابزارها نیز با توجه به مالک  گیریاندازه

 ابزارها در دامنه مالک گیریاندازه هایمدلدر تمامی  RMSEA. مقدار شااااخص هاساااتداده

 گیریاندازه هایمدلدر تمامی   بول ابل رار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای   بول ابل

ابزارها  گیریاندازه هایمدلدر تمامی    AGFIو  CFI ،GFI هایشاخص. مقادیر باشدمیابزارها 

 هایمدلو نشااانگر برازش مناسااب تمامی  گردندمینیز با توجه به مالک مدنظر مطلوب ارزیابی 

و با  58LISREL.و  22SPSS افزارنرم کارگیریبهبا  هاداده. تحلیل باشااادمیابزارها  گیریاندازه

 استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادالت ساختاری انجام شد.

 هایافته

 الف:  تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
 پژوهش متغیرهایبررسی توصیفی وضعیت . 3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین فراوانی  متغیر 

 SL  340 74/3 562/0 رهبری معنوی 1

 SC  340 62/3 787/0سرمایه اجتماعی  3
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 WE  340 77/4 136/1کاری   خاطرتعلق 4

 

 

 ب:  تحلیل ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
 پژوهش متغیرهایماتریس همبستگی  .4جدول 

سرمایه اجتماعی  SL رهبری معنوی 
SC 

کاری   خاطرتعلق
WE 

   - SL رهبری معنوی

  - *SC 662/0سرمایه اجتماعی 

 - *WE 721/0* 618/0کاری   خاطرتعلق

 

توان گفت: با توجه به نتایج حاصااال از تحلیل ماترین همبساااتگی متغیرهای پژوهش می

( دارای رابطه مثبت و معنادار با 618/0( و ساارمایه اجتماعی )721/0متغیرهای رهبری معنوی )

. متغیر رهبری معنوی دارای رابطه مثبت و باشاااندمی 01/0کاری در ساااطح  خاطرتعلقمتغیر 

 باشد.می 01/0( در سطح 662/0سرمایه اجتماعی )معنادار با متغیر 

 

 ج:  آزمون فرضیات پژوهش

 
 استانداردشدهمدل تجربی با ضرایب  .2شکل 
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 Tمدل تجربی با مقادیر شاخص .3شکل 

 

فرضیه اول: رهبری معنوی مدیران مدارس اثر مثبت، مستقیم و معنادار بر متغیر 

 کاری معلمان دارد. خاطرتعلق
 

 کاری معلمان خاطرتعلقاثر مستقیم رهبری معنوی مدیران بر  .5جدول 

 متغیر مستقل
 کاری   خاطرتعلقمتغیر وابسته: 

 T مسیر استاندارد

 SL 64/0 11/10 رهبری معنوی

متغیر رهبری معنوی با  گفت توانمیبا توجه به نتایج حاصاال از تحلیل معادالت ساااختاری 

 کاری خاطرتعلقدارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار بر متغیر (11/10( و مقدار تی )64/0ضریب )

 .باشدمی 05/0در سطح 

 

 رخاطتعلقفرضیه دوم : سرمایه اجتماعی اثر مثبت، مستقیم و معنادار بر متغیر 

 کاری معلمان دارد.
 کاری معلمان خاطرتعلقاثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر  .6جدول 

 متغیر مستقل
 کاری   خاطرتعلقمتغیر وابسته: 

 T مسیر استاندارد

                         SC 21/0 65/3سرمایه اجتماعی 
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( دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار بر 65/3( و مقدار تی )21/0سرمایه اجتماعی با ضریب )

 .باشندمی 01/0کاری در سطح  خاطرتعلقمتغیر

 

مثبت، مستقیم و معنادار بر سرمایه  فرضیه سوم: رهبری معنوی مدیران مدارس اثر

 اجتماعی معلمان دارد.
 اثر مستقیم رهبری معنوی مدیران مدارس بر سرمایه اجتماعی معلمان .7جدول 

 متغیر مستقل
 SC یاجتماع هیسرمامتغیر وابسته: 

 T 2R T مسیر استاندارد

 SL 71/0 35/14 49/0 11/10 رهبری معنوی

 

گفت متغیر رهبری معنوی با  توانمیبا توجه به نتایج حاصاال از تحلیل معادالت ساااختاری 

( دارای اثر مساااتقیم، مثبت و معنادار بر متغیر سااارمایه 35/14( و مقدار تی)71/0ضاااریب )

واریانن  %49باشااد. همننین متغیر رهبری معنوی  ادر به تبیین می 01/0اجتماعی در سااطح 

 باشد. اعی میمتغیر سرمایه اجتم

 

اثر  سرمایه اجتماعی واسطهبه فرضیه چهارم: رهبری معنوی مدیران مدارس

 .ددارکاری معلمان  خاطرتعلق ریمثبت و معنادار بر متغ غیرمستقیم
 

 سرمایه اجتماعی گریمیانجیکاری با  خاطرتعلقرهبری معنوی بر  غیرمستقیماثر  .8جدول 

 متغیر مستقل

 کاری   خاطرتعلقمتغیر وابسته:  - SC یاجتماع هیسرمامتغیر میانجی:  

مسیر 

 استاندارد
T 2R T 

 SL 149/0 54/3 35/0 17/9 رهبری معنوی

متغیر رهبری معنوی با  گفت توانمیبا توجه به نتایج حاصاال از تحلیل معادالت ساااختاری 

( دارای اثر  54/3( و مقدار تی )149/0ساارمایه اجتماعی ) واسااطهبه غیرمسااتقیمضااریب مساایر 

. همننین باشااادمی 01/0کاری در ساااطح  خاطرتعلقغیرمساااتقیم، مثبت و معنادار بر متغیر 

کاری  خاطرتعلقواریانن متغیر  %35متغیرهای رهبری معنوی و سرمایه اجتماعی  ادر به تبیین 

شده متغیر می شند. مقدار واریانن تبیین  ( در 17/9کاری با توجه به مقدار تی آن ) خاطرتعلقبا

 .باشدمیمعنادار  01/0سطح 
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 برازش مدل ساختاری پژوهش هایشاخص .9جدول 

 برآورد مالک  شاخص 

 11/109 000/0 خی دو 1

 62 - درجه آزادی 2

 76/1 و کمتر 2 نسبت خی دو بر درجه آزادی  3

4 RMSEA 05/0  038/0 و پاینتر 

5 CFI 98/0 9/0حدا ل 

6 GFI 95/0 9/0حدا ل 

7 AFGI 91/0 9/0حدا ل 

 

توان گفت: نساابت خی دو بر می 9های برازندگی در جدول با توجه به نتایج حاصاال از شاااخص

بیانگر برازش مناسااب مدل مفهومی با مدل تجربی اساات.  مدنظردرجه آزادی با توجه به مالک 

 رار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای   بول ابلدر دامنه مالک  RMSEAمقدار شااااخص 

شدمی  بول ابل شاخصبا نیز با توجه به مالک مدنظر مطلوب    CFI ،GFI،AGFIهای . مقادیر 

باشاد. بنابراین با توجه به نتایج   گردند و نشاانگر برازش مناساب مدل سااختاری میارزیابی می

 .باشدمی  بول ابلگفت، مدل ساختاری پژوهش دارای برازش مناسب و  توانمی

 یریگجهینتبحث و  

معلمان  یکار خاطرتعلق مدیران مدارس بر یمعنو یرهبر تأثیر یبررس ،هدف پژوهش حاضر

ت. پژوهش اس هایفرضیهنتایج پژوهش حاکی از تأیید تمام بود.  یاجتماع هیسرما یگریانجیبا م

شان داد که  ستق یدارامدیران  یمعنو یرهبرنتایج آزمون فرضیه اول پژوهش ن  و مثبت میاثر م

نادار مان  یکار خاطرتعلق ریبر متغ مع تایج. باشاااادمیمعل با ن ته  یاف  & Ghanbari این 

et al(2019)  & Sholikhah,Abdolmaleki(2020)  ،Bahrami & Harandi(2019)  ،

al(2017) Mahdian & et ،Samieizafarghandi(2016) ،همسویی و مطابقت دارد و با دیدگاه 
(Bishab,2006)  همراسااتاساات. او معتقد اساات که نقش رهبران معنوی، تحریک و برانگیختن

ستفاده از  شمکارکنان با ا ساس  یهانهیزممعنوی و ایجاد  اندازو سانی  یهاارزشفرهنگی بر ا ان

ال معنوی با زهیباانگباال، متعهد و  وریبهرهمسااائولیت و  بااحسااااساسااات تا کارکنانی توانمند، 

، امید، معناداری و ایمان به کار به دوستینوع، رهبران معنوی با ایجاد حن دروا عپرورش دهند. 

و انگیزه و  کنندمیهمراه تکریم و احترام متقابل بین یکدیگر، نیازهای تعلق کارکنان را تأمین 

و به آن تعلق  دانندیمکارکنان، خود را بخشااای از ساااازمان  جهیدرنتو  برندیمتعهد آنان را باال 
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غلی بیشتر، جذب وظیفه ش یباانرژتا کارکنان بتوانند  شودمیکه این موضوع باعث  کنندمیپیدا 

 خاطرتعلقزایش خود بشااوند و تمام تالش و کوشااش خود را و ف انجام دادن وظایف شااغلی)اف

ستفاده از سبک رهبری معنوی توسط مدیران  سازمان نمایند. بنابراین ا کاری( و پیشبرد اهداف 

شغلی مثبت عمل  عنوانبهمدارس  و تحت تأثیر آن معلمان توانایی جذب انرژی را  کندمیمنبع 

. پن حضور دکننمی، انرژی زیادی را صرف کار خود متمرکزشدهو بر کار خود  آورندیمبه دست 

رهبران معنوی در مدارس موجب ایجاد احسااااس کاری مطلوب، تمایل بیشاااتر به انجام کار، 

شغلی معلمان  شدن در کار و تعهد  . زیرا مدیران مدارس با رهبری معنوی، در شودمیمجذوب 

و از این طریق سبب ایجاد حن تعلق کاری بیشتر در  کنندمیمعلمان اعتماد و وفاداری را ایجاد 

 .دهندیم، شوق و اشتیاق مضاعف کار خود را انجام یباانرژ هاآن جهیدرنتو  شوندیممعلمان 

اثر  یدارا یاجتماع هیسااارما ریمتغ نتایج آزمون فرضااایه دوم پژوهش بیانگر آن اسااات که

 & Khamechi  که با تحقیقات باشاادمی یکار خاطرتعلق ریبر متغو معنادار مثبت  میمسااتق

Rangriz(2020) ،Fallahi & Alhosini(2019) ،Heidarisureshjani & et al(2016) ،
با یکدیگر متمرکز اساات که دارای ابعادی  هاانسااانهمسااویی دارد. ساارمایه اجتماعی بر رفتار 

مختلف همنون اعتماد، مشارکت، کیفیت شبکه، هنجار و انسجام اجتماعی است. این سرمایه با 

شد  بهتروهارتباط هر  شتر ر سدیمو به بالندگی  کندمیو بی سویی نیز ارتباط ر سجم. از   ترمن

 ,Soudi)کندمیرا در انجام دادن امور بیشتر  هاآنرا به یکدیگر و مشارکت  هاآنکارکنان، اعتماد 

Malekiavarsin & Talebi,2019) . کاری  خاطرتعلقاین امر در هر سااازمانی منجر به افزایش

اجتماعی مدارس و  یهاشبکهمعلمانی که، در درون گروه و  دروا ع. شودمیکارکنان آن سازمان 

سی به اطالعات و وپرورشآموزشسازمان  ستر ، اعتماد و هاییراهنما، امکان بر راری ارتباط و د

سه  شند، در کالس درس و مدر شته با سی و خیرخواهی را دا سا  صورتبههمکاری، حمایت اح

. شوندیمو مجذوب کار خود  دهندیمو رفتارهای فداکارانه از خود بروز  شوندیمپرانرژی ظاهر 

 کاری معلمان را دارد. این نتیجه با دیدگاه خاطرتعلقسااارمایه اجتماعی توانایی ارتقای  دروا ع
2015)(Read & Laschinger   .اجتماعی در  یهاهیسااارما رسااادیمبه نظر همخوانی دارد

، ورخدیمو ساااختارهای مدارس  هاشااناخت، هارابطهکه حول محورهایی مانند  وپرورشآموزش

ستمی را ر م بزند که توانمی سی ضا تیدرنهاد برای معلمان کیفیتی از تعامالت درون   بخشتیر

 هااختشنبر مبنای تعامل مثبت و  هارابطهباشد و یا نباشد. در ونین شرایطی و تی ساختارها و 

 عدروا کاری رشد یابد.  خاطرتعلقانتظار داشت که  توانمیدر جهت تعامل مؤثر و سازنده باشد، 

ارتباطی محکمی بین  یهاشبکهند از طریق راهبردهای سرمایه اجتماعی، توانمیران مدارس مدی

معلمان ایجاد کنند و روابط مبتنی بر اعتماد، اطمینان و همکاری را گساااترش دهند. این امر 
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موجب خواهد شااد معلمان با رضااایتمندی از جو حاکم بر تعامالت انسااانی موجود در مدرسااه 

خود را افزایش دهند و درگیری در  یاحرفهنساابت به انجام وظایف تالش بیشااتری کنند، تعهد 

را بهبود بخشند و از این طریق موفقیت و عملکردهای فردی، تیمی و سازمانی  خاطرتعلقشغل و 

ند با ایجاد سااارمایه اجتماعی در مدارس، راه توانمیبنابراین مدیران مدارس  ند.را توساااعه ده

 را هموار سازند. وپرورشآموزشکامیابی سازمانی و تحقق اهداف 

نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش مبی ن آن است که رهبری معنوی  دارای اثر مستقیم مثبت 

با افزایش رهبری معنوی، ساارمایه اجتماعی  ردیگعبارتبهو معنادار بر ساارمایه اجتماعی اساات. 

آن  هایمؤلفهمدیران مدارس باید به رهبری معنوی و  درنتیجهمشااااهده کرد.  توانمیبهتری را 

توجه کنند و با اعمال رهبری معنوی باعث ارتقای ساارمایه اجتماعی معلمان بشااوند. این یافته 

، Saberi & Bagheri ،(2015) Ghanbari & Navidi (2018)پژوهش بااا نتااایج مطااالعااات
نیز رهبری را گامی مؤثر در راساااتای ارتقای سااارمایه اجتماعی ساااازمانی  هاآنهمخوانی دارد. 

سته شمند از طریق تعیین اهداف و ایجاد توانمی. رهبران معنوی انددان شن از آینده اندازو ی رو

 معنوی هایارزشکید بر سایر ، صدا ت و با تأاعتمادسازیسازمان، تقویت احساس امید و ایمان، 

سانی، ارتباطات کارکنان، تعامالت افراد در درون  سازمانی و روابط کارکنان ها و تیمگروهو ان های 

را در  دوستینوعرهبر معنوی فرهنگ  کهییازآنجابا مشتریان سازمان را بهبود بخشند. همننین 

سازمان رواج  سبت به خود و دیگران ایجاد توانمی، دهدیمدرون  د توجه عمیقی را در کارکنان ن

 یهاشاابکهاین طریق  ازو  شااودمینماید که موجب بر راری روابط حساانه و مطلوب با دیگران 

مان  باطی مؤثری در سااااز مدارس نیز دیآیم به وجودارت مدیران  با توانمی.  از  یریگبهرهند 

شار از ا سر سه سازوکارهای رهبری معنوی، جوی  صمیمیت در محیط مدر ستی،  به حترام، دو

 آورند و از این طریق تبادالت اجتماعی معلمان را ارتقا بخشند. وجود

 خاطرتعلقنتایج حاصاال از آزمون فرضاایه وهارم نشااان داد که رهبری معنوی بر  تیدرنها

 یهایافتهدارد. این نتیجه با  غیرمساااتقیمسااارمایه اجتماعی اثر  گریمیانجیکاری معلمان با 

، et al & Sholikhah ،(2017) Faghiharam ،(2013) Esakhani (2019) یهاااپااژوهااش
Ghashghaeizadeh & Ahmadi Nick ( 2017)   .در تبیین این یافته پژوهش همسااویی دارد

وگونگی تعامالت درون یک ساااازمان بر رفتار د از طریق توانمیگفت که نحوۀ رهبری  توانمی

سرمایه اجتماعی انجام  ییهاپردازش دروا عسازمانی اثر بگذارد.  سط رهبری معنوی روی  که تو

ی در رهبری معنو. شودمیکاری کارکنان  خاطرتعلقبیشتر آن بر  یرگذاریتأث، منجر به گیردمی

، امید، تعهد، دوسااتینوعروشاان،عشااق به  اندازوشاامد با القای شاارایطی )مانند توانمیمدارس 

معناداری و احساس عضویت( بر رشد سرمایه اجتماعی معلمان مؤثر وا ع شود. این امر از طریق 
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یمکاری را بهبود  خاطرتعلقو از این طریق  شااودمیایجاد پیوند بین معلم و مدرسااه حاصاال 

که  یشااناختروانرهبران با وضااعیت معنوی و  دیگرعبارتبه(. Ding, 2020 & Fang)بخشااد

تعامالت و ارتباطات متقابل کارکنان در درون ساااازمان اثر ند بر کیفیت توانمی کنندمیایجاد 

ند گذار به افزایش  ب مدرساااه این  خاطرتعلقو از این طریق منجر  ند. در  کارکنان شاااو کاری 

وگونگی رهبری آن توسااط مدیران  کاری حاصاال تعاملی وندگانه از کیفیت رابطه و خاطرتعلق

 یسازمانفرهنگمشترک  و استقرار  اندازوشمد از طریق ایجاد توانمی تیدرنهامدارس است که 

 موعدرمجو تعلق شغلی شود.   دوستینوعانسانی سبب ایجاد عال ه به خود،  هایارزشمبتنی بر 

کاری معلمان تابعی از رهبری معنوی مدیران  خاطرتعلقپژوهش حاضاار نشااان داد که  هاییافته

کاری معلمان نقش بساازایی دارد.  خاطرتعلقمدارس اساات و رهبری معنوی در ارتقای سااطح 

ست.  گریمیانجیهمننین نقش  بنابراین وجود رهبری معنوی در سرمایه اجتماعی مورد تأیید ا

منبعی برای ایجاد  عنوانبه احساااسااات عمیق معنوی در معلمان ختنیبرانگد با توانمیمدرسااه 

نگرش مثبت نساابت به کار و سااازمان و ارتقای سااالمت روحی روانی تلقی شااود و از این طریق 

با توجه به نتایج پژوهش، . کاری آنان را ارتقا دهد خاطرتعلقو سااازمانی معلمان و  یاحرفهتعهد 

کاری معلمان، اهمیت  خاطرتعلقارتقای  منظوربهتوجه به رهبری معنوی و سااارمایه اجتماعی 

 :شودمیتوصیه  وپرورشآموزش وادارات هاسازمانبه مدیران  رونیازافراوان دارد. 

آشنایی با رهبری معنوی  یهنیدرزمآنان  یهایتوانمنددر مرحله انتخاب مدیران مدارس، به 

صاب مدیرا سرمایه اجتماعی توجه کنند. همننین  بل از انت ن مدارس بر آموزش و  ابلیت ایجاد 

تقویت سرمایه اجتماعی  یهامهارترهبری معنوی و  هایشاخصو توانمندسازی آنان با توجه به 

 ایهشاخصکارکنان، اهتمام ورزند. در ارزشیابی عملکرد مدیران، برای مقید بودن آنان به رعایت 

سرمایه اجتماعی کارکنان امتیازاتی  ا  شوند. همننین بهرهبری معنوی و موفقیت در ارتقای   ل 

 :شودمیمدیران مدارس پیشنهاد 

و احترام متقابل و تقویت احساس  دوستینوعاعتماد،  بااحساسبرای ایجاد محیط کاری توأم 

 شایستگی و مهم و مؤثر بودن در میان معلمان تالش نمایند.

سمیغارتباطی  یهاشبکهبا ایجاد  سن ، یرر سالم، افزایش ح شویق روابط متقابل و  ت در نیت

 میان کارکنان مدرسه، زمینه افزایش سرمایه اجتماعی در معلمان را فراهم نمایند. کار 

مدرساااه، ایجاد، حف  و توساااعه  اندازوشااامو  هاهدفبه مشاااارکت معلمان در تدوین 

 ، توجه کنند.شودمیکه منجر به معنادار شدن کار  باصدا ت  محیط کاری توأم یسازمانتیهو
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این پژوهش شامل استفاده از پرسشنامۀ خود گزارش دهی جهت گردآوری  یهاتیمحدود  

نتایج این پژوهش در مدارس شهر  کهنیااست که ممکن است با خطا همراه باشد، ضمن  هاداده

 باید احتیاط کرد. هاسازمانو در تعمیم نتایج به دیگر  آمدهدستبهایالم 
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