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  چکیده
یري شغلی در میان کارکنان دانشگاه کردستان بوده هدف از این پژوهش، بررسی رابطه رهبري معنوي و درگ

اي به حجم  گیري تصادفی، نمونه با استفاده از شیوه نمونه. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. است
 هاي استانداردها از پرسشنامه جهت گردآوري داده. نفر از کارکنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند 116

پایایی دو پرسشنامه رهبري معنوي و درگیري شغلی با استناد . درگیري شغلی استفاده شدرهبري معنوي و 
تک  tها با استفاده از آزمون  تجزیه و تحلیل داده. گزارش شد/. 80و /. 91به ضریب آلفاي کرونباخ، به ترتیب 

ایج نشان داد که نت. زمان صورت گرفت اي، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه هم نمونه
وضعیت رهبري معنوي در دانشگاه کردستان در سطح باالتر از متوسط و میزان درگیري شغلی کارکنان در 

. داري وجود دارد بین رهبري معنوي و درگیري شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی. سطح متوسط بود
داري در  نند نقش معنیتوا هاي رهبري معنوي می همچنین مشخص شد که اگرچه ترکیبی از مؤلفه

هاي  یک از مؤلفه ي ایمان و امید در کار، هیچ  بینی درگیري شغلی داشته باشند، اما به استثناي مؤلفه پیش
 .داري بر درگیري شغلی کارکنان داشته باشند توانند به تنهایی اثر رگرسیونی معنی دیگر نمی
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  مقدمه
هاي اخیر مشکالتی همچون خـالی شـدن از معنویـت، مشـکالت روانشـناختی، افسـردگی،        در سال

هـا   احساس تنهایی، احساس پوچی و بیهودگی، خودخواهی و بی اعتمادي، در میان کارکنان سازمان
ایـج و عـادي   فشار و اضطراب در محیط کـار بـه امـري ر   ). 2033: 2011پالت، (افزایش یافته است 

. برنـد  کارکنان اغلب از خستگی در محل کار و احساس از خود بیگانگی رنـج مـی  . تبدیل شده است
در چنـین  . برنـد  رهبران نیز از کار زیاد، فرسودگی شغلی، و غفلـت از خـانواده و دوسـتان رنـج مـی     

ر نتیجـه  احترامی و خشـونت بـوده و د   شرایطی محیط کار آبستن اتفاقات تلخی همچون توهین، بی
  ). 107: 2012چن و یانگ، (کنند  کارکنان، فشار و اضطراب بسیاري را تجربه می

هـاي انسـانی    علم مدیریت براي حل این مشکالت، توجه خود را معطـوف بـه احیـاي اهمیـت ارزش    
دوسـتی،   هایی همچون خلوص نیت، اعتماد، عشق به نوع اي که امکان رشد ارزش نموده است به گونه

: 2011پالت، (دوستی در سازمان فراهم آید  دگی، همکاري، صداقت، خیرخواهی و نوعمحبت، بخشن
هـا در قـرن بیسـت و یکـم بـه نـوع جدیـدي از         هایی، سازمان به منظور احیاي چنین ارزش). 2033

هاي متعالی برخوردار باشند، و بتوانند کارکنان را در جهـت   رهبران نیازمندند که از صداقت و ارزش
  ). 2013وانگ و هشین، (برانگیزانند  ر خدماتارائه بهت

هـاي   سازد که تـاکنون پـژوهش   توجه به سیر تکوین مطالعات رهبري، ما را به این نکته رهنمون می
هاي فیزیکی، ذهنی و عاطفی رهبران انجام شده اما موضوعی که اخیراً توجـه   مختلفی درباره ویژگی

بـا  ). 1390باقري و سعدآبادي، (ران است معنوي رهبهاي  زیادي را به سوي خود جلب کرده، ویژگی
هاي رهبري، تئوري رهبري معنوي مطرح شده و اعتقـاد بـر    این رویکرد، امروزه در کنار سایر تئوري

هـا در شـرایط    بخش سـازمان  تواند نجات این است که در شرایط جدید جهانی، این شیوه رهبري می
رهبـري معنـوي شـامل بـرانگیختن و الهـام بخشـیدن        ).1390ی، معمارزاده و صـانع (متالطم باشد 

دوسـتانه بـراي پـرورش     هاي نـوع  کارکنان از طریق یک بینش متعالی و یک فرهنگ بر مبناي ارزش
این شیوه رهبـري  ). 1392شعبانی بهار و همکاران، (شد با ور می نیروي انسانی باانگیزه، متعهد و بهره

اذ رفتارهایی است که باعث ارتقاي انگیزش درونی کارکنان ها و اتخ ها، نگرش مشتمل بر ایجاد ارزش
گردد، از طریق ایجاد همدلی و حساسیت نسبت بـه خـود و دیگـران احسـاس بقـاي معنـوي در        می

شـود و در نهایـت باعـث     آورد، احساس وجود معنـا در زنـدگی را موجـب مـی     کارکنان را فراهم می
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 رهبـري  هـدف ). 893: 2012ن و همکـاران،  چـ (شـود   افزایش حس قدردانی نسبت به دیگران مـی 

 احسـاس  طریـق  از معنـوي  بقا و سعادت براي را پیروان و رهبر معنوي نیازهاي که است این معنوي

 و تیمـی  فـردي  سـطوح  در ارزشـی  خـوانی  و هـم  بصیرت و بینش خلق براي کار در معنا و عضویت
فـراي،  (بخشـد   تحقـق  سـازمانی  يور بهره و و تعهد مثبت روانی سالمت پرورش سرانجام و سازمانی

هـایی کـه الزمـه    طـرز تلقـی  و هـا  کسی است که با اسـتفاده از ارزش  در واقع رهبر معنوي). 2005
: 2003فـراي،  ( کنـد بقاي معنوي اعضاي سازمان را فـراهم مـی   ،انگیزش درونی خود و دیگران است

712 .(  
غلی و سازمانی از قبیل کیفیت زندگی ها ارتباط رهبري معنوي را با بسیاري از متغیرهاي ش پژوهش
، انگیـزش  )1390؛ ملکـی و همکـاران،   1391؛ شجاعی و خزایـی،  1392طالقانی و همکاران، (کاري 
رسـتگار و  (یـابی سـازمانی    ، هویـت )1392؛ سـپهوند و همکـاران،   1392تابـان و همکـاران،   (شغلی 

؛ ضـیائی و همکـاران،   1392، شـعبانی بهـار و همکـاران   (، توانمندسـازي کارکنـان   )1391همکاران، 
، یـادگیري سـازمانی   )2007؛ فیهـی،  1392عطـافر و همکـاران،   (، عملکرد شغلی و سازمانی )1387

پـور و   ابـراهیم (، رفتار شهروندي سازمانی )1390؛ داودي و اشتري، 1391زارعی متین و همکاران، (
، و رضــایت شــغلی )2009کــاراداگ، (، فرهنــگ ســازمانی )2012؛ چــن و یانــگ، 1390همکــاران، 

توانـد بـا    رسد، رهبري معنوي مـی  در عین حال به نظر می. اند ، مورد تأیید قرار داده)2011یوسف، (
تـر و   این مـدعا هنگـامی محتمـل   . برخی متغیرهاي دیگر همچون درگیري شغلی نیز همبسته باشد

درگیري شغلی، همچون  هاي رهبري با رسد که دریابیم ارتباط سایر تئوري تر به نظر می قابل توجیه
هـاپر و همکـاران،   -وینسـنت (، رهبري تحول آفـرین  )1391خالصی و همکاران، (رهبري خدمتگزار 

؛ جیالونـاردو و  2012آلـوك و ازرائیـل،   (، و رهبـري قابـل اعتمـاد    )2013؛ قدي و همکـاران،  2012
ود کـه رهبـري   شـ  بنابراین این فرضیه بـه ذهـن متبـادر مـی    . ، تأیید گردیده است)2010همکاران، 
بـا ایـن رویکـرد متغیـر     . ي معناداري با درگیري شغلی کارکنان داشـته باشـد   تواند رابطه معنوي می

  . گردد، درگیري شغلی است دیگري که در این پژوهش مطرح می
هاي اخیر توجه متخصصان و پژوهشگران را به خود جلب نموده است  مفهوم درگیري شغلی در سال

درگیري شغلی به عنوان اشتیاق، رضایت و احسـاس شـور و شـعف    ). 2: 2013کاپیرود و همکاران، (
اي که موجب شود کارکنان از شرح وظایف و اهداف سازمان  در محیط کار تعریف شده است به گونه
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درگیري شغلی را یک حالت شناختی تعمیم یافته از ) 1979(کاننگو ). 2012مودي، (نیز فراتر روند 
بط با کار، به عنوان عامل اصلی و بـالقوه ارضـاء نیازهـا و انتظـارات تعریـف      شناختی مرت هویت روان

در تعریفـی دیگـر درگیـري شـغلی بـاال بیـانگر تجربـه        ). 1389میرهاشمی و پاشاشریفی، (کند  می
احساس معناداري، اشتیاق، افتخار و غرق شدن در کار و احسـاس خوشـایند نسـبت بـه کـار اسـت       

هاي مختلفـی   پردازي  در مجموع اگرچه تعاریف و مفهوم). 1390هاشمی، آبادي فراهانی و میر  فیض(
ي تعاریف بر این نکته توافق دارند که درگیري  رسد همه از درگیري شغلی وجود دارد، اما به نظر می

کـاپیرود و همکـاران،   (ت گذاري شخصـی در وظـایف کـاري اسـ     شغلی بیانگر سطح باالیی از سرمایه
2013 .(  

وجود مطالعات زیاد در زمینه رهبري، مفهوم رهبري معنوي به خاطر ماهیت  به هر حال با
که دین مبین  همچنین علیرغم این). 1387ضیائی و همکاران، (انده است اش، هنوز مبهم م پیچیده

اي دارد، اما در کشور ما تاکنون  هاي ویژه اسالم براي معنوي زیستن انسان رهنمودها و دستورالعمل
دوستی، خودآگاهی، رفتار منصفانه و  هاي رهبران معنوي مانند انسان پیامدهاي مؤلفه به طور تجربی

ارزاده تهران و کاظمی، الوانی، معم(توانمندسازي بر نتایج سازمانی، چندان بررسی نشده است 
از سوي دیگر اگرچه شواهد حاکی از آن است که درگیري شغلی، متغیري است که توجه ). 1392

کند که  تر به ادبیات آن آشکار می ققان را به خود جلب کرده است، اما نگاهی دقیقبسیاري از مح
بنابراین شناسایی ). 1390میرهاشمی و حنیفی، (شده است این پدیده هنوز به طور کامل شناخته ن

ها و نهادها، اعم از خصوصی و  متغیرهاي مختلف مرتبط با درگیري شغلی افراد شاغل در مؤسسه
در این زمینه ). 1390آبادي فراهانی و میرهاشمی،   فیض(ها سودمند است  گیري صمیمدولتی در ت

تواند  هایی که جستجوي عوامل اثرگذار بر درگیري و اشتیاق شغلی کارکنان آن می یکی از سازمان
ها با توجه به ماهیت اهداف و  اي برخوردار باشد، دانشگاه است؛ در واقع دانشگاه از اهمیت ویژه

رود  مستمر نیازمند مواجهه و سازگاري با تغییرات محیطی بوده و انتظار می طور بههایشان  یتفعال
بدیهی است این امر . خود باشند یروزرسان بههایی یادگیرنده، همواره در جهت  به عنوان سازمان

خود گران دانشگاه، با اشتیاق در شغل  شکارکنان نیز در کنار سایر کن که آنشود مگر  میسر نمی
با این رویکرد و با توجه به سهولت . درگیر شده، وظایف محوله خود را به نحو احسن انجام دهند

دسترسی پژوهشگران به دانشگاه کردستان، هدف از این پژوهش مطالعه رابطه رهبري معنوي و 
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 براي نیل به این هدف، سؤاالت زیر. باشد درگیري شغلی در میان کارکنان دانشگاه کردستان می
  :مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

  وضعیت رهبري معنوي و درگیري شغلی در دانشگاه کردستان چگونه است؟ -1
  داري وجود دارد؟ هاي آن با درگیري شغلی کارکنان رابطه معنا  آیا بین رهبري معنوي و مؤلفه -2
  ن دارند؟بینی درگیري شغلی کارکنا هاي رهبري معنوي چه نقشی در پیش هر یک از مؤلفه -3

  مروري بر مبانی نظري
همچنین . هاي مطالعاتی مدیریت و سازمان است امروزه معنویت در حال رخنه کردن در همه حوزه

اگر با تأملی دقیق به سیر تکوین مطالعات رهبري توجه کنیم، خواهیم دید که موضوعی که در 
بران معنوي بوده است و هاي ره هاي اخیر توجه زیادي را به خود جلب کرده است، ویژگی سال

توان با توسل جستن به معنویت، سالمت سازمانی و انگیزش کارکنان را به ارمغان  اینکه چگونه می
از سوي دیگر براي اینکه نیروي ). 1390؛ نقل از ذاکري و همکاران، 2006فراي و مترلی، (آورد 

آفرینی براي سازمان  شینه ارزشاي ماندگار، ارزشمند و با بی انسانی در سازمان تبدیل به سرمایه
گردد، الزم است شرایطی براي آنان فراهم نمود تا بتوانند با امنیت، آرامش و بدون دغدغه خاطر به 

هاي  تالش و توانایی حداکثرهاي خود در سازمان پرداخته و در راستاي اهداف سازمان  ایفاي نقش
بنابراین دو ). 1389خنیفر و همکاران، (د ار گردنخود را به کار گرفته و به اصطالح درگیر در ک

  .گیرند، رهبري معنوي و درگیري شغلی هستند متغیري که در این پژوهش مورد بحث قرار می
  

  رهبري معنوي
یکی از دانشمندان حوزه رهبري معتقد است که اولین مسئولیت رهبر، توصیف و تبیین واقعیت و 

دار باشد و این  این دو، رهبر باید خدمتگزار و وامآخرین آن، سپاس از پیروان است که در میان 
در واقع نهضت رهبري معنوي نوعی رهبري است که بر خدمت به دیگران، . یعنی رهبري معنوي

باقري و سعدآبادي، (ید دارد نگر نسبت به کار، توسعه فردي و تصمیم مشترك تأک دیدگاه کل
ده که رهبر نه تنها باید داراي بینش در زمینه در مدیریت اسالمی نیز به این مهم تأکید ش). 1390

ها مخصوصاً در  مدیریت و تخصص در اداره امور باشد، بلکه باید قادر به تأمین نیازهاي معنوي انسان
  ). 1390ذاکري و همکاران، (سازمان خویش باشد 
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ریح معنویت ، از اولین پژوهشگرانی بود که واژه معنویت و رهبري را با هم براي تش)1996(فرهلم 
در رهبري محیط کار به کار برد و از آن تاریخ دیگران کوشش کردند تا به مدلش اعتبار بخشیده، 

یکی دیگر ) 2003(فراي ). 1392الوانی و همکاران، (ون شوند به سوي تئوري رهبري معنوي رهنم
و تئوري رهبري  از اولین اندیشمندانی بود که مفهوم معنویت در محیط کار و رهبري را تلفیق نمود

رهبر از نظر وي، ). 890: 2012چن و همکاران، (معنوي را بر پایه مطالعات رهبري توسعه داد 
هایی که الزمه انگیزش درونی خود و طرز تلقیو ها، کسی است که با استفاده از ارزش معنوي

خالف  بر). 712: 2003فراي، ( کندبقاي معنوي اعضاي سازمان را فراهم می ،دیگران است
هاي معنوي کارکنان در  هاي کالسیک رهبري و مدیریت، تئوري رهبري معنوي به جنبه تئوري

کنند تا با فراهم آوردن فضایی معنوي در محیط کار،  این رهبران تالش می. پردازد محیط کار می
توانند  کارکنان را از درون برانگیزانند، چرا که معتقدند افراد از طریق احساس معنا در کار، می

توان گفت رهبري  بنابراین می). 2009کاراداگ، (ر بشناسند معناي زندگی را دریابند و خود را بهت
زمان است معنوي به عنوان یک الگوي انگیزش درونی، در صدد برآوردن نیازهاي متعالی افراد در سا

شجاعی و (کنند  میاین رهبران افراد را به یادگیري در سازمان تشویق ). 1392تابان و همکاران، (
ها به  هاي پیروان در سازمان یا گروه، به وسیله متصل کردن آن ، و به کارها و فعالیت)1391خزایی، 

  ). 1391رستگار و همکاران، (ند ده شان معنی می هاي عمیق درونی ارزش
  : هفت بعد براي رهبري معنوي معرفی کرده که عبارتند از) 2003(فراي 

کند و برخی از تفسیرهاي ضمنی و  انداز به تصویري از آینده اشاره می چشم: یانداز سازمان چشم) 1
انداز سه وظیفه  چشم. شود یا روشن که چرا مردم باید براي ایجاد آینده تالش کنند را نیز شامل می

هاي تفصیل شده و کمک به  سازي بسیاري از تصمیم سازيِ جهت کلی تغییرات، ساده مهم شفاف
  ). 1392سپهوند و همکاران، (گیرد  میریع و مؤثر کارها را در بر هماهنگ کردن س

اشتی، خود به د  دوستی به معنی عشق و توجه به همه بدون هیچ چشم نوع: دوستی عشق به نوع) 2
  ). 1390داودي و اشتري، (باشد  ري میجاي دیگران رنج بردن و اجتناب از خود محو

نان و یقین به چیزهایی که آرزویش را داریم و نیز به معناي ایمان به معناي اطمی: ایمان/ امید ) 3
امید نیز شوق به چیزي است که انتظار داریم . باشد شوند، می اعتماد به چیزهایی که دیده نمی

افراد داراي ایمان و امید از مقصدي که به سمت آن در . بخشد ایمان به امید حقیقت می. تحقق یابد
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دوست  اهدافشانیدن به آن بینش روشنی دارند و براي رسیدن به حال حرکت هستند و نحوه رس
  ). 1391؛ رستگار و همکاران، 1387نورعلیزاده، (ت مواجه شوند ها و نامالیما دارند که با سختی

کرده،  درك را خود شغل واقعی معناي کارکنان که شود می موجب رهبري معنوي: معناداري) 4
 شناخت که شود باعث می کارکنان، دید از کار معناداري .شوند قائل اهمیت دارند که شغلی براي

 را سازمان و آتی فعلی موقعیت و شرایط تحلیل قدرت باشند، داشته خود شغل به نسبت بیشتري

طالقانی (باشند  داشته بیشتري آمادگی باالتر هاي مسئولیت پذیرش براي نهایت، در و دهند افزایش
  ). 1392و همکاران، 

عضویت یعنی احساس داشتن کاري مهم از نظر سازمان و سایر و همکاران، : در سازمانعضویت ) 5
  ). 1390داودي و اشتري، (ازمان س يها يریگ میتصماحساس مسئولیت و شراکت در 

رهبر معنوي با ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان باعث احساس هویت، وفاداري و : تعهد سازمانی) 6
آورد که فرد، سازمان را معرف خود  شود و حالتی در فرد به وجود می می وابستگی آنان به سازمان

شود که کارکنان مشکل سازمان را  این امر باعث می. داند و آرزوي باقی ماندن در سازمان را دارد می
ها  مشکل خود بدانند و در جهت حل مشکالت سازمان گام بردارند و در نهایت اگر مدیران به آن

گیوریان و (شوند  یباشند، از این طریق باعث افزایش مشارکت کارکنان در سازمان ماعتماد داشته 
  ). 1390همکاران، 

همچنین  و کارکنان روزانۀ عملکرد غیررسمی بازدید با معنوي رهبري: بازخورد عملکرد) 7
که  شود می باعث عملکرد بازخورد .آورد می فراهم را آنان عملکرد بازخورد اي، دوره رسمی بازدیدهاي

خود،  عملکرد هاي ضعف از گیرند، قرار منظم مبناي یک بر کارشان چون و چند جریان در کارکنان
 نهایت در و کنند توجه خویش کار کیفیت به کنند، تقویت را خود عملکرد قوت نقاط یابند، آگاهی

طالقانی (رند بردا گام سازمان بهبود و اصالح جهت در رهبران، سوي از شده کسب اطالعات از طریق
  ).1392و همکاران، 

  درگیري شغلی 
 –در دهه اخیر، مفهوم درگیري شغلی مورد توجه بسیاري از متخصصان حوزه روانشناسی صنعتی 

هاي سازمانی نظیر ترك خدمت، رضایت  ارتباط این متغیر با بازده. سازمانی و مدیریت بوده است
انی در خصوص پیشایندها و پیایندهاي آن هاي فراو وري سبب شده است که پژوهش شغلی، بهره
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درگیري شغلی به عنوان اشتیاق، رضایت و احساس ). 1389میرهاشمی و پاشاشریفی، (شود انجام 
اي که موجب شود کارکنان از شرح وظایف و  شور و شعف در محیط کار تعریف شده است به گونه

درگیري شغلی را یک حالت شناختی ) 1979(کاننگو ). 2012مودي، (زمان نیز فراتر روند اهداف سا
شناختی مرتبط با کار، به عنوان عامل اصلی و بالقوه ارضاء نیازها و  تعمیم یافته از هویت روان

  ). 1389میرهاشمی و پاشاشریفی، (کند  انتظارات تعریف می
هاي زندگی آنان پیوند  ها و هدف ها، رغبت شغل کارکنان داراي درگیري شغلی باال با هویت

دهند  ها نشان می پژوهش). 1387؛ میرهاشمی، 1390و همکاران، کالنتري (تنگاتنگ دارد 
کارکنانی که در کار خود درگیر هستند، سطح باالتري از سالمت روانشناختی و آرامش ذهنی را 

اند و ابتکارات شخصی، رفتارهاي داوطلبانه و انگیزه یادگیري بیشتري را از خود نشان  گزارش کرده
هاي سازمان آگاهی دقیقی دارند  این کارکنان از اهداف و مأموریت). 2009باکر و دمروتی، (اند  داده

  ). 1392ریاحی و همکاران، (کنند  ها نقش ایفا می و در راستاي تنظیم و تدوین آن
هاي مشابهی همچون رضایت شغلی یا تعهد  توجه به این نکته مهم است که درگیري شغلی از سازه

کلی درگیري شغلی عموماً به  طور به. ها و مقیاس خاص خود را دارد ستقل است و مؤلفهسازمانی م
مشخص ي قدرت، وقف و شیفتگی  عنوان یک وضعیت روانشناختی عمیق و ماندگار با سه مؤلفه

  :اند ها توضیح داده شده در ادامه هر یک از این مؤلفه). 2013قدي و همکارن، (شود  می
پذیري ذهنی در  هایی همچون سطح باالیی از انرژي و انعطاف درت با ویژگیي ق  مؤلفه: قدرت) 1

کار، تمایل به ارائه سطح باالي تالش و کوشش، و داشتن پشتکار علیرغم وجود مشکالت کاري 
  ). 2014؛ لو و همکاران، 2013انامی، زینر و ت(شود  مشخص می

پذیري   ه فرد با اعتقاد به اهمیت و چالشبخشی است ک وقف یا فداکاري بیانگر حالت الهام: وقف) 2
). 128: 2013؛ نقل از کوینونس و همکاران، 2002شافلی و همکاران، (پردازد  شغلش به فعالیت می

قدي و (یري کار است پذ ي وقف بیانگر اشتیاق، احساس غرور و احساس چالش به بیان دیگر، مؤلفه
  ). 2013همکارن، 

این تجربه به . شود که در آن فرد کامالً در یک فعالیت درگیر میشیفتگی حالتی است : شیفتگی) 3
ي زیاد، فقط به خاطر خود   شود افراد با وجود هزینه بخش بوده و باعث می خودي خود بسیار لذت

  ). 1392کاري و همکاران،  گل(ر شوند فعالیت در آن درگی
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وي و درگیري شغلی کارکنان به هر حال اگرچه پژوهش خاصی مبنی بر تأیید ارتباط رهبري معن
دهد  هاي انجام گرفته در مورد این دو متغیر نشان می در دسترس نبود، اما تأملی بر پیشینه پژوهش

ترین  در ادامه مهم. توان به ارتباط بین رهبري معنوي و درگیري شغلی کارکنان قائل بود که می
  :دان کنند، گزارش شده هایی که از این فرضیه حمایت می پژوهش

مطالعه رابطه بین رهبري معنوي و انگیزش شغلی "پژوهشی با عنوان ) 1392(تابان و همکاران 
انداز سازمانی، عشق به  ها نشان داد که بین چشم یافته. انجام دادند "کارکنان دانشگاه ایالم

ت و دوستی، ایمان به کار، معناداري در کار و ایمان دینی، با انگیزش کارکنان رابطه مثب  نوع
  . معناداري وجود داشت

 "تأثیر رهبري معنوي بر انگیزش درونی کارکنان"، پژوهشی با عنوان )1392(سپهوند و همکاران 
نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر رهبري معنوي بر . در میان کارکنان دانشگاه اصفهان انجام دادند

  . انگیزش درونی کارکنان بود
نقش رهبري معنوي در توانمندسازي "ر پژوهشی با عنوان د) 1392(شعبانی بهار و همکاران 

نشان دادند که بین رهبري معنوي و همه  "کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
  . داري وجود داشت هاي آن با توانمندسازي کارکنان رابطه معنی مؤلفه

سالمی بر عملکرد سازمانی طی پژوهشی به مطالعه تأثیر رهبري معنوي ا) 1392(عطافر و همکاران 
بینی عملکرد  داري در پیش نتایج نشان داد که رهبري معنوي اسالمی نقش معنی. پرداختند

  . سازمانی داشت
بررسی تأثیر رهبري معنوي مدیران بر کیفیت "پژوهشی با عنوان ) 1392(طالقانی و همکاران 

نتایج نشان داد که به استثناي . ادندانجام د "زندگی کاري کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
ي بازخورد عملکرد، بین سایر ابعاد رهبري معنوي با کیفیت زندگی کاري کارکنان، رابطه  مؤلفه

  . داشت مثبت و معناداري وجود
هاي آموزشی و درمانی  طی پژوهشی در میان کارکنان بیمارستان) 1391(خالصی و همکاران 

کردستان نشان دادند که بین رهبري خدمتگزار و درگیري شغلی  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
ها همچنین دریافتند که وضعیت رهبري خدمتگزار در  آن. داري وجود دارد کارکنان رابطه معنی

  . سطح مطلوب و وضعیت درگیري شغلی کارکنان در سطح متوسط بود
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زندگی کاري را در میان طی پژوهشی، رابطه رهبري معنوي با کیفیت ) 1391(شجاعی و خزایی 
  . هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشان دادند کارکنان دانشکده

هاي رهبري معنوي بر  بررسی تأثیر مؤلفه"، پژوهشی با عنوان )1391(زارعی متین و همکاران 
ها نشان داد که بین  یافته. انجام دادند "قابلیت یادگیري سازمانی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

همچنین . داري وجود داشت هاي رهبري معنوي و قابلیت یادگیري سازمانی روابط معنی همؤلف
انداز سازمانی بیشترین تأثیر را بر قابلیت  هاي رهبري معنوي، چشم مشخص شد که از میان مؤلفه
  .یادگیري سازمانی داشته است

 "یابی سازمان هویت بررسی نقش رهبري معنوي در"پژوهشی با عنوان ) 1391(رستگار و همکاران 
نتایج نشان داد . در میان کارکنان نواحی چهارگانه ادارات آموزش و پرورش استان قم انجام دادند

نتایج همچنین نشان داد که . باشند یابی سازمان تأثیرگذار می که کلیه ابعاد رهبري معنوي بر هویت
  . یابی سازمان در سطح مطلوبی بود وضعیت رهبري معنوي و هویت

رابطه سالمت معنوي با درگیري شغلی در "، پژوهشی با عنوان )1390(یاسمی نژاد و همکاران 
نتایج نشان داد که ابعاد سالمت معنوي با درگیري شغلی . انجام داند "اعضاي هیأت علمی

  . داري داشتند همبستگی مثبت و معنی
  . دگی کاري را نشان دادنددر پژوهشی رابطه رهبري معنوي و کیفیت زن) 1390(ملکی و همکاران 
طی پژوهشی که در مدارس متوسطه ساوه انجام دادند، دریافتند که رابطه ) 1390(داودي و اشتري 

  . مثبت و معناداري بین رهبري معنوي و یادگیري سازمانی وجود داشته است
رتو رهبري تبیین رفتار شهروندي سازمانی در پ"پژوهشی با عنوان ) 1390(پور و همکاران  ابراهیم

نتایج نشان داد که بین . انجام دادند "معنوي، مطالعه موردي؛ کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما
  . داري وجود داشت هاي آن با رفتار شهروندي سازمانی، رابطه مثبت و معنی رهبري معنوي و مؤلفه

کارکنان نقش رهبري معنوي در توانمندسازي "پژوهشی با عنوان ) 1387(ضیائی و همکاران 
نتایج نشان داد که بین رهبري معنوي و توانمندسازي کارکنان رابطه . انجام دادند "دانشگاه تهران

  . داري وجود داشت معنی
رهبري تحول آفرین و درگیري شغلی، اثر میانجی "پژوهشی با عنوان ) 2013( قدي و همکاران

نتایج نشان داد که رهبري تحول . دادندنفر از کارکنان استرالیا انجام  530در میان  "معنا در کار
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نتایج همچنین نشان داد که احساس معنا . داري بر درگیري شغلی کارکنان داشت آفرین تأثیر معنی
    .نمود اي را در ارتباط بین رهبري تحول آفرین و درگیري شغلی ایفا می در کار نقش واسطه

انجام داده و  "اعتماد و درگیري شغلی رهبري قابل"پژوهشی با عنوان ) 2012(آلوك و ازرائیل 
  . ارتباط این دو متغیر را مورد تأیید قرار دادند

رهبري تحول آفرین، درگیري شغلی و "، پژوهشی با عنوان )2012(هاپر و همکاران وینسنت 
نتایج نشان داد که بین رهبري تحول آفرین، درگیري شغلی و موفقیت . انجام دادند "موفقیت شغلی

تواند  نتایج همچنین نشان داد که درگیري شغلی می. داري وجود داشت وابط مثبت و معنیشغلی، ر
  . نقش میانجی را در ارتباط بین رهبري تحول آفرین و موفقیت شغلی ایفا نماید

پژوهشی به منظور بررسی تأثیر رهبري معنوي بر رفتار شهروندي سازمانی ) 2012( چن و یانگ
تواند تسهیل  ها و رفتارهاي رهبران معنوي می ها، نگرش داد که ارزش نتایج نشان. انجام دادند

این پژوهشگران به طور ویژه نشان دادند که سه . کننده انجام رفتارهاي شهروندي سازمانی باشد
ي دیگر رهبري معنوي یعنی عضویت و  دوستی بر دو مؤلفه انداز، امید، و عشق به نوع ي چشم مؤلفه

ي رفتار شهروندي سازمانی یعنی  ها نیز به نوبه خود بر دو مؤلفه گذارند و آن یاحساس معنا تأثیر م
  . دوستی و وجدان اثرگذار هستند نوع

رویکرد چند بعدي در رابطه بین رهبري معنوي و رضایت "، در پژوهشی با عنوان )2011(یوسف 
ت شغلی ارتباط هاي رضاینشان داد که رهبري معنوي و مؤلفه "یک چهار چوب مفهومی: شغلی
  .داري با یکدیگر داشتند معنی

، طی پژوهشی به بررسی روابط بین رهبري قابل اعتماد، درگیري )2010(جیالوناردو و همکاران 
نتایج نشان داد که درگیري شغلی نقش میانجی را بین رهبري . شغلی و رضایت شغلی پرداختند

بخشی از نتایج مؤید ارتباط بین رهبري قابل  بنابراین. نماید قابل اعتماد و رضایت شغلی ایفا می
  . اعتماد و درگیري شغلی بود

اي بر اساس  مطالعه: رهبري معنوي و فرهنگ سازمانی"پژوهشی با عنوان ) 2009(کاراداگ 
نتایج . در میان معلمان مدارس ابتدایی شهر استانبول ترکیه انجام داد "یابی معادالت ساختاري مدل

   .داري وجود داشت هبري معنوي و فرهنگ سازمانی رابطه معنینشان داد که بین ر
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طی پژوهشی که در میان کارکنان دو صنعت ساختمان و حسابداري در دو شهر ) 2007( فیهی
بوستون و ماساچوست آمریکا انجام داد، نشان داد که احساس معنا در زندگی و رهبري معنوي 

   .توانند بهبود عملکرد افراد در محیط کار را باعث شوند می
  پژوهش شناسی روش

جامعه آماري پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه . گی بودروش پژوهش توصیفی از نوع همبست
بر اساس لیست ارائه شده به . دادند کردستان به استثناي کارکنان شرکتی و خدماتی تشکیل می

با استناد به جدول کرجسی و مورگان و با . نفر بود 198پژوهشگران، تعداد اعضاي جامعه آماري 
پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد،  132ه، تعداد گیري تصادفی ساد استفاده از روش نمونه

ها  ابزار گردآوري داده). درصد 87: نرخ پاسخگویی(پرسشنامه به صورت کامل بازگردانده شد  116
. بود) 1982(و درگیري شغلی کاننگو ) 2005(در این پژوهش دو پرسشنامه رهبري معنوي فراي 

دهی به آن بر اساس مقیاس پنج  هاي پاسخ ل و گویهسؤا 25پرسشنامه رهبري معنوي مشتمل بر 
پرسشنامه رهبري معنوي  يها اسیمق خرده. بود) کامالً مخالفم تا کامالً موافقم(اي لیکرت  درجه

دوستی، ایمان، معناداري، عضویت، تعهد سازمانی و بازخورد  انداز، عشق به نوع عبارت از چشم
/. 945، )2002(عنوي در پژوهش طالقانی و همکاران پایایی پرسشنامه رهبري م. عملکرد بودند

هاي  بود که گویه) 1982(پرسشنامه دیگر پژوهش پرسشنامه درگیري شغلی کاننگو . گزارش شد
این پرسشنامه درگیري شغلی را . اي لیکرت تنظیم شدند دهی به آن بر اساس طیف پنج درجه پاسخ

در ) 1982(پایایی پرسشنامه کاننگو . نماید یگیري م گزاره و به صورت کلی اندازه 10در قالب 
و در پژوهش قادري و شمسی /. 807برابر با ) 1390(آبادي فراهانی و میرهاشمی   پژوهش فیض

ها با استناد به نظر متخصصان  در پژوهش حاضر، روایی پرسشنامه .گزارش شد/. 813، )1392(
استناد به ضریب آلفاي کرونباخ مورد بررسی  ها نیز با بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن

و پایایی /. 916بر این اساس، پایایی پرسشنامه رهبري معنوي با ضریب آلفاي کرونباخ . قرار گرفت
 آننهایتاً پس از . مورد تأیید قرار گرفت/. 805پرسشنامه درگیري شغلی با ضریب آلفاي کرونباخ 

ها اطمینان حاصل گردید،  نف از نرمال بودن توزیع دادهبا استفاده از آزمون کولموگروف اسمیر که
اي، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل  تک نمونه tها از آزمون  در ادامه جهت تجزیه و تحلیل داده

  . رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد
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  ي پژوهشها یافته 
  کردستان چگونه است؟وضعیت رهبري معنوي و درگیري شغلی در دانشگاه  - 1: سؤال اول

اي پیرامون بررسی وضعیت رهبري معنوي و درگیري شغلی  تک نمونه t، نتایج آزمون 1در جدول 
و  49/3نتایج نشان داد که میانگین رهبري برابر با . کارکنان دانشگاه کردستان ارائه شده است

/. 0001داري حاصل،  طح معنیو س 65/9برابر با  tمقدار آماره . بود 3میانگین مورد انتظار برابر با 
توان گفت میزان کاربست  ، میtدار بودن آماره  با توجه به مثبت و معنی ).> 0.05p(گزارش شد 

رفتارهاي بیانگر رهبري معنوي از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان در سطح باالتر از متوسط بوده 
و سطح  79/1برابر با  tه مقدار دهد ک بررسی میزان درگیري شغلی کارکنان نیز نشان می. است
/. 05در سطح خطاي کمتر از  tجا که مقدار  از آن ).< 0.05p(بوده است /. 075داري حاصل،  معنی
شود که میزان درگیري شغلی کارکنان دانشگاه کردستان  باشد، لذا نتیجه گرفته می دار نمی معنی

  . در سطح متوسط بوده است
  پیرامون ارزیابی وضعیت رهبري معنوي و درگیري شغلی اي  تک نمونه tآزمون  - 1جدول 

  میانگین  تعداد  متغیر
  تجربی

انحراف 
  استاندارد

میانگین 
  نظري

درجه  tآماره 
  آزادي

سطح 
  داري معنی

  /.000  115  65/9  3  /.555  49/3  116  رهبري معنوي
 /.075 115  79/1  3  /.724  12/3 116  درگیري شغلی

  
داري وجود  هاي آن با درگیري شغلی کارکنان رابطه معنا  نوي و مؤلفهآیا بین رهبري مع: سؤال دوم

  دارد؟
هاي آن با درگیري شغلی کارکنان، از آزمون   به منظور بررسی ارتباط بین رهبري معنوي و مؤلفه

نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین رهبري ). 2جدول (همبستگی پیرسون استفاده شد 
بود که این میزان همبستگی در سطح خطاي کمتر /. 39رکنان برابر با معنوي و درگیري شغلی کا

ي بازخورد عملکرد، ارتباط بین  نتایج همچنین نشان داد به استثناي مؤلفه. دار است معنی/. 01از 
/. 01هاي رهبري معنوي با درگیري شغلی کارکنان، مثبت و در سطح خطاي کمتر از  ي مؤلفه همه

  . دار بود معنی
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  نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون بررسی رابطه بین رهبري معنوي و درگیري شغلی - 2ل جدو
  داري سطح معنی  ضریب همبستگی  ینب یشپمتغیر 

  /.006  /.253 انداز چشم
  /.009  /.241 دوستی عشق به نوع

  /.000  /.417 ایمان و امید در کار
  /.000  /.325  معناداري
  /.003  /.276 عضویت

  /.001  /.314  سازمانیتعهد 
  /.058  /.176  بازخورد عملکرد
  /.000  /.390  رهبري معنوي

  درگیري شغلی: متغیر مالك
  

بینی درگیري شغلی کارکنان  هاي رهبري معنوي چه نقشی در پیش هر یک از مؤلفه: سؤال سوم
  دارند؟

کنان، از تحلیل بینی درگیري شغلی کار هاي رهبري معنوي در پیش به منظور بررسی نقش مؤلفه
هاي رهبري معنوي به عنوان   این منظور مؤلفه به . زمان استفاده شد رگرسیون چندگانه به شیوه هم

جدول . و درگیري شغلی به عنوان متغیر مالك وارد معادله رگرسیون گردیدند نیب شیپمتغیرهاي 
بینی درگیري  در پیشهاي رهبري معنوي   ، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه پیرامون نقش مؤلفه3

و /. 471بر این اساس مشخص شد که ضریب همبستگی چندگانه برابر با . دهد شغلی را نشان می
هاي رهبري معنوي  این بدان معناست که مؤلفه. بود/. 171تعدیل شده برابر با  نییتبضریب 

 Fجا که مقدار  ناز آ. درصد از تغییرات متغیر درگیري شغلی را تبیین نمایند 17توانند حدود  می
هاي  شود که ترکیبی از مؤلفه دار بود، لذا مشخص می معنی/. 01، در سطح خطاي کمتر از )39/4(

  . اري براي درگیري شغلی باشند د ي معنی بینی کننده توانند پیش رهبري معنوي می
  

بینی  پیش هاي رهبري معنوي در نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه پیرامون بررسی نقش مؤلفه -3جدول 
  درگیري شغلی

ضریب همبستگی   مدل
  چندگانه

ضریب تبیین   ضریب تبیین
  تعدیل شده

سطح  Fآماره 
  داري معنی

  /.000  39/4  /.171  /.222  /.471  زمان هم
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نتایج . گزارش شده است 4در جدول  نیب شیپدر ادامه ضرایب رگرسیونی هر یک از متغیرهاي 
متناظر با آن  tو مقدار /. 355ایمان و امید در کار برابر با ي  دهد که میزان بتاي مؤلفه نشان می

باشد، لذا  دار می معنی/. 05در سطح خطاي کمتر از  tجا که مقدار  از آن. بوده است 45/2برابر با 
بینی کننده مناسبی براي درگیري  تواند به تنهایی نیز پیش شود که این مؤلفه می مشخص می
هاي رهبري معنوي، در سطح اطمینان  متناظر با بتاي سایر مؤلفه tادیر ال مقح  با این. شغلی باشد

توانند به تنهایی تأثیر  ها نمی شود که این مؤلفه بنابراین مشخص می. باشد دار نمی درصد، معنی 95
   .داري بر درگیري شغلی کارکنان داشته باشند معنی

  ري شغلیبینی کننده درگی هاي پیش ضرایب رگرسیونی مؤلفه -4جدول 
  داري سطح معنی tآماره   آماره بتا  βآماره   ینب یشپمتغیرهاي 

  /.053  952/1    /.937  مقدار ثابت
  /.988  /.015  /.002  /.002 انداز چشم

  /.811  /.239  /.033  /.032 دوستی عشق به نوع
  /.016  459/2  /.325  /.355 ایمان و امید در کار

  /.105  637/1  /.160  /.157  معناداري
  /.109  615/1  /.199  /.151 یتعضو

  /.978  /.028  /.004  /.004  تعهد سازمانی
  /. 502  /.673  /.082  /.070  بازخورد عملکرد

  
  گیري بحث و نتیجه

در این پژوهش وضعیت رهبري معنوي، درگیري شغلی و نیز ارتباط این دو متغیر با یکدیگر مورد 
ت رفتارهاي بیانگر رهبري معنوي در دانشگاه نتایج نشان داد که میزان کاربس. بررسی قرار گرفت

سو  هم) 1391(هاي رستگار و همکاران  این نتایج با یافته. کردستان، در سطح باالتر از متوسط بود
بود که نشان دادند وضعیت رهبري معنوي از دیدگاه کارکنان نواحی چهارگانه ادارات آموزش و 

هاي خالصی و همکاران  همچنین در راستاي یافتهنتایج . پرورش استان قم، در سطح مطلوبی بود
هاي آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه  بود که نشان دادند از دیدگاه کارکنان بیمارستان) 1391(

به هر حال دانشگاه به . گزار در سطح مطلوبی بود علوم پزشکی کردستان، وضعیت رهبري خدمت
کشوري به عنوان یکی از نهادهاي مهم در زمینه  هایش در هر ها و رسالت واسطه ماهیت فعالیت
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گران درونیِ سازمانِ دانشگاه، اعم از مدیران،  شکن. رود تعلیم و تربیت شهروندان به شمار می
کارکنان، اساتید و دانشجویان، عموماً طیفی از نخبگان، روشنفکران و شهروندان با تحصیالت باال را 

رود فضاي علمی و اداري دانشگاه، مبتنی بر اعتماد،  انتظار میبنابراین . دهند در جامعه تشکیل می
. دوستی، معنا، همکاري و تعهد اعضا نسبت به یکدیگر و نسبت به اهداف سازمانی باشد صداقت، نوع

به نظر . توان به تربیت شهروندان خوب و متعالی در جامعه امیدوار بود چرا که تنها از این طریق می
هاي دانشگاه  اند در راستاي رسالت ئوالن دانشگاه با درك این مهم توانستهرسد مدیران و مس می

هاي اخالقی، معنویت در کار، و رفتارهاي اعتمادآفرین گام بردارند، به  مبنی بر پایبندي به ارزش
  . اي که کارکنان دانشگاه، وضعیت رهبري معنوي را در سطح مطلوبی ارزیابی نمایند گونه
این نتایج با . مچنین حاکی از سطح متوسط درگیري شغلی کارکنان بودهاي پژوهش ه یافته
تواند چندان نگران  هاي اخیر نمی اگرچه یافته. همسو است) 1391(هاي خالصی و همکاران  یافته

در   گونه که گفته شد، جایگاه دانشگاه در جوامع و نقش آن کننده باشد، اما در عین حال همان
از درون برانگیخته شوند که بتوانند  يا گونه بهکند که کارکنان دانشگاه  توسعه اجتماعی ایجاب می

هاي کاري خود درگیر شده و در راستاي دستیابی به اهداف فردي و  با اشتیاق و انرژي در فعالیت
هایی در زمینه امنیت شغلی،  با این حال این امکان وجود دارد که وجود چالش. سازمانی گام بردارند

هاي اداري و مسائلی از این قبیل موجب شده  ي تکراري، حجم کاري زیاد در برخی بخشها فعالیت
شود علیرغم اذعان  باشد که درگیري شغلی کارکنان تحت تأثیر منفی قرار گیرد و لذا مالحظه می

در تبیین . ها در سطح باالیی نیست کارکنان به رفتارهاي مناسب رهبران معنوي، درگیري شغلی آن
تواند  توان به این نکته نیز اشاره نمود که صرف اعمال رفتارهاي مناسب رهبري نمی وع میاین موض

متضمن سطح باالي درگیري شغلی کارکنان باشد، بلکه باید بسیاري عوامل دیگر همچون جو 
نیز مستعد . . . هاي سازمانی و  هاي نقش هاي شخصیتی، ویژگی سازمانی، فرهنگ سازمانی، ویژگی

  .درگیري شغلی کارکنان باشندارتقاي 
پس از ارزیابی وضعیت رهبري معنوي و درگیري شغلی کارکنان در دانشگاه، در بخش دیگري از 

نتایج نشان داد که رابطه مثبت و . پژوهش، ارتباط این دو متغیر با یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفت
نتایج پژوهشیِ کامالً مرتبطی  اگرچه. داري بین رهبري معنوي و درگیري شغلی وجود داشت معنی

هاي  سو با نتایج پژوهش هاي پژوهش را هم توان یافته با این نتایج یافت نشد، اما در عین حال می
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؛ 1392طالقانی و همکاران، (پیشین دانست که ارتباط رهبري معنوي را با کیفیت زندگی کاري 
؛ 1392تابان و همکاران، (ی ، انگیزش شغل)1390؛ ملکی و همکاران، 1391شجاعی و خزایی، 

، توانمندسازي )1391رستگار و همکاران، (یابی سازمانی  ، هویت)1392سپهوند و همکاران، 
، عملکرد شغلی و سازمانی )1387؛ ضیائی و همکاران، 1392شعبانی بهار و همکاران، (کارکنان 

؛ 1391و همکاران، زارعی متین (، یادگیري سازمانی )2007؛ فیهی، 1392عطافر و همکاران، (
؛ چن و یانگ، 1390پور و همکاران،  ابراهیم(، رفتار شهروندي سازمانی )1390داودي و اشتري، 

، مورد تأیید قرار )2011یوسف، (، و رضایت شغلی )2009کاراداگ، (، فرهنگ سازمانی )2012
  . اند داده

اندازي روشن از اهداف دانشگاه،  شمتوانند با ارائه چ ها می رسد مدیران دانشگاه به هر حال به نظر می
ها در جهت رفع مشکالت شخصی و کاري، برانگیختن  نشان دادن احترام به کارکنان و کمک به آن

به کارکنان؛ احساس  موقع بهها و بازخورد صریح، محترمانه، و  افراد، ارزش قائل شدن براي آن
در چنین شرایطی قابل انتظار است . نداهمیت و تعلق خاطر نسبت به کار را در کارکنان فراهم آور

 زیبرانگ عالقهها جذاب و  که کارکنان با اشتیاق و انرژي بیشتري وقف شغل خود شده و کار براي آن
  . گردد

هاي رهبري معنوي  در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که اگرچه ترکیبی از مؤلفه
ي ایمان   رگیري شغلی داشته باشند، اما به استثناي مؤلفهبینی د داري در پیش توانند نقش معنی می

داري بر درگیري  توانند به تنهایی اثر رگرسیونی معنی هاي دیگر نمی یک از مؤلفه و امید در کار، هیچ
چه در صدد  این نتایج مؤید این نکته است که رهبران سازمانی چنان. شغلی کارکنان داشته باشند

نگري، سطح مناسب و  رکنان هستند، الزم است با وسعت دید و جامعارتقاي درگیري شغلی کا
  متوازنی از کلیه رفتارهاي بیانگر رهبري معنوي را به نمایش بگذارند و تنها بر یک یا چند جنبه

هاي پژوهش مبنی بر ارتباط رهبري معنوي و  به هر حال با توجه به یافته. معدود اصرار نورزند
هاي آتی موضوعاتی همچون سازوکارهاي عملیاتی  شود در پژوهش میدرگیري شغلی، پیشنهاد 

نمودن نظریه رهبري معنوي در سازمان، فرهنگ سازمانی مناسب جهت بسترسازي معنا در کار، 
، مورد مطالعه قرار . . .هاي شخصیتی مدیران و رفتارهاي بیانگر رهبري معنوي، و  ارتباط ویژگی
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دار رهبري معنوي با درگیري شغلی، پیشنهادهاي  اط مثبت و معنیهمچنین با توجه به ارتب. گیرند
  :شود ها و به طور اخص به مسئوالن دانشگاه کردستان ارائه می اجرایی زیر به مدیران سازمان

  .هاي کارکنان مورد توجه قرار گیرد ها و ایده در ترسیم دورنماي سازمان، دیدگاه -
مدت آن  انداز سازمان و اهداف میان مدت و بلند ز چشمهمواره در جهت آگاه ساختن کارکنان ا -

  . اقدام گردد
  .هایی معنوي تشویق نمایند مسئوالن، کارکنان را به حضور و مشارکت در مراسم و آیین -
  .باشند قدم شیپمسئوالن تا حد امکان در کمک به کارکنان داراي مشکالت شخصی و کاري،  -
  .کارکنان، احساس اهمیت و معناداري را در آنان افزایش دهندمدیران با تقدیر از دستاوردهاي  -
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