
 Quarterly of Research on Educational های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهش

Leadership and Management

Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 4, No. 15, Spring 2018 68تا  31ص ، 79، بهار 51شماره چهارم، سال 

 

 برای بالندگی رهبری معنوی در دانشجویان ارائه مدلی

 3حمیدرضا آراسته، 2پریوش جعفری، 5حسن لطفی

 12/42/89تاریخ پذیرش:  10/40/89تاریخ دریافت: 

 چکیده
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 مقدمه

 فرهنگی، تحوالت اجتماعی، مرکز فرماندهی فکری هادانشگاه باورند نظران براینصاحب

واقتصادی جامعه ازطریق تربیت رهبران آینده است. رهبری هزاره جدید رهبری تغییرات 

 هااست وبسیاری براین باورند تربیت دانشجویان توانمند برایشتاب باال وپیچیدگی، شدید

ها ت )انجمن دانشگاهموفقیت در جهانی پیچیده برای مؤسسات آموزش عالی ضروری اس

ی از تربیت نسل، های معتبرهای دانشگاهیکی از چالش، (. درنتیجه1442، 2های امریکاوکالج

تردة تغییرات گس، های متفاوتهایی با ارزشدانشجویان است که قادر به زندگی در محیط

های ناست واز آنجا که سازما هاآنفناوری و فرهنگ پیچیده وتغییرات اجتماعی ورهبری 

فرد برای  های یکبر رهبری توانمند استوار است. بالندگی رهبری گسترش ظرفیت 12قرن 

 ((Cauley & Velsor, 2005درنقش رهبری وفرایندهای آن است ثر ؤم مشارکت

سلط بر ت از طریقکند و وبالندگی رهبری دانشجو فرایندی است که او را دچار تغییر می

شدن زند همچنین عاملی است که باعث بالغی از او سر میهای سخت رفتارهای متعالچالش

ای رهبری شده و درنهایت به توانمندتر شدن و رشد دانشجو به سمت سطوح پیچیده و حرفه

(. به 2284، زادهنقل از امیریانبه، Dram, 1980; Miler, 1997دانشجو منجر می شود )

ذهن )منطق و ، مل جسم )فیزیکی(نظران رهبری دارای چهار قلمرو اساسی شانظر صاحب

تغییرات در جامعه مدرن سبب   (Moxely, 2004) .قلب )احساسات( و روح است، تفکر(

شده است تمایز بنیادینی بین مفهوم رهبری و مدیریت با توجه به ابعاد روحی و روانی افراد 

. (Naidoo, 2014)ساز توجه به رهبری معنوی در افراد است پدید آید که خود زمینه

رهبری و همچون یک پارادایم  هایمنزلة موضوعی جدید در تئوری معنویت به، روازاین

توجه به رهبری معنوی  (Fry, 2005) .پژوهش و تجربة رهبری ارائه شد، جدید در تئوری

بالندگی ، درواقع (McKee, 2011) .الزمه تحول و موفقیت مداوم یک سازمان است

بنابراین  ؛(Fry & Slocum, 2008) دهدان را افزایش میرهبری معنوی اثربخشی سازم

ها و توسعه نسل جدیدی از رهبران با ویژگی توجه به بالندگی رهبری معنوی در دانشگاه
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-آموزش عالی از اهمیت زیادی برخوردار است. نظریة رهبری معنوی می از طریقمعنویت 

نوی رهبری مع رای؛ زمطرح شود تواند در قالب یک الگو برای بالندگی درونی دانشجویان

طور ذاتی انگیزه درونی را در افراد ایجاد ها و رفتارهایی است که بهنگرش، هاشامل ارزش

آورند. رهبری معنوی کند و نیازهای اساسی را برای رفاه حال روحانی افراد فراهم میمی

 داشتن اهداف و معنی، دارای ابعاد کلیدی مانند ایجاد دیدگاه متعالی در خدمت به دیگران

احساس پیوستن به فرهنگ اجتماعی/سازمانی برمبنای عشق که همراه با قدردانی ، در زندگی

مـرین ت از طریقباشد. منبع رهبری معنوی یک امر درونی است که می، و درک متقابل است

مثبتـی  تبخش زندگــی بر رونــد زنـدگی افـــراد تأثیــرامعنوی همچون منبع اساسـی الهــام

جوامع پیشرفته تصمیم دارند که با طرحی منظم و با استفاده از ، روازاین (Fry, 2009). دارد

هنری و  ،فرهنگی، علمی، اجتماعی، دانشگاه و مراکز آموزش عالی به تربیت رهبران سیاسی

 (.2284، )امیریان زاده اخالقی بپردازند

گی رهبری دانشجویی فرایندی است نماید که بالندضرورت این موضوع درآنجا رخ می

 .(Dey, 2004)شود می هاآنکه موجب پیشرفت دانشجویان و کمک به توسعة ذکاوت 

د بهبو، های رهبری در دانشجویانتوجه وشناخت عوامل مؤثر آن به پرورش شایستگی

، گیری وبهبود حس خود ارزشمندیهای تصیممهارت، هایی چون مهارت ارتباطیمهارت

نقل از  ؛ بهDey, 1981فهم ارتباطات بین فردی وپویایی انسانی درمحیط کار )افزایش 

های پیشرفت ارتباطات بین فردی با اشخاص و فرهنگ، ها( تقویت توانمندی2281، محمدی

عالوه بالندگی شود. به ( منجر می2284، به نقل ازامیریان زاده، (Rudolph, 1990 متفاوت

رشد وتعالی خود ، ز یکسو پاسخگوی نیازهای درونی آنانرهبری معنوی دردانشجویان ا

ت دار هدایدانشجویان وازطرفی موجب بلوغ وتکامل جامعه ونهادهایش که این افراد سکان

فرایندی است که آنان را برای غلبه بر تغییرات پیچیده ، شود. درواقعمی، آینده آن هستند

فا شودکه سهم مهمی درتوسعه کیفیت اییجانبه منجر مکند و به یک پیشرفت همهآماده می

ها و هم همچنین فرصتی است برای حرکت دانشجویان برای استفاده از این فرصت کنند.می

( با توجه به نشاط پایین 2281، به نقل ازمحمدی، (Boyer, 1987 غلبه بر تغییرات اجتماعی

های تن در مواجهه با فرصالتحصیالنبود توانمندی فارغ، سازمانی بسیاری از نهادهای کشور
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رد کاهش رضایتمندی شغلی وعملک، التحصیالن ودانشجویان بیکارآمار باالی فارغ، شغلی

رمثبت شده برتأثیهای انجامسو و پژوهشوری ضعیف از یکتبع آن بهرهسازمانی پایین به

، ارهشعبانی بکارکنان )ها ازجمله: توانمندسازی رهبری معنوی در باالبردن این شاخص

، کهرباییمعنوی )سالمت ، (2282، ( وسالمت سازمانی )قاسمی2292، ؛ ضیایی2281

آموختگان در های دانش( باالرفتن قابلیت2281، افزایش انگیزش درونی )سپهوند، (2280

جود ودلیلی ضروری برای پرداخت به این موضوع است. ، ازسوی دیگر، یافتن مشاغل بهتر

عضالت اجتماعی وفردی ناشی از کاهش معنویت وضعف مدیریت ها ومناهنجاری، هاچالش

ه به نیاز با توجدهد. ضمن اینکه درکشور اهمیت توجه به بالندگی رهبری معنوی رانشان می

های های امروزبه چنین رهبران معنوی وتأثیرات آن بر بهبود مدیریت حتی حل بحرانسازمان

مناسب دینی در کشورو زمینه تاریخی وفرهنگی وجود بستر، ایای و فرامنطقهمنطقه، داخلی

معنوی کهن ایرانی مؤید این مهم هستند که نقش رهبران معنوی برخاسته از آموزش عالی 

های کنونی تواند در بالندگی وتعالی کشور تأثیرگذار وپاسخی برای چالشبیش از همه می

 آورد.روی باشد که درنهایت توسعه پایدارکشور رابه ارمغان میوپیش

رهبری معنوی الگویی برای بالندگی »با عنوان ای انتشار مقاله با 1448فرای درسال 

داند که دانشجودر آن به پرورش آموزش عالی ودانشگاه را مسئول ایجاد محیطی می، «درونی

 1یابد. پاتریکادهرتیهای خود دست میوظهور پتانسیل 2خوداکتشافی، نیازهای معنوی خود

بین  رابطه، وهش خود با عنوان تالقی معنویت ورهبری در دانشجویان دانشگاهپژ ( در1422)

چهارچوب مفهومی نشان  بر اساسمعنویت ورهبری را مورد کنکاش قرارداده وبا ارائه مدلی 

وسیله ( به1، ( انگیزش2گذارد دهد معنویت از چهار طریق بر رهبری دانشجو تأثیر میمی

 2ها. سوینی( ایجاد ارتباط وانجمن0، ( تأکید برعدالت2، های رهبریدادن ارزششکل

های ( در مقالة ویژگی توسعه ازطریق رهبری معنوی دراین خصوص مدلی را با مؤلفه1421)

 دهد.معنابخشی وحس تعلق ارائه می، دوستیعشق ونوع، باوردینی، آگاهی اجتماعی

با تبیین نقش معنویت در این ( درمقاله بالندگی رهبری در دانشجویان 1421) 0استونسیفر
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شده در داخل های انجامدهد ودر پژوهشچهارچوب مفهومی ومدلی را ارائه می، بالندگی

نقش رهبری معنوی در » با عنواندرپژوهشی  (2292) ضیایی، کشور درپیرامون موضوع

 و رهبـری معنوی در دانشگاه تهران بین نشان داد:« توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران

نقش معنویت در ارتقای »جمالی درمقاله  دار وجود د ارد.توانمندسازی کارکنان رابطه معنی

به اثبات کارآمدی معنویت در افزایش کیفیت « کیفیت آموزش عالی: ارائه مدل مفهومی

، احساسِ معنــا همانند معنویــتکند آموزش عالی وعملکرد دانشجویان می پردازد و بیان می

 به نقل ازجمالی( (Power, 2009 بــاط بــا نیــروی برتــر و تعــالی اســتارت، هــدف

 توانمیکـه طـوریبـه، های آیندهگویی به چالشپــارادایم جدیــدی اســت بــرای پاسخو

بررسی در (2282) نژادمهدی .معنویت جستجو کرد را درنیازهای متعـالی افـراد پاسخ 

 (1441) به مدل فرای با توجهها دبیران به تأثیر این مؤلفهدیدگاه  های رهبری معنوی ازمؤلفه

های علمی را در بالندگی رهبری ( درپژوهشی نقش انجمن2284) زادهمیریاناپرداخته است. 

 ان داد.سیاسی واخالقی نش، فردی، اجتماعی، فرهنگی، دانشجویان دختر وپسر در ابعاد علمی

با  1ضلعی توسعه رهبری دانشجوبا ارائه نظریه شش  مقاله( در1422امیریان زاده ) همچنین

ه دانشگاه و جامع، دوست، مدرسهخانواده ، عوامل مربوط به فردرویکردی جامع وسیستمی 

و با ارائه الگویی  آموزدر نظرگرفتهدانش یثر در توسعه رهبرؤشش جزء مهم و مهمچون 

، یمیتنظ خود، بالندگی خود، گاهیآ گروهی وجامعه به نقش مؤلفه خود، در سه بُعد فردی

 پردازد.ها چندفرهنگی میآگاهی، های اجتماعیمهارت، آگاهی اجتماعی، انگیزشی خود

های رهبری دانشجویان با ارائة چهارچوب بالندگی توانمندی ( درمقاله1422زاده )امیریان

، هوش عاطفی ( عوامل شخصی مانند2های مؤثر را در سه حوزه مفهومی دراین زمینه عامل

هایی که توسط دانشگاه ( تجارب دانشجویی وبرنامه1نفس؛ خودکارآمدی واعتماد به 

. محیط 2و شود مانند روابط اعضای هیئت علمی با دانشجویان دانشجو درگیر آن می

استادان وسایر عوامل را در بالندگی رهبری دانشجو ، دانشگاهی تعیین ونقش امور دانشجویی

مدل معادله ساختاری اثربخشی ة ارائ»با عنوان ای ( درمقاله2281محمدی )کند. مشخص می

ایج تندهد نشان می« شایستگی رهبری آنان بالندگیدانشجویان و ة برنامه درسی تجربه شد
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های گیتسشایة این حقیقت است که دهندشانجویان نشری دانبگی رهته از شایسدآمدستبه

و  طسوتم دتر از حباال، عجتمااارکت با شار گروهی و مک، اد خودآگاهیعجویان در ابشدان

اصول رهبری  شایستگیو در  ترازحد متوسط استپایین، اعجتمگی با اتوسیگی پتدر شایس

لوب به حدمط هاآنهای شود؛ اما هیچ یک از شایستگیوحل مسئله درحد متوسط ارزیابی می

رابطة رهبری اخالقی با » نوانبا عدرپژوهشی  (2281فاضل )، ساننرسیده است. درهمان

ت و معنادار مثبة رابط تأییدمبتنی بر پژوهش نتایج دهد نشان می« توانمندسازی دانشجویان

دانشجویان ابعاد رهبری  ازنظررهبری اخالقی با توانمندسازی دانشجویان است. همچنین 

فه مؤل، خالقیاخالقی و توانمندسازی در سطح مطلوبی قرار دارند. در بین ابعاد رهبری ا

 .دصداقت بیشترین ارتباط و تسهیم قدرت کمترین ارتباط را با توانمندسازی دانشجویان دار

با توجه به نبودالگویی جامع ویکپارچه ونیزنبود مدلی دررابطه با بالندگی رهبری ، روازاین

وهش پژ ،های بومی و نبود پژوهش دراین زمینهمعنوی در دانشجویان بادرنظر گرفتن ویژگی

گرفت تا ضمن ترسیم چهارچوبی برای نظام های ذیل انجام هدف پاسخ به پرسشحاضر با 

زی ساآموزش عالی ودانشگاه آزاد اسالمی با ارائه راهبردها واستراتژهای مناسب عمالً جاری

 سازی این مدل رامحقق سازد.وپیاده

 هایی دارد؟رهبری معنوی دردانشجویان چه ابعاد ومؤلفه -

 رگذار بر بالندگی رهبری معنوی دانشجو کدامند؟عوامل اث -

 هاو سازوکارهای بالندگی رهبری معنوی در دانشجویان کدامند؟روش -

 پیامدهای بالندگی رهبری معنوی دردانشجویان چیست؟ -

 توان پیشنهاد داد؟توان برای بالندگی رهبری معنوی دانشجویان میچه مدلی رامی -

 شده است:در ادامه بیان  مبانی نظری پژوهش

 نمای( معنویت را معادل با شناخت دانسته است که در قالب قطب1440) 2آستین. معنویت

ت به ما نشان کند. معنویکند و تأثیرات مثبت بسزایی در زندگی ایفا میزندگی بشر عمل می

( معنویت 1444) 1ایم و به کجا خواهیم رفت. هیل و همکاراناز کجا آمده، دهد که هستیممی

نت و کنند که در ارتباط با سها تعریف میباورها و ارزش در قالب یک پیوستگی با نظامرا 
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. مانسور و (Scott, 2016هستند )جامعه قرار دارد و اعضای آن جامعه با این امر موافق 

کنند که معنویت در قالب بخشی از رهبری بر مردم متمرکز است ( بیان می1422همکاران )

(. معنویت بیشتر با (Chen et al., 2013چرخد ایجاد مشارکت می و بر محور تحول و

 هماهنگی ومسئولیت شخصی، رضایت، تحمل، بخشش، صبر، محبت، اصولی مانند عشق

 ،توان همچون عاملی تأثیرگذار در زندگی و کارمعنویت را می (.Fry, 2007است )همراه 

ناظر بر  ،قیقت که شخصی باالترکننده روابط عاطفی و شخصی افراد با درک این حتنظیم

. معنویت در برگیرنده دین و مذهب (Cameron, 2010دانست )، اعمال افراد است

 یکپارچه لبه دنباشود که تر محسوب میای بسیار گستردهصورت بالقوه است؛ اما پدیدهبه

 ،درک متعالی است. معنویت در جست و جوی معنای عمیق زندگی است از طریقشدن 

 نی که در زندگی هنوز کشف نشده است.معا

ه توان بمی، شدهرهبری و معنویت انجام در حوزهکه  ترین مطالعاتیاز مهم. رهبری معنوی

اند. موضوع اصلی نگاشته شده (1442)و فرای ( 1441) 2هایی اشاره کرد که توسط ریومقاله

اص اختصسازمان  درپژوهش ریو به نقش رهبری و معنویت در کارایی و اثربخشی رهبری 

. استکرده کارایی رهبران معرفی  ت را عامل مؤثری درافزایشوی معنوییافته است. 

ال س ن مطالعاتی که در چندترییکی از اصلی در قالبن توافرای را میهمچنین پژوهش 

ان کارکن در ری معنوی و نقش آن در ایجاد انگیزهطور شفاف و عینی در زمینه رهبگذشته به

( رهبری معنوی را ایجاد 1441فرای ) (Dant, 2005). دانست، انجام گرفته است سازمان

 های توانمند در سطح سازمانی در راستای افزایشارزش و همبستگی بین افراد و گروه، بینش

( رهبری معنوی را تشویق و تعمق 1442) 2(. ساندرز1422، 1داند )نیکوالوری میتعهد و بهره

ند کن کارکنان در هماهنگی سلسله مراتبی در انجام امور تعریف میمعنا و ارتباطات میا

(Sanders, 2003)هایی مانند ( رهبری معنوی را شامل ویژگی1421) 0. هاکت و وانگ

اند. نیکوال دعشق وایمان می، مهربانی، استعداد، حساسیت، فروتنی، محبت، مراقبت، صداقت

های مذهبی با هدف دستیابی به ارزش، اخالقیاصول  بر اساس( نیز رهبری معنوی را 1422)
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یزش گیری و ایجاد انگاهداف اجتماعی در راستای بهبود شرایط کاری در فرایندهای تصمیم

ها به هم مرتبط معنویت و رهبری در بسیاری از زمینه، درواقع .(Nicolae, 2013داند )می

 متفاوت خواهد بود.، دروکار میشوند اگرچه زبانی که برای توصیف معنویت بهمی

دارد که رهبری معنوی ( اذعان می1442) 2زاچلوهای رهبری معنوی در ارتباط با مؤلفه

( ویژگی رهبری معنوی را بر اصل ایمان 1420) 1انداز است همچنین تاجهونودارای چشم

 0داندوالنچارد( ویژگی رهبری معنوی را خدمتگزاری مرتبط می1442) 2داند. بالنکاردمی

نی داند و این ویژگی مبت( رهبری معنوی را با ویژگی رهبری خدمتگزاری یکسان می1442)

، عدالت، (. رهبری روحانی شامل صداقت1422، نقل ازدرگاهیبر اخالق است )به 

-پذیر و تحریکانعطاف، فروتنی، تغییرپذیر بودن، رسالت، خودشناسی و تمرکز بر فضیلت

ت. ارزش و هدف اس، معنابخشی، تعالی، مل آگاهی درونیپذیربودن است. رهبری معنوی شا

ای و شخصی اعضای خود توجه داشته رهبران معنوی باید به زندگی حرفه، عالوه بر این

، نیازهای جامعه، باشند. روند این نوع رهبری شامل توجه به استانداردهای اخالقی متعالی

هبری سنتی مانند داشتن های رمدیریت منابع در زمینه خدمات و همچنین مؤلفه

هدف کلی بهبود مستمر نه تنها  و (Novikov, 2017) انداز و شایستگی استدیدگاهوچشم

های فرد رهبر ها و خدمات بلکه افراد است. همچنین رهبری معنوی عمیقاً در ارزشبرنامه

فرد  خودنیروهای شریف فراتر از ، های عمیق فردیاین فرایند از دارابودن ارزش، ریشه دارد

آورد که همگان باید راه خود را در وجود میدیدگاهی را به، بنابراین رهبر معنوی است؛

اعتقاد و ایمان را ، مدت را نفروشندها و الگوهای کوتاهارزش، قالب هدف روشن کنند

این دیدگاه و اعضای آن  رهبر (Smith, 2018). خواندتشویق کنند و همه را به تعالی فرا می

 (Yang, 2018) .تواند انواع مختلفی داشته باشدطریق عشق ووفاداری درگیر مکند که میرا از

، اعتماد، تقدیس، ت از: محبتکند عبارت اسمی های عشق که فرای بیاناز ویژگی برخی

، نگرانی ،پادزهری برای تأثیرات مخرب مانند ترس، فروتنی و یکپارچگی. تمرکز بر عشق

، هایتشناسی و تعهد دارد. درناست و تأثیر مثبتی بر وظیفهحسادت و حس شکست  ، خشم
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مردم را بروی هدف  هاآنزیرا ، امید و ایمان عوامل کلیدی برای رهبری روحانی است

کنند و انتظارات مثبت را همانند کار سختی که نیاز است انجام دهند تشویق متمرکز می

 (Fry, 2016). کندمی

انسانی و  های رشد وتعالیکننده نظریهدانشجو درواقع منعکس بالندگی. بالندگی دانشجویان

محیط  صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دانشجویان وشود بهتأثیرات محیطی است که سبب می

را  ( بالندگی2802) 2فورد سن آنان تأثیر گذاردوآنهارابه سمت کمال وتعالی سوق دهد.

(. 1424 ،به نقل از نانسیکند )تعریف می« یشهای درحال افزاسازماندهی پیچیدگی» ةمنزلبه

ای زایندهطور فداند که در آن افراد بهمثابة یک روند رشد مثبت میاو بالندگی دانشجو را به

قادر خواهند بود تا در کارها و امورات متفاوت درگیرشده و عمل کنند. متخصصان 

( 2884) 1نامند چنانچه راجریرا بالندگی دانشجو م« تجهیزکردن دانشجویان برای پیشرفت»

و  میلر ند.کهای قابل ارتقا تعریف میپیشرفت و افزایش توانایی، بالندگی دانشجو را رشد

( نیز بالندگی دانشجو را کاربرد مفهوم بالندگی انسان در شرایطی جدید 2820) 2پرینس

ت خود ه پیشرفکه همه افراد درگیر بتوانند به همه وظایف پیچیده رو بطورینامیدند به

 (. 1424، قل از نانسینبهشوند )یافتن  به یک خودکفایی بتوانند مستقل یافته وبادستتسلط

بعد از آن که معنویت  توان اذعان کرددر ارتباط با بالندگی رهبری معنوی دانشجویان می

عالی تبدیل شدبا ظهور  آموزش ها وگفتمانپژوهش های اصلیبه عنوان یکی از جریان

هایی که رهبری و معنویت را با هم درآمیخت مانند الگوهای تغییر جامعه ها و مدلریهنظ

( 1440الگوی بالندگی هویت رهبری آستین )، (1442) 1ای کمیزالگوی رهبری رابطه، 0هری

 0(. یازانو1421، زمان بروز وظهور نظریة رهبری معنوی در دانشجویان فرارسید )دهرتی

، دلسوزی، های معنوی مانند همبستگیارزش، باورها»کند بیان می( در پژوهش خود 1449)

پذیری سایر افراد موجب بالندگی توان تحمل حس درد و غم سایران و توانایی مسئولیت

این موضوع ، من و رویکردهای سایر دانشگاهیان هایدانشجویان خواهد شد. طبق پژوهش
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، انشجویانستای پرورش همبستگی بین دحیاتی است که  سیستم تحصیالت تکمیلی ما در را

کشف معنا و هدف در ، زیستیمنظور کمک بهتر به درک اهمیت همو کارمندان به استادان

معنوی  کند. با پرورش رهبرانبایست تالش زندگی و کشف پتانسیل نامحدود هردانشجو می

نیم در نهایت تواپذیرند. میکسانیکه ماهیت وجود معنویت را می، آینده و شهروندان

متفاوت از معنویت را بین  دوازده جنبه، (1441هری ) «سرنوشت تمام نوع بشر را تغییر دهیم.

واند تروحانیت زندگی و باور اینکه هرکسی می جنبه کند. ازجمله:دانشجویان کالج طرح می

وتالش  یک عهد انسانی محکم باخدا تجربه، احساس آرامش، شخصی معنوی باشد. انصاف

( 1، بر ارتباطات ( تمرکز2پردازد: همچنین دربُعد رهبری به این سه شاخص می عنوی.م

تواند توسط هر شخصی ( این اصل که رهبری می2، تمرکز بر تغییر مثبت در گروه یا اجتماع

عناصری  کندمی انی( ب1449) 2گرک نظر از موقعیت یا عنوان تمرین وتجربه شود.صرف

گی معنوی دانشجویان در ارتباط است و تعلیم دانشجویان جوان برای مانند هوشیاری با بالند

 منجرشده نفعانهای معنوی به سود بردن تمام ذیهای رهبری مبتنی برارزشبالندگی مهارت

 نیازجامعه است. و یک پاسخ معتبربه

( تشریک مساعی معنوی را در کار آموزش رهبری توسط آموزش عالی 1441) راجرز

ای که کند مرحلهاهمیت بلوغ معنوی بحث می در خصوصاو  همچنین کند.مطرح می

کند رهبران از زندگی درونی وفردی یک دانشجورا به خدمت به جهان متصل وبیان می

سود « کنم؟من در اینجا چه می»و « من چه کسی هستم؟»معنوی مانند  هایپرسیدن پرسش

ب توان ازطریق بازتاباور و عمل را میکند یکپارچگی و انطباق بین برند. واظهار میمی

مشاهده رفتاررهبرتوسط پیروان( افزایش داد که به نوبة خود مشارکت اعضا را در معنوی )

 نامیدن استادان ( با1444) 1برد. پارکزرسیدن به اهداف و انجام وظایف خود باال می

نشگاه در حرفه خود در کند دابیان می «عامالن تکامل روح»عنوان های دانشگاه با وبرنامه

قالب یک مؤسسه آموزش عالی متعهد است که زندگی فکری معنوی را برای دانشجویان 

شکل دهد. پارکز رهبری و معنویت را همچون نیاز مبرم و مرتبط با تحصیالت تکمیلی امروزه 

 (.1440، به نقل از دالتوناست )دانسته 
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 روش پژوهش

توان از روش تحلیل محتوا موجود در یک متن میهای برای بررسی محتوای آشکار پیام

 ی توصیفطور نظامدار و کمّها بهمحتوای آشکار و پنهان پیام، . در این روشکرد استفاده

 واتحلیل محت، ابزار ازنظرکیفی و، رویکرد ازنظر(. روش این پژوهش 2282، )بدوی شودمی

، معنویتحوزه )با سه  رتبطعالوه بررسی متون تخصصی م، هااست. برای گردآوری داده

نظران نفراز صاحب 20ساختمند با های نیمه( مصاحبهرهبری معنوی وبالندگی دانشجویان

گیری روش نمونه بر اساسدانشگاهی ومدیران ارشداجرایی در دانشگاه آزاد اسالمی 

ای هها از روشها صورت گرفت. برای تحلیل دادهوبادرنظرگرفتن اصل اشباع داده هدفمند

 روایی واعتبار پژوهش از تأیید تأیید کدگذاری باز ومحوری استفاده شد. در راستای

 04-01 طور میانگینزمان تقریبی هر مصاحبه به مدت گران متخصص استفاده شد.تحلیل

 ها طول کشید.دقیقه کل مصاحبه 244و  دقیقه

 های پژوهشیافته

ته با ل متون ازمصاحبه نیمه ساختار یافبه منظور پاسخگویی به سوال اصلی عالوه بر تحلی

برداشت  رتبط با این موضوع استفاده شد. در این ارتباط این سواالت مطرح شد:ممتخصصان 

اثرگذار بربالندگی رهبری معنوی در  عوامل شما از بالندگی رهبری معنوی چیست؟

بالندگی  رایدانشجویان وموانع وتسهیل کننده ها چیست؟ سازو کارهای پیشنهادی مناسب ب

رهبری معنوی در دانشگاه کدامند؟ پیامدهای تربیت رهبران معنوی در دانشگاه چیست؟ و 

داده های آن از طریق کد گذاری باز ومحوری تحلیل شد که نتایج آن در جداول آتی 

 مشاهده می شود.

 ؟یافته های مربوط به سوال اول: ابعاد ومؤلفه های رهبری معنوی در دانشجویان کدامند -

برای پاسخ به این سوال، گرداوری داده ها از طریق بررسی متون تخصصی انجام گرفت، 

جهت  استخراج مؤلفه های رهبری معنوی درنهایت به  تعداد  نتایج حاصل از بررسی متون

بعد   2مصاحبه شوندگان نیز تایید یافت. این مؤلفه ها در  ازنظرمنجرگردید که  مؤلفه 91

بعد  ورایی توسط محقق وبا تایید متخصصین خوشه بندی گردیدند.فردی، بین فردی وما
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درون فردی مربوط به آندسته از مؤلفه های معنوی، اخالقی، ادراکی ومهارتهای رهبری است 

ه بعد میان بعدی مربوط ب دسته که می بایستدرتربیت وبالندگی  هردانشجو به آن پرداخت.

د، درون گروه ها وبین گروها ودر اجتماعات فردی واجتماعی است که در روابط بین افرا

بروز وظهور دارد این مؤلفه ها مهارتهای ارتباطی رهبری معنوی را تقویت ومنجز به نفوذ 

واثر بخشی بیشتر در پیروان وجامعه می وسرانجام بعد سوم مربوط به ارتباط درونی هر دانشجو 

ارد حی بشدت بر دو بعد دیگرتأثیر دبا نظام هستی کیهان وپروردگار عالم دارد. این بعد رو

وبالندگی آن موجب رشد وتعالی دوبعد دیگر می گرددکه این امر هم خود موجب رشد 

بیشتر بعد ماورایی داشنجویان می شود در واقع نوعی برهم کنش و پیچش سه گانه بالندگی 

 دراینجا اتقاق می افتد.

 انشجویانابعاد سه گانه مؤلفه های رهبری معنوی درد. 1جدول 
 منبع بعد معنوی رهبری نهایی های مؤلفه

 خودآگاهی وخودشناسی

درون 

 فردی

 1442، (estemاستم )، 1422(Karadagکاراداگ )

 رفتاروعملکردمعنوی
فرگوسن ، 1421، (Jocobsجاکوبس )، 2820، (Kohlbergکولبرگ )

(ferguson ،)1449 

 1444، پارکز، 1421، (Paulپائول ) سالمت روان

 1449، فرگوسن، 2888، (Jacksonجکسون ) عفووبخشش

 1448، کومیز، 1449، فرگوسن، 2888جکسون،  شفقت ومهربانی

 2888جیکون،  صداقت

 1449، دوگانوکومیز، 1449فرگوسن،  عزت نفس

 عشق ورزی
، دهرتی، 1449، فرگوسن، 1421، طوطیان، 1421، (Cheema) یماچ

 1442، فرای، 1422

 1421ایرانسی،  نشنگرش وبی

 1449فرگوسن،  همدلی

 1421، (Irancy) یرانسیا، 1421، (Shankarpawaشانکاورپارو ) هوش معنوی باال

ازجمله نظرات، باورها، ) هویت

 (استعدادها، مهارتهاواخالق
 1420( Freire) ییرفر، 1421، (Longالنگ )

 1421ایرانسی،  مثبت اندیشی

 1449، فرگوسن، 2888، جکسون، 2280امیریانزاده  داشتن اعتمادبه نفس

 1449، فرگوسن، 2888جیکون،  احترام

 1442، (Stentusاستنتوس ) حس رقابت معنوی

 2888، جیکون، 1421، (Jovanzجوانز ) اثربخشی
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 منبع بعد معنوی رهبری نهایی های مؤلفه

 1420نایدو،  توانایی های فیزیکی،  ذهنی وروحی

 1449فرگوسن،  انضباط شخصی

 1449فرگوسن،  عنویتپویایی وجستجوگری م

 1422کراکت،  تجزیه وتحلیل شرایط بحرانی

 1421طوطیان،  تفکرانتقادی

 خالقیت ونوآوری وبهره وری
 1440، گیاکالونوجرکیویسز، 1421، شانکاورپارو، 1421طوطیان، 

 1421شانکاورپارو، 

 1440مارکوس،  گوش داد نفعال

 مهارتهای ارتباطی، اجتماعی
، کراکت، 1420، نایدو، 1422، دهرتی، 2882، آستین، 2884کلوک، 

 1449، فرگوسن، 2889، تینتو، 1449، آستین، 1420

 1420نایدو،  وضوح تصمیم گیری

 1420نایدو،  ویژگیهای شخصیتی ممتاز

داشتن دیدگاه آرمانی، هدف و چشم 

 انداز وایمان به آن
 1448، هری، 1420، نادی، 1449فرای، 

 1421، (Mazni) یمازن هوش عاطفی

 1420نایدو،  الهام بخشی

 1449فرگوسن،  نوع دوستی

 1422، الو، 1441، 1448کومیز،  احساس آرامش

 1442فرای  احساس معنا در زندگی

 اخالق و سواد اخالقی
، کولبرگ، 1420، نایدو، 1448، کومیز، 2882، فارلرهم، 1422دهرتی، 

2820 

 1422دهرتی،  اعتبار

 1449فرگوسن،  امید

 1449فرگوسن،  انگیزه فردی

 1421مازنی،  آزادی

 1440، مارکوس، 1449، فرگوسن، 1420نایدو،  مراقبه

 1421چیما،  بروزرفتارهای بزرگ منشانه

 1420کراکت،  خودمدیریتی

 داشتن ایدئولوژی معناگرا
، کومار، 1421استونسیفر،  1421، ( Sendjaya) یندجایاس، 1420نایدو، 

 1421، جوانز، 1421

 1421ایرانسی،  تعمق و ژرف نگری

 1448کومیز،  تعهد

 1441، هری، 1449آستین،  تمرینات معنوی

 1421، طوطیان، 2888، جیکون، 1449فرگوسن،  تواضع

 1421مازنی،  خودبالندگی
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 منبع بعد معنوی رهبری نهایی های مؤلفه

 1421طوطیان،  معرفت افزایی

 1449دوگانوکومیز،  استقامت و پایداری

 1421طوطیان،  توکل

 1420، نایدو، 1421شانکاورپارو،  تعهد در کار

معناداری درک معنای واقعی زندگی 

 خود
 2290نرگسیان، 

داشتن سبک رهبری مؤثروانگیزه 

 رهبری
 1421، کومار، 1421، جاکوبس، 1422کاراداگ، 

 1421ایرانسی،  شخصیت کاریزماتیک و فعال

 دنچالش سازی وفعال بو

میان 

فردی، 

 اجتماعی

 2892، (Posnerپوسنر )

 1449، دوگانوکومیز، 1440، گیاکالون وجرکیویسز، 1422دهرتی،  مسئولیت شهروندی فردی و اجتماعی

 1420نایدو،  یکپارچه سازی و همگرا کردن

 1421مازنی،  استفاده از خرد جمعی

 2888جکسون،  اجتناب ازآسیب رسانی

-رب به صورت نمادینارائه بهتر تجا

 تصویرسازی
 1420فرییر، 

 1420فرییر،  انتقادپذیری

 1449آستین،  آگاهی اجتماعی، آگاهی چند فرهنگی

 1449، آستین، 1422، دهرتی، 1441، هری، 2888جکسون،  برابری عدالت و انصاف

 1440، (Giacalone, R  A & Jurkiewicz) یویسزوجرکگیاکالون  پذیرش و گشودگی

تزریق ارزشهابا تأکید بر ارزش های 

 اجتماعی
 1421، جاکوبس، 2280، امیریانزاده، 1420، (Naidooنایدو )

 1421، کومار، 2888، جکسون، 1441ریو،  متشکروقدردان

 1449، فرگوسن، 2888جکسون،  جلب اعتماد

 خدمتگذاری وخدمت رسانی
، اریس، 1422هرتی، ، د1449، فرگوسن، 2888، جکسون، 2882فارلرهم، 

 1421، مازنی، 2820کولمبرگ ، 1420

 1449آستین،  خودکفایتی ودیگر کفایتی

 1440گیاکالونوجرکیویسز،  درک دیگران

 2808، (Feldmanفلدمن )، 2820کولبرگ،  دلسوزی وخیرخواهی

 1440، مارکوس، 1421ایرانسی،  سودرسانی به پیروان

بر عمل انعکاسی )تکرار رفتار ره

 توسط پیروان(
 2808فلدمن، 

 1448کومیز،  مشارکت مذهبی

 1449دوگان وکومیز،  فعالیت های داوطلبانه
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 منبع بعد معنوی رهبری نهایی های مؤلفه

 1440، (Marquesمارکوس ) مفید بودن

 1420کراکت،  همکاری متقابل

 1449فرای،  عضویت در اجتماعات

 1420نایدو،  پیوند دادن عالیق فردی و جمعی

 1449وکومیز، دوگان عوامل اجتماعی

 1420نایدو،  ایجاد روابط متقابل

 1420نایدو،  فهم تئوری های رهبری معنوی

 جهان بینی و جهان شناسی

 ماورایی

 1448، کومیز، 2889فزونی، 

 1422، (Lawالو ) حقیقت شناسی، حق شناسی

 1421طوطیان،  تسلیم و توجه خاص به مشیت الهی

 متون تخصصی بررسی بر اساسمنبع: پژوهشگر 

عوامل مؤثر در بالندگی رهبری معنوی دانشجویان ، یافته های مربوط به سوال دوم -

 کدامند؟

های انجام شده با صاحب نظران آموزش عالی و مدیران ارشد و پس ازتحلیل متون ومصاحبه

میانی مرتبط باحوزه دانشجویی شرایطی که بر این موضوع تأثیرگذارهستند از دیدگاه شرکت 

جامعه ، . وجود فرهنگ معنوی درخانواده2گان پژوهش ومتون تخصصی  عبارتند از:کند

اساتید ، حمایت ادرک شده مدیران .2، . وجود الگوهای رهبری معنوی1، ودانشگاه

. محتوای علمی در 1، . وجود راهبردهای مبتنی بربالندگی رهبری معنوی0، ودانشجویان

 ،و مدیران توانمند درحوزه بالندگی رهبری معنوی . اساتید 0، حوزه بالندگی رهبری معنوی

ظام جامع آموزشی مبتنی بر . ن9، . سواد اخالقی وعملگرایی اخالقی در جامعه دانشگاهی2

 ،. نگرش های برخواسته از گرایش فطری دانشجویان به معنویت8، بالندگی رهبری معنوی

 ندگی رهبری معنوی.های فردی وبین فردی پرورش یافته مبتنی بر بال. مهارت24

مورد به عنوان عوامل اثرگذار بر بالندگی رهبری معنوی  248در مجموع ، (1) جدولطبق 

کد استخراج شد وپس از جمع  00 تعداد درنهایت اند. از ایندر دانشجویان شناسایی شده

 مقوله اصلی تقلیل یافت. 24بندی به 
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 کدهای محوری عوامل اثرگذار بر رهبری معنویجدول نهایی استخراج مقوله های اصلی از  .2 جدول

 نهایی مقوالت منبع کدهای محوری

 1441، یمادرل فرهنگ معنوی سازمانی

وجود فرهنگ 

، معنوی درخانواده

 جامعه ودانشگاه

 P3,P9,P10 تأثیر محیط بر ایجاد زمینه رهبری معنوی در افراد

 P4,P1,P8 محیط معنوی داخلی دانشگاه و محیط بیرونی دانشگاه

 P1,P14 تأثیرات عوامل برون دانشگاه بر فرهنگ رهبری معنوی در دانشگاه

 P4,P2,P11 های تاریخی و فرهنگی وبسترفرهنگ معنوی کشورزمینه

 P2,P13,P9 ناهنجاری های ناشی از فقدان معنویت  در جامعه )مانع(، چالشها

 P3,P8 وجود جامعه ای با سرمایه اجتماعی غنی

 P3, P11, P12 نگ معنوی خانوادهفره

 P3,P4,P12 فرهنگ معنوی دانشگاه

 الگوهای معنوی برای دانشجویان  دربین  مدیران و اساتید
  (1442راجرز )

P3, P6, 

 وجودالگوهای

 معنوی رهبری

 P7و  P3 تاثیرات معنوی دانش آموختگان دانشگاه  بردانشجویان

، (2889) رلمیف رهبران  معنوی  های ظهور یافته توسطتاثیرات  ارزش

P11 

نقش دانشگاه به عنوان الگوی معنوی و تربیتی بین سازمانها ونهادهای 

 کشور
P5,P9,P11 

 P1,P8 میزان حمایت مدیریت کالن کشوراز اساتید

 شده ادرک حمایت

 اساتید، مدیران

 ودانشجویان

 P1 میزان حمایت مالی دانشگاه از اساتید

 P6 مانع(زودهنگام )تی تغییرات مدیری

 P4 تقاضای جامعه برای  نیروهای معنوی

 P3,P9 نقش زمینه ساز بودن دولت در بالندگی معنوی

وجود راهبردهای  P3,P12 رسالت تربیت شهروندان بالنده  دانشگاه

مبتنی بررهبری 

 معنوی
 P2,P10 مأموریت ورسالت معنوی دانشگاه

ای علمی  در محتو P2 معنوی -محتوای علمی 

حوزه بالندگی 

 رهبری معنوی
 P6 محتوای معنوی جهت هویت بخشی معنوی

 اهمیت اساتید در پرورش رهبران معنوی
 1449، پارکز

 ،P1 et al 
مدیران ، اساتید

توانمند درحوزه 
 P1, P3 های معنوی اساتیدباورها و ارزش
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 نهایی مقوالت منبع کدهای محوری

بالندگی رهبری  P6,P7 بر امور دانشگاه صالحیتهای حرفه ای مدیران و تسلط

 P4,P11, P1,P3 باور و اعتقاد مدیران به معنویت و رهبری معنوی معنوی

 P3 وجود نگاه معرفت افزایی از علوم غیر دینی در اساتید

 P1 اخالق مداری ورفتارهای اخالقی درجامعه

سواد اخالقی 

وعملگرایی اخالقی 

 در جامعه دانشگاهی

 P3,P12 حوزه  رهبری معنوی عملگرایی مدیران و اساتید در

 P3,P8 رفتار نوع دوستانه و معنوی مدیران و کارکنان

 P3,P8,P9 گراییگرایی و مدرکمبارزه با نمره

 P2,P7 صداقت دررفتار مدیران دانشگاهی و پرهیز از ظاهر سازی

 p4 نگرش فردی وجهان بینی مبتنی برمعنویت

نگرش های 

برخواسته از گرایش 

 نشجویان بهفطری دا

 معنویت

 P4,P11 هویت معنوی دانشجویان

های رهبری معنوی ومعنویت گرایی تمایل برای شرکت در برنامه

 دانشجویان
 ، 1442 برسکمپ

 عالقه وافر ودرونی دانشجویان برای جستجوی معنوی
، 1442، برسکمپ

 1440، وبر

 P6 استعداد و سرشت معنوی افراد

مهارتهای فردی  P13 بالندگی معنویحرکات خودجوش فردی در 

وبین فردی   

پرورش یافته مبتنی 

 رهبریبالندگی بر 

 معنوی

 1441، گاردنر رفتارمعنوی و اخالقی پیروان در رهبری معنوی

 1440، راجرز میزان وسطح بلوغ معنوی رهبر وپیروان

 P3,P09 های قبل از دانشگاه به ویژه کودکستانهای دورهآموزش

 P13 ش و پرورش توانمند درتربیت وآموزش دانش آموزانآموز

 P2,P14 آموزش های رسمی و غیر رسمی اساتید
نظام جامع آموزشی 

مبتنی بر بالندگی 

 رهبری معنوی

 P2 های آموزشی و ارزشیابی با معیارهای رهبری معنویدستورالعمل

 P1,P11 هماهنگی رفتار مدیران با استانداردهای معنوی و ارزشی

 P1, P12 هماهنگی خانواده و جامعه با آموزش های دانشگاهی

 پژوهشگر :منبع

 یافته های مربوط به سوال سوم: راهبردهای بالندگی رهبری معنوی دانشجویان کدامند؟ -

شود و با انجام آن های عامدانه که در جهت حل مسأله انجام میراهبرد عبارت است از کنش

 24ها (. بر پایه ادبیات و تحلیل مصاحبه2884، اوس و کوربینگیرد )اشترپدیده شکل می

استراتژیک در  . بینش2اصلی آن عبارتند از:  مقوله راهبردی 2استخراج شد که  راهبرد
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. تدوین رسالت اهداف کالن در حوزه بالندگی رهبری معنوی 1، بالندگی رهبری معنوی

 زشی مبتنی بر بالندگی رهبری معنوی. تدوین راهبردهای آمو2، دانشجویان برای دانشگاه

مورد به عنوان کدهای نهایی راهبردهای رهبری معنوی  24در مجموع  ، (2) جدولطبق 

مورد از متن  2ها استخراج شده و مورد از متن مصاحبه 2، شناسایی شده است. از این تعداد

 ی تقلیل یافت.مقوله راهبرد 2ای استخراج گردیده استکه درنهایت  به منابع کتابخانه

 جدول نهایی استخراج مقوله های اصلی از کدهای محوری راهبردهای بالندگی رهبری .3جدول 

 مقوالت نهایی منبع کدهای محوری

توجه به نقش راهبردی دانشگاه  در بالندگی 

 معنوی جامعه

، 1442، کویینگ

 1440، باراکو

تدوین رسالت  واهداف کالن مبتنی بربالندگی 

 ی دانشجویان برای دانشگاهرهبری معنو

 P5 تدوین استراتژی معنوی برای دانشگاه

 P5 توجه به تعریف رسالت وماموریت معنوی در دانشگاه

های عملیاتی منبعث ضرورت وجوداهداف برنامه

 از راهبردهای بالندگی رهبری معنوی

P6 برسکمپ ،

1442 

 P1 آموزش های رسمی و غیر رسمی
زشی مبتنی بر بالندگی تدوین راهبردهای آمو

 رهبری معنوی

 P3-P1 لزوم حرکت تدریجی در رهبری معنوی
 استراتژیک  در بالندگی رهبری معنوی بینش

 P6-P14 ضرورت شناخت وضع موجود و آینده پژوهی

 پژوهشگر :منبع

بنا برنظر متخصصان داشتن بینش استراتژیک مرتبط با بالندگی رهبری معنوی در مدیران 

بینش با تصویردقیق تر ازآینده همراه با تعریف  نیا ی امری ضروری است.دانشگاه

طرح ریزی راهبردهای بلند مدت وپرهیز  نیهمچن .سناریوهای راهبردی عمیق ترمی گردد

ه می بایست با شناخت وضع موجودوبا استفاد رانیمد از هر گونه شتاب در آن تأکید گردید.

بیشتر بینش استراتژیک خود را تعمیق ببخشند. با این از اصول علمی و آینده پژوهی هر چه 

و  حل هاآننگاه  چالش های فرارو را دیده و قبل از ایجاد آسیب به نظام بالندگی معنوی 

ها با تولید محتوای غنی و بومی مرتبط با رهبری معنوی و آموزش دانشگاه فصل می شوند.

بران ه تربیت که این دانشجویان بعدها رهآن به شکل های مختلف می تواند دانشجویانی بالند

و متولیان مدیریت و هدایت جامعه می شوند. لذا ضروری است برای ایفای چنین نقشی 
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استراتژی های معنوی برای دانشگاه تعریف شود و این راهبردها با توجه به سازوکار مناسب 

ارد شگاه ضرورت دپیاده سازی گردد. به منظور تدوین استراتژی رهبری معنوی برای دان

رسالت و مأموریت متناسب برای دانشگاه تعریف ودرادامه اهداف کالن و خرد و برنامه های 

عملیاتی جهت پیاده سازی راهبردها مشخص گردد. مجموعه آنچه گفته شد ارکان جهت 

ساز گفته می شود که ضرورت دارد برای نظام جامع بالندگی معنوی در دانشگاه تعریف و 

دد. این اهداف حاصل از راهبردها به صورت کیفی و کمی و قابل اندزه گیری و تدوین گر

ی آموزش یراهبردها شیوه نامه ها و ابالغیه ها می باشد.، ارزیابی به شکل دستورالعمل ها

یکی از مهمترین قسمت های تدوین راهبردهای نظام بالندگی معنوی می باشد که به شکل 

 ی باشد. آموزش های رسمی و غیر رسمی م

س با بررسی وتحلیل متون وبراسا. سازوکارها وروشهای  بالندگی رهبری معنوی دانشجویان

پیشنهاد وسازوکار  29نتایج منتج از مصاحبه های انجام شده پس از جمع بندی روشهاجمعا به 

مهم جهت علمیاتی سازی نظام بالندگی رهبری معنوی در دانشجویان  دست یافتیم این 

مهم راهبردهای مارا محقق ودر دانشگاه جاری سازی خواهند نمود. بسیاری از راهکارهای 

هایی که درحوزه های رهبری معنوی قدم برداشته اند تجربه ونتایج این سازوکارها دانشگاه

 آن مشاهده گردیده است.

 سازوکارهای بالندگی  رهبری معنوی .4جدول 

 منبع سازوکار

 ,P1(1420) ولیامز بیانیه ارزشی و شعار دانشگاه، در رسالت تأکید بر معنویت و رهبری معنوی

 ,P1(1442کندی ) هنجارها و استانداردهای اخالقی و معنوی در دانشگاه، هاتعیین ارزش

 (1440برسکمپ ) گنجاندن مفاهیم معنوی و رهبری معنوی در برنامه های رسمی و غیر رسمی

ی به عناون بخشی از فعالیت های درون هدایت دانشجویان به انجام تمرین های معنو

 دانشگاهی

(  1444)، بارنتوهمکاران

 ,p6,p11 (1420) یامزول

ظرفیت سازی در استادان و مدیران دانشگاهی در زمینه رهبری معنوی جهت ایفای 

 غیرهنقش به عنوان الگو از طریق روش های مختلفی مانند کارگاه و نشست و 
 (1442کندی )

شجویان در تجربه واقعی رهبری معنوی یا شبیه سازی یک موقعیت درگیر کردن دان

 .رهبری معنوی
 ,P6(1420)، کراکت
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 منبع سازوکار

هدایت دانشجویان به سمت طرح سواالت مهم برای تعمق بیشتر درباره هستی و طبیعت 

 ام؟ هازکجاامد من چیست؟ یتهو من کیستم؟ مانندمانند تفکردرباره سؤاالت بزرگ 

 .رومام وبه کجا میچه هدفی خلق شده  یبرا

 یکند( 1444) پارکز

(1442)P1, 

تشکیل اجتماعات معنوی مانند اعتکاف و تشویق دانشجویان به عضویت در این 

 اجتماعات )برای جلب حمایت اجتماعات از دانشجویان و تقویت اراده(.

( وهورتادو 1444پارکز )

(1441) 

 (1441کندی ) انشگاه.های آموزشی پژوهشی معنوی در پردیس دبرگزاری دوره

طراحی تجربیات غنی برای تقویت روحیه خدمت مانند اردوهای دانشجویی )محیطی 

برای تجدید قوای معنوی و فراهم کردن تجربه خدمت رسانی بالحاظ کردن یادگیری 

 خدمت محور در برنامه های درسی رسمی و غیر رسمی(.

، (1440برسکمپ )

P9,P10 

و استانداردها توسط مدیران و اساتید به عنوان الگوی نقش تأکید بر رعایت ارزش ها 

نهادینه سازی معنویت و پرهیز از رفتارهای تصنعی توسط مدیران دانشگاهی  و جهت 

 ضرورت جاری سازی فرهنگ معنوی در سلسله مراتب مدیریت دانشگاهی تا دانشجو

 ,P1 -(1440برسکمپ )

P3 

 ,P14 (1442کندی ) نداردهای معنوی.تشویق ستارگان مؤمن به ارزش ها و استا

برگزاری آیین و مراسم دانشگاهی در اماکن مقدس به منظور تلفیق و تزریق معنویت 

 هاآندر 
 (1442کندی )

دعوت از رهبران و اساتید اخالق محور و معنوی فراهم نمودن شرایط تعامل با این 

 افراد برای کسب تجربه برای دانشجویان.
 ,P8(1424)، مارکینگ

 اختصاص بخشی ازتکالیف دانشجویی به مباحث معنوی وبالندگی رهبری معنوی.
، مارکینگ

(1424)P6,P7, 

طراحی و اجرای فعالیت های فوق برنامه در راستای خدمت محوری نوع دوستی و 

 عشق ورزی با حضور فعال استادان در کنار دانشجویان.
 (1420)، ولیامز

ی بر معنویت جهت تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی  تاکید بر اموزش شهروندی مبتن

 و تولید علوم در حوزه معنا
 (1440)، برسکمپ

اختصاص بخشی از پژوهش های دانشگاهی به موضوعات رهبری معنوی جهت غنا 

بخشیدن به مبانی نظری و کاربردی این حوزه با تأکید بر تولید و کاربرد دانش در این 

 حوزه.

 (1442)، کندی

p6,p7 

 برگزاری سمینار و نشست با محوریت رهبری معنوی برای دانشجویان
 (.1442)، کندی

P1 et al, 
 (1422)، کاراداگ طراحی دوره های آموزشی برای یافتن معنا و هدف در زندگی.
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 منبع سازوکار

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مستمر و منظم برای ایجاد مهارتهای رهبری 

مهارت های ، مهارت قضاوت، مهارت توانایی دیدن ، یمعنوی نظیر مهارتهای مفهوم

مهارتهای انسانی شامل کار با دیگران و مهارتهای ، بین فردی  و مهارتهای آکادمیک

برنامه   ،توانایی سازماندهی، و تحلیل انتقادی تصمیم گیری، رهبری شامل حل مسئله

 ریزی و تعیین هدف در دانشجویان ...

، (Khamis) یسخام

، شرتزوهمکاران ،(1420)

(1421.) 

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی برای دانشجویان در مورد تهدیدها و فرصت 

 های فضای مجازی برای رهبری معنوی
 ,P11(1420، خامیس)

طراحی فضای فیزیکی تسهیل کننده یادگیری معنوی مانند طراحی اماکن مذهبی یا 

 استفاده از المان های آیینی در معماری
 ,P1(1420، خامیس)

ایجاد تشکل های دانشجویی با تأکید بر انتقال مفاهیم و مهارت های رهبری مانند در 

 خود اندیشیدن و ...

وهورتادو ، 1444، پارکز)

(1441.) 

 هاییا توانایی ارتباط با افرادی که دارای سبکمشترک )آموزش مفهوم رهبری 

ماعات معنوی دانشگاه برای جلب درگروهها واجت شرکت رهبری متفاوت هستند(.

 حمایت وتقویت اراده.

، وهورتادو، (1444)، پارکز

(1441.) 

فراهم کردن شرایط تجریه نقش رهبری )با سبکهای مختلف( در موقعیت های واقعی و 

 زنده
 P6,P7(2882)، پالمر

حمایت از استقالل دانشگاه و جلوگیری از وابستگی آن در جهت پرورش دانشجویان 

 د اندیشآزا
 (1421)، دهرتی

 ,P11(1441راجرز ) معرفی الگوهای موفق در حوزه رهبری معنوی

 P2,P1 های تربیتی و معنوی در انتخاب مدیران دانشگاهیتوجه به توانایی

 P2,P14 های نظام تربیتیتعریف و تعیین دقیق انتظارات از خروجی

 ،ی و تأمین منابع مالیدر نظر گرفتن یک واحد متولی در  تربیت رهبری معنو

 تکنولوژی و انسانی برای برنامه های بالندگی دانشجو
P2,P10 

 P2,P12 نظام استعداد یابی با هدف تربیت رهبران معنوی

در نظر گرفتن شاخص تربیت معنوی در ارزیابی دانشجو و توجه به فطرت معنویت 

 گرای دانشجویان در دانشگاه برای نیل به اهداف معنوی است
P3, P2 

پرهیز از ظاهرسازی و انجام کارهای بنیادی در دانشگاه و  لزوم توجه به تمام ابعاد 

 های دانشگاه در بالندگیبالندگی در رهبری معنوی  و لزوم مشارکت تمام حوزه

P3, P4,P7 
، (2809 داگالس هس

 ی( کند1440) آستین

(1442) ، 
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 منبع سازوکار

رشته های علمی مختلف و تقدم توجه بهتربه رهبری معنوی به عنوان محور و مرکز 

های غیر آکادمیک در رهبری تربیت معنوی بر آموزش علمی و تأکید بر مهارت

 معنوی

P5, (1440) ینآست 

 P3, P5 سرمایه گذاری در اساتید وتوجه به جایگاه و شأن رفیع استاد

 P1 شروع فرهنگ سازی از خانواده در زمینة معنویت

 P1 دانشگاهمدیریت تضاد های فرهنگی در 

 پژوهشگر منبع:

 در بالندگی رهبری معنوی دانشجویان کدامند؟ امدهایپ یافته های مربوط به سوال چهارم: -

تمامی پژوهشگران ومصاحبه شوندگان ازبسیاری پیامدهای چشمگیر بالندگی رهبری معنوی 

استه وهای ذاتی خود هستند و ممکن است به صورت خسخن گفته اند. پیامدها دارای ویژگی

ر بفوری و یا تدریجی کم دامنه یا گسترده باشند. ، بلند مدت یا کوتاه مدت، یا ناخواسته

 تقویت توان بدین صورت مطرح نمود:های کیفی پژوهش  پیامدها را مییافته اساس

 بینی ایجادجهان، خداگونه ایجادانسان، اثربخشی توانمندیها وافزایش، صالحیتها

 درک، واجتماعی بهترشغلی فرصتهای ویافتن پذیری تعامل، ملومتکا معنوی وایدئولوژی

 اجتماعی.  پیروان و ارتقای وروانی روحی نیازهای رفع، هستی ازخودوجهان عمیق

 ،مورد به عنوان پیامدهای رهبری معنوی شناسایی شده است. از این تعداد 01در مجموع 

 منتج شد. مقوله اصلی 1محوری  استخراج گردید که نهایتا به  کد 12

 جدول نهایی استخراج مقوله های اصلی از کدهای محوری پیامدهای بالندگی رهبری معنوی .5جدول 

 مقوالت نهایی منبع کدهای محوری

، (1422) یدهرت، (1421) یفراستونس دانشگاه معنویت محور

 (1420نایدو )، ( 1440) آستین
P1et al 

دانشگاه توسعه یافته 

 معنویت محور
 لکرد دانشگاهبهبود عم

 ایجاد فرهنگ معنوی در دانشگاه

 تکامل معنوی جامعه
 ی، فرا(1422) یدهرت، (1421) یمازن

 کندی، (1442، برسکمپ )(1442)

(1442.) 

P1et al 

 تکامل معنوی جامعه و

 توسعه یافتگی کشور

 پرورش رهبران و پیروان معنوی در جامعه

 هدفمند شدن جامعه

 عنوی در جامعهحاکمیت رهبری م

 تزریق عشق به جامعه
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 مقوالت نهایی منبع کدهای محوری

 افزایش خودکنترلی  افراد جامعه

 مسئولیت پذیری اجتماعی

 کشور توسعه یافته

 بالندگی و تکامل معنوی انسان
 یت، اگ(1421، چن )(1420تاجهنو )

  (1422) یمان، برا(2889)

P1 et al 

 بالندگی معنوی انسانی
 هاک در انسانمشتر و زبان هاایجاد ارزش

 هاهای هویتی انسانحل چالش

 هویت یابی با هر رشته تحصیلی

 P1,P4 الگوسازی
الگوسازی با رهبران 

 معنوی

 اعتمادسازی

 ی، فرا(1442) کندی، (1421) یفراستونس

 ( و1421، چن )(1449)

P1et al 

سازمانهای کارا با 

، سرمایه های فکری

 وانسانی بالنده معنوی 

 یش شادکامیافزا

 افزایش انگیزش

 نیروی انسانی و جامعه پذیری قوی کار تیمی

 وری نیروی انسانیافزایش عملکرد و بهره

 پژوهشگر :منبع

: چه مدلی رامی توان برای  بالندگی رهبری معنوی دانشجویان 1یافته های مربوط به سوال  -

 می توان پیشنهاد داد؟

یدن به سطوح عالی تر وباتوجه به ضرورت نگاه مدققانه و بالندگی مسیری است برای رس

 ،همه جانبه به ابعاد بالندگی رهبری معنوی می بایست دراین مدل عوامل علی واثرگذار

با تأیید آن توسط  لذا پیامدها ومؤلفه های رهبری معنوی دیده شود.، سازوکارها، راهبردها

 ده در پژوهش( مدل زیر ارائه شد.متخصصین )مدیران واساتید دانشگاهی شرکت کنن
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 

 مدل با لندگی رهبری معنوی دردانشجویان دانشگاه .1شکل 

 نتیجه گیری

ود شهای رشدوتعالی  انسانی است که سبب میکننده نظریهبالندگی دانشجو در واقع منعکس

ل ابه صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دانشجویان و محیط آنان تأثیر گذاردوآنهارابه سمت کم

رهبری معنوی هدایت دانشجویان در سطوح عالیتر وپیچیده تر  بالندگی وتعالی سوق دهد.

توجه به تأثیرات وپیامدهای بالندگی رهبری معنوی درتکامل معنوی  با رهبری معنوی است.
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افزایش نشاط وکارایی ، کاهش ناهنجاری ها وچالشهای اجتماعی، هاجامعه ودانشگاه

 متخصصان ومنابع علمی ازنظردراین پژوهش با استفاده ، رکشورسازمانها وتوسعة پایدا

های کیفی هیافت بر اساسبه تحلیل کیفی این پدیده پرداخته شد و در نهایت مدلی  ، موجود

. 2. راهبردها 1. عوامل اثرگذار 2بخش میباشد. 1مدل شامل  این پژوهش  تدوین و ارائه شد.

بعد  2در ی بالندگی رهبری معنوی دردانشجویان که مؤلفه ها . هسته مرکزی با0سازوکارها 

 نهایت پیامدهای مدل. ودر .1است میان فردی واجتماعی وماورایی خوشه بندی شده ، فردی

باعث بالندگی مؤلفه هایی های مانند خود ، هستة مرکزی این مدل در بعد درون فردی

 ( می1442 ،واستم، 1422 ،کارداک، 1440، آگاهی وخودشناسی )مطابق با تحقیقات کوای

ی صداقت وعزت نفس م، شفقت، عفو وبخشش، همچنین منجر به بهبودسالمت روان .گردد

ضمن اینکه با عث  (1449، فرگوسن، 2888، جکسون، 1449، پارکز، 1421، پائولگردد )

، 1421، جاکوبس، 2820، کولبرگشود )مثبت اندیشی می ، تقویت رفتار وعمکردمعنوی

 (.1449، فرگوسن

 یمازن، (1448) یهر، (1420) یناد، (1449) یفرا، (1420نایدو ) مطابق تحقیقات

توانمندی های غیرآکادمیک مانند  و غیره( 1421) یرانسیا، (1421شانکاورپارو )، (1421)

فی خالقیت هوش عاط، تفکر انتقادی، خلق چشم انداز، تصمیم گیری، مهارتهای ارتباطی

د این مدل ودر این فرارون بر اساسحلیل شرایط بحرانی ومعنوی گوش دادن فعال تجزیه ت

 ،اخالقی به طور اعم وبطور خاص صفاتی مانند همدلی سجایای تقویت وبالنده می گردند.

( 1449، فرگوسن، 2888، عفو و بخشش )جکسون، (2888، صداقت )جیکون، نوع دوستی

، ایرانسیورزی )عشق ، یشیمثبت اند، (1421، چیما احترام بروز رفتارهای بزگ منشانه )

 ونیز سایر صفات اخالقی نهادینه ومتعالی می گردند. (1442، فرای ، 1422، دهرتی، 1421

 ،دربعد بین فردی می بینیم دانشجویان در مهارتهای رهبری معنوی مانند چالش سازی

 دارابودن آگاهی های چند فرهنگی ومسئولیت شهروندی، سودرسانی، استفاده از خرد جمعی

 ،فعالیت های داوطلبانه، همچنین در صفاتی مانندعدالت .وبهبود روابط متقابل ارتقاء می یابند

تحقیقات  .تزریق ارزشها با تاکید بر ارزش های اجتماعی متمایز می شوند، جلب اعتماد

 یمازن ، (1449فرگوسن ) ، (1449) نیآست، (1422) یدهرت، (1441) یهر، (2888جکسون )
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بعد درعین  این مؤید این موضوع می باشد. (1449) زیوکومدوگان ، (1422) یدهرت، (1421)

 توسعه موجب بالندگی بعد فردی نیزمی گردد.

مدل بالندگی رهبری معنوی دربعد ماورایی منجر به تکامل جهان بینی وجهانشناسی 

ز ادانشجویان ودرک عمیق تر هستی می گردند که این امر به نوبة خود باعث شناخت بهتر 

توکل به مدبرعالم وتسلیم برخواست ومشیت الهی  می شود که نتیجه آن احساس ، خود

آرامش ذهنی وروحی وذوق لذتهای حقیقی در این دنیای پرآشوب خواهد شدچنانچه 

( این موضوع 1448) زیکوم، (2889) یفزون، (1422الو )، (1421)، پژوهش های  طوطیان

 راتأکیدوتأیید می کنند.

ل ارائه شده در خصوص عوامل علی اثر گذارمؤلفه های بالندگی رهبری بر اساس مد

معنوی  می توان به فرهنگ معنوی اشاره کرد که خاستگاه آن خانواده است ودر جامعه 

ودانشگاه ادامه می یابداین فرهنگ معنوی همراه با زمینه های تاریخی وعمیق درکشور 

جود خرده فرهنگهای بیگانه می تواند یکی از درناخودآگاه دانشجویان رسوخ کرده وحتی با و

مهمترین عوامل تلقی گرددچنانچه خبرگان درمصاحبه براین امر تأکید نمودند. همچنین وجود 

 درحوزه« عامالن تکامل روح»الگوهای رهبری معنوی ومدیران واساتید توانمندبه عنوان 

ند. را درمسیر بالندگی یاری کنرهبری معنوی ضروری است تا با اندوخته ها ی خود دانشجویان 

این مهم وقتی اتفاق می افتد که برنامه های بالندگی رهبری معنوی جزو اولویت ها و باورهای 

ها قرار داشته باشد و بجز با حمایت نظام کالن مدیریتی کشور و آموزش عالی و اجتناب از آن

ی کنند یدی که از تظاهر دوری متغییرات سریع مدیریتی امکان پذیر نخواهد بود. مدیران و اسات

و با عمل گرایی اخالقی خود الگو می گردند و با محتوای غنی علمی معنوی که خود عامل 

اثر گذاری دیگری میباشد به پرورش دانشجو در این حوزه اهتمام می ورزند. در ادبیات 

-ید میود. اساتشبالندگی رهبری معنوی از اساتید به عنوان پرورش دهندگان روح نام برده می

-توانند هم با نقش الگو وهم با ایجاد فضای تجربه رهبری معنوی و تخصیص تکالیف و پژوهش

های مرتبط با این موضوع، دانشجویان را بالنده نمایند. یکی از مشارکت کنندگان دراین 

افت ب تواند صدها برابر استاد فقه باشد. چون ازاثر یک استاد ریاضی می» کند:پژوهش بیان می

 «یعنی ایده های ظهور کننده دارند.؛ شودغیر فقهی وارد معنویت می
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عامل مهم دیگری که بر بالندگی رهبری دانشجویان اثر گذار می باشد بینش استراتژیک 

به عنوان عامل اصلی مؤفقیت و رسالت مأموریت و راهبرد های مبتنی بررهبری معنوی می 

واحدهای مختلف را همسو ودر جهت چشم انداز  ارکان جهت سازفعالیتها ی این باشد.

، (1442برسکمپ )بالندگی رهبری معنوی یکپارچه وهم افزا می کنند. چنانچه پژوهشهای 

راهبردهای اصلی در این زمینه  . از( مؤید این امر می باشند1440باراکو )، (1442) نگییکو

وق برنامه که در دانشگاه های رسمی و غیررسمی و فتوان به برنامه ریزی جهت آموزشمی

 شود اشاره نمود. برگزار می

بخش دیگر مدل روش ها و سازو کار های بالندگی رهبری معنوی است.  همچنانکه 

، (1442سکمپ )، (1441ندی )، (1444) پارکز، (1442کندی )تحقیقات وپژوهشهای  

نشان  (1441) راجرز، (1421)دهرتی ، (1420)خامیس ، (1422)کاراداگ ، (1420ولیامز )

پیشنهادی ( در  سازوکار 29)از  هاآنمی دهد این سازو کارها نه به تنهایی بلکه مجموعه از 

چند حوزه می بایست عملیاتی گردندتا به نتیجه اثربخش دست یابیم. دانشجویان می بایست 

ا ب در بدو ورود به دانشگاه از یک سو با المانهای معنوی درگیر و از سوی دیگر در تعامل

های معنوی قرار گیرند. وجود یک نظام و سیستم برای مدیران و کارمندان تحت تأثیر آموزه

یزی برنامه ر، این امر و یک واحد متولی در دانشگاه ضروری است. که شامل استعداد یابی

ای در این برنامه ه ؛ وی زیرسیستمها ی الزم باشدتولید محتوای مناسب و بقیه، آموزشی

رورشی دانشجویان با تمرینات معنوی آشنا وبا اساتید معنوی همراه و از محتوای آموزشی و پ

علمی رهبری معنوی بهره مند می گردند. قرار دادن دانشجویان در موقعیت های رهبری 

به تفکر و تعمق در خصوص پرسش های بزرگ یکی دیگر از  هاآنمعنوی و نیز تشویق 

اختصاص بخشی ازتکالیف ها ، ی برای دانشگاهارزش های معنو تعیین سازوکارها است.

سمینارها و نشست ها دراین خصوص از دیگر ، وپژوهش ها دانشجویی و برگزاری کارگاه ها

سازوکارها می باشد ضمن اینکه در کنار دانشجویان اساتید نیز باید از آموزش های مستقیم 

 . و غیر مستقیم بهره مند واز حمایت های مختلف بهره مند گردند

 کندی، (1422) مانیبرا ، (1422چن )، (1420تاجهنو )، (1422) یدهرتنتایج مطالعات 

( وسایر محققان ومصاحبه شوندگان نشان می دهد مدل بالندگی 1442) برسکمپ ، (1442)
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ها ونظام آموزش عالی کشور دارد که معنوی دارای پیامدهای برجسته ای در سطح دانشگاه

نویت  با عث بهبود عملکرد دانشگاه می گردد  که درنهایت به ازآن جمله با محوریت مع

وبا  تبدیل می گردد این دانشگاه  با تربیت رهبران معنوی دانشگاه توسعه یافته معنویت محور

تزریق سجایای اخالقی  وانسانی به جامعه منجر به افزایش سرمایة اجتماعی وکاهش 

را به ارمغان می آوردهمچنین  با حل  ناهنجاری های آن می شود وتکامل معنوی جامعه

چالشهای هویتی انسان امروزی وارضاء نیازهای درونی ومعنوی او ارزشها وزبان مشترکی را 

پیدار می سازد که به بالندگی معنوی انسانها ختم می گردد. همچنین در فضای سازمانها منجر 

 غیره وسئولیت پذیری اجتماعی م، تعهد، اعتماد، وری -بهره  ، انگیزش، به افزایش شادکامی

 معنوی وفکری بالنده را ایجاد می کند.، شود وسازمانهای کارا باسرمایه های انسانیمی

، ههای توسعدهد که این مدل با وجود زمینههای پژوهش به صورت کلی نشان مییافته

ا دارد ت هانیاز به باور و حمایت تصمیم گیران نظام آموزش عالی ومدیران ارشد دانشگاه

 ها فراهم گردد.های علمی و ساختاری برای پیاده سازی مدل در دانشگاهزمینه

 ،دراین پژوهش برای نخستین بار با نظر متخصصان و پژوهش های انجام گرفته محققین

میان فردی وماورایی خوشه بندی وعوامل علی ، مؤلفه های رهبری معنوی درسه بعد فردی

ورورش ها وسازوکارهای تخصصی  هاآنراهبردهای بالندگی ، اثرگذار براین مؤلفه ها

اجرایی وعملیاتی شدن آن  درقالب مدلی با تأیید وتأکید متخصیین ومصاحبه شوندگان با 

هدف بالندگی رهبری معنوی در دانشجویان ارائه شد که نه تنها قابلیت پیاده سازی در 

های ور با نگاه برحل بسیاری از چالشهای کشدانشگاه آزاد اسالمی بلکه در تمامی دانشگاه

 را دارد. ، سازمانها وانسانهاجامعه

به سند چشم انداز کشور ونقشه جامع علمی ونقشه مهندسی فرهنگی کشور  با توجه

 ی ازیک این مدل در آینده دامنه پژوهش گسترش یافته و درتحقیقات .2گردد پیشنهاد  می

. 1ها پیاده سازی گردد.فهای آن در سایردانشگاههای کشور اجرا و پس از رفع ضعدانشگاه

 بالندگی معنوی دانشجویان که امری در خصوصپیشنهاد می گردد درتحقیقات آتی مدلی 

هایی دررابطه با . پیشنهاد می گردد پژوهش2بسیارحیاتی برای آینده کشوراست ارائه گردد.

سند  نیهمچن .0جام گیرد. تأثیر بالندگی رهبری معنوی در حکمرانی و بلوغ شهروندی ان
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ظات توجه به مالح ( باجامع بالندگی دانشجویان )فرهنگی، معنوی، اخالقی، علمی ومهارتی

 بومی تدوین شود.

 منابع

انجمن های دانشجویی در بالندگی رهبری دانشجویان  نقش (.2284مژگان )، امیریان زاده

د اسالمی واحد دانشگاه آزا، رهبری ومدیریت آموزشی فصلنامه دختر وپسر.

 .00-14بهار. ، 2سال پنجم شماره ، گرمسار

مدل مفهومی.  ارائه (. نقش معنویت درارتقاء کیفیت آموزش عالی:2282اختر )، جمالی

 پاییز.، 80ویژه نامه شماره ، فصلنامه پژوهش های مدیریت

 ،. ماهنامه علمیهای رهبری معنوی در سازمان مؤلفه (.2298)احمد علی ، خائف الهی

 .خرداد- 122شماره  پژوهشی تدبیر.

پژوهش . نقش رهبری معنوی در هویت یابی سازمانی یبررس (.2282عباسعلی )رستگار، 

 .20های مدیریت عمومی سال پنجم تابستان شماره 

 . فصلنامه چشم اندازکارکناندرونیانگیزشبرمعنویرهبریریتأث (.2281رضا )، سپهوند

 .212-242 .22شماره ، مدیریتی

نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان اداره کل  (.2281غالمرضا )شعبانی بهار، 

 .29پاییز شماره  ،سال پنجم ،مدیریت ورزشی .ورزش و جوانان استان همدان

 .رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران نقش (.2292محمدصادق )، ضیائی

 .90 – 02 صصاز ، پاییز و زمستان، 2شماره ، 2دوره ، مدیریت دولتی نشریه

 فصلنامه اخالق در .رهبری اخالقی با توانمند سازی دانشجویان ةرابط (.2281امیر )، فاضل

 .2شماره ، سال یازدهم، علوم و فنّاوری

 مطالعهای در بین)بررسی تأثیر رهبری معنوی بر سالمت سازمانی  (.2282)محمد ، قاسمی

 ،مدیریت عمومی سال هفتم پژوهشهای (.کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان

 .210-221 .زمستان، شماره بیست و ششم

ری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط اثر رهب یبررس (.2280سارا )، کهربایی

 .هار، بشماره بیست و هفتم، پژوهشهای مدیریت عمومی سال هشتم، سالمت معنوی

http://ensani.ir/fa/35077/magazine.aspx
http://ensani.ir/fa/35077/magazine.aspx
http://ensani.ir/fa/35077/magazine.aspx
http://ensani.ir/fa/36339/magazine.aspx
http://ensani.ir/fa/36339/magazine.aspx
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مدل معادله ساختاری اثربخشی برنامه درسی تجربه شده  ارائه (.2281مهدی )، محمدی

 شیعلمی پژوه مجله دانشگاه شیراز. -دانشجویان وتوسعه شایستگی رهبری آنان

دوره سوم شماره ، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، پژوهش های برنامه درسی

 .201-202بهار وتابستان. ، اول

مؤلفه های رهبری معنوی از دیدگاه دبیران بر اساس مدل  بررسی (.2282ولی )، مهدی نژاد

، 1شماره ، سال هشتم .رهبری و مدیریت آموزشی فصلنامه . رهبری معنوی فرای
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