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عدالت  یانجیبا نقش م کاردر  تیرهبری معنوی بر معنو یعوامل ساختارتعیین اثرات  باهدفضر پژوهش حا :کیدهچ

کاربردی بوده و بر اساس  یهاپژوهشاز نوع  ،بر اساس هدف پژوهش نیاسنندج صورت پذیرفت.  مدارسسازمانی در 

بودند که  سنندج رانیدبتمامی جامعه آماری . بودهمبستگی  -فییتوص یهاپژوهشو روش انجام کار، از نوع  تیماه

رهبری ، سه پرسشنامه استاندارد زا هادادهجهت گردآوری  .انتخاب شد تصادفی ساده صورتبه نفر 483به حجم  یانمونه

 یهمبستگ بیضر هایآزموناز  هاداده وتحلیلتجزیهجهت  .استفاده گردید در کار تیو معنو معنوی، عدالت سازمانی

 یرهبر میتقمس یونیاثر رگرس نتایج نشان داد که بهره گرفته شد. یدگانه و آزمون معادالت ساختارچن ونی، رگرسرسونیپ

بر  یمعنو یرهبر یکل یونی/.( و اثر رگرس34آن برابر با ) میرمستقیغ یونی/.(، اثر رگرس76در کار برابر با ) تیبر معنو یمعنو

در کار  تیبر معنوو عدالت سازمانی رهبری معنوی  یوامل ساختارعگفت که  توانمیبود. /.( 88در کار برابر با ) تیمعنو

 دارد.در کار  تیرهبری معنوی و معنو یعوامل ساختاردارد و عدالت سازمانی نقش میانجی در رابطه بین  تأثیردبیران 

 رهبری معنوی، عدالت سازمانی، معنویت در کار، معادالت ساختاری. :کلید واژگان

 

Effect of Spiritual Leadership of Principals on Spirituality at Work: Mediating Role of 
Organizational Justice  

Seyed Jamal Barkhoda 1*, Mohammad Asadi 2 and Mohammad Amjad Zebardast 3. 
 

Abstract: This research was conducted to determine the effects of structural factors of spiritual leadership on 
spirituality at work regarding mediating role of organizational justice among high school teachers in Sanandaj 
City. The research based on the purpose, is a applied one, and based on nature and method of conducting the 
research, is a descriptive-correlational study. The population of this research was all of high school teachers in 
Sanandaj city, consisted of a sample of 384 people selected through simple random sampling. Meanwhile, 342 
people of them submitted questionnaires filled completely. To gather the data, data of 3 standard questionnares 
of spiritual leadership, organizational justice and spirituality wrer used. so that the measure for the spiritual 
leadership questionnare was. /89, organizational justice was. /85 and spirituality at work was. /90. To analyze the 
data, Pearson correlation coefficient, multiple regression, structural equation test (to confirm the fit of 
conceptual model of the study) was used. The results showed that the direct regression effect of spiritual 
leadership on spirituality at work was. /67, indirect regression effect was. /13 and general regression effect of 
spiritual leadership on spirituality at work was. /80. Accordingly, it can be said that effect of structural factors of 
spiritual leadership and organizational justice on spirituality at work among high school teachers is significant 
and organizational justice conveys a meditating role between structural factors of spiritual leadership and 
spirituality at work among high school teachers 
 Keywords: spiritual leadership, organizational justice, spirituality at work, structural equation 
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 مسئلهو بیان  قدمهم

 انسانی نیروی درواقع. است انسانی نیروی کشور هر در توسعه مؤلفه ترینمهم و اولین امروزه     

 همه در. است تعالی و توسعه سویبه حرکت اساس چون باشد،می مجموعه هر زیرساخت ترینمهم

 و نستعین)است  برخوردار بیشتری اهمیت از سازمانی هایمؤلفه سایر از انسانی نیروی هاسازمان

 هستند عقیده این بر نظرانصاحب برخی که است حدی تا انسانی نیروی اهمیت(. 3431 هوشمند،

 آن انسانی منابع کند،می تعیین را کشور یک اجتماعی و اقتصادی توسعه روند درنهایت آنچه که

(. 3433 بنی،امانی و خزائی ، سبحانی،نصر اصفهانی)دیگر  مادی منابع یا و سرمایه نه است، کشور

 3ها دارد رهبریبسیار مثبتی بر رشد و توسعه منابع انسانی سازمان تأثیرتواند یکی از عواملی که می

 تالش در را کارکنان داوطلبانه مشارکت رهبر آن در که است اجتماعی نفوذ فراگرد رهبریاست. 

 بنابراین(. 3433 شیری، و سینیمیرح ،نصر الهی) کندمی طلب سازمانی هایهدف کسب برای

 زیردستان و رهبران بین روابط سطح در انگیزه ایجاد و بلوغ بهبود فرایند رهبری گفت توانمی

 و رهبری به سازمانی یا مؤسسه نوع هر اداره موفقیت رمز ازآنجاکه(. 2831 ،2چانگ و الن) است

 به رسیدن و افراد مشارکت کارگیریبه در 4رهبری هایسبک به توجه لذا دارد، بستگی آن مدیریت

های رهبری که امروزه یکی از سبک(. 3488 مرادی، و سعیدیان) کندمی ایفا مهمی نقش اهداف

 هایجنبه بر رهبری پیشین هاینظریهباشد. می 3باشد سبک رهبری معنویمی موردتوجهبسیار 

 عنصر و اندداشته تمرکز هازمانسا در انسان تعامل بر فیزیکی و ذهنی عاطفی، عناصر از متفاوتی

 اخیر دهه در ولی(. 3433 حیدری، و احمدی نیکمرام، متین،زارعی) اندگرفته نادیده را معنویت

 بنی،امانی و خزائی سبحانی، ،نصر اصفهانی) است کرده جلب خود به را زیادی توجه معنویت واژه

 یا و رفتارها ترویج ها،نگرش ها،رزشا شناخت از ظهور حال در مفهوم یک معنوی رهبری(. 3433

 رضایت روانی، سالمت بشر، واقعی سالمت بر آن تأثیر چگونگی و مذهب و شخصی موظف اعتقادات

(. 2834 همکاران، و منصور) است مالی عملکرد و پایداری وری،بهره سازمانی، تعهد زندگی، از

 از که داندمی کارکنان برای بخشاماله و کنندهتحریک عنصر یک را معنوی رهبری( 2838)1فرای

 و تعهد انگیزه، افزایش کار، نیروی رشد برای را زمینه انسانی، هایارزش و متعالی بینش یک طریق

 است کسی معنوی رهبر بنابراین(. 2833 همکاران، و عسکری) نمایدمی تعریف کندمی فراهم تولید

                                                           
1 leadership 

2 Lan & Chong 

3 leadership style 

4 Spiritual leadership 

5 Fry 
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 بقای است، دیگران و خود درونی انگیزش زمهال که هاییتلقی طرز و هاارزش از استفاده با که

 (.2884 فرای،) کندمی فراهم را سازمان اعضای معنوی

تواند بر آن تأثیرگذار باشد، معنویت در یکی از عواملی که سبک رهبری معنوی مدیران می     

 مشکالت معنویت، از شدن خالی همچون مشکالتی اخیر هایسال باشد. درسازمان می

 در اعتمادی،بی و خودخواهی بیهودگی، و پوچی احساس تنهایی، احساس افسردگی، ،اختیشنروان

 پدیده مشکالت این با مقابله برای(. 2833 ،3پالت) است یافتهافزایش هاسازمان کارکنان میان

 به توجه عدم ویژهبه معنویت خأل زیرا. است شدهتبدیل پراهمیتی موضوع به سازمان در معنویت

 کهربایی) است کرده معنابی و روحبی سرد، را کاری هایمحیط انسان، یک عنوانبه کارکنان کرامت

 که فرد کاری زندگی از بعدی شناسایی و درک یعنی سازمان در معنویت (.3433 مرتضوی، و

 یابدمی پرورش اجتماعی زندگی در بامعنا کارهای دادن انجام واسطهبه و است پردازشگر و درونی

 نیرومند کارشان در را افراد معنویت، (.3434 وزیری،صادق و بابا شاهی احمدزاده، ی،صیاد)

 بهبود خود سازمان یا کار محیط در را وریبهره تنهانه مدیران معنویت، از برخورداری با و سازدمی

 ستد طوالنی شادی یک یا باطن رضایت و خاطر آرامش به توانندمی ترمهم آن از بلکه ،بخشندمی

های بنابراین یکی از عوامل بسیار مهم در سازمان (.3433 میرکاظمی، و دارکشتی حیدری،) یابند

 باشد.امروزی معنویت در سازمان می

افزایش همدلی سازمانی  ازجملهمطالعات سازمانی مؤید تأثیرات مثبت معنویت در محیط کار    

(؛ 2831و همکاران،  4؛ بل الیس2837، 2(؛ تعهد سازمانی )جونز3431و همکاران،  محمد شفیعی)

(؛ رفتار شهروندی 2836، 1(؛ رفتارهای خالقانه )افسار و رحمان2833، 3رضایت شغلی )احمد و عمر

(؛ عدالت سازمانی 3431آبادی و همکاران، ؛ زین2833فر و عزما، ؛ قربانی2837، 7)بلوالکر و ورا

با  درنهایت( و 3431ی و شاهرودی، (؛ کاهش استرس شغلی)شاهرود3431)اسدی و رحیمی، 

فرد و ؛ نوشین3434(و سازمان )مالیی و همکاران، 3431عملکرد مثبت کارکنان )فرشته، 

توانند نقش میانجی را در رابطه برخی از عوامل می رسدمی( است. حال به نظر 3431خدابخش، 

باشد. می 6مل عدالت سازمانیبین رهبری معنوی و معنویت در سازمان ایفا نمایند، یکی از این عوا

 کنند احساس که شود رفتار کارکنان با ایشیوه چه با اینکه از است عبارت سازمانی عدالت
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 در برابری ها،پرداخت بودن منصفانه از ادراک شامل که است شده رفتار هاآن با عادالنه صورتبه

 و فراحی زوار،) باشدمی انسازم در شخصی بین رفتارهای بودن عادالنه و های سازمانیرویه

ترین تعریف عبارت است از درک کارکنان از همچنین عدالت سازمانی در ساده (.3431 مرتضوی،

و  3گیرد )الچیهای انجام امور در سازمان صورت میها، تصمیمات و روشعدالتی که در سیاست

 به منصفانه رفتار زیرا است مهمی بسیار امر سازمانی (. بنابراین رعایت عدالت2831همکاران، 

 ،2همکاران و آکرام) شودمی منجر کلی صورتبه سازمانی اثربخشی و بهتر اجتماعی تعامالت

 ایجاد و سازمان عملکرد مستمر بهبود ها،برنامه رشد سبب سازمان، در همچنین عدالت (.2837

 بنابراین بدیهی. شودمی سازمانی تعالی هایفرصت ایجاد و توسعه افزایی،هم جهت در عظیم نیرویی

 کسب و سازمان اهداف به دستیابی سازمانی، عدالت میزان از آگاهی کسب و بررسی بدون که است

 صفری، و آصفی قنبرپور،) شد نخواهد میسر شغلی رضایت کسب و عملکرد مستمر بهبود بازخورد،

 از بعضی گیرچشم کاهش تواند باعثمی مدیران توسط سازمانی عدالت رعایت روازاین (.3431

 کامیابی برای تواندبها میگران یسرمایه این به توجه و بشود کار محیط جویانه در انتقام رفتارهای

 (.3431، بهاری نیاباشد )بهرامی، بیدگی، شفیعی، شرفی و  تأثیرگذار سازمان موفقیت و

رهبری ساختاری عوامل  یرابطه تأثیرتعین  پژوهشبا توجه به موارد فوق، هدف اصلی این 

معلمان مدارس شهرستان  بیندر سازمانی  عدالتمعنویت در سازمان با نقش میانجی معنوی بر 

معنویت در به رهبری معنوی،  طبه همین منظور، در ادامه، ابتدا مبانی نظری مربو. باشدمیسنندج 

بر اساس مطالعات آورده شده است سپس  گرفتهانجامعدالت سازمانی و پیشینه تحقیقات سازمان و 

، بحث و هایافتهتحقیق، ابزار و روش،  هایفرضیهبه معرفی مدل مفهومی و  صورت گرفته

، درنهایتاست.  شدهپرداخته موردمطالعهه پیشنهادهای کاربردی برای سازمان ئو ارا گیرینتیجه

 هایمحدودیتخی محققان آتی، بیان بر وسیلهبهاجرا  منظوربهذکر عناوینی برای تحقیقات تکمیلی 

 در پژوهش ارائه خواهد شد. بخشپایان ذه منابع و مآخئتحقیق و ارا

 مروری بر مبانی نظری پژوهش

مطالعاتی مدیریت و سازمان است. اگر با  هایحوزهامروزه معنویت در حال رخنه کردن در همه 

 هایسالکه در کنیم، خواهیم دید که موضوعی  دقتتأملی دقیق به سیر تکوین مطالعات رهبری 

های رهبران معنوی بوده است و اینکه چگونه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است، ویژگی
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با توسل جستن به معنویت، سالمت سازمانی و انگیزش کارکنان را به ارمغان آورد )فرای و  توانمی

 (.3438؛ نقل از ذاکری و همکاران، 2887، 3مترلی

 رهبری معنوی

برای تشریح معنویت  باهماز اولین پژوهشگرانی بود که واژه معنویت و رهبری را (  3733 2)فرهلم

و از آن تاریخ دیگران کوشش کردند تا به مدلش اعتبار بخشیده،  کاربرددر رهبری محیط کار به 

 فرای(. 3432کاظمی ، معمارزاده ، البرزی وتئوری رهبری معنوی رهنمون شوند )الوانی  سویبه

ر از اولین اندیشمندانی بود که مفهوم معنویت در محیط کار و رهبری را تلفیق نمود و یکی دیگ

وی،  ازنظر(. 2832تئوری رهبری معنوی را بر پایه مطالعات رهبری توسعه داد )چن و همکاران، 

هایی که الزمه انگیزش درونی خود و ها، و طرز تلقیرهبر معنوی کسی است که با استفاده از ارزش

توان گفت رهبری می (..2884)فرای،  کندمیران است، بقای معنوی اعضای سازمان را فراهم دیگ

 .برآوردن نیازهای متعالی افراد در سازمان است درصددیک الگوی انگیزش درونی،  عنوانبهمعنوی 

و  )شجاعی کنندمیاین رهبران افراد را به یادگیری در سازمان تشویق (. 3432تابان و همکاران، )

به  هاآنمتصل کردن  وسیلهبهپیروان در سازمان یا گروه،  هایفعالیتو به کارها و (. 3433خزایی، 

 (.3433)رستگار، جانقلی، و حیدری  دهندمیمعنی  شاندرونیعمیق  هایارزش

 :داندمی( ابعاد رهبری معنوی را شامل موارد زیر 2884فرای)

و برخی از تفسیرهای ضمنی و  کندمیصویری از آینده اشاره به ت اندازچشمسازمانی:  اندازچشم :3

. )سپهوند و همکاران، شودمییا روشن که چرا مردم باید برای ایجاد آینده تالش کنند را نیز شامل 

، داشتیچشمبه معنی عشق و توجه به همه بدون هیچ  دوستینوع: دوستینوععشق به   :2(. 3432

 :4  (.3438)داودی و اشتری،  باشدمی خودمحوریو اجتناب از  دیگران رنج بردن جایبهخود 

سازمان و سایر و همکاران،  ازنظرعضویت در سازمان: عضویت یعنی احساس داشتن کاری مهم 

تعهد  :3(. 3438های سازمان )داودی و اشتری، گیریاحساس مسئولیت و شراکت در تصمیم

در کارکنان باعث احساس هویت، وفاداری و وابستگی  سازمانی: رهبر معنوی با ایجاد تعهد سازمانی

شود که بازخورد عملکرد باعث می :1(. 3438)گیوریان و همکاران،  شودمیآنان به سازمان 

عملکرد خود،  هایضعفکارکنان در جریان چند و چون کارشان بر یک مبنای منظم قرار گیرند، از 

 درنهایتکنند، به کیفیت کار خویش توجه کنند و  آگاهی یابند، نقاط قوت عملکرد خود را تقویت

                                                           
1 Fry and Mtrly 

2.Ferhlm  
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از سوی رهبران، در جهت اصالح و بهبود سازمان گام بردارند  شدهکسباز طریق اطالعات 

 (.3432)طالقانی، فیضی، علیزاده، شریعتی و غفاری 

 عدالت سازمانی

 عدالت رینبرگ،گ نظر به. شد مطرح 3386 سال در گرینبرگ توسط بار اولین سازمانی عدالت واژه

 نظریه این دیگر بیانی به. است مرتبط سازمان در کاری انصاف از کارکنان ادراک با سازمانی

 کندمی تشریح و بندیطبقه دیگران و خودشان با رفتار نحوه بودن منصفانه درباره را افراد احساس

 که است انسان فطری و اساسی نیازهای از یکیآن اجرای و عدالت(. 3431 سلطانی، و جزنی)

 است کرده فراهم انسانی جوامع توسعه جهت مناسب بستری آن وجود تاریخ طول در همواره

 و قوانین کنندمی احساس کارکنان که است ایدرجه سازمانی عدالت(. 3431 مالزهی،)

بهاری  و شرفی شفیعی، بیدگی، بهرامی،) است منصفانه هاآن کار به مربوط سازمانی هایسیاست

 به سازمان در هاآن با آیا که موضوع این از کارکنان درک به سازمانی به عبارتی عدالت(. 3431 ،نیا

 عدالت یعنی (.2834 ،3هوگان و المبرت) دارد اشاره شود،می رفتار عادالنه و منصفانه شیوه

 و شأن داشتن برابر، و یکسان هایرویه عادالنه، دستمزد و حقوق توزیع از است عبارت سازمانی

حسین  واعظی،) تصمیم و عمل جهت کافی اطالعات داشتن قرار اختیار در و کار محیط در احترام

 عدالت از برداشت که دهدمی نشان سازمانی عدالت ٔ  درزمینه موجود ادبیات (.3431 رنجبر، ،پور

 و زاینر) دباشمی هاسازمان در افراد رفتار و نگرش بر مؤثر کلیدی عامل یک عدالتیبی یا و سازمانی

 از رضایت شغلی، رضایت ایجاد سبب سازمان در عدالت وجود احساس روازاین(. 2833 ،2شارونی

 کارکنان اعتماد جلب و مدیریت از مندیرضایت تر،بیش مشارکت سازمانی، تعهد و دریافتی حقوق

 هایرفتار و منفی احساسات تضاد، همچون انحرافی و ناخواسته رفتارهای بروز مانع و شده

  (.2832 ،4شاپیرا) شودمی غیراخالقی

 ابعاد عدالت سازمانی

و عدالت  ایرویهعدالت سازمانی شامل سه جزء متفاوت از عدالت: یعنی عدالت توزیعی، عدالت 

 در ادامه آمده است. هاآن(توضیحات 3432تعاملی است )نصر اصفهانی و همکاران، 

 سازمان، یک افراد در ادراک به سازمانی، ممفهو در ،3توزیعی : عدالتتوزیعی الف(عدالت

 (. عدالت توزیعی3483دارد)رحیم و هوشیار،  اشاره مشخص نتیجه یک از نسبی انصاف درباره

                                                           
1 Lambert & Hogan 

2 Tziner &Sharoni 

3 Shapiara 

4 Distributive Justice 
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 کسانیهمه به باید ،شدهانجام کار درازای کندمی بیان که است کارکنان خدمات اصل جبران معادل

 (. 3434) افجه و همکاران، .پرداخت منصفانه پاداش ،اندکوشیده هدف تحقق برای مؤثر طوربه که

ای است که از بیانگر ادراک فرد یا گروه از رفتار عادالنه 3ایعدالت رویه :ایرویهب( عدالت 

 (.3486کنند. )رضائیان و رحیمی، ها دریافت میطرف سازمان

 بیان عدالتشکل  سومین ،ایرویه و توزیعی عدالت بر عالوه (:ایمراودهج( عدالت تعاملی)

 سازمانی، نتایج و توزیع سازمانی فرایندهای تصویب طول در شخصیبین رفتار کیفیت کندمی

  (.3432)مهداد و همکاران، باشدمی برابری از ادراک به مهم کنندهکمک یک عنوانبه

 معنویت در سازمان

 شخصی، هایارزش و باورها اعتقادات، به توجه با کس هر که است گسترده بسیار مفهومی معنویت

 و اندقائل معنویت برای محوردین ایریشه برخی. آوردمی عمل به آن از دیگری از متفاوت تفسیری

 نقوی،)است آن از ترگسترده بسیار و نداشته دین با ارتباطی معنویت که؛ معتقدند دیگر برخی

 مدیران، سوی از ایدهفزاین طوربه هاسازمان در معنویت جایگاه (.3433 میرغفوری، و اسعدی

 مشتریان کارکنان، با هاسازمان تعامالت برای ضرورت یک عنوانبه محققان و کارکنان سرپرستان،

 تشخیص هاسازمان و(. 3433 میرغفوری، و اسعدی نقوی،) است قرارگرفته موردتوجه جامعه و

 و جامعه تقاضاهای ارکنانشان،ک نیازهای به یابیدست در هاآن به تواندمی معنویت عامل که اندداده

 (. 3433 میرکاظمی، و دارکشتی حیدری،) رساند یاری بهتر عملکرد به یابیدست

 پیشینه پژوهشی

 از سازمانی عدالت بر معنوی رهبری اثر ( در پژوهشی با عنوان بررسی3433کهربایی و مرتضوی )

 سازمانی عدالت بر معنوی یرهبر معنوی به این نتایج رسیدند که اثر سالمت واسط نقش طریق

 متغیر عنوانبه معنوی سالمت وجود بدون کهنحویبه دارد، قرار معنوی سالمت متغیر تأثیر تحت

و همکاران  سیف پناهی .کرد بینیپیش دارمعنی طوربه را سازمانی عدالت تغییرات تواننمی واسط

رهبری معنوی، کارتیمی و اعتماد مدل ساختار ارتباطی بین  ارائه( در پژوهشی با عنوان 3433)

توانند با ترویج رفتارهای می با اعتقاد بر رهبری معنوی سازمانی در پرستاران مدیران پرستاری

دوستانه، ارائه بازخورد مناسب از عملکرد، تقویت حس تعلق و حس ارزشمندی در کارکنان، نوع

توانند به ایجاد بهبود ارتباطات می اعتماد سازمانی را بهبود بخشند. همچنین افزایش همبستگی و

رهبری  تأثیربررسی "پژوهشی با عنوان (  3432طالقانی و همکاران ) .این ارتباط کمک نمایند

انجام دادند. نتایج  "معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

                                                           
1 Procedural Justice 
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زندگی  باکیفیتین سایر ابعاد رهبری معنوی ی بازخورد عملکرد، بنشان داد که به استثنای مؤلفه

پژوهشی با عنوان (.  3433)و همکاران زارعی .کاری کارکنان، رابطه مثبت و معناداری وجود داشت

 "های رهبری معنوی بر قابلیت یادگیری سازمانی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاهمؤلفه تأثیربررسی "

رهبری معنوی و قابلیت یادگیری سازمانی روابط  هایلفهمؤنشان داد که بین  هایافتهانجام دادند. 

 اندازچشمهای رهبری معنوی، داری وجود داشت. همچنین مشخص شد که از میان مؤلفهمعنی

 .را بر قابلیت یادگیری سازمانی داشته است تأثیرسازمانی بیشترین 

-بردن از کار، همرابطۀ بین معنویت و ابعاد آن لذت  (3432)و همکاران در تحقیق صانعی

کاران، سهیم بودن در اجتماع و داشتن باهمفردی و سازمانی، همبستگی  هایراستایی بین ارزش

و  2، بدیر 3افسر .قرار گرفت تأییدشغلی کارکنان مورد  هایی برای زندگی درونی با رضایتفرصت

 زیستمحیط طرفدار رفتار کارمندان با معنوی رهبری ( به پژوهشی با عنوان ارتباط2837) 4کیانی

شوق پرداخته است .نتایج پژوهش  و شور و درونی چون انگیزه گریمداخله متغیرهای چند طریق از

 تحت خود ینوبهبه کار، محیط در در قالب معنویت  مثبت صورتبه معنوی نشان داد که رهبری

چن و  .است زیستحیطمدر گرمداخله متغیرهای عنوانبهشوق  و شور و درونی انگیزه دو هر تأثیر

رهبری معنوی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام  تأثیربررسی  منظوربهپژوهشی (  2832یانگ )

انجام  کنندهتسهیلد توانمیو رفتارهای رهبران معنوی  هانگرش، هاارزشدادند. نتایج نشان داد که 

-چشم یمؤلفهن دادند که سه ویژه نشا طوربهرفتارهای شهروندی سازمانی باشد. این پژوهشگران 

ی دیگر رهبری معنوی یعنی عضویت و احساس معنا بر دو مؤلفه دوستینوعانداز، امید، و عشق به 

و  دوستینوعی رفتار شهروندی سازمانی یعنی خود بر دو مؤلفه نوبهبهنیز  هاآنگذارند و می تأثیر

بررسی سطح کیفیت رهبری معنوی (در پژوهش با عنوان 2833پوالت) .وجدان اثرگذار هستند

رهبری معنوی  هایمؤلفهدر بین دانشجویان دانشگاه به این نتیجه رسیدند که  علمیهیئتاعضای 

ی علوم تربیتی، در برخورد با دانشجویان دانشکده علمیهیئتدر حد متوسطی در بین اعضای 

 .باشدمیبرجسته  دوستینوعی چون ایمان و نقش به هایمؤلفهنقش  بیندراینوجود دارد که 

( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که یک رابطه دینامیکی بین 2833فرای و همکاران)

های سازمانی کلیدی در بین رهبران مؤلفهفراخوانی و عضویت( و )معنوی رهبری معنوی و رفاه

در مقدمه اشاره  که طوریهماندر این تحقیق نیز  رد.وجود دا قراردادندنظامی را که مورد آزمایش 

 عدالت یانجیم نقش با سازمان در تیمعنو بر معنوی رهبری تأثیرهدف اصلی این مقاله تعیین  شد

                                                           
1  Afsar 

2  Badir 

3  Kiani 
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. بنابراین مدل مفهومی تحقیق حاضر بر اساس مطالعات باشدمی شهرستان سنندج معلمان سازمانی

 نمودارنی مطابق عدالت سازمامعنویت در کار و  به رهبری معنوی، مربوطنظری و پیشینه تحقیق 

  .است( 3)

 

 . مدل مفهومی پژوهش1نمودار 

که مشخص است سه متغیر اصلی پژوهش شامل  طورهمانی پژوهش به بررسی پیشینه با توجه

. با توجه به بررسی مبانی نظری و باشدمیرهبری معنوی، معنویت در کار و عدالت سازمانی 

ی پژوهش پس از ارائه نتایج تحلیل ر ادامهمحقق د باهمی ارتباط متغیرهای پژوهش طریقه

 . باشدمیی پژوهش به دنبال رسیدن به برازش مطلوب این مدل نظری هادادهاستنباطی 

 .است شدهتدوینهای تحقیق نیز بر اساس مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر فرضیه

 .باشد کار در معنویت کننده بینیپیش دتوانمی معنوی رهبری -3

 .باشد سازمانی عدالت کننده بینیپیش دتوانمی معنوی رهبری -2

 .باشد کار در معنویت کننده بینیپیش دتوانمی سازمانی عدالت -4

 ایفا سازمانی عدالت بر معنوی رهبری تأثیر در را میانجی نقش تواندمی کار در معنویت -3

 .نماید

 آماری پژوهش یجامعهنوع و 

از نوع تحقیقات کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش انجام این تحقیق بر اساس هدف تحقیق، 

آماری تحقیق حاضر نیز شامل کلیه  عهباشد. جامهمبستگی می -کار، از نوع تحقیقات توصیفی

 هاآناز بین نفر   483شامل  اینمونهتصادفی ساده  صورتبه باشد کهمی شهر سنندج دبیران

ی تحقیق اهجهت آزمون فرضیهها برای گردآوری داده شد. انتخاب هاپرسشنامهبه  دهیپاسخجهت 

استفاده گردیده است. پرسشنامه اول برای سنجش رهبری  ی استاندارد پرسشنامه هاز س
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و (3334)نیهون و مورمن ،، پرسشنامۀ دوم برای سنجش عدالت سازمانی(2881)فرای ، معنوی

روایی  .باشدمی (2884 ،کارانشمیلیمن و هممعنویت در کار)پرسشنامه سوم برای سنجش 

ت. جهت آزمون پایایی سه پرسشنامه روایی محتوایی بوده اس صورتبه مورداستفادهی هاپرسشنامه

رهبری  یپرسشنامهاست که به ترتیب برای  آمدهعملبهنیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده 

و  8881مؤلفه  4گویه و  28با  مانیعدالت ساز یپرسشنامه،  8883مؤلفه  1گویه و در 37معنوی با 

 وتحلیلتجزیهجهت  باشد.می 8838مؤلفه اصلی  4گویه و  28ی معنویت در کار نیز با پرسشنامه

است . در بخش توصیفی از میانگین،  شدهاستفادهاز دو بخش آمار توصیفی و استنباطی  هاداده

ه و در بخش استنباطی نیز از ضریب واریانس و انحراف معیار جهت ارائه گزارش استفاده گردید

برازش مدل مفهومی پژوهش( بهره  تأییدهمبستگی پیرسون و آزمون معادالت ساختاری )جهت 

 گرفته شد.

 

 هایافته

، عدالت  2833شود که میانگین متغیر رهبری معنوی با میانگین ( مشاهده می3با توجه به جدول )

 باشد.می 4813غیر معنویت در کار برابر و مت 4836سازمانی دارای میانگینی برابر 
(: توصیف متغیرهای پژوهش1جدول)  

 انحراف معیار واریانس میانگین تعداد متغیرهای پژوهش

 136/8 413/8 33/2 432 رهبری معنوی

 842/8 283/8 36/4 432 عدالت سازمانی

 113/8 478/8 13/4 432 معنویت در کار

معنویت در کار از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد جهت بررسی رابطه رهبری معنوی با 

داری دهد که بین رهبری معنوی با معنویت در کار رابطه مثبت و معنینتایج نشان می( 2جدول )

. همچنین نتایج ماتریس فوق نشان داد که رهبری معنوی با ( =p= ,162 ./r  /. 883)وجود دارد

د که بیشترین رابطه را با بعد احساس همبستگی به ابعاد معنویت در کار ارتباط مثبتی دار

/. 724دارد. همچنین در میان ابعاد رهبری معنوی تعهد به سازمان به میزان ) ( =r/. 162میزان)

r= )  (.2بیشترین ارتباط را با معنویت در کار نشان داد)سایر نتایج در جدول شماره 
ویت در کار(: ماتریس همبستگی بین رهبری معنوی و معن2جدول)  

 هاارزشهمسویی  احساس همبستگی معنادار بودن کار معنویت در کار ماتریس همبستگی

 .131** .173** .142** .162** رهبری معنوی

 .164** .343** .786** .178** اندازچشم

 .232** .331** .448** .468** دوستینوععشق به 
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 .326** .136** .481** .333** عضویت

 .768** .783** .188** .724** سازمانتعهد به 

 .114** .433** .167** .133** بازخورد عملکرد

83/≤8p** 

81/≤8p** 

 لیاز آزمون تحل های رهبری معنوی بر معنویت در کاربررسی اثرات مؤلفه منظوربهدر ادامه 

  است. شدهاستفاده ونیرگرس
 معنویت در کاربر رهبری معنوی  هایمؤلفه ونیرگرس بیضرا(: 3جدول)

 هامؤلفه
 معنویت در کار

B β T P-value 
 883/8 311/32  663/3 مقدار ثابت

 883/8 787/3 342/8 438/8 اندازچشم

 828/8 332/2 227/8 367/8 دوستینوععشق به 

 883/8 143/2 263/8 231/8 عضویت

 883/8 282/7 136/8 328/8 تعهد به سازمان

 883/8 883/4 481/8 238/8 بازخورد عملکرد

 Fمقدار 

 2Rمقدار 

 2Adjusted Rمقدار 

312/26 

332/8 

367./ 

 

 زانیبه م نییتع بیضردهد که همچنین نتایج تحلیل رگرسیون به روش چندگانه نشان می

معنویت در  33/8قادرند  یکل صورتبه رهبری معنوی یهامؤلفهکه  یمعن نیباشد، به ایم 33/8

( p<83/8معنادار هستند ) ونیرگرس لیتحل یبرا شدهمحاسبه F. مقدار ندینما ینبیشیرا پ کار

جدول فوق نشان  جی. نتااستمعنادار  یآمار ازلحاظ شدهانجام ونیمعادله رگرس ن،ی. بنابراباشدیم

 .  کاردارندمعنویت در از   یداریمعن ینبیشیپهای رهبری معنوی مؤلفهتمامی که  دهدیم

دهد که بین ( نشان می3نتایج جدول)رهبری معنوی با عدالت سازمانی  در بررسی رابطه بین

.  ( =p= ,431 ./r  /. 883)داری وجود داردرهبری معنوی با عدالت سازمانی رابطه مثبت و معنی

همچنین نتایج ماتریس فوق نشان داد که رهبری معنوی با ابعاد عدالت سازمانی ارتباط مثبتی دارد 

دارد. همچنین در میان ابعاد  ( =r/. 128به میزان) ایمراودهرا با بعد عدالت که بیشترین رابطه 

بیشترین ارتباط را با عدالت سازمانی نشان داد)سایر  ( =r/. 343رهبری معنوی عضویت به میزان )

 (. 3نتایج در جدول شماره 
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 (: ماتریس همبستگی بین رهبری معنوی و عدالت سازمانی0جدول)

 ایمراودهعدالت  ایرویهعدالت  عدالت توزیعی عدالت سازمانی یماتریس همبستگ

 .128** .444** .278** .431** رهبری معنوی

 .328** .233* .214* .433** اندازچشم

 .463** .228* .364 .213* دوستینوععشق به 

 .134** .437** .231** .343** عضویت

 .364** .488** .332 .433** تعهد به سازمان

 .124** .433** .237** .383** بازخورد عملکرد

83/≤8p** 

81/≤8p** 

های رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از آزمون تحلیل بررسی اثرات مؤلفه منظوربه ادامهدر 

 است. شدهاستفادهرگرسیون 
عدالت سازمانیبر رهبری معنوی  هایمؤلفه ونیرگرس بیضرا(: 5جدول )  

 هامؤلفه
 یعدالت سازمان

B β T P-value 
 /.883 762/3  818/3 مقدار ثابت

 876/8 847/3 313/8 333/8 اندازچشم

 337/8 163/3 327/8 834/8 دوستینوععشق به 

 883/8 383/2 266/8 283/8 عضویت

 842/8 333/2 /.284 317/8 تعهد به سازمان

 883/8 713/2 /.233 361/8 بازخورد عملکرد

 Fمقدار 

 2Rمقدار 

 2Adjusted Rقدار م

240/81 

200/2 

284/8 

 
 42/8 زانیبه م نییتع بیضردهد که های تحلیل رگرسیون به روش چندگانه نشان مییافته

را  عدالت سازمانی 42/8قادرند  یکل صورتبه رهبری معنوی یهامؤلفهکه  یمعن نیاشد، به ابیم

. باشدی( مp<83/8معنادار هستند ) ونیرگرس لیتحل یبرا شدهمحاسبه F. مقدار ندینما بینیپیش

 دهدیجدول فوق نشان م جی. نتااستمعنادار  یآمار ازلحاظ شدهانجام ونیمعادله رگرس ن،یبنابرا

عدالت از   یداریمعن ینبیشیپهای )عضویت، تعهد به سازمان و بازخورد عملکرد( مؤلفهکه 
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 داریمعنیو سطح  tبا توجه به آماره  دوستینوعانداز و عشق و های چشممؤلفه، اما دارند سازمانی

 داری از عدالت سازمانی ندارند.معنی بینیپیشتوان گفت می

رهبری معنوی بر عدالت  تأثیرمفروضه اصلی این پژوهش مبنی بر نقش میانجی معنویت در کار در 

 .یابی معادالت ساختاری استفاده شدسازمانی بود. جهت بررسی این مفروضه، از مدل

 
در حالت استاندارد یساختار معادالت : مدل1شکل   

 
عداد معناداریدر حالت ا یساختار معادالت : مدل2شکل   
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ش شده در جدول زیر مدل براز هایشاخصقرار گرفت که  موردبررسیمدل ساختاری پژوهش 

 آورده شده است.
 پژوهش یهادادهبا  شدهمشاهدهرازش مدل یی بکوین هایشاخص: (1)جدول 

 قبولقابلمقدار  مقدار بدست آمده برازش هایشاخص

Chi.squar/df 61/2 4از  ترپایین 

RMSEA 862/8 8888از  ترپایین 

CFI 31/8   3/8 باالتر از 

GFI 33/8  3/8 باالتر از 

IFI 31/8  3/8 باالتر از 

NFI 34/8  3/8 باالتر از 

کمتر از  ی( در سطح خطا32/221) یه مجذور کاکه مقدار آمار دهدینشان م فوقجدول  نتایج   

 انگریاست که ب 61/2برابر با  یبه درجه آزاد ینسبت مجذور کا نیهمچن. باشدمی دارمعنی/. 81

، فوقمهم در جدول  اریبس هایشاخصاز  گرید یکی. باشدمیشاخص  نیا اساس بربرازش مدل 

 یحالت مطلوب برا ،شاخص نیا ساسا بر. باشدیم RMSEA ایمربعات خطا  نیانگیم شهیر

شاخص  نی، مقدار اشدهمشاهدهدر مدل  نکهی. با توجه به اباشدیاز آن م ترپایین/. و 8برازش مدل 

دو  یبرخوردار است. بررس یخوب یمدل از برازش ز،ین اریمع نیا اساس برلذا  باشد،ی/ . م86

 یپژوهش یمدل تجرب ینسب از برازش تیحکا زنی (NFI) و (IFI) ،(GFI) ، (CFI) یشاخص

 .دارد

برازندگی، از برازش  هایشاخصاکثر  اساس بر شدهمشاهدهبا توجه به اینکه، مدل  درمجموع

با ضرایب مسیرهای منتهی  متناظر tدار بودن مقادیرمناسبی برخوردار است، و نیز با توجه به معنی

معنویت در در  رهبری معنوینقش  توان گفت که مفروضه پژوهشی مبنی بر، میمعنویت در کاربه 

گیرد. در ادامه جهت قرار می تأییدمورد  عدالت سازمانی باواسطهمستقیم و  صورتبه، کار دبیران

 هاآنمتناظر  tهای پژوهش، ضمن ارائه ضرایب بتا و مقادیردستیابی به فهم بهتر پیرامون یافته

 است. شدهگزارشجزئی  های(، نتایج حاصل از بررسی فرض6)جدول 
: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پژوهش(0ل)جدو   

 نتیجه tآماره  آماره بتا فرض پژوهش

 فرض تأیید 86/7 /.76 اثر رگرسیونی رهبری معنوی بر معنویت در کار

 فرض تأیید 66/4 /.38 اثر رگرسیونی رهبری معنوی بر عدالت سازمانی 

 فرض تأیید 34/2 /.42 اثر رگرسیونی عدالت سازمانی بر معنویت در کار

اثر رگرسیونی رهبری معنوی بر معنویت در کار)نقش میانجی عدالت 

 سازمانی(

 فرض تأیید - /.34
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 باشد. معنویت در کارکننده  ینیبشیپ تواندیم رهبری معنوی: اول هیفرض 

رابر ب معنویت در کاربر  رهبری معنوی یبتا بیضر گردد،یمالحظه م 1که در جدول  گونههمان

 رهبری معنوی، ریدر متغ رییانحراف استاندارد تغ کی ایاز بدان معناست که به نی. ا/. بود76با 

اتفاق افتد. با  معنویت در کار ریدر متغتغییر /. انحراف استاندارد 76نمود که  ینیبشیپ توانیم

از  تربزرگ(، 86/7) رهبری معنوی به معنویت در کار ریمس بیبا ضر متناظر tمقادیر نکه،یتوجه به ا

معنویت در کار  بینیپیشدر  رهبری معنوینقش  رب یاول پژوهش مبن هیلذا فرض باشد،یم 37/3

 .گرددیم تأیید

 گونههمان .باشد عدالت سازمانیکننده  ینیبشیپ تواندیم رهبری معنوی: دوم هیفرض

. /. بود38برابر با  سازمانیعدالت بر  رهبری معنوی یبتا بیضر گردد،یمالحظه م 1که در جدول 

 توانیم رهبری معنوی، ریدر متغ رییانحراف استاندارد تغ کی ایاز بدان معناست که به نیا

اتفاق افتد. با توجه به  عدالت سازمانی ریدر متغتغییر /. انحراف استاندارد 38نمود که  بینیپیش

 37/3از  تربزرگ(، 66/4) ت سازمانیرهبری معنوی به عدال ریمس بیبا ضر متناظر tمقادیر نکه،یا

 تأییدعدالت سازمانی  بینیپیشدر  رهبری معنوینقش  رب یپژوهش مبن دوم هیلذا فرض باشد،یم

 .گرددیم

 .باشدمعنویت در کار کننده  بینیپیش تواندیم عدالت سازمانیسوم:  هیفرض

 ازآنجاکه. باشدیم 34/2برابر  اظرمتن t/. و مقادیر42که مقدار بتا برابر با  دهدینشان م جینتا

 هیشود که فرضیگرفته م جهیلذا نت باشد،ی( م3/ 37) یاز با بحران تربزرگ شدهمشاهدهمقدار با 

 تأیید/. مورد 81کمتر از  ی، در سطح خطاعدالت سازمانی بر معنویت در کاربر  یسوم پژوهش مبن

 . ردیگیقرار م

رهبری معنوی بر عدالت  تأثیراند نقش میانجی را در تومعنویت در کار میفرضیه چهارم: 

 سازمانی ایفا نماید.

 ،عدالت سازمانی باواسطهو هم  میمستق صورتبههم  ،رهبری معنویدهد که نتایج نشان می

 میمستق یونی، اثر رگرسترواضح طوربهباشد. یم معنویت در کار یبرا یکننده مناسب بینیپیش

/.( و اثر 34آن برابر با ) میرمستقیغ یونی(، اثر رگرس/.76برابر با ) در کارمعنویت  بر رهبری معنوی

 .باشدی/.( م88برابر با ) رهبری معنوی بر معنویت در کار یکل یونیرگرس

 یریگجهینتبحث و 
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دهد که رهبری معنوی بر متغیرهای عدالت نشان می هاهیفرضنتایج حاصل از آزمون 

، احساس همبستگی ، هاارزشهمسویی ،یامراوده، عدالت ایرویهت سازمانی،عدالت توزیعی، عدال

رهبری معنوی  تأثیردارد. بنابراین در مورد  داریمعنیمثبت و  تأثیرمعنادار بودن و معنویت در کار 

 باولی نتایج این تحقیق  بررسی مالحظهقابلتحقیقات  نکهیباا معنویت در کاربر عدالت سازمانی و 

ملکی و همکاران  (، 3432طالقانی و همکاران )( 3433سیف پناهی و همکاران )تحقیقات  جینتا

چن و یانگ  (، 2833یوسف ) (، 2832چن و یانگ ) (، 3433زارعی متین و همکاران ) (، 3438)

. دارد باًیتقر(  2833یوسف ) ( و2833(، پوالت )3432)و همکاران در تحقیق صانعی (،2832)

که رهبری معنوی  مسئلهی بین رهبری معنوی با معنویت در کار و این رابطه تأییدی  ٔ  درزمینه

توان این پژوهش است، می تأییدکه مورد  یامفروضهکند  بینیپیشتواند معنویت در کار را می

این ادعا بیان کرد  یدکنندهییتأ( را 3433( و باقی و همکاران )3431پژوهش شفیعی و همکاران )

 .قرارداد تأییدمورد  هاپژوهشاول و سوم پژوهش را به کمک این  یهیفرضو به این معنی که 

(، اسدی و 3433(، نظری پور و همکاران)3434) شکری(، 3433و نجف زاده و ملکی ) زاده یتق   

خود نشان دادند که رهبری معنوی  یهاپژوهش( در 2884( و فرای )2837(، افسر )3431رحیمی)

داری دارد و معنی یرابطهو عدالت توزیعی  ایرویه، عدالت ایودهمراعدالت سازمانی، عدالت بر 

در رابطه با  هاآنتحقیق  نتایج ها در سازمان باشد.مؤلفهی خوبی برای این بینی کنندهتواند پیشمی

وم و چهارم این تحقیق دهای در فرضیه آمدهدستبهای با نتایج عدالت سازمانی و عدالت رویه

 دارد. بردهنامهای در پژوهش تأییدهمچنین برازش نسبی مدل تجربی نیز نشانی از  .همخوانی دارد

، روابط معنویت در کار و  عدالت سازمانینتایج گویای آن بود که بین رهبری معنوی،  درمجموع   

سازمانی، دستیابی به  اندازچشمرهبری معنوی با ارائه  که ینوعبهمثبت و معناداری وجود دارد. 

نماید. با نشان دادن امید و ایمان، پایداری در جهت یری شفاف از آینده و اهداف را تسهیل میتصو

کند. با ترویج احساس معناداری، آمادگی کارکنان دستیابی به تصویر مطلوب آینده را ترغیب می

یانگر دهد. با کاربست رفتارهای برا ارتقا می زتریبرانگچالشهای بیشتر و برای پذیرش مسئولیت

های سازمانی را افزایش گیریمؤلفه عضویت در سازمان، احساس مسئولیت و شراکت در تصمیم

شود کارکنان مشکل سازمان را مشکل خود بدانند. و با دهد. با ایجاد حس تعهد، موجب میمی

کارشان بر یک مبنای منظم قرار  چندوچونشود که کارکنان در جریان بازخورد عملکرد موجب می

توان سازمانی کند که میمی دیتأکاصلی خود مؤلفه  1بر  دیتأکسبک رهبری معنوی با  .رندگی

منصفانه تدارک دید که در آن افراد احساس برابری کنند و اعمال خود را در سازمان در طول 

های رهبری معنوی ویژگی نیترمهماز  به اهداف شخصی خود برسند. تاًینهااهداف سازمان دیده و 
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انحراف و  گونهچیههای خود را بدون ن انصاف در رفتار است و رهبر بایستی رفتارها و قضاوتداشت

 برای گرفتن تصمیمات خود قرار دهد.  یاهیپابنا نهد و عدالت را  یدارجانب یا

درستی، تواضع، احترام به دیگران،  واردکردنتواند از طریق رهبری مییک رهبر با اتخاذ سبک 

وری سازمان را تا بهره اشیرهبرستودن دیگران و انصاف رفتاری در شیوه  انگیزش،دادن ،برابری

در فراگرد  رندگانیگمیتصمموجب افزایش منصفانه بودن رفتار  تاًینهای باال ببرد. قبولقابلحد 

. افزایش عدالت و برابری در شودبهبود عدالت سازمانی می جهیدرنتشود و سازمانی می یریگمیتصم

تواند موجبات معناداری سازمان برای افراد، احساس همسویی در افراد سازمانی، مان خود میساز

شود که تحقق  مسئلهموجب این  ینوعبهبه سازمان را افزایش دهد و  هاآنهمبستگی و وابستگی 

 سازد.های سازمانی فردی را فراهم میهای سازمانی موجبات تحقق ارزشارزش
 منابع

 یو عدالت سازمان یکار بر رفتار شهروند طیدر مح تیمعنو تأثیر(.  3431) یمیالمرضا رحو غ یعل ،یاسد

 ران،یا داریپا یزیربرنامهو  نینو تیریعلوم مد یکنفرانس مل نیمراغه، دوم وپرورشآموزشدر اداره 

 .داریابه توسعه پ یابیدست یمهر اروند، مرکز راهکارها یتهران، موسسه آموزش عال

های رهبری و (. مبانی فلسفی و تئوری3434محمود) جعفر پور،و  اهللیول فر،پورنقی علی اکبر؛ سید افجه،

 .23-38(3)3رفتار سازمانی، تهران:سمت،

 ادراک رابطه(. 3431. )سجاد ،بهاری نیا و فرزانه شرفی،محجوب ؛سجاد بیدگی، ؛محمدامین بهرامی،

 پزشکی علوم دانشگاه آموزشی هایبیمارستان در جویانهمانتقا رفتارهای و سازمانی عدالت از پرستاران

 .46-37(: 4) 6 درمان؛ و بهداشت مدیریت. 3431 سال در یزد

 اعتماد پرتو در سازمانی تعهد بر سازمانی عدالت تأثیر بررسی(. 3431. )شاروخ سلطانی، و نسرین ،یحزن

 .26-47: 21 تحول؛ و توسعه مدیریت مجله. سازمانی

 معنویت اساس بر سازمانی اثربخشی بینیپیش(.3433)عذرا ،یکاظم ریم و محمد دار،کشتی؛ هزکی حیدری،

 .313-363: 23 ورزش؛ مدیریت مطالعات. بزرگ خراسان جوانان و ورزش ادارات کارکنان کار در

 یابیهویت در معنوی رهبری نقش بررسی (.3433فائزه) محمود و حیدری، جانقلی، عباسعلی؛ رستگار،
 .23-43(،37)1 عمومی، مدیریت هایمانی ،پژوهشساز

 انتشارات سمت. انتظار عدالت و عدالت در سازمان،تهران: (.3486)رضاییان، علی

های رهبری مؤلفه تأثیربررسی (. 3433)حیدری، فائزه ومتین، حسن؛ نیکمرام، سحر؛ احمدی، مریم زارعی

و دانشگاه. مجله مدیریت در دانشگاه اسالمی  معنوی بر قابلیت یادگیری سازمانی در پژوهشگاه حوزه

،3-(2،)437-443. 
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 شخصیتی هایویژگی یگر لیتعد نقش بررسی(. 3431)سعید مرتضوی، و محمدمهدی فراحی، ؛کاظم زوار،

-12(: 28) 1 انسانی؛ منابع مطالعات فصلنامه. سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی عدالت بین رابطه بر

24. 

 سرپرستاران خدمتگزار رهبری اثر بررسی(. 3431) لیال  ،انیهاد ریم و علی ،رضا؛ یاسینی ، حسنیآبادنیز

های آموزشی شهر رشت: بررسی نقش میانجی معنویت ستاران بیمارستانپر سازمانی شهروندی رفتار بر

 .313-378،  388های آموزشی شهر رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم، در کار بیمارستان

رهبری معنوی  تأثیر(. 3438)عارف نژاد، محسن و صبحانی،محمد؛ علی ،اصفهانیوند،رضا؛ نصرسپه

 .386-34،326مدیریت دولتی، اندازچشمبرانگیزش درونی کارکنان. 

 مدیران یکار تعهد و کاری باوجدان بأس هایسبک رابطه(. 3488)مصیب مرادی، و نرگس سعیدیان،

 .333-338: 22 تربیتی؛ علوم در پژوهش و دانش فصلنامه .اصفهان شهر پسرانه متوسطه مدارس

مدل ساختار  ارائه(. 3433)مهدی ،صالحیو خلیل  ،زندی ؛حاتم، ملکی ؛مژگان ،درخشان حامد؛ ،پناهیسیف

 ،فصلنامه مدیریت پرستاری ،اعتماد سازمانی در پرستارانرهبری معنوی، کارتیمی و ارتباطی بین

3(4)88-66. 

ی (. رابطه3433)، کاوهحامد و فیضی پناهی،زندی، خلیل؛ سیف ؛محمدرضا، انور؛ اردالن، یمحمدشاه

 .341-317(،36)1رهبری معنوی و درگیری شغلی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،

 یکار با رفتار شهروند طیدر مح تیمعنو نیرابطه ب ی(. بررس3431)یو زهرا شاهرود یمهد ،یشاهرود

و  تیریمد یالمللنیباستان گلستان، کنفرانس  وپرورشآموزشکارکنان  یو استرس شغل یسازمان

 .کانین یتهران، موسسه آموزش عال ،یحسابدار

های زندگی کاری کارکنان دانشکده باکیفیترابطه رهبری معنوی  (.3433پریسا و خزائی، فرهاد) شجاعی،
 .78-73(3)37ی علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ، مجلهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

(. بررسی رابطه بین معنویت و رضایت شغلی 3432) یمحمدعلمحسن و آذر مهر،  ،مهدی؛ بوجار صانعی،

 کارشناسی ارشد .شاهرود : دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی. نامهانیپااهرود ، شهرداری ش

 رهبری نقش بررسی(. 3434. )فراز ،یریوز صادق و جبار ،باباشاهی ؛سلیمان احمدزاده، ؛سعید صیادی،

 33 س؛پلی یسازمانتوسعه. سازمانی یادگیری قابلیت میانجی نقش تبیین: یسازمانتوسعه در معنوی

(33 :)388-63. 

ابعاد  تأثیربررسی  (.3432صابر؛شریعتی ، فرهاد و غفاری ، علی )؛ غالمرضا؛ فیضی، کاوه؛ علیزاده طالقانی،

 دو فصلنامه، رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

 .386-238( 7)2مدیریت در دانشگاه اسالمی،

 میپاراد یالمللنیبکنفرانس  نیکار با عملکرد کارکنان، نخست طیدر مح تی( رابطه معنو3431) فرشته8 زهرا

 ی.بهشت دیتهران، دانشگاه شه ،یو سازمان یتجار یهوشمند تیریمد نینو یها

http://ijnv.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://ijnv.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://ijnv.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://ijnv.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://ijnv.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://ijnv.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://ijnv.ir/article-1-337-fa.pdf
http://ijnv.ir/article-1-337-fa.pdf
http://journal.qums.ac.ir/article-1-1372-fa.pdf
http://journal.qums.ac.ir/article-1-1372-fa.pdf
http://journal.qums.ac.ir/article-1-1372-fa.pdf
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 سازمانی عدالت و یسازمانفرهنگ اثر یابیمدل(. 3431)حمیدرضا صفری، و احمدعلی آصفی، ؛امیر قنبرپور،

 .286-222(: 2) 8 ورزشی؛ مدیریت فصلنامه. ورزشی هایفدراسیون در سازمانی خشیاثرب بر

 واسط نقش طریق از سازمانی عدالت بر معنوی رهبری اثر بررسی(. 3433)سارا مرتضوی، و سارا کهربایی،

 .1-22: 26 عمومی، مدیریت هایپژوهش مجله. معنوی سالمت

ی متقابل تبیین رهبری معنوی و رابطه(. 3438)میان، احمدچر و دیندارفرکوش، فیروز ؛گیوریان، حسین

 .63-68:(23)8. پیرو. فصلنامه مدیریت؛ -رهبر

 تیدر سازمان با تمرکز بر نقش معنو ی(. همدل3431) رامی افروغ، و آرزو ،شناسحق د؛یمج ،یعیشفمحمد

 شیاصفهان(، هما: کارکنان دانشگاه ی)مطالعه مورد یمعنو یسبک رهبر کردیکار با رو طیدر مح

 تهران. گاهمدبر، دانش تیریمد یتهران، موسسه پژوهش ران،یدر ا یو علوم انسان تیریمد یهاپژوهش

. ابتدایی مدارس معلمان سازمانی تعهد با سازمانیجو و سازمانی عدالت رابطه(. 3431)امین مالزهی،

 .283-233(: 2) 6 آموزشی، مدیریت در نو رهیافتی فصلنامه

 اقیو اشت یدرون زهیانگ کار، طیدر مح تیمعنو رابطه(. 3434)محسن پرور، و گل یمهداد، عل م؛یرم ،ییمال

 .36-11، 17 یاپی(، پ2) 31. یکاربرد ی. دانش و پژوهش در روانشناسفهیبا عملکرد وظ یشغل

 ومعنوی  ی رهبریرابطه(. 3438)حسین و خدایاری زرنق، رحیم ،صفری ؛جعفری، حسن ؛ملکی، محمدرضا

ی ، نشریهشهر تهرانآموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد  زندگی کاری کارکنان در مرکز تیفیک

 .3836-3821(8) -8مدیریت سالمت،

 رهبری تأثیر خصوص در ارشد حسابرسان دیدگاه بررسی(. 3431)عبدالحمید هوشمند، و سعید نستعین،

 .46-33(: 3) 1 سازمانی؛ رفتار طالعاتم فصلنامه. آنان یکارکرد ریغ رفتارهای سایر بر سازمان اصیل

 معنوی رهبری تأثیر تحلیل(. 3433)مجتبی بنی،امانی و جواد خزائی،؛ محمد سبحانی، ؛علی ،نصر اصفهانی

 متوسط و کوچک هایبنگاه در متوازن امتیاز کارت کارگیریبه با سازمانی عملکرد بر آن پیامدهای و

 .236-271(: 3) 34 دولتی؛ مدیریت اندازچشم فصلنامه ؛یمانسازفرهنگ مدیریت فصلنامه. تهران شهر

 نیآفرتحول رهبری هایسبک بین رابطه(. 3433)اردشیر شیری، و عبدالمراد میرحسینی، ؛عباس نصراللهی،

 24 ایالم؛ پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله. ایالم شهر هایبیمارستان کارکنان توانمندسازی با تبادلی و

(4 :)6-3. 

  معنویت بر مؤثر عوامل تحلیل(. 3433)اهللسیدحبیب میرغفوری، و میرمحمد اسعدی، ؛یعل دیس قوی،ن

 .381-333(: 3) 38 فناوری؛ و علوم در اخالق فصلنامه. سازمانی

 در سازمانی تعالی و کار محیط در معنویت رابطه سنجش(. 3431) آزیتا خدابخش، و فاطمه ،فردنوشین

 و کتابداری علوم) شناسی دانش فصلنامه. ایران اسالمی جمهوری ملی ابخانهکت و اسناد سازمان

 .36-388 ،41 شماره ،(اطالعات فناوری و یرساناطالع

 اساس بر انحرافی رفتار بروز در سازمانی عدالت تأثیر(. 3413. )مصطفی رنجبر، و حسین پور ؛رضا واعظی،

 .81-332(: 7) 1 سازمانی، رفتار طالعاتم فصلنامه. سازمانی عدالت از ادراک میانجی نقش
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