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 فراتحلیل پیامدهای رهبری معنوی با تاکید بر اخلاق

 
 *2، سلیمه لطیفی جلیسه 1دکترمهدی خیراندیش

 هوایی شهید ستاری، تهران، ایران گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه .1

 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت،  دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران .2
 (42/99/19، تاریخ پذیرش:91/1/19تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

 محققهز،  مطزلعه  موضهو  دیربهزز  از که  است موضوعی «رهبري»

 رویکردهزي اخیر سزلیز، در .است بوده افراد معمولی حتی و دانشمندا،

 گرا تحهو  شهزم  رهبهري که  اندشهده معرفهی رهبهري از جدیهدي

 دموکراتیه  رهبهري و بصیر رهبري خودرهبري  فرهمند  خدمتگزار 

 جزیگهزه از معنهوي رهبهري رهبري  جدید رویکردهزي میز، از .است

 وجوه بر پیشین متو، تمرکز علت ب  (. درواقع1است ) برخوردار خزصی

 معنوي وج  گرفتن نزدیده و کزرکنز، روابط عزطفی یز ذهنی فیزیکی 

 شدهگرفت  سب  نزدیده ی  «معنوي رهبري سب » روابط  اسزسزً این

 (. 2) است حوزة رهبري پژوهشگرا، ،میز در
 
 
 
 

 
 عملیزتی براي و بزشد زیر هزي توانزیی حزئز بزید واقع  در معنوي  رهبر

 اندازي چشم ایجزد مشترك  هزي ارزش ایجزد  :تلزش کند آ، کرد،

 در تأثیر و نفوذ سزیرین  کرد، مشترك  توانمند مقصد ایجزد آینده  از

 دیگرا، و سززمز، خود  در تحو  ار خدمتگز بینش  و بصیرت دیگرا، 

 سززمزنی هزيبز موقعیت برخورد در ک  است کسی «معنوي رهبر»(. 3)

 جزيب  اعتمزد؛ کنتر   جزيب  بخشی؛بصیرت امور  در مداخل  جزيب 

 مطرح جزيب  و تصویرسززي اقدام  جزيب  استقلز ؛ محدودیت  اعمز 

 تکزمه  ب  1معنوي . رهبرا،دهد می نشز، خود از فروتنی کرد، خود 

  اصلزحزت تحقق براي را جمعی هزيتلزش و کنندمی کم  اخلزقی
 
 
 

 چکیده

یق  حزضر  شنزسزیی پیزمدهزي هدف تحق .است  معنوي رهبري سب  است مورد توج  امروزه بسیزر ک  رهبري هزيسب  از یکیزمینه: 
 رهبري معنوي بز  تزکید بر ابعزد  متغیرهزي میزنجی و اخلزق بز  استفزده از رویکرد فراتحلی  است. 

-1321سهز  گششهت )  11مقزل  داخلی بهود که  در طهو   22شزم  آمزري تحقیق    جزمع. پژوهش حزضر ی  مطزلع  فراتحلی  بودروش: 
گنجهی هزي درو،گیري غیرتصزدفی هدفمند  ک  ملزكمورد بز استفزده از روش نمون  12وي  انجزم شده ک  تعداد ( در زمین  رهبري معن1331

ههز بهز هز از ی  فرم کدگشاري استفزده شهد. تجریه  و تحلیه  دادهمنظور گردآوري داده. ب ، نمون  وارد فرایند فراتحلی  شدرا داشتند ب  عنوا
 )محزسب  اندازه اثر( انجزم شده است. CMA2استفزده از نرم افزار 

اندازه اثر متوسهط) شهدت  22(    3/1اندازه اثر کم) شدت تأثیر کمتر از  39دست آمده  اندازه اثر ب  39یزفت  هز نشز، داد از میز،  ها :  یافته
دوسهتی نهدازه اثهر به  ترتیهب  عبزرتسهت از  نو ( است.  همچنین بیشترین ا5/1اندازه اثر زیزد )شدت تزثیر بیشتر از  29(  5/1-3/1تزثیر بین 

یزبی سززمزنی  تزثیر مسهتقیم رهبهري معنهوي بهر بزورههزي ( بر هویت22/1( بر کزرآفرینی  تعهد بیشترین اندازة اثر )33/1بیشترین اندازه اثر )
 (.15/1(  و تزثیر چشم انداز بر فضزي اخلزقی )12/1( و همچنین تزثیر غیرمستقیم از طریق بزورهزي اخلزقی بر سززگزري سززمزنی )11/1اخلزقی)

دهد ک  رهبري معنوي و ابعزد آ، هم ب  طور مستقیم و  هم از طریهق اخلهزق کهزر  فضهزي اخلهزقی  بزورههزي نتزیج نشز، میگیری: نتیجه
 اخلزقی داراي پیزمدهزي مهمی است.

 

 فضزي اخلزقی اي رهبري معنوي  فراتحلی . اخلزق کزر  اخلزق حرف : کلیدواژگان
 

 latifisalimeh@yahoo.com: نویسندة مسئو   نشزنی الکترونیکی



 دکتر مهدی خیراندیش: فراتحلیل پیامدهای رهبری معنوی با تاکید بر اخلاقسلیمه لطیفی جلیسه و 
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 پیهروا، ههم و رهبهر هم این فرایند  ک  در کنندمی تسهی  اجتمزعی

مهی را ههز ویژگهی این معنوي  رهبرا، (. براي9) یزفت خواهند تغییر
 القدس  روح ب  پیروا،  توس  براي الهی اهداف تعریف برد  نزم توا،

 درك  تفکهر  بهز معنهوي (. رهبهري3) الههی فهرامین اسهزس بر کزر

 اسزسهی نیززهزي ب  و دارد رابط  جزمع  در تیمی عم  و گشاريارزش

 موفقیهت براي محیط تز کندمی توج  معنوي بقزي براي پیرو و رهبر

 مزننهد سهودمند شخصهی پیزمهدهزي به  درنتیج  شود  فراهم سززمز،
 و سهززمز، متعههدتر تز شودمی منجر روانی و جسمی متسلز افزایش

 هزارزش شزم  را معنوي رهبري «فراي» .داشت  بزشد وجود مولدتري

 و خود در انگیزه ب  ایجزد ذاتزً است لززم ک  کرده تعریف رفتزرهزیی و
طریهق  از معنهوي بقهزي حه  ههزآ، ک طوريب  شود؛ منجر دیگرا،
  3اندازچشهم هزيمؤلفه  شهزم  و ندبزشه داشت  را 2عضویت و تمزس
 معنهوي رهبهري (. ههدف5است ) 2  معنزداري5ایمز، امید   9دوستینو 

 را آنز، معنوي بقزي موجبزت تز است پیروا، اسزسی ب  نیززهزي توج 

نیست  مدونی قزنو، هیچ پیرو و بین رهبري رابط  این در آورد. فراهم
نهوعی از  گنجد. چنهیننمی قوانین چزرچوب در معنوي رهبري اصولزً و

 درك خهود را شغ  واقعی معنزي کزرکنز، ک  شودمی موجب رهبري 

 ههزآ، ب  همچنین شوند؛ قزئ  اهمیت دارند ک  وظزیفی براي و کنند

 همکزرا، سزیر و سززمز، ازنظر شغلشز، ک  دهددست می احسزس این

 رکنز،کز براي مشترکی هزيو ارزش اندازچشم رهبرا، و دارد  اهمیت

 ک  کندفراهم می را آنز، سززمزنی و تیمی توانمندي موجبزت و ایجزد

 همچنین و کزرکنز، تندرستی و سلزمتی و زیستی رفزه سطح درنهزیت

 یزفهت. سه  مؤلفه  خواههد افهزایش ههزآ، سززمزنی و تعهد وريبهره

 یعنهی معنهوي رهبري دیگر مؤلف  دو بر دوستینو  و امید انداز چشم

 دو بر خود نوب ب  نیز هزآ، و گشارندمی تأثیر معنز  احسزسو  عضویت

 اثرگهشار وجهدا، و دوسهتینو  یعنهی سززمزنی شهروندي رفتزر مؤلف 

 داريارتبزط معنی شغلی رضزیت هزيمؤلف  و معنوي رهبري .(2هستند)

 و مسهتقیم تهأثیر سززمزنی سلزمت بر معنوي دارند. رهبري یکدیگر بز
 و عضهویت معنهوي  رهبهري ابعهزد بهین از مچنهیندارد. ه معنزداري

 .(1دارنهد) سهززمزنی سهلزمت معنهزداري بهر و مسهتقیم تهأثیر بهززخورد
 و سهززمزنی تعههد در سهززمز،  عضهویت عملکرد  بززخورد هزيمؤلف 
 را کهزري اخلهزق معنزدار  ابعهزد و مثبت طورب  توانندمی کزر  ب  ایمز،

 هزيمؤلفه  که  بز معنوي رهبري هزيویژگی (. بین2کنند) بینیپیش

 هزيویژگی همچنین دارد  وجود معنزداري مثبت و رابط  شغلی رضزیت

 عملکهرد بززخورد و سززمزنی اندازچشم معنزداري  سززمز،  در عضویت

 بینیپیش را شغلی رضزیت هزيمؤلف  و معنزدار  مثبت طورب  توانندمی

 تعههد و عملکهرد بهبود رايب بیمزرستز، و پرستزري مدیرا، .(3کنند )

 اهداف بز کزري هزيبرنزم  ارائ  بز کنند ابتدا پرستزرا،  سعی سززمزنی

 )رفتزرههزي ارتبهزط انسهزنی برقهراري و انداز(چشهم )ایجهزد روشهن

از  زیرا بخشند؛ بهبود معنوي رهبري از را پرستزرا، دوستزن ( ادراكنو 
 و تسههی  کننهد را شههروندي رفتزرههزي بهروز تواننهدمی طریهق این

 رهبهري (. بهین11بخشهند) منزسهب آنز، را کیفیتهی مراقبتی عملکرد

 وجهود داريمعنهی و مثبهت رابط  کزرکنز،  1شغلی درگیري و معنوي

 نقهش تواننهدمی معنهوي رهبهري هزيمؤلفه  از ترکیبی اگرچ  .دارد

 اسهتثنزيب  امهز بزشهند  داشت  شغلی درگیري بینیدر پیش داريمعنی

 تواننهدنمی هزي دیگهرمؤلفه  از یه هیچ کزر  در امید و ایمز، مؤلف 

 داشهت  کزرکنهز، شغلی درگیري بر داريمعنی رگرسیونی اثر تنهزییب 

 رهبهري ابعزد سزیر بین عملکرد  بززخورد استثنزي مؤلف (. ب 11بزشند )

 وجود معنزداري و رابط  مثبت کزرکنز،  کزري زندگی کیفیت بز معنوي

هزي رهبهري معنهوي ازجمله  (. بین خشنودي شهغلی و مؤلفه 12دارد )
انداز  ایمز، ب  کزر  معنزداري و عضویت سهززمزنی  رابطه  مثبهت و چشم

معنههزداري وجههود دارد  ولههی بههین خشههنودي شههغلی کتزبههدارا، و سههزیر 
داري دوستی و ایمز،  رابطه  معنهیهزي رهبري معنوي ازجمل  نو مؤلف 

 رهبهري نقهش ب  خود پژوهش در محققز، از (. بعضی13وجود ندارد)

(. بهین 12-15-19انهد) کهرده اشهزره کزرکنز، 2کزري در اخلزق معنوي
هزي رهبري معنوي) چشهم انهداز  نهو  دوسهتی  عضهویت  تعههد مولف 

بز نقش میهزنجی اخلهزق 11  بززخورد عملکرد( و سلزمت سززمزنی3سززمزنی
 بزورههزي براسهزس نهوي(. رهبهري مع11رابط  وجود دارد) 11اي حرف 

 اخلزقی بزورهزي بز (. افراد12دارد ) تأثیر سززگزري بر کزرکنز، 12اخلزقی

 پزیدار و ثزبت رفتزرهزي داراي معنوي  بیشتر رهبر بز مواجه  در ترقوي

 رهبهري توسهط شهده ایجزد مشترك اندازافراد چشم این .بود خواهند

(. 13دهنهد)می قهرار رشپشی مورد سززمز، هزيارزشعنوا،ب  را معنوي
اي گري اخلهزق حرفه رهبري معنوي بر تعهد سززمزنی بز نقهش میهزنجی

 از کهزرياخلهزق و معنوي (. رهبري23 -22 -21 -21گشارد) تزثیر می

هسهتند  اخلهزق  کزرکنهز، در سززمزنی تعهد بز مرتبط و مهم متغیرهزي
نقهش کزرکنهز،  سهززمزنی تعههد و معنوي رهبري بین رابط  کزري در
 در توانهدمی اياخلهزق حرفه  و معنهوي (. رهبهري29اي دارد) واسط 

 گیرچشهم اهمیتهی کزري اززندگی کیفیت و سززمزنی عملکرد افزایش

رابط  وجهود 13(. بین رهبري معنوي و اخلزق سززمزنی25بزشد)  برخوردار
رابطه   19دارد. تمزم ابعزد رهبري معنهوي بهز رفتهزر شههروندي سهززمزنی

دوسهتی  عضهویت و انداز  نو (. چهزر مولف  چشهم21 -22ر دارد)دامعنی
(. هر قهدر رهبهري 22تعهد بز سلزمت عمومی کزرکنز، رابط  وجود دارد)

 (. عوام 31-23هم بزلزتر خواهد بود)  15معنوي بزلزتر بزشد فضزي اخلزقی

 کزر دبیهرا، در معنویت بر سززمزنی عدالت و معنوي رهبري سزختزري

 عوامه  بهین رابطه  در میهزنجی نقهش سهززمزنی عدالت و دارد تأثیر

 ده  چند طی (. در31دارد)  کزر در معنویت و معنوي رهبري سزختزري

رهبري  بز مرتبط مطزلعزتی هزيحوزه در علمی تحقیقزت میزا، گششت  
 بهز علمهی جزمعه  که طوريب  اسهت  یزفت  افزایش کشور در معنوي

رهبري معنوي مواج  شده اسهت.  ارتبزط در ايو انبزشت  وسیع اطلزعزت
 مزحصه  و عصهزره چکیهده  تحقیقهزت ارزشهمندي که  وجهود بز این

 و مندنظزم ايگون ب  حوزه رهبري معنوي را در یزفت هزي انجزمتحقیق
 است. ب  یزفت  انجزم دهد  کمتر قرار فراروي محققز، علمی ايشیوه ب 

هز و واگرایی در تأثیر ابعهزد زقضدلی  تعدد تحقیقزت رهبري معنوي و تن
مختلف  آ، لززم است در ی  قزلب فراتحلیلی  نقزط قوت ابعهزد رهبهري 
معنوي و پیزمدهزي آ، در مطزلعزت مختلف بررسی شود. نتزیج فراتحلی   



  فراتحلیل پیامدهای رهبری معنوی با تاکید بر اخلاق خیراندیش:مهدی  دکترو  لطیفی جلیسه سلیمه 
 

 5 

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 
 

 
ري

رو
 م

له
قا

م
 
 

 

هزي پژوهشی است و نتزیج حزص  کنندة طیف وسیعی از ویژگیمنعک 
پهشیري بزلهزیی برخهوردار میماز آ، در مقزیس  بز تحقیقزت مسهتق   از تع

 روش قواعهد و اصهو  از گیهريبهره بهز حزضر تحقیق روازاین است 

 حهوزة در شهدهانجزم تحقیقزت مورد در این روش کزربرد ب  فراتحلی  
درصهدد حه  تنزقضهزتی اسهت که  از نتهزیج  و پرداخت  رهبري معنوي

دسهت به  تحقیقزت قبلی درزمین  پیزمدهزي ابعزد مختلف رهبري معنوي 
 آمده است. بز توج  ب  مطزلب فوق  سؤا  تحقیق ب  صورت زیر است 

انهد  و هزي داخ  کشهور کدمپیزمدهزي ابعزد رهبري معنوي در سززمز،»
 «هز کدام است اولویت آ،

 

 روش
هزي فراتحلی  ی  نو  مرور ادبیزت است ک  در آ، براي تلخیص یزفته 

و  واحهد  از روش کمهی هزي مختلف صورت گرفت  روي موضهپژوهش
فراتحلی  اص  اسزسی عبزرت است از محزسب  اندازه  درشود. استفزده می

 آزمهو، نسهبت از اسهت عبهزرت اثهر . انهدازهاثر براي تحقیقزت مجزا 

میهزا، یهز درجه   اندازه اثر نشهز، دهنهده مطزلع .  حجم ب  داريمعنی
 درج  بزشد  تراثر بزرگ اندازه چ  هر و حضور ی  پدیده در جزمع  است

 مشهخص داريمعنهی آزمهو، طریق از .است بیشتر هم پدیده حضور

 و خیر یز است داده رخ علت شزن  ب  خزص اي نتیج  آیز ک  شودمی
چه   تهز مسهتق  متغیر ک  دریزفت توا،می اثر اندازه محزسب  طریق از

تحقیقهزت  آ، آمهزري   جزمعه است.  گشاشت  اثر وابست  متغیر بر اندازه
 ک  در است رهبري معنوي در سززمز، دربزرة شده در مجلزت علمیپچز

رهبري معنهوي در داخه    نی( درزم1321-1331سز  گششت  ) 11طو  
گیهري و روش اند و ازلحزظ روایی و پزیزیی ابهزار انهدازهانجزم شدهکشور 
را شزم  نسبتزً بزرگی   حجم نمون ک اند لززم را داشت  گیري شرایطنمون 

 درو، هزيملزك داراي هزيتحقیق انتخزب براي .تحقیق( 22ود )شمی

 چ  لیسهت از فراتحلی  انجزم براي لززم استخراج اطلزعزت و گنجی

 دیگر انوا  در مصزحب  فرم یز است ک  معزد  پرسشنزم  شده استفزده

 طریهق از ب  فراتحلی  شده وارد نمون  حجم پزیز، است. در تحقیقزت

 برابر مطزلع  ک  مورد 12 تعداد قبو  و رد هزيزكمل طریق از انتخزب

گنجی براي هزي درو،ملزك .شد مشخص است  فراتحلی  واحد 39 بز
-1321ههزي در سهز  شهدهچزپاز  مقزلزت  اندعبزرتورود ب  فراتحلی  

هزي کزفی را هزیی ک  داده؛ مقزلزت مرتبط بز متغیر تحقیق؛ تحقیق1331
ههزیی که  از در اختیزر محقق قرار دهند؛ تحقیقبراي محزسب  اندازة اثر 
اسهتفزده کهرده بزشهند؛ تحقیقهزتی که   «فهراي»الگوي رهبري معنوي 

یهز از  شهده چهزپطور کزم  صورت مقزل  کزم  و از طریق آنلزین یز ب ب 
از   اندعبزرتگنجی هزي برو،هز در دسترس بزشند. ملزكطریق کتزبخزن 

  وسیل  فرم ارزیزبی اطلزعهزتزیزبی داورا، ب هزیی ک  بر اسزس ارتحقیق
شهنزختی برخهوردار نبزشهند. پزیهزیی شنزسهزیی از از کفزیت لززم در روش

ههز مشهخص بنهدي آ،هز و طبق طریق توافق داورا، در انتخزب تحقیق
شد. پزیزیی کدگشاري از طریق توافق داورههز در مورداسهتفزده از مفهزهیم 

داري و انهدازة اثهر از و پزیزیی سطح معنیخزص براي کدگشاري متغیرهز 
گر که  داراي طریق توافق در محزسبزت اندازة اثر در بهین دو فراتحلیه 

  یوتحل یهتجزدسهت آمهد.  تجزرب یکسزنی درزمین  موردنظر بودند  ب 

فراتحلیه   جهزمع افهزار  نرمCMA2افزارنرم از هز نیز بز استفزدهداده
 براي همچنین تحقیق این شده است. در مانجز اثر اندازة محزسب  براي

 تعهداد تعیهین بهراي قیفهی  نمهودار روش از انتشزر سنجش سوگیري

 وجهود بهراي و خطهز از و ایمن دوا  هزيروش از  شدهگم تحقیقزت

 شهده اسهتفزده توئیدي Nنزهمگونی  آزمو، از کننده یتعد متغیرهزي

 ست. ا ( جزمع  مکزنی تحقیق ارائ  شده1در جدو  ) است.

 جامعه مکانی تحقیق :د1جدول 
 نمایه شده تعداد مجله نمایه شده تعداد مجله

 مگ ایرا، 1 توسع  کزرآفرینی مگ ایرا، 3 اخلزق در علم و فنزوري

 مگ ایرا، 1 مطزلعزت آموزشی و آزمزیشگزهی مگ ایرا، 3 اخلزق و تزریخ پزشکی

 مگ ایرا، 9 مدیریت عمومی مگ ایرا، 2 اخلزق زیستی

تحقیقهزت اطلهز  رسهزنی و کتزبخزنهه   مگ ایرا، 2 مدیریت سرمزی  اجتمزعی
 هزي عمومی

 مگ ایرا، 1

 مگ ایرا، 1 اخلزق پزشکی مگ ایرا، 1 رشد مدیریت مدرس 

 مگ ایرا، 1 آموزش و توسع  منزبع انسزنی مگ ایرا، 1 پژوهش در نظزم آموزشی

 مگ ایرا، 1 رمزگز،مجل  پزشکی ه مگ ایرا، 2 چشم انداز مدیریت دولتی
 مگ ایرا، 2 مدیریت پرستزري مگ ایرا، 1 مدیریت مدرس 

 مگ ایرا، 1 مدیریت فرهنگ سززمزنی مگ ایرا، 2 علوم تربیتی از دیدگزه اسلزم

پرتز  -مگ ایرا، 1 هزي نوین تربیتیاندیش  مگ ایرا، 2 مدیریت در دانشگزه اسلزمی
جههههزمع علههههوم 

 انسزنی

 مگ ایرا، 2 توسع  سززمزنی پلی  مگ ایرا، 2 یرهبري و مدیریت آموزش

 مگ ایرا، 1 مدیریت منزبع انسزنی در صنعت نفت مگ ایرا، 1 مدیریت منزبع انسزنی در ورزش

 مگ ایرا، 1 مدیریت ورزشی مگ ایرا، 1 پژوهشنزم  تربیتی
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 مگ ایرا، 1 فرهنگ در دانشگزه اسلزمی مگ ایرا، 1 نشری  علوم تربیتی

 مگ ایرا، 1 مجل  علوم  پزشکی قزوین مگ ایرا، 1 ژوهشخزنواده و پ

 مگ ایرا، 1 مدیریت اجرایی مگ ایرا، 2 مطزلعزت منزبع انسزنی

 مگ ایرا، 1 مدیریت اطلزعزت سلزمت مگ ایرا، 1 مزهنزم  کزر و جزمع 

 مگ ایرا، 1 اندیش  مدیریت راهبردي مگ ایرا، 3 مدیریت اسلزمی

 مگ ایرا، 1 مدیریت دولتی گ ایرا،م 1 هزي سلزمت محورپژوهش
 مگ ایرا، 2 تدبیر مگ ایرا، 1 هز و مطزلعزت علوم رفتزريپژوهش

 مگ ایرا، 1 مطزلعزت اسلزمی در تعلیم و تربیت مگ ایرا، 2 نوآوري مدیریت آموزشی

 مگ ایرا، 1 منزبع انسزنی نزجز مگ ایرا، 1 پژوهش پرستزري در ایرا،

 مگ ایرا، 1 مدیریت توسع  و تحو  مگ ایرا، 1 هزمدیریت بر آموزش سززمز،

اولین کنفران  بهین المللهی اقتصهزد   مگ ایرا، 1 مطزلعزت روانشنزسی ورزشی
 مدیریت و حسزبداري

 سیویلیکز 1

پژوهش هزي نظري و کزربردي در علم 
 اطلزعزت و دانش شنزسی

  22 مجمو   مگ ایرا، 1

 را،مگ ای 1 مطزلعزت مدیریت رفتزر سززمزنی

  1 پژوهش هزي رهبري و مدیریت آموزشی

 
شده در مقزل  فراتحلیه  یبررسهزي ( اطلزعزت کلی پژوهش2در جدو  )

 هز ارائ  شده است.رهبري معنوي در سززمز،

 

 یموردبررسهای : اطلاعات کلی پژوهش2جدول 
 پژوهشگران عنوان پژوهش سال آماره منبع نمونه

 عبزس ضیزئی  محمدصزدق.1 تهرا، دانشگزه کزرکنز، 12توانمندسززي  در معنوي رهبري نقش T 1321 دولتینشری  مدیریت  221
 نرگسیز،  سعید آیبزغی اصفهزنی

 فصلنزم  رهبري  112
 و مدیریت آموزشی

T 1331  و حسین داودي  رمحمدیام.2 متوسط  مدارس در سززمزنی یزدگیري و معنوي رهبري رابط 
 اشتري عزت

 نظري پور  سپهوند  علیزاده  عزرف کزري زندگی برکیفیت سززمزنی عدالت و معنوي رهبري تأثیر T 1331 فصلنزم  مطزلعزت رفتزر سززمزنی 192
 نژاد

 ي هزپژوهشمجل   232

 مدیریت عمومی

T 1331 عبزسعلی رستگزر  محمود جزنقلی  3 11سززمزنی یزبیهویت در معنوي رهبري نقش بررسی. 

 ي  حزمد حیدريفزئزه حیدر

 يهزپژوهش 111

 مدیریت عمومی 

T 1333 کزرکنز، سززمز،  )موردمطزلع  یسززمزنرهبري معنوي بر سلزمت  ریتأث 

 اجتمزعی زاهدا،( نیتأم

 ی  مرضی  فردین  قزسم محمد.9

 مهتز جود زاده

 ي هزش یاندمجل   1131

 نوین تربیتی

F 1333  لزق کزر در میز، اعضزي ي رهبري معنوي  و اخهزیژگیورابط  بین 

 ی دانشگزه ارومی علمئتیه

 .اکبر امرامی  حسن قلزوندي  5

 معصوم  علیزاد

 نخستین همزیش ملی علوم 51
 تربیتی و روانشنزسی

F 1333 رابط  رهبري معنوي بز اخلزق سززمزنی و تعهد سززمزنی کزرکنز، اداره 
 آموزش و پرورش شهرستز، مرو دشت

 معصوم  زار .کمز  محمد زاده و 2
 نژاد

 فصلنزم  رهبري و مدیریت 132
 آموزشی

F 1333 سززمزنی شهروندي رفتزر بز معنوي رهبري بین رابط   بررسی 
 ندرا، مزز استز، پرورش و ک  آموزش اداره کزرکنز، 

 .عبزس عبزس پور  حمید رحیمیز،1
 محمود آرائی

 مجل  نوآوري مدیریت 239
 آموزشی 

T 1333   ي رهبري معنوي  مدیرا، و رابط  آ، بز رضزیت شغلی زهیژگیومطزلع 
 )کزرکنز، دانشگزه ارومی (

 .گلزل  آتش سیرو  کزوه فیضی2

 میز، در عمومی سلزمت و اخلزقی فضزي بز معنوي رهبري رابط  R 1339 فصلنزم  اخلزق پزشکی 111

 پرستزرا،
 .حزتم ملکی  خلی  زندي  حزمد3
 پنزهی  محمد جعفريسیف 

رابطهه  رهبههري معنههوي و درگیههري شههغلی  )مطزلعهه  مههوردي کزرکنههز، دانشههگزه  T 1339 طزلعزت منزبع انسزنیم 112
 کردستز،(

 ي  محمدرضز محمدشزه.انور 11
 اردلز،  خلی  زندي 

 حزمد سیف پنزهی  کزوه فیضی

مجلهه  مههدیریت بههر آمههوزش  211

 هزسززمز،

T 1335 مرتضی سمیعی11 کزرکنز، يتوانمندسزز بز هزسززمز،  در معنوي رهبري وضعیت ارتبزط. 

 .امین عسگري مبزرک  و 12 پرستزرا، شغلی فرسودگی بز شدهادراك سززمزنی تیو حمز معنوي رهبري رابط  T 1335 نشری  پژوهش پرستزري ایرا، 351

 فریبز کریمی

 .معصوم  محقق هرچقز، 13 تهرا، دانشگزه کزرکنز، بین سززمزنی  کزرآفرینی بر معنوي رهبري تأثیر T 1339 مجل  توسع  کزرآفرینی 222

 مرتضی اکبري  شیرمراد مرزبز،
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ی و رسههزناطلز مجلهه  تحقیقههزت  231
 ي عمومیهزکتزبخزن 

T 1339 ههزي عمهومی اسهتز، رهبري معنوي بهر توانمندسهززي کتزبهدارا، کتزبخزنه  ریتأث
 خوزستز،

 .منصور کوهی رستمی 19
 معصوم  پور خلی  

 در معنویت بر مدارس مدیرا، معنوي رهبري سزختزري عوام  تأثیر T 1332 مدرسه مدیریت 329

 سززمزنی میزنجی عدالت نقش بز کزر 
  محمد بزرخدا جمز  .سید15

 زبردست محمدامجد و  اسدي 

 بررسی رابط  بین رهبري معنوي و سلزمت سززمزنی بز نقش میزنجی  T 1332 فصلنزم  رسزلت مدیریت دولتی 121

 ايزق حرف اخل

 .محمد فیضی و نعیم  تشکري12

 سززگزري کزرکنز، بزاخلزقی بزورهزي پرتو در معنوي رهبري رابط  T 1331 فصلنزم  اخلزق در علم و فنزوري 331

 12سززمزنی 
 هوشنگ تقی زاده و رحیم  زیرکی سزر

 .عزد  زاهد بزبلز، علی خزلق خواه 11 زمزنی بهورزا،اي در تعهد سزنقش رهبري معنوي و اخلزق حرف  T 1331 مجل  اخلزق پزشکی 291
 سلیم کزظمی  رامین غریب زاده

 معنوي رهبري بین رابط  در کزري اخلزق میزنجینقش تحلی  T 1331 فصلنزم  اخلزق در علم و فنزوري 152

 سززمزنی تعهد و
 .عزیزیز، کهن  حبیب ابراهیم پور12

  غفزر کریمیز، پور  مسعود دارابی

 

 هایافته
آمزرة مهرتبط بهز   منظور بررسی پیزمدهزي رهبري معنويدر این مقزل  ب 

 شد و اندازة اثر آ، محزسب  شد.  افزارنرموارد  هر پژوهش
 
 
 
 
 

 توزیع فراوانی طبقات اندازة اثر متغیرها : 2جدول 
 درصد فراوانی فراوانی دامنة تغییر شدت تأثیر

 %32 39 )کم( 3/1شدت تأثیر زیر 

 %21 22 )متوسط( 5/1تز  3/1بین 

 %32 39 و بزلزتر )زیزد( 5/1

 %111 39 جمع

 
( 3در جهدو  )  هزي تحقیقدر پژوهش شدهمحزسب نتزیج اندازة اثرهزي 

 آمده است.

 

 اندازة اثر ابعاد رهبری معنوی : 3جدول 

 اندازه اثر Z داریمعنی حد بالا حد پایین پیامد ابعاد رهبری معنوی تحقیق
 

 قزسمی
  دوستینو  

 سلزمت سززمزنی
231/1- 113/1 25/1 192/1 11/1- 

 -11/1 322/1 33/1 119/1 -231/1 تعهد

 22/1 119/3 113/1 993/1 -323/1 بززخور

 -11/1 -313/1 12/1 159/1 111/1 داريمعنی

 23/1 219/2 113/1 921/1 -223/1 عضویت

 -12/1 -115/1 93/1 122/1 119/1 اندازچشم

 
 امرام

  دوستینو  
 اخلزق کزر

212/1- 112/1 11/1 211/1- 11/1- 

 23/1 913/91 111/1 112/1 -195/1 تعهد

 53/1 222/2 115/1 121/1 211/1 بززخور

 11/1 312/2 113/1 121/1 113/1 داريمعنی

 -11/1 -321/1 193/1 -111/1 132/1 عضویت

 13/1 515/2 112/1 153/1 -123/1 اندازچشم

 شزه محمدي
 

 -11/1 -121/1 51/1 111/1 121/1 درگیري شغلی بززخور

 91/1 299/1 12/1 1331/1 -192/1 ایمز،

 -21/1 -525/1 11/1 225/1 -211/1 عضویت

 
 
 

 آتش سیرو
 

  دوستینو  
 

 رضزیت شغلی

111/1 111/1 22/1 122/1- 11/1- 

 39/1 -233/1 21/1 231/1 -559/1 تعهد

 15/1 151/1 32/1 212/1 -129/1 بززخور

 11/1 129/2 13/1 -1111/1 -1111/1 ایمز،

 -21/1 -112/1 91/1 959/1 -113/1 داريمعنی

 11/1 233/1 13/1 359/1 -121/1 عضویت

 23/1 122/2 19/1 522/1 111/1 اندازچشم

 

 سمیعی ضفرقندي

  دوستینو  

 
 توانمندسززي

325/1 231/1 111/1 129/2 51/1 

 95/1 329/5 111/1 513/1 233/1 تعهد

 31/1 133/9 111/1 531/1 131/1 بززخور

 91/1 521/2 111/1 912/1 312/1 ایمز،

 92/1 295/5 111/1 213/1 339/1 داريمعنی

 33/1 321/9 111/1 532/1 222/1 عضویت

 39/1 312/1 111/1 921/1 253/1 اندازچشم

  دوستینو   محقق
 

 کزرآفرینی

359/1 332/1 111/1 152/2 33/1 

 29/1 222/11 111/1 231/1 122/1 بهبود

 21/1 222/113 111/1 211/1 133/1 تعهد

 53/1 231/3 111/1 213/1 933/1 ایمز،
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 91/1 223/2 111/1 511/1 232/1 داريمعنی

 31/1 329/13 111/1 392/1 222/1 عضویت

 22/1 123/11 111/1 151/1 533/1 اندازچشم

 22/1 919/3 111/1 332/1 135/1 فرسودگی شغلی عضویت عسگري

 
 

 کوهی رستمی

  اندازچشم
 

 توانمندسززي

223/1 211/1 111/1 393/11 25/1 

 12/1 322/9 111/1 223/1 123/1 دوستینو  

 111/1 311/5 111/1 111/1 119/1 تعهد

 32/1 121/11 111/1 912/1 233/1 ایمز،

 31/1 523/19 111/1 331/1 222/1 داريمعنی

 32/1 123/3 112/1 139/1 131/1 عضویت

 55/1 123/2 13/1 235/1 133/1 یزدگیري سززمزنی تعهد داوودي

 22/1 212/9 111/1 111/1 915/1 بززخورد

 11/1 293/3 111/1 223/1 331/1 ایمز،

 19/1 195/1 12/1 325/1 -111/1 داريعنیم

 13/1 932/2 11/1 332/1 121/1 عضویت

  دوستینو   رستگزر
 یزبی سززمزنیهویت

211/1 993/1 111/1 912/1 25/1 

 22/1 322/2 111/1 211/1 912/1 تعهد

 22/1 351/1 111/1 152/1 122/1 ایمز،

 21/1 915/3 111/1 933/1 195/1 داريمعنی

 29/1 319/3 111/1 225/1 921/1 عضویت

 29/1 395/12 111/1 231/1 129/1 اندازچشم

 21/1 512/12 111/1 321/1 221/1 بهره وري

  دوستینو   ضیزئی
 توانمندسززي

521/1 315/1 111/1 351/12 32/1 

 51/1 121/12 111/1 252/1 132/1 ایمز،

 12/1 921/12 111/1 222/1 113/1 داريمعنی

 33/1 232/12 111/1 223/1 112/1 عضویت

 52/1 912/12 111/1 313/1 212/1 اندازچشم

  رهبري معنوي یزر خدا
 معنویت در کزر از طریق عدالت سززمزنی

95/1 51/1 111/1 25/22 93/1 

 93/1 91/9 111/1 52/1 25/1 چشم انداز

 22/1 12/2 13/1 91/1 12/1 نو  دوستی

 21/1 92/2 11/1 95/1 15/1 عضویت

 59/1 21/5 111/1 22/1 32/1 تعهد

 31/1 11/3 113/1 91/1 11/1 بززخور

 13/1 32/1 11/1 32/1 -93/1 کیفیت زندگی کزري رهبري معنوي نظري

 21/1 25/1 -12/1 31/1 12/1 کیفیت زندگی کزري از طریق عدالت رهبري معنوي

 
 فیضی

  عضویت
 ت سززمزنی از طریق اخلزق حرف  ايسلزم
 

12/1 11/1 111/1 95/111 11/1 

 32/1 33/112 111/1 32/1 31/1 تعهد

 31/1 25/112 111/1 31/1 32/1 بززخور

 53/1 91/15 111/1 52/1 91/1 چشم انداز

 15/1 29/35 111/1 15/1 19/1 نو  دوستی

 53/1 91/15 111/1 52/1 91/1 رهبري معنوي

 
 
 
 

 ملکی

  چشم انداز
 

 فضزي اخلزقی

19/1 15/1 111/1 29/35 15/1 

 99/1 31/112 111/1 99/1 93/1 نو  دوستی

 11/1 95/111 111/1 31/1 12/1 عضویت

 32/1 33/112 111/1 32/1 31/1 تعهد

 31/1 25/112 111/1 31/1 32/1 بززخور

 31/1 29/113 111/1 31/1 23/1 زنیقضزي اخلزقی از طریق سلزمت سززم چشم انداز

 32/1 91/112 111/1 32/1 35/1 نو  دوستی

 31/1 29/113 111/1 31/1 23/1 عضویت

 92/1 31/111 111/1 92/1 91/1 تعهد

 22/1 12/111 111/1 22/1 21/1 بززخور

 59/1 52/119 111/1 59/1 53/1 فضزي اخلزقی رهبري معنوي

 
 عزیزیز،

 32/1 32/2 12/1 22/1 12/1 تعهد نويرهبري مع

 32/1 21/3 111/1 52/1 11/1 اخلزق کزر رهبري معنوي

 13/1 95/3 111/1 19/1 13/1 تعهد از طریق اخلزق کزر رهبري معنوي

 11/1 12/12 111/1 22/1 23/1 بزورهزي اخلزقی رهبري معنوي تقی زاده

 سههززگزري سههززمزنی از طریههق بزورهههزي رهبري معنوي
 اخلزقی

22/1 22/1 111/1 32/11 12/1 

 
 محمد زاده

 31/1 91/2 111/1 92/1 22/1 اخلزق کزر رهبري معنوي

 23/1 35/2 111/1 12/1 52/1 تعهد رهبري معنوي

 23/1 11/9 111/1 91/1 11/1 تعهد از طریق اخلزق کزر رهبري معنوي

 59/1 12/2 13/1 22/1 19/1 رفتزر شهروندي سززمزنی رهبري معنوي عبزس پور



  فراتحلیل پیامدهای رهبری معنوی با تاکید بر اخلاق خیراندیش:مهدی  دکترو  لطیفی جلیسه سلیمه 
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شود  ابعزد عضویت و بززخورد بر ( مشزهده می2طور ک  در جدو  )همز،

(. جزمعه  تحقیهق 3/1زیهر ) متغیر سلزمت سززمزنی اندازة اثر کمی دارنهد
دوستی داراي بیشترین اندازه اثر بر اخلهزق کهزر هسهتند. نو  ابعزد تعهد و

بُعد ایمز، ب  کهزر  داراي انهدازة اثهر متوسهط و بهززخورد و عضهویت بهر 
(. ابعهزد ایمهز، به  کهزر و 1/1انهدازه اثهر زیهر  ) درگیري تهأثیري نهدارد

 انداز  داراي اندازة اثر کم بهر متغیهر رضهزیت شهغلی هسهتند. بُعهدچشم
( و سزیر ابعزد رهبري معنوي 5/1بزلزي  ) اراي اندازة اثر زیزددوستی دنو 

تمزم ابعهزد  (برمتغیر توانمندسززي دارند.5/1-3/1بین  )اندازة اثر متوسط 
داري داراي رهبري معنوي بر متغیر کزرآفرینی تهأثیر دارنهد و بُعهد معنهی
د عضهویت اندازة اثر متوسط و سزیر ابعزد داراي اندازة اثر زیزد هستند. بُع

تأثیر معکوس و اندازة اثر کمی بر فرسودگی شغلی دارد. بُعهد ایمهز، به  
انداز  داراي اندازة اثر متوسط و سزیر ابعزد اندازة اثر کمهی بهر کزر و چشم

توانمندسززي کزرکنز، دارند. ابعزد تعهد  عضویت  ایمز، ب  کزر  بززخورد  
 ي سززمزنی تهأثیر نهدارد. ابعهزدداري بر یزدگیراندازة اثر زیزد  و بُعد معنی

وري  عضهویت  بهر داري  ایمز،  تعهد  بهرهانداز  معنیدوستی  چشمنو 
دوستی و عضهویت  انهدازة نو  سززمزنی اندازة اثر زیزدي دارند. بُعدهویت

انداز  اندازة اثر زیزد بهر توانمندسهززي اثر متوسط  و ایمز، ب  کزر و چشم
 دارند.  

دهد که  در جزمعه  تحقیهق  بررسی اندازة اثر نشز، می همچنین نتزیج  
ابعزد تعهد و بززخورد از رهبري معنوي بیشترین انهدازة اثهر را بهر متغیهر 

دوستی و تعهد  بیشترین اندازة اثهر را بهر نو  سلزمت سززمزنی دارند. ابعزد
اخلزق کزر دارند. ایمز، ب  کزر بیشترین اندازة اثر را بهر درگیهري شهغلی  

انداز و ایمز، ب  کزر بیشترین اندازة اثر را بر متغیهر رضهزیت شهغلی مچش
انداز دوستی  ایمز، ب  کزر و چشهمنو  دارند. از بین ابعزد رهبري معنوي 

دوسهتی نو  بیشترین اندازة اثر را بر متغیر توانمندسززي دارند. همچنهین
  بززخورد  ایمهز، اندازة اثر زیزدي بر متغیر کزرآفرینی سززمزنی دارند. تعهد

ب  کزر و عضویت اندازة اثر زیزدي بر متغیر یزدگیري سززمزنی دارند. بُعهد 
و همچنین تعهد   عضویت اندازة اثر کمی بر متغیر فرسودگی شغلی دارد؛

 یزبی سززمزنی دارد.اندازة اثر زیزدي بر متغیر هویت
ثیر رهبري معنوي از طریق عدالت سززمزنی بر کیفیت زنهدگی کهزري تهز

(.  همچنین تزثیر مستقیم رهبهري 15/1ندارد)سطح معنی داري بیشتر از 
معنوي بر کیفیت زندگی کزري نیز تزیید نشد)سطح معنی داري بیشهتر از 

اي بهر سهلزمت سهززمزنی تهزثیر (. نو  دوستی از طریق اخلزق حرف 15/1
اي بهر سهلزمت سهززمزنی (. عضویت از طریق اخلزق حرف 15/1زیزد دارد)

انداز بهر فضهزي اخلهزقی زیهزد (. تزثیر مستقیم چشم11/1ثیر کم دارد) تز

(.  تزثیر 11/1( و تزثیر مستقیم عضویت بر فضزي اخلزقی کم است)15/1)
غیر مستقیم تعهد بر فضزي اخلزقی از طریق سهلزمت سهززمزنی متوسهط 

( و تزثیر غیرمستقیم بززخور بهر فضهزي اخلهزقی کهم اسهت) 92/1است )
(.  تهزثیر 59/1ري معنوي بر فضزي اخلزقی تهزثیر زیهزد دارد)(.  رهب22/1

(. 13/1غیر مستقیم رهبري معنوي بر اخلزق کزر از طریق تعهد کم است)
( همچنهین از 11/1رهبري معنوي بر بزورههزي اخلهزقی تهزثیر زیهزد دارد)

طریق بزورهزي اخلزقی بر سززگزري سززمزنی تزثیر زیهزد دارد. تهزثیر غیهر 
(. 23/1ي معنوي بر تعهد از طریق اخلهزق کهزر کهم اسهت)مستقیم رهبر

ترین روش شنزسزیی سوگیري انتشزر  استفزده از ی  ترین و سزدهمعمو 
بهز توجه  به  نزم نمودار فزن  یز قیفی اسهت. نمودار پراکندگی دوبُعدي ب 

( )نمودار فزن  یز قیفی تحقیق حزضهر( یه  تهورش انتشهزر در 1نمودار )
رد ک  بیهزنگر عهدم انتشهزر بعضهی مطزلعهزت یهز عهدم مطزلعزت وجود دا

طور .  همز،دسترسی محققز، ب  بعضی از مقزلزت یز نتزیج مطزلعزت است
در این نزبرابري در نمودار فزنه   شدهمشزهدهشود  ارزش ک  ملزحظ  می

ایمهن از  Nنشز، داده شده است. آزمهو،   ی  نقط  سیزه صورتب نیز 
)بز اثر میزنگین صفر( را محزسهب   شدهگمیقزت خطزي روزنتز  تعداد تحق

داري آمهزري هز اضزف  شود تز عدم معنهیکند ک  لززم است ب  تحلی می

ایمن از خطهز را در ایهن  Nنتزیج آزمو،  9جدو   .آید ب  دستاثر کلی 
 دهد.تحقیق نشز، می

 

 
 رهبری معنویقیفی( تحقیقات ) نمودار فانل : 1نگارة 

 
مطزلعه  دیگهر انجهزم  21یزبیم که  بزیهد ( درمی3طبق خروجی جدو  )

 بپشیرد تز این مطزلع  و فراتحلی   کزم  و عزري از نقص شود.

 

 اصلاح و برازش دوال و توئیدی :3جدول 
 Qمقدار  اثر تصادفی اثر ثابت 

 21  ززیموردنتعدادمطزلعزت  زلزحد ب حد پزیین ايتخمین نقط  حد بزلز حد پزیین ايتخمین نقط 

 1212/12322 51531/1 33191/1 92211/1 19191/1 13593/1 13131/1 ارزش مشزهدات

 1293/32513 11321/1 15922/1 12113/1 11512/1 11121/1 11322/1 شده یتعدارزش 
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خطر( ایمن از خطا )تعداد ناکامل بی Nمحاسبات  : 4جدول 

 کلاسیک
 15212/52 شدهمشاهدهطالعات برای م Zمقدار 

 111/1 شدهمشاهدهبرای مطالعات  Pمقدار 

 15/1 آلفا

 2 مانده )دنباله(باقی

Z 35332/1 برای آلفا 

 39 شدهمشاهدهتعداد مطالعات 

را بهه  Pای که مقدار شدهتعداد مطالعات گم

 رساند.آلفا می

11313 

 

 بحث
لزمت سهززمزنی از پیزمهدهزي نتزیج فراتحلی  حزضر نشز، داد که  سه    

( اسهت. 32)رهبري معنوي در سززمز، است ک  همسو بز نتزیج تحقیهق 
دهد ک  در جزمع  تحقیق  ابعزد همچنین نتزیج بررسی اندازة اثر نشز، می

تعهد  بززخورد از رهبري معنوي  بیشترین اندازة اثر را بر متغیهر سهلزمت 
 رهبري ابعزد بین است ک  از سززمزنی دارند. نتزیج تحقیق حزکی از این

 سهلزمت معنهزداري بهر و مسهتقیم تهأثیر بهززخورد و عضویت معنوي 

دارد.  ( مطزبقت39و ) (33تحقیق ) از حزص  دارند ک  بز نتزیج سززمزنی
نتزیج فراتحلی   نشز، داد ک  اخلزق کهزر  از پیزمهدهزي رهبهري معنهوي 

 ق کزر اثر ندارند و ابعزددوستی و بززخورد بر اخلزنو  است. همچنین ابعزد
دوستی و تعهد بیشترین اندازة اثر را بر اخلزق کزر دارند. نتزیج تحقیق نو 

 تعههد در سهززمز،  عضویت عملکرد  بززخورد هزيمؤلف  نشز، داد ک 

 اخلهزق معنزدار ابعزد و مثبت طورب  توانندمی کزر  ب  ایمز، و سززمزنی

تحلی  نشز، داد ک  درگیري شغلی از کنند. نتیج  فرا بینیپیش را کزري
پیزمدهزي رهبري معنوي است و از بین ابعزد رهبري معنهوي فقهط بُعهد 
ایمز، ب  کزر  اندازة اثر متوسط بر درگیري شغلی دارد و سهزیر ابعهزد اثهر 

از پیزمهدهزي رهبهري  شهغلی ندارند. نتیج  فراتحلی  نشز، داد درگیري
 هزيمؤلفه  از ترکیبهی چ اگر ک  شد مشخص معنوي است؛ همچنین

 شغلی درگیري بینیدر پیش داريمعنی نقش توانندمی معنوي رهبري

 از یه هیچ کهزر  در امیهد و ایمز، مؤلف  استثنزيب  امز بزشند  داشت 

 تهزثیر کزرکنهز، شهغلی درگیري بر تنهزییب  تواندنمی هزي دیگرمؤلف 

شهغلی از پیزمهدهزي  بزشد. نتزیج فراتحلی  نشز، داد ک  رضهزیت داشت 
ک   انداز و ایمز، ب  کزرغیراز ابعزد چشمرهبري معنوي است؛ همچنین ب 

داراي اندازة اثر اندکی هستند  سزیر ابعهزد رهبهري معنهوي بهر رضهزیت 
( نشهز، داد که  رضهزیت شهغلی از 11)شغلی اثر نهدارد. نتهزیج تحقیهق 

 در عضهویت ههزيویژگی پیزمدهزي رهبري معنهوي اسهت؛ همچنهین

 تواننهدمی بهززخورد عملکهرد و سهززمزنی اندازچشم معنزداري  سززمز، 

که   کنند بینیپیش را شغلی رضزیت هزيمؤلف  و معنزدار  مثبت طورب 
( مطزبقت دارد. نتزیج فراتحلی  حزکی از آنسهت که  35بز نتیج  تحقیق )

توانمندسززي کزرکنز، از پیزمدهزي رهبري معنهوي اسهت و تمهزم ابعهزد 

هبري معنوي بر توانمندسززي اثهر دارنهد و نهو  دوسهتی  عضهویت  و ر
( 32)انداز داراي بیشترین اندازة اثر هستند ک  بهز نتیجه  تحقیهق  چشم

طبق نتزیج فراتحلی   کهزرآفرینی سهززمزنی از پیزمهدهزي  همخوانی دارد.
رهبري معنوي است؛ همچنین تمزم ابعزد رهبري معنهوي بهر کهزرآفرینی 

داري کمترین اندازة دوستی بیشترین اندازة اثر و معنینو  و بُعد اثر دارند
 سززمزنی از عوام  بسیزري بر معنوي اثر را بر کزرآفرینی دارند. رهبري

کهزرآفرینی  وضعیت بهبود و کزرآفرینزن  هزيگسترش فعزلیت بر ازجمل 
سهززمزنی  کهزرآفرینی بهر اندازچشهم و (. بینش29 -23است ) تأثیرگشار

 بهر دارمعنهی تهأثیر نیهز دوسهتیدارد. نو  داريمعنهی و مثبهت ثیرتهأ

 مثبهت تهأثیر نیهز اندازچشهم تحقق ب  ایمز، دارد؛ سززمز، کزرآفرینی

 بهر مثبهت تهأثیر نیهز دارد. معنهزداري سهززمزنی کزرآفرینی بر دارمعنی

شرایطی را براي کزرکنز،  بزید مدیرا، بنزبراین  دارد؛ سززمزنی کزرآفرینی
اسهت.  هدفمنهد و بزمعنی کزرشز، کنند ک  آنز، احسزس تز کنند زدایج

 و مثبهت تهأثیر سهززمزنی کهزرآفرینی متغیهر بر کزر در عضویت مؤلف 
سهززمزنی  تعههد و مسهتمر بهبهود عضویت  دوستی دارد؛ نو  معنزداري
 دانشگزه کزرکنز، بین در سززمزنی کزرآفرینی بز را همبستگی بیشترین

دههد که  (. همچنین نتزیج فراتحلیه  نشهز، مهی31است) داشت  تهرا،
یزدگیري سهززمزنی از پیزمهدهزي رهبهري معنهوي اسهت و ابعهزد تعههد  

داري بر بززخورد  ایمز،  عضویت داراي اندازة اثر زیزد هستند و بُعد معنی
ابعهزد  بهین ( مطزبقت ندارد. از32یزدگیري اثر ندارد ک  بز نتیج  تحقیق )

 تغییهرات بینیپیش در را سهم سززمزنی بیشترین رهبري معنوي  تعهد

سهززمزنی   اندازدوستی و چشمبُعد نو  دارد. سززمزنی یزدگیري ب  مربوط
(.  تمزم ابعهزد رهبهري 33ندارند) سززمزنی یزدگیري بینیپیش در سهمی

 انداز بیشهترین ومعنوي بر قزبلیت یزدگیري سززمزنی تأثیر دارنهد و چشهم
توا، بز تغییهر تأثیر را دارند. این بدا، معنزست ک  میدوستی کمترین نو 

(.   91ابعزد رهبري معنوي  میزا، قزبلیهت یهزدگیري سهززمزنی را سهنجید)
یزبی سهززمزنی از پیزمهدهزي نتزیج فراتحلی   حزکی از آ، است ک  هویت

یهزبی رهبري معنوي است. همچنین تمزم ابعزد رهبري معنوي بهر هویت
داري کمترین اندازة اثر رند ک  بُعد تعهد بیشترین و معنیسززمزنی تأثیر دا
 شهدة سهززمزنی درگم قطعه  بهزر  ی  سززمزنی  یزبیرا دارند. هویت

 است. معنوي رهبري مطزلع 
دست آمده شود  بز توج  ب  نزهمگو، بود، اندازه اثرهزي ب پیشنهزد می  

هزي تحقیهق یت گر بررسی شود. از جمل  محدودتزثیر متغیرهزي مداخل 
هز تزثیر ابعزد رهبري معنوي ب  طهور بعضی تحقیق حزضر این بود ک  در

ههز وجهود شنزسهی در اکثهر تحقیقمجزا بررسی نشده بود  ضهعف روش
هز ارائ  نشهده هزي لززم براي انجزم تحلی  در بیشتر تحقیقداشت  آمزره

 د.بود ک  منجر ب  حشف  چندین تحقیق از فرایند  فراتحلی  ش
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 نتیجه گیری
تر جهزمع نگرشهی و متفهزوت نگهزهی بهز شهد تلهزش حزضر در تحقیق
گیرد. فراتحلی   قرار بررسی مورد سززمزنهز در رهبري معنوي پیزمدهزي

حزضر نشز، داد ک  رهبري معنوي و ابعزد آ، پیزمدهزي مهمهی از قبیه  
اخلزق کزر  سهلزمت سهززمزنی و در نتیجه  آ، ایجهزد فضهزي اخلهزقی در 

ززمز،  تعهد سززمزنی از طریق بزورهزي اخلزقی  رضزیت شغلی  هویهت س
سززمزنی  توانمندسززي  کهزهش فرسهودگی شهغلی  درگیهري کزرکنهز،  

 کزرآفرینی   و یزدگیري سززمزنی دارد.  

 

 های اخلاقیملاحظه
 اخلزقی امزنتهداري اص  استفزده  مورد منزبع معرفی بز پژوهش این در

 و اسهت شهده محترم شمرده آثزر مؤلفین نويمع حق و رعزیت علمی
 رعزیهت آگزهزن   و رضزیت رازداري همچو، علمی اخلزق اصو  سزیر

 .است شده
 

 هنام واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
References 
 

1. Ggasemi M, Fardin M, Joodzadeh M. (2013). The 

effect of spiritual leadership on organizational 

health: a study between employees of the social 

security organization of Zahedan. Public 

Management Research; 7(26): 135-156. (In 
Persian). 

2. Yaghoubi NM, Pourghaz A, Toomaj HG. (2014). 

Study of perceived organizational support's 

relationship with job burnout. Int J Acad Rese 

Business Soci Sci; 4(6):315. (In Persian). 

3. Ghasempour-Dehaghani A, Nasresfahani A.(2011). 

Spiritual approach and curriculum. Research on 

Issues of Islamic Education; 19(13): 71-92. (In 

Persian). 

4. Tahmasbzadeh-Darvishi B. (2016). The relationship 

between spiritual leadership styles of 

administrators with organizational commitment of 

teachers. Journal of Educational Management 

Innovation; 11(4): 22-36. (In Persian). 

5. Amram Y. (2009).The contribution of emotional 

and spiritual intelligences to effective business 

leadership. [Ph.D. Thesis]. Palo Alto, CA: Institute 
of Transpersonal Psychology. 

6. Chen CY, Li CI.(2013). Assessing the spiritual 

leadership effectiveness: The contribution of 

follower’s self-concept and preliminary tests for 

moderation of culture and managerial position. The 

Leadership Quarterly; 24: 240–255. 

7. Yusof JM. (2011). a multidimensional approach in 

the relationship between spiritual leadership and 

job satisfaction: a conceptual framework. UK: 2nd 

International Conference on Business and 

Economic Research. 
8. Atashsiro G, Feizy K.(2013). Study of the spiritual 

leadership characteristics of managers and its 

relationship with job satisfaction (Case study staff 

of Urmia University). Innovations in Educational 

Management Journal; 10(1): 72-92. (In Persian). 

9. Allameh SM, Shabani J, Khazaei-Pool J, Verij 

Kazemi R, Amani M. (2014). Structural equation 

modeling of the relationship between perceived 

spiritual leadership with rganizational 

commitment, organizational citizenship behavior 

and performance in nurses. Nursing Management; 

3(2): 52-60. (In Persian). 
10. Shahmohammadi A, Ardalan M, Zandi KH, 

Seyfpanahi H, Feizy K. (2015). Relationship 

between spiritual leadership and occupational 

engagement: a case study employees of Kurdistan 

University. Human Resource Studies Quarterly; 

5(17): 135-156. (In Persian). 

11. Taleghani  GH, Feizy K, Alizadeh S, Shariaei F, 

Ghafari A.(2012). The effect of spiritual leadership 

dimensions of managers on the quality of working 

life of Payame Noor University of Sanandaj 

Center. Management in Islamic University; 2(6): 
187-210. (In Persian). 

12. Akbari Z, Shaabani A, Rajaeepoor S. (2016). 

Investigating the relationship between non-

constituents of spiritual leadership and job 

satisfaction among librarians of the public 

Universities of Isfahan. Library and Information 

Research; 6 (1): 70-87. (In Persian). 

13. Mohammadzadeh K, Zare-Nejad M. (2014). 

Spiritual leadership relationship with 

organizational ethics and organizational 

commitment of the staff of the education office of 
Marvdasht. Marvdasht: 1st National Conference on 

Educational Sciences and Psychology. (In Persian). 

 Spiritual Leadership .1 رهبري معنوي
 Membership .2 عضویت

 visision .3 چشم انداز
 Altruism .4 نو  دوستی

 Trustfulness .5 ایمز، ب  کزر

 Meaningful .6 معنی داري

 Job  Engagement .7 درگیري شغلی

 Ethics Work .8 اخلزق کزر

 Organizational Commitment .9 تعهد سززمزنی

 Organizational  Health .10 سلزمت سززمزنی

 Professional Ethics .11 اياخلزق حرف 
 Morality Beliefs .12 بزورهزي اخلزقی
 Organizational Ethic .13 اخلزق سززمزنی

14. organizational citizenship behaviors 
 سززمزنیرفتزر شهروندي

 Ethical Climate .15 اخلزقی فضزي
 Empowerment .16 توانمندسززي

 Organizational  identification .17 هویت یزبی سززمزنی
 Organizational Adaptation .18 سززگزري سززمزنی

 



 دکتر مهدی خیراندیش: فراتحلیل پیامدهای رهبری معنوی با تاکید بر اخلاقسلیمه لطیفی جلیسه و 
 

 12 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 

ري
رو

 م
له

قا
م

 
 

 

14. Jalilian T, Sufi F. (2016). The study of the 

relationship between spiritual leadership and work 

ethics of the social security organization of Babul. 

Iran: The 5th International Accounting and 
Management Conference and 2nd Conference on 

Entrepreneurship and Innovations. (In Persian). 

15. Emrahi A, Ghalavandi H, Alizadeh M. (2013). 

Investigating the relationship between the features 

of spiritual leadership and work ethics among 

faculty members of Urmia University. New 

Thoughts of Educational Sciences; 10 (4):77-94. 

(In Persian). 

16. Babelan AZ, Khaleg-Khah A, Kazemi S, 

Gharibzadeh R. (2017). The role of spiritual 

leadership and professional ethics in organizational 
commitment of health care workers. Bioethics 

Journal; 7(26): 23-30. 

17. Fernando M, Beale F, Geroy GD. (2009). The 

spiritual dimension in leadership at Dilmah Tea. 

Leadership & Organization Development Journal; 

30(6): 522-539. 

18. Shellenbarger S. (2000) more relaxed boomers, 

fewer workplace frills and 36 other job trends. 

Wall Street Journal; 12(6): 180-201 

19. Ahmadi F. (2013). Evolution factors impact on 

professional ethics in service organization. Ethics 

in Science & Technology; 8(3): 35-42. (In 
Persian). 

20. Hassani M, Abbaskhani A. (2016). Structural 

modeling of relationship between spiritual 

leadership and professional ethics with 

organizational performance and quality of work 

life with role of organizational learning among 

Employees of Imam Reza Hospital.  Urmia; (11). 

21. Maleki H, Zandi K, Saifpanahi H, Jafari M. (2015). 

Relationships spiritual leadership with ethical 

climate and general health among nurses. Medical 

Ethics Journal; 9(33). (In Persian). 
22. Salehnia M. (2012). The effect of ethical leadership 

on organization ethical climate. Ethics in Science 

and Technology; 7 (2): 1-13. (In Persian).  

23. Zahedi S, Alipanah A. (2008). Examine the role of 

spirituality in banking efficiency. Management 

Studies in Development & Evolution; 58: 191-209. 

(In Persian). 

24. Barkhoda SJ, Asadi M, Amjad-Zebardast M. 

(2017). Effect of spiritual leadership of principals 

on spirituality at work: Mediating role of 

organizational justice. Journal of School 

Administration; 5(2): 1-21.  
25. Nordic M, Ismail A, Mohd MA, Nurhani A. (2013). 

Relationship between spiritual leadership and 

organizational commitment in Malaysians’ Oil and 

Gas Industry. Asian Social Science; 9 (7): 179-92. 

26. Sadeghi A, Vahedchokdeh H, Kazampour E. 

(2015). Relation between spiritual leadership with 

empowerment in Gilan University staff. 

Quarterly Journal of Training & Development of 

Human Resources; 2(2):39-53. (In Persian). 

27. Avatefi-Monfared E, Mehdad A, Mirjafari SA. 

(2012). In operations research and sustainable the 

relationship between ethical leadership, 

psychological healthy workplace and 

organizational trust. Ethics in Science and 

Technology; 7 (3): 44-52. (In Persian). 

28. Doremami F. (2012). Relationship between 

leadership style and communicative skills of 

managers with mental health of the employees. 

Police Force Medicine; 1(1): 19-25. (In Persian). 
29. Ziyaei M, Nargesian A. (2008). The impact of 

spiritual leadership on staff empowerment in 

Tehran University. Journal of Public 

Administration; 1(1): 67-86. (In Persian). 

30. Bono JE, Judge, TA. (2003). Self- oncordance at 

work: Toward nderstanding the motivational 

effects of transformational leaders. Academy of 

Management Journal; 46(5): 554-571. 

31. Kohi-Rostami M, Poorkhalil M. (2013). The impact 

of spiritual leadership on empowerment of public 

library librarians in Khuzestan Province, research 
on information science and public libraries. The 

Quarterly Journal of Iran Public Libraries 

Foundation; 21(3): 407-423. (In Persian). 

32. Shabanibahar GR, Alibakhshi M, Amadi A. (2013). 

Spiritual administration of sports and youth 

leadership empowerment of Hamadan province. 

Sports Management; 5(3), 37-52. (In Persian). 

33. Fernando M, Beale F. (2009). The spiritual 

dimension in leadership at Dilmah Tea. Leadership 

& Organization Development Journal; 30(6): 522-

539. 

34. Ezzatee M, Seyednaghavi MA. (2008). Basics of 
entrepreneurship. Tehran: Labor and Social 

Security Institute. (In Persian). 

35. Marzban SH, Mohaghegh M, Akbari M. (2015).The 

impact of spirituality leadership in organizational 

entrepreneurship in University of Tehran. 

Entrepreneurship Development Journal; 8(4):  709-

727. (In Persian). 

36. Davodi A, Oshtori E. (2011). Relationship between 

spiritual leadership and organizational learning in 

secondary schools. Quarterly Journal of 

Educational Leadership & Administration; 5(3): 
31-49. (In Persian). 

37. Zareeematin H, Nikmaram H, Ahmadi M, Heidari 

F. (2011). The effect of spiritual leadership 

components on organizational learning capabilities 

in the institute of higher and institutional 

education. Journal of Management in Islamic 

University; 1(2): 331-346. (In Persian). 

 


