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چکیده
دانشگاه به عنوان یک سازمان آموزشی نیازمند محیطکاری غنی و معنهادار اسهتم امها
معنادار کردن محیطکار نیازمند رهبرانی است که قادر به پیوند عمیق ارزشهای فردی
کارکنان با رسالتهای سازمان باشندم طوری که این پیوند سبب افزایش تعامالت فرد-
سازمان و موجب بهبود عملکرد شغلی کارکنان گردد.هد پژوهش حاضر بررسی نقش
رهبری معنوی در عملکرد شغلی کارکنان با میانجیگری سرمایه اجتماعی بود .جامعهه
پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا بود که از این جامعه بها روش نمونههگیهری
تصادفیطبقهای و بر مبنای جدول مورگان نمونهای به حجم  313نفر انتخاب شهد .از
پژوهش همبستگی جهت تبیین روابط متغیرها در قالب یک مدل استفاده شهد .بهرای
جمع آوری داده ها از پرسشنامه ههای اسهتاندارد رهبهری معنهویم پرسشهنامه سهرمایه
اجتماعی) و پرسشنامه عملکرد شغلی استفاده شهد .پایهایی و روایهی پرسشهنامه هابها
استفاده از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیهل عهاملی تأییهدی تعیهین شهدند .جههت
تحلیل دادهها از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان داد کهه
رهبری معنوی دارای رابطه مثبهت و معنهادار بها عملکهرد شهغلی کارکنهان و سهرمایه
اجتماعی آنان استم سرمایه اجتماعی کارکنان رابطه مثبت و معنادار با عملکرد شهغلی
کارکنان دارد و رهبری معنوی بهواسطه سرمایه اجتماعی کارکنان دارای رابطه مثبت و
معنادار با عملکرد شغلی کارکنان دارد.
واژگانکلیدی :رهبری معنویم سرمایه اجتماعیم عملکرد شغلیم کارکنان دانشگاه
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مقدمه
محیط کاری چالش برانگیز قهرن بیسهت و یکهم منجهر بهه بحهران ههای بهزرگ جههانیم
اجتماعیم سازمانی (فرای1م  )3662ازجمله بحران جهانی معنویت در افراد و سهازمان هها
شده است (پارامشور3م  )3661زیرا بحرانهای اقتصادیم بیاعتمادی در سازمانها و رشد
بیکاری بیانگر آننهد کهه فعالیهتههای عقالنهی سهازمان هها در برطهر کهردن نیازهها و
خواستههای کارکنان ناموفق و اثربخش نبوده استم لذا زمینه تمایل به محیطهای کاری
معنادار و غنی از سوی نیروی انسهانی مشهغول در سهازمان گردیهده اسهت (پادایهاچی2م
 .)3616درواقع تغییر نو و حجم نیازهای کارکنانم سبب تغییهر امهور سهازمان در بهاب
کارکنان جهت پاسخگویی به نیازهای آنان گردیده است (کال و شهریواتاوا1م  .)3662لهذا
موضو معنویت در سازمان در حال تبدیلشدن به موضوعی موردتوجه عمومی در رفتهار
سازمانی است (رابینز1م .)3662
دانشگاه به عنوان یک سازمان آموزشی نیز نیازمند محیط کاری غنی و معنادار اسهتم
اما معنادار کردن محیط کار نیازمند رهبرانی است که قادر بهه پیونهد عمیهق ارزش ههای
فردی کارکنان با رسالت های سازمان باشند طوری که این پیوند سبب افزایش تعهامالت
فرد -سازمان و سبب بهبود عملکرد شهغلی کارکنهان گهردد .دانشهگاهیان و کارشناسهان
رفتار سازمانی شرو به تمرکز بر جنبه ههای مثبهت زنهدگی سهازمانی ازجملهه معنویهت
کرده اند زیرا تأکید بیشتر بر نیازهای معنوی کارکنهان در محهیط کهار منجهر بهه نتهایج
فردی و سازمانی مطلوبی میشود (فرایم ویتوچی و سهدیلو1م  .)3661در رابطهه بها ایهن
نتایج مطلوبم سازمان های بزرگ جهانیم معنویت محیط کار را پذیرفتهه انهد تها از ادغهام
قلب و ذهن کارکنان خود سهود ببرنهد (وینبهرگ و لوکانهدر8م  )3611زیهرا از یهک سهو
معنویتم منبع پایداری برای سازمان در مواقع پرتالطم و یاریرسان سهازمان در نمهایش
تناقض نظم و بینظمی سازمان است و معناداری کهارم توصهیفکننهده تجربهه کارکنهانی
است که شغلشان تأمین کننهدهم بامعنها و هدفمنهد اسهت (کینجرسهکی و اسهکریپنک6م
 )3661و از سوی دیگر معنویت نیل به بههرهوری را تسههیل کهرده و مهانع از اسهترس
سازمانی و سبب اثربخشی سازمان میشود (آیدین و سیالن1م  .)3661لذا این تغییهر در
ذهنیت نیاز به یک سبک رهبری کل نگر را به همراه داشت که بتواند ذهن و روح افراد را
یکپارچه کند :یعنی رهبری معنوی .16لذا این طرز تفکر جدیدم نو جدیدی از رهبهری را
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به وجود آورده که رهبری معنوی است و چهار جزء اصلی وجود انسان را شامل میشهود:
بدنم ذهنم قلب و روح (بایکال و یهیر11م .)3616
رهبران معنوی عامالن مؤثری در تغییر شیوه های نگریسهتن و انجهام دادن کارهها در
کارکنان هستند و بر نگرش و اعمال کارکنانم جهت نیل بهه ههد مشهترک و موفقیهت
سازمانیم تأثیر میگذارند (کراسمن13م  )3616همچنین قادر به افزایش انگیهزه کارکنهان
و همراه نمودن آنان با اهدا سازمان هسهتند (فرنانهدوم بیهل و جهروی12م  )3661زیهرا
وییفه رهبران معنویم ترغیهب و برانگیختگهی کارکنهان بها ایجهاد چشهمانهداز معنهوی
به منظور پرورش کارکنانی با بهرهوری باالم راضی و دارای انگیزه است (فرای و کهوهن11م
 .)3661درواقع این سبک رهبری بر ارضای نیازهای روحهی کارکنهانم درک کارکنهان از
معنادار بودن در کهار وزنهدگی تأکیهد فهراوان دارد (فهرای11م  .)3666بنهابراین رهبهری
معنوی 11عاملی جهت رفع نیازهای خود و کارکنهان در جههت بقهای معنویهت سهازمانی
است که منجر به تعهدم بهرهوری و توسعهسهازمانی مهیشهود (بایکهال و یهیهرم .)3616
رهبری معنوی شامل بینشم امید/ایمان و عشق نو دوستانه یک رهبر اسهت تها بهه طهور
ذاتی انگیزه خود و دیگران را برای داشتن ح آگاهی معنوی مانند رفهاه معنهوی ایجهاد
کند (چن و لی18م  .)3612رهبری معنوی یک پارادایم نویهور اسهت کهه بهرای بررسهی
رهبری ازنظر انگیزه درونی استفاده می شهود .همچنهین نشهان دهنهده راههی اسهت کهه
می تواند کارکنان را ترغیب کند تا فراتر از تعهدات نقشیم برای منافع عمومی گهروه کهار
کنند و با ذینفعان سازمانی و مشتریان باوجدان رفتار کنند (فرای و نیسیویا16م .)3612
رهبران معنوی زمینهساز و پرورش دهنده کارکنانی توانمنهدم دارای دانهشم جسهور و
قدرتمند در تصمیمگیریها و مایل به نو دوسهتیم هسهتند (لهوی دانیهل11م  )3616و
ایمانم اشتیاق و نتایج کار خودشهان را بهروز مهیدهنهد (بیشهاپ و اسهکهول36م .)3661
رهبران معنوی از طریق ایجاد چشمانداز مشترک و استقرار فرهنگسهازمانی مبتنهی بهر
ارزش های انسانی سبب ایجاد عالقه به خودم نو دوستی و قدرشناسی شغل در کارکنهان
میشوند (فرایم ویتوچی و سدیلوم  .)3661رهبری معنوی سبب تعهالی هویهت اخالقهی
کارکنان و ایجاد ارتبا بین اخالق کاری و روابط اجتماعی کارکنان مهیشهود (کهوراکم
کوزمین و کاکابدسه31م  .)3663رهبری معنوی دارای پیامدهای مثبتهی از قبیهل بهبهود
عملکرد شغلی کارکنانم تمایل به توانمندسازی روانشهناختی کارکنهانم بهبهود سهرمایه
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اجتماعیم افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی و بهبود فعالیتهای سازمان است (یانهگ
و همکاران33م .)3611
رهبران معنویم از طریهق فرآینهدهای نفهوذ اجتمهاعی جمعهیم ارزش ههای افهراد و
سازمان را همسو میکنند که احساس تعلهق کارکنهان بهه سهازمان و اعضهای آن را القها
میکند که از نتایج آن بهبود عملکرد شغلی کارکنان و سرمایه اجتمهاعی سهازمان اسهت
(سوبرامونی و همکاران32م  .)3616ازآنجاکه رهبری معنوی از طریق راهنمهایی مهداوم و
رویکرد تعاملی از پایین به باالم احساس استقالل پیروان را تقویهت مهی کنهد طهوری کهه
آن ها را تشویق میکند تا تهالش ههای خهود را جههت بهبهود عملکهرد شهغلی از طریهق
توانمندسازی سرمایه اجتماعی و روانشهناختی خهود گسهترش دهنهد (کلمهنم مهاتیو و
بریوارتم  .)3636کریشنا کومار و همکاران )3611( 31در تحلیل رهبری معنوی خهوب و
بد بیان میکنند که رهبری معنوی خوب در سازمان زمهانی حهاکم اسهت کهه کارکنهان
خالصانه پیرو رهبری سازمان شده و او را قبول دارندم از اوامهر وی باکمهال میهل پیهروی
مینمایند و کارکنان به دنبهال توسهعه سهرمایه اجتمهاعی و روان شهناختی خهود جههت
عملکرد بهتر در شغل خود هستند .ازجمله پیامهدهای مثبهت رهبهری معنهویم افهزایش
تمایل کارکنان و سازمان نسبت به توانمندسازی سرمایه ههای اجتمهاعی و روانشهناختی
خود و بهبود عملکرد شغلی خهود در عرصهه ههای مختلهف موردنیهاز اسهتم طهوری کهه
کارکنان خود مشتاقانه به دنبال توانمندسهازی خهود در بهاب سهرمایه ههای اجتمهاعی و
روان شناختی هستند تا بدین وسهیله عملکهرد شهغلی خهود را مشهتاقانه بهبهود بخشهند
(بنفیلم فرای و گیگل31م .)3611
رهبری معنوی به عنوان یک عامل مؤثرم عوامل مهرتبط بهه کارکنهان ماننهد احسهاس
استقاللم رفاه معنویم انگیزه درونی و سرمایه اجتماعی را تقویت میکندم لذا تقویت ایهن
عوامل سبب عملکرد شغلی بهتر در کارکنان میشود (دیجالنیم سانوسهی و ترینمهانتو31م
 .)3631در تحلیل مطالعات و نظریات فوق میتوان گفت رهبری معنهوی بهر متغیرههای
سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان اثهر دارد .سهرمایه اجتمهاعی بهه آرمهان ههای
مشترکم وفاقم انسجام اجتماعیم اعتمادم احتهرام متقابهلم رعایهت ارزش هها و هنجارهها
به منظور پویایی جامعه اطالق میشودم لذا سرمایه اجتماعی ابزاری بهرای بههرهگیهری از
36
اعتمادم هنجارها و شبکههای اجتماعی است (لو و پنگ38م  .)3611کهوهن و پروسهاک
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( )3661سرمایه اجتماعی را اساساً منبع ایجاد و انسجام روابط اجتمهاعی مهیداننهد کهه
سبب نیل به اهدافی می شود که دسترسی به آنها مشکل است .عملکهرد شهغلیم ارزش
مورد انتظار برای یک سازمان است که از فعالیتها و اقدامات شهغلی افهراد در یهک بهازه
زمانی معینم حاصل میشود (محمد و جی 31م  .)3611عملکرد شهغلی کارکنهان عامهل
مهمی در مهدیریت منهابع انسهانی و رفتهار سهازمانی اسهت (روتم پیهوروی و بهابکو26م
 )3613زیرا عملکرد خوب کارکنان منجر به بهره وری و توسعه اقتصادی جامعه میشهود
(رایت21م .)3661
هرچند شواهد نظری و تجربی در سهازمان ههای مختلهف بیهانگر نقهش تأثیرگهذاری
رهبری معنوی بر عملکرد شغلی و سرمایه اجتماعی کارکنان است اما ازآنجاکهه دانشهگاه
بهعنوان یک سازمان آموزشی نیز همانند سایر سازمانها نیازمنهد محهیط کهاری غنهی و
معنادارم پیوند عمیق ارزش های فردی کارکنان با رسهالت ههای سهازمان اسهت بنهابراین
میتوان به تعامالت و روابط رهبری معنویم سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی بههعنهوان
مسئلهای درخور توجه در نیل دانشگاه به اهدا خود با بهرهگیهری از پتانسهیل معنهوی
سازمان دانشگاه و کارکنان آن بهعنوان یک سازمان آموزشی و فرهنگی توجه کرد .زیهرا
تحقق اهدا دانشگاه درگرو انجام ویایف آن توسط کارکنان خود استم عملکرد شهغلی
کارکنان عامل مهمی در نیل دانشگاه به اهدا و رسالتهای بزرگ و مهم خویش اسهتم
زیرا زمانی دانشگاه میتواند به اهدا خود دست یابد که کارکنان به درستی ویایف خود
را انجام دهند و عملکرد شغلی مطلوب و باالیی را داشته باشند .عملکرد شهغلی مطلهوب
کارکنان نیازمند شبکه های ارتباطی مناسبم کارا و توانمند ساز است که مهیتهوان آن را
در سرمایه اجتماعی کارکنان جستجو کردم اما ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی کارکنهان
و بهبود عملکرد شغلی آنان تحت تأثیر وضعیت و نو رهبری دانشگاه قهرار دارد و عامهل
رهبری معنوی نقش مؤثری در این مسئله دارد .لذا در میان این متغیرها مهیتهوان یهک
ساختار نظری قائل شدم سپ به بررسی و آزمون ساختار نظری اقدام کرد .با توجهه بهه
بررسیهای انجام شده در بهاب اهمیهتم تقهدم و تهأخر متغیرههای مهذکور در مطالعهات
سازمانیم متغیر رهبری معنوی را بهه عنهوان متغیهر مسهتقلم متغیهر سهرمایه اجتمهاعی
به عنوان متغیر میانجی و درنهایت متغیر عملکرد شغلی را به عنوان متغیر وابسته میتوان
در نظر گرفت .بررسی نقش رهبری معنوی در عملکرد شغلی بها میهانجیگهری سهرمایه
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اجتماعی در کارکنان ضروری استم چراکه اطالعاتی را فراهم میسازد که بهر اسهاس آن
سازمان قادر خواهد بود با اتخاذ خط مشیهای مناسب و پرداختن به راهکارهای مطلهوب
در جهت بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری منابع انسانی گهام بهردارد و نیهل بهه اههدا
بزرگ خود را تسهیل نماید بنابراین هد پژوهش حاضر مطالعه نقش رهبهری معنهوی
در عملکرد شغلی با میانجیگری سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه است.
مبانی نظری:
رهبری معنوی

رهبری معنوی یک یرفیت قدرتمند و تأثیرگهذار در محهیط کهار اسهت کهه مهیتوانهد
پیامدهای مثبتی مانند تعادل زندگی -کارم تعهد اخالقهیم مسهئولیتپهذیری اجتمهاعیم
رفتارهای مثبت کاریم ارزش های معنهوی و عملکهرد مطلهوب شهغلی کارکنهان را بهرای
سازمان رقم زند (ساموئل23م  .)3636رهبران معنوی بهعنوان یک نیروی انگیزشی ذاتهی
عمل میکنند که بر نیازهای معنهوی زیردسهتان تمرکهز مهیکننهد و بهه ادراک ارزشهی
کارکنان اهمیت زیادی میدهندم لذا این رهبران وحدت منافع کارکنان و منافع سهازمان
را دنبال میکنند (ژانگ و یانگ22م  .)3636رهبری معنویم ایجاد چشمانهداز و همسهانی
ارزشهایی فراتر از رهبری استراتژیک است (پیپ 21م  .)3613رهبری معنهوی از طریهق
ایجاد چشمانداز و ارزش های همگن در سطوح فردم تیم و سازمان سبب تقویهت تعههد و
بهره وری سازمان میشود (فرنانهدوم بیهل و جهرویم  )3661و بهر یکپهارچگی سهازمانیم
تعامالت بین اعضام انگیزشم رضایت شغلیم بهرهوری و عملکرد سازمانی تأثیر مهیگهذارد
(پوالت21م  .)3611ویژگیهای درستیم امانتداری و فروتنی رهبهران معنهوی منجهر بهه
رفتارهای مانند احترام قائل شدنم رفتار منصهفانهم نهو دوسهتی و قهدردانی از مشهارکت
28
دیگران در آنان میشهود (هرنانهدزم ابرلهیم آوولیهو و جانسهون21م  .)3611اوه و وانهگ
( )3636مؤلفههای رهبهری معنهوی را شهامل )1 :زنهدگی درونهی و نظهم اجتمهاعی )3
کیفیت رهبری معنوی و  )2رفاه معنوی معرفی نمودند و در باب کیفیت رهبری معنهوی
بر اینکه یک رهبر معنوی برای دیگران ارزش قائل اسهت (عشهق نهو دوسهتانه)م نگهرش
مثبت (امید/ایمان) را میپذیرد و بینش روشنی دارد (دیدگاه) تأکیددارند .فرای ()3662
رهبری معنوی را مشتمل بر هفت بعد اعالم میکند .چشمانهداز :26مقصهد و آرمهانههای
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سازمان را منعک میکند و به کارها معنا مهیدههد .نهو دوسهتی :21کمهک کهردن بهه
همکاران در امور مربو به ویایف کاری .امید/ایمان :16امید شوق بهه چیهزی اسهت کهه
انتظار میرودم تحقق یابد و ایمان سبب حقیقت بخشیدن به امید مهیشهود .عضهویت:11
ساختارهای فرهنگی و اجتماعی است که انسان در آن درگیر است .معنهاداری :13تطهابق
بین الزامات نقش و شغل از یکسو و اعتقاداتم ارزشهها و رفتهار از سهوی دیگهر اسهت.
تعهد سازمانی :12پیوند روان شناختی کارکنان با سازمان که سبب وفاداری آن به سازمان
میشود .بهرهوری و بهبود مستمر :11عمل بهینه بهکارگیری منابع بهصورت مهداوم اسهت
(فرایم  .)3662فرایم هنام نوول و والومبهوا )3611( 11سهه بعهد چشهمانهدازم عشهق بهه
نو دوستی و امید را بهعنوان ابعاد ورودیم دو بعد عضویت و معناداری را بهعنهوان ابعهاد
فرایندی و دو بعد بازخورد عملکرد و تعههد سهازمانی را بههعنهوان ابعهاد خروجهی بیهان
نمودند.
سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی 11مجموعهای از منابع در دسترس است که از مشارکت در شهبکهههای
اجتماعی حاصل شده و یک ویژگی با فرض اعتماد متغیر است که تسههیل گهر تعهامالت
اجتماعی و تبادل اشتراکات است (ویالر و کارتز18م  .)16 :3611سرمایه اجتماعی عبارت
است از مجموعه منافع بالفعل و بالقوهای است که با عضهویت در شهبکهههای اجتمهاعی
کنشگران و سازمانها بهه وجهود مهی آیهد بهه عبهارتی مجموعهه معینهی از هنجارهها یها
ارزشهای غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان آنها مجاز است
در آن سهیم هسهتند (فوکویامها16م  .)16 :3661سهرمایه اجتمهاعی بههطهورکلی شهامل
نهادهام روابطم گرایشهام ارزشها و هنجارهایی است که بر رفتهار و تعهامالت بهین افهراد
حاکم است (گروتر و ونبسهتلر11م  .)2 :3661بههعبهارت دیگهر آن دسهته از شهبکههها و
هنجارهایی است که افراد را قادر بهه عمهل جمعهی مهیکنهد (ولکهاک16م .)111 :1116
ناهاپیت و گوشال )1116( 11سهرمای اجتمهاعی را دارای سهه بعهد اساسهی شهناختی13م
ساختاری 12و رابطهای 11می دانند .بعد ساختاری :بهه توانهایی افهراد در ایجهاد رابطهه بها
دیگران در یک سازمان اشاره دارد و دارای شاخ های پیوندهای شبکهای11م پیکربنهدی
پیوندهای ارتباطی 11و متناسبسازی شبکه ارتباطی 18است .بعد ارتباطی به توصیف نو
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و روابط شخصی اشاره دارد که افراد در تعامالت با یکهدیگر دارنهد و دارای شهاخ ههای
اعتماد16م هنجارها11م تعهدات /انتظارات 16و هویت 11است .بعد شناختی :به این موضهو
اشاره دارد که افراد با یکدیگر در تعامل حاصل هستند و ایهن تعهامالت منجهر بهه ایجهاد
دیدگاه و اهدا مشهترک مهیشهود و دارای شهاخ ههای زبهان و قواعهد مشهترک 13و
حکایتهای مشترک 12است (لینا و پیل11م .)211 :3661
عملکرد شغلی
11

عملکرد شغلی یکی از مباحث مهم در ادبیهات علهوم مهدیریت اسهت (مهار و اسهکیوما م
 .)3662کارکنان داراییهای اصلی سازمان هستند (کوزو و ازیهالن11م  )3611و عملکهرد
شغلی کارکنان عامل مهمهی در مهدیریت منهابع انسهانی و رفتهار سهازمانی اسهت (روتم
پیوروی و بابکوم  )3613زیهرا عملکهرد خهوب کارکنهان منجهر بهه بههرهوری و توسهعه
اقتصادی جامعه میشود (رایتم  .)3661عملکرد همان بازده افراد طبهق ویهایف قهانونی
مقرر و نتیجه فعالیت نیروی انسانی در شغل خود اسهت (ایوانسهویا18م  .)3616عملکهرد
شغلیم حاصل اعمالم رفتار و نتایج کارکنان است که منجر بهه تحقهق اههدا سهازمانی
میشود (اوتو و ماماتوگلو16م  .)3611عملکرد شغلیم اعمال و رفتارهای تحت کنترل فهرد
و یاری رسان اهدا سازمانی است (روتوندو و ساکیت11م  .)3663عملکرد شغلی اشاره به
دو نو عملکرد وییفههای 86و عملکهرد زمینههای 81داردم عملکهرد وییفههای و عملکهرد
زمینه ای دو نو رفتار مؤثر کارکنان در اثربخشهی سهازمان هسهتندم عملکهرد وییفههای
مستقیماً به ارائه خدمات و تولید مرتبط است و عملکردی زمینهای به تالشهای تکتک
افراد که در عملکرد وییفهای نیستم اشاره دارد (بورمن و ماتاویدلو83م .)1112
پیشینه پژوهش:
رهبری معنوی و عملکرد شغلی
ازنظر تاریخیم تحقیقات رهبری معنوی بر تأثیر آن بر نتایجی مانند اثربخشیم عملکرد و
موفقیت سازمانی و فردی تمرکز دارد (لی و همکاران82م .)3618
پیو )3631( 81به بررسی نقش میانجی کیفیهت زنهدگی کهاری و رضهایت شهغلی در
رابطه رهبری معنوی با عملکرد شغلی در نمونهای از  313کارمند پرداختند .نتایج نشهان
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داد که رهبری معنوی دارای اثر معنهادار بهر عملکهرد شهغلی کارکنهان اسهت و کیفیهت
زندگی کاری و رضایت شغلی نقش میانجیگری معنهادار و مثبهت را در ایهن رابطهه دارا
بودند .ساپریانتوم اکواتی و مگفور )3636( 81به بررسی نقش میانجی رفتهار شههروندی و
رضایت کاری در رابطه رهبری معنوی بها عملکهرد شهغلی کارکنهان در نمونههای از 111
کارمند پرداختند .نتایج نشان داد که رهبری معنوی دارای اثر مستقیم بر عملکرد شغلی
کارکنان است و متغیرهای رفتار شهروندی و رضایت شغلی قادر به میانجیگری معنهادار
و مثبت این رابطه بودند .وانگ و همکاران )3611( 81به بررسی اثربخشی رهبری معنوی
بر عملکرد ویایف کارکنانم رفتارهای اشتراک دانش و رفتارهای نوآوری در سطح فهردی
در  261جفت کارمند و سرپرستان آن ها در قالب  31تیم پرداختند .نتایج نشان داد کهه
رهبری معنوی اثر مثبت بر عملکرد شغلی کارکنانم رفتارههای اشهتراک دانهش و رفتهار
نوآورانه آنان دارد .ماریاتیم استویی و اودین )3611( 88به بررسی اثهر رهبهری معنهوی و
فرهنههگسههازمانی بههر عملکههرد شههغلی کارکنههان در نمونهههای متشههکل از  186کارمنههد
پرداختندم نتایج نشان داد که رهبری معنوی و فرهنگسازمانی اثرات مثبت و معنهاداری
بر عملکرد شغلی کارمندان دارد .یانهگ و همکهاران )3611( 86در مطالعهه ای بها عنهوان
احساس انرژی :یک مدل چند سطحی از رهبری معنویم یکپارچگی رهبرم انرژی رابطه و
عملکرد شغلی پرداختند .داده های جمع آوریشده در سهه مرحلهه طهی  13مهاه از 118
کارمند و سرپرستان آن ها در  166گروه بود .نتایج نشان داد که رابطه مثبهت و معنهادار
بین رهبری معنوی و عملکرد شغلی با میانجیگری انرژی رابطه ایم وجود دارد .عهالوه بهر
اینم یکپارچگی رهبرم رابطه میانجی بین رهبری معنوی و عملکرد شهغلی کارکنهان را از
طریق انرژی رابطه ایم تقویت میکند .در مقابلم تمایز انرژی رابطه ایم این رابطه میانجی
را تضعیف میکنهد .بایکهال و یهیهر )3616( 81بهه بررسهی اثهر میهانجیگهری سهرمایه
روان شناختی بر رابطه بین رهبهری معنهوی و عملکهرد شهغلی در نمونهه ای شهامل 821
کارمند در  118سازمان بزرگ ترکیه پرداختند .نتایج بیانگر اثر مثبت رهبری معنوی بهر
عملکرد شغلی کارکنان و سرمایه روان شناختی بودم همچنین سرمایه روان شناختی قهادر
به میانجیگری معنادار رابطه رهبری معنوی با عملکرد شغلی کارکنهان بهود .ماسهتین و
منن )3611( 66به بررسی نقش رهبری معنوی و انگیزش کاری بر عملکهرد کارکنهان بها
میانجیگهری رضهایت شهغلی در نمونههای از  166کارمنهد دانشهگاه دارالعلهوم انهدونزی
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پرداختند .نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار رهبری معنوی و انگیهزش کهاری بهر عملکهرد
شغلی کارکنان و ایفای نقش میانجی معنادار و مثبت رضایت شغلی در ایهن رابطهه بهود.
عباسی اسفنجانی و برزگر ولیلو ( )1216به بررسی ارتبا رهبری معنهوی و عملکهرد بها
نقش میانجی هویتسازمانی در نمونهای شامل  311کارمند پرداختند .نتهایج نشهان داد
که بین متغیرهای رهبری معنوی با هویت سهازمانی و نیهز رهبهری معنهوی بها عملکهرد
همبستگی قوی وجود دارد .همچنینم رهبری معنوی بهطهور غیهرمسهتقیم و بههواسهطه
متغیر میانجی هویتسازمانی بهه میهزان  21درصهد بهر متغیهر عملکهرد سهازمانی تهأثیر
میگذارد .غفاری و رستم نیا ( )1211در مطالعه خود به بررسی الگوی اثرگذاری رهبری
معنوی و انگیزش مبتنی بر معنویت بر عملکرد سازمانی در نمونهای شامل  212کارمنهد
پرداختند .نتایج بیانگر تأثیر مثبهت رهبهری معنهوی و انگیهزش مبتنهی بهر معنویهت در
عملکرد سازمانی کارکنان بود.
رهبری معنوی و سرمایه اجتماعی:
علی و همکاران )3631( 61به مطالعه ای با عنوان تضعیف تعهد بیگانهه از طریهق رهبهری
معنوی :مدل میانجیگری تعدیل شده سهرمایه اجتمهاعی سهازمانی و مههارت سیاسهی در
نمونه ای شامل  111کارمند پرداختند .نتایج نشان داد که رهبری معنوی به طور مستقیم
و غیرمستقیم از طریق سرمایه اجتماعی سازمانی با تعهد بیگانه ارتبها منفهی داشهت و
مهارت سیاسی کارکنان رابطه غیرمستقیم بین رهبری معنوی و تعههد بیگانهه را تعهدیل
کردم طوری که این رابطه زمانی قویتر بود که مهارت سیاسی کارکنان باالبود .صهابری و
باقری ( )1218در مطالعه خود به بررسی برآورد سهم نسهبی میهزان سهرمای اجتمهاعی
سازمانی از رهبری معنوی در نمونهای شامل  111نفهر پرداختنهد .نتهایج نشهان داد کهه
رهبری معنوی دارای رابطه مثبت و معنهادار بها سهرمایه اجتمهاعی سهازمانی و ابعهاد آن
است .خوبرو و همکاران ( )1211در مطالعه خهود بهه تحلیهل رهبهری معنهویم سهرمایه
اجتماعی سازمانی و تعلقخاطر کاری مطالعهای با کاربست تأثیر مؤلفهههای اسهالمی در
نمونهای شامل  216کارمند دانشگاه تهران پرداختند .نتایج نشان داد که رهبری معنهوی
دارای رابطه مثبت و معنادار با سرمایه اجتماعی سازمانی است و تعلقخاطر کاری نقهش
میانجیم مثبت و معنادار را در این رابطه دارد.
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سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی
ینم چن و سو )3636( 63به بررسی اثر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی 326
کارمند در یک سازمان بزرگ تایوانی پرداختند .نتایج نشهان داد کهه سهرمایه اجتمهاعی
سازمانی و ابعاد آن دارای اثر مثبت و معنادار بر عملکرد شغلی کارکنان بودنهد .کالسهنم
منگ و بورگ )3611( 62به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی در محیط کار و
عملکرد شغلی خود گزارشیم درگیری کاری و بهزیستی روانشناختی در نمونهای شهامل
 126کارمند پرداختند .نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی در محهیط کهار بها
عملکرد شغلی خود گزارشیم درگیری کهاری و بهزیسهتی روانشهناختی رابطهه مثبهت و
معنادار دارد .باسوم پردهان و تیواری )3618( 61به بررسی اثر رفتار شههروندی سهازمانی
در عملکرد شغلی با میانجیگری سرمایه اجتماعی سازمانی در نمونهای مشتمل بهر 161
کارمند پرداختند .نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار رفتار شهروندی بهر عملکهرد شهغلی و
نقش میانجی مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی سازمانی در این رابطه بود.
ارجمند راد و شکر کن ( )1211به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت
زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری در نمونهای شامل  316کارمند پرداختنهد.
نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری دارای رابطه مثبهت
و معنادار با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری هستند .اردالن و معجونی ( )1211به بررسهی
نقش مدیریت استعداد در عملکرد شغلی با میانجیگری سهرمایه اجتمهاعی سهازمانی در
نمونهای شامل  211نفر از کارکنان آموزشهی پرداختنهد .نتهایج نشهان داد کهه مهدیریت
استعداد و سرمایه اجتماعی سازمانی دارای رابطه مثبت با عملکرد شغلی بهود و سهرمایه
اجتماعی سازمانی نقش میانجی معنادار در رابطهه مهدیریت اسهتعداد و عملکهرد شهغلی
دارد.
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

فرضیات پژوهش:
.1
.3
.2
.1

رهبری معنوی مدیران دانشگاه اثر مثبتم مستقیم و معنادار بهر عملکهرد شهغلی
کارکنان دانشگاه دارد.
رهبری معنوی مدیران دانشگاه اثر مثبتم مستقیم و معنادار بر سرمایه اجتمهاعی
دانشگاه دارد.
سرمایه اجتماعی دانشگاه اثر مثبتم مستقیم و معنادار بر عملکرد شغلی کارکنهان
دانشگاه دارند.
رهبههری معنههوی مههدیران دانشههگاه بهههواسههطه سههرمایه اجتمههاعی دانشههگاه اثههر
غیرمستقیم مثبت و معنادار بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه دارد.

روش پژوهش
از روش پژوهش همبستگی جهت تبیین روابط بهین متغیرههای پهژوهش در قالهب یهک
مدل استفاده شد .جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا به تعهداد  161نفهر
بودندم برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شدم لهذا حجهم نمونهه آمهاری
 313نفر تعیین گردیدم درنهایت با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسهبتی
(دانشکده و جنسیت)  313نفر از کارکنان به عنوان اعضای نمونه انتخهاب و موردمطالعهه
قرار گرفتند.
عملیات میدانی شامل دو مرحلهه بهود :مرحلهه اول شناسهایی پاسهخگویان در قالهب
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طبقات نمونه (دانشکده و جنسهیت) و مرحلهه دوم مراجعهه حضهوری جههت گهردآوری
دادهها در مدتزمان تقریبی دو ماه بود .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه بیستوپهنج
سؤالی رهبری معنوی فرای و همکاران ( )3661در هفهت مؤلفهه چشهمانهدازم عشهق بهه
نو دوستیم امید /ایمانم معناداریم عضهویتم تعههدم بههرهوری در طیهف پهنجدرجههایم
پرسشنامه بیست وهشت سؤالی سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( )1116در سه بعهد
رابطهایم شناختی و ساختاری در طیف پنجدرجهای و پرسشنامه پانزده سهؤالی عملکهرد
شغلی پاترسون ( )3661در طیف چهاردرجه ای استفاده شد .جهت تعیهین پایهایی ابهزار
پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شدم مقهادیر آلفهای پرسشهنامههها عبهارتانهد از:
رهبههری معنههوی ()6/12م سههرمایه اجتمههاعی ( )6/16و عملکههرد شههغلی ( )6/11لههذا
پرسشنامهها از ویژگی پایایی مناسب برخوردار هستند .جههت تجزیههوتحلیهل دادههها از
تکنیکهای آماری توزیع فراوانیم میانگینم انحرا معیارم ماتری همبستگی پیرسهون و
تحلیل مسیر تأییدی بهوسیله نرمافزار  LISRELاستفاده شد.
یافتههای پژوهش
الف :یافتههای مدل اندازهگیری
61

جهت تعیین روایی ابزار از تکنیک تحلیل عاملی تأییهدی اسهتفاده شهد .شهاخ ههای
برازش در تحلیل عهاملی تأییهدی بهرای پرسشهنامه رهبهری معنهوی فهرای و همکهاران
( )36661عبارتنداز :مقدار خی دو ()11/11م درجه آزادی ()23م نسبت خی دو بر درجه
آزادی ()1/21م ) GFI(0.94) ،CFI(0.96) ،RMSEA(0.31و ) .AGFI(0.90نمونههههههههایی از
آیتم های پرسشنامه عبارت اند از :رهبران به چشم انداز سازمان متعهد هستند رهبران در
سازمان من جرأت صادق بودن نسبت به کارکنانشهان رادارنهد رهبهر تهالش و کوشهش
بیش ازحد برای کمک به سازمان به کار می گیردم به خاطر اینکه این نشانه ایمان وی بهه
سازمان است کاری که انجام میدهم بهرایم معنهیدار اسهت هرکسهی در ایهن سهازمان
مشغول کاری است و وقت بیهوده کمی وجود دارد در سازمان من کیفیهت کهاری بهرای
کارکنان از اولویت باالیی برخوردار است.
شاخ های برازش برای پرسشنامه سهرمایه اجتمهاعی ناهاپیهت و گوشهال ()1116
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عبارت اند از :مقدار خی دو ()11/31م درجه آزادی ()21م نسبت خی دو بهر درجهه آزادی
()1/16م ) GFI(0.93) ،CFI(0.95) ،RMSEA(0.038و ) .AGFI(0.91نمونه هایی از آیتم های
پرسشنامه عبارت انهد از :همکهارانم در رفتهار خهود بها مهن صهادق و درسهتکار هسهتند
همکارانم اطالعات مهم را با من در میان مهی گذارنهد سهازمان بهرای عضهویت افهراد در
گروه ها فرصت های زیادی فراهم می کند کارکنان این دانشگاه در امور مختلف مشهارکت
و همکاری میکنند اهدا و ارزشهای مشترکی در بهین کارکنهان ایهن شهرکت وجهود
دارد اصوالً کارکنان نسبت به ارزشهای دانشگاه وفادار هستند.
شاخ های برازش برای پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسهون ( )3661عبهارت انهد از:
مقدار خهی دو ()31/16م درجهه آزادی ()11م نسهبت خهی دو بهر درجهه آزادی ()1/11م
) GFI(0.92) ،CFI(0.93) ،RMSEA(0.043و ) .AGFI(0.90نمونههههههههایی از آیهههتمههههای
پرسشنامه عبارت اند از :انضبا و مقررات اداری را رعایت میکنم نسهبت بهه کهاری کهه
قبول کردهامم احساس مسئولیت مهینمهایم و خهود را مسهئول عواقهب آن مهیدانهم بها
مراجعان و متقاضیان با احترام رفتار میکنم و در رفع مشکالت آنان میکوشهم در کهارم
جدی هستمم ارزش آن را حفظ می کنم و در رفع مشکالت کهاری مهی کوشهم از اتهال
وقت و انجام دادن کارهای بیهوده خودداری می کنم در افهزایش معلومهات شهغلی خهود
میکوشم .با توجهه بهه نتهایج مهدلههای انهدازهگیهری پرسشهنامههها مهیتهوان گفهتم
پرسشنامههای پژوهش دارای برازش مناسب و قابلقبول (روایی) هستند.
ب :توصیف نمونه

 12/21درصد از اعضای نمونه در دانشکده های فنی -مهندسیم  11/12درصد از اعضای
نمونه در دانشکده کشاورزیم  11/61درصهد از اعضهای نمونهه در دانشهکده علهوم پایههم
 11/18درصد از اعضای نمونه در دانشکده علوم انسانیم  1/32درصد از اعضای نمونهه در
دانشکده هنر و معماریم  1/16درصهد از اعضهای نمونهه در دانشهکده پیهرا دامپزشهکیم
 11/31درصد از اعضای نمونه در دانشکده علوم اقتصادی و اجتمهاعیم  16/16درصهد از
اعضای نمونهه در دانشهکده فنهی و منهابع طبیعهیم  13/21درصهد از اعضهای نمونهه در
دانشکده مدیریت و حسابداری مشغول به خدمت هستند 13/1 .درصد از اعضهای نمونهه
را مردان و  28/1درصد را زنان تشکیل می دهند 16/3.درصد دارای تحصهیالت لیسهان
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و  11/6درصد دارای تحصیالت فوق لیسان و باالتر هستند 23/11 .درصد اعضای نمونه
دارای سابقه خدمت کمتر از  8سهالم  12درصهد دارای سهابقه  8تها  11سهال و 11/61
درصد دارای سابقه خدمت بیش از  11سال هستند.
پ :مدل ساختاری
جدول  :1شاخصهای توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

ضرایب همبستگی
متغیر

رهبری معنوی

سرمایه اجتماعی

عملکرد شغلی

رهبری معنوی

-

-

-

سرمایه اجتماعی

*6/11

-

-

عملکرد شغلی

*6/26

*6/11

-

فراوانی

313

313

313

میانگین

2/11

2/11

2/13

انحرا استاندارد

6/166

1/62

6/618

چولگی

6/116

6/162

6/818

کشیدگی

6/161

6/166

6/161
*معنادار در سطح 6/61

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل ماتری همبستگی متغیرههای پهژوهش مهی تهوان
گفت :متغیرهای رهبری معنوی مدیران دانشهگاه ( )6/26و سهرمایه اجتمهاعی دانشهگاه
( )6/11دارای رابطه مثبت و معنادار با متغیر عملکهرد شهغلی کارکنهان در سهطح 6/61
می باشند .متغیر رهبری معنوی مدیران دانشگاه دارای رابطه مثبت و معنهادار بها متغیهر
سرمایه اجتماعی دانشگاه ( )6/11در سطح  6/61هست.
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شکل  :2مدل تجربی با ضرایب استانداردشده

شکل  :3مدل تجربی با مقادیر شاخص T

عبدالملکی و رشیدی ( )1261در باب شاخ های بهرازش مهدلههای سهاختاری اعهالم
نمودند که مقادیر نسبت خهی دو بهر درجهه آزادی کمتهر از 3م ) RMSEA(0.05و کمتهرم
حداقل)CFI(0.90م حداقل ) GFI(0.90و حداقل ) AGFI(0.80بیانگر بهرازش مناسهب مهدل
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ساختاری هستند .شاخ های برازش مدل ساختاری در پژوهش حاضر عبارتنداز :مقهدار
خههی دو ()81/81م درجهههه آزادی ()13م نسهههبت خههی دو بهههر درجهههه آزادی ()1/86م
)RMSEA(0.026م )CFI(0.96م ) GFI(0.93و ) AGFI(0.90بهها توجههه بههه نتههایج حاصههل از
شاخ های برازندگی در مدل تحلیل مسیر تأییدی پژوهش میتوان گفت :نسهبت خهی
دو بر درجه آزادیم بیانگر برازش مناسب مدل مفههومی بها مهدل تجربهی اسهت .مقهدار
شههاخ  RMSEAدر دامنههه مههالک قابههلقبههول قههرار دارد .مقههادیر شههاخ هههای
 AGFI،GFI،CFIنیز نشانگر برازش مناسب مدل ساختاری هستند بنابراین می توان گفت
مدل ساختاری پژوهش دارای برازش مناسب و قابلقبول است.
جدول  :2آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه

مستقل

میانجی

وابسته

مسیر

T

نتیجه

1

رهبری معنوی

-

عملکرد شغلی

6/31

3/11

تأیید

3

رهبری معنوی

-

سرمایه اجتماعی

6/13

8/86

تأیید

2

سرمایه اجتماعی

-

عملکرد شغلی

6/28

3/66

تأیید

1

رهبری معنوی

سرمایه اجتماعی

عملکرد شغلی

6/331

3/61

تأیید

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل معهادالت سهاختاری :متغیهر رهبهری معنهوی مهدیران
دانشگاه با ضریب مسیر ( )6/31و مقدار تی ( )3/11دارای اثر مثبت و معنادار بهر متغیهر
عملکرد شغلی کارکنان در سطح  6/61است متغیر رهبری معنوی مهدیران دانشهگاه بها
ضریب مسیر ( )6/13و مقدار تی ( )8/86دارای اثر مثبهت و معنهادار بهر متغیهر سهرمایه
اجتماعی دانشگاه در سطح  6/61است متغیر سرمایه اجتماعی دانشگاه با ضریب مسهیر
( )6/28و مقدار تی ( )3/66دارای اثر مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد شهغلی کارکنهان
در سطح  6/61است و متغیر رهبری معنوی مدیران دانشگاه به واسطه سرمایه اجتماعی
دانشگاه ( )6/331و مقدار تی ( )3/61دارای اثر مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد شهغلی
کارکنان در سطح  6/61است .همچنین متغیرهای رهبهری معنهوی مهدیران دانشهگاه و
سرمایه اجتماعی دانشگاه قادر به تبیین  %33واریان متغیهر عملکهرد شهغلی کارکنهان
هستندم مقدار واریان تبیین شده عملکرد شغلی کارکنهان بها توجهه بهه مقهدار تهی آن
( )1/11در سطح  6/61معنادار است.
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نتیجهگیری:
هد پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری معنهوی مهدیران دانشهگاه در عملکهرد شهغلی
کارکنان با میانجیگری سرمایه اجتماعی دانشگاه بود .نتایج بیانگر اثهر مثبهت و معنهادار
رهبری معنوی مدیران دانشگاه بر عملکرد شغلی کارکنان بهود .نتیجهه حاضهر بها نتهایج
مطالعات :پیو ( )3631ساپریانتوم اکواتی و مگفهور ( )3636وانهگ و همکهاران ()3611
ماریاتیم استویی و اودین ( )3611یانگ و همکاران ( )3611بایکهال و یهیهر ()3616
ماستین و منن ( )3611عباسی اسفنجانی و برزگر ولیلو ( )1216و غفاری و رسهتم نیها
( )1211همسویی دارد .در تبیین چگونگی نقش مثبت رهبری معنوی مهدیران دانشهگاه
در عملکرد شغلی کارکنان می توان گفت :نتیجهه حضهور و فعالیهت رهبهران معنهوی در
محیط کارم تجلی معنویت در سطح فردی و سازمانی است (گارسیا زامهور61م  .)3662در
سطح فردیم کارکنان معنویت خود را در قالب تجربهه شهناختی و عهاطفی از اعتقهاد بهه
ارتبا معنوی با شغل و محل کار بیان می کنند .در سطح سازمانیم معنویهت سهازمان از
طریق ارزش معنوی که بخشی از جو و فرهنگ سازمان استم منعک مهی شهود کهه در
نگرش ها و رفتار کارکنانم تصمیم گیری و تخصی منابع آشکار میشود (کلودینسهکی و
همکاران68م  .)3666رهبران معنوی نقش مهمی در معنویت کارکنان دارندم لذا معنویهت
به عنوان منبع شخصی کارکنان شامل باورهام اعمال و تجربیات شخصهی مهرتبط بها امهر
مقدس است که به طور ذاتی انگیزه کارکنان را برای بهبود انعطا پذیری و توانهایی درک
شده برای کنترل و تأثیرگذاری موفقیتآمیز بر محیط خود ایجهاد مهیکنهد (بیکرتهون و
همکاران66م  .)3611ازآنجاکه منابع شخصی به کارکنان کمک میکند تها انگیهزه درونهی
خود را برای رشدم یادگیری و توسعه تقویت کنند که به نوبه خود منجر به دستیابی آن ها
به اهدا کاری می شهود (بهاکر و دمروتهی61م  .)3668لهذا معنویهت بهه عنهوان مکهانیزم
مقابله ای مؤثر برای کاهش تقاضاهای شغلی و ارتقاء رشد و توسعه شخصی عمل میکنهد
که درنهایت عملکرد شغلی را بهبود میبخشد (مون و همکاران16م )3636م زیرا معنویهت
با ایجاد معنهاداری و کنتهرل درک شهدهم انگیهزه درونهی و مشهارکت کهاری کارکنهان را
افزایش می دهد (ساک 11م  )3611بنابراین رهبران معنویم کارکنان را به تالش جههت
معنههادار بههودن در محههل کههاربرمی انگیههزد و عملکههرد آنههان را بههه دلیههل لههذت بههردن از
فعالیت های وییفه ای که شامل ابراز خود و خودشکوفایی استم یا چالش تکمیل ویهایف
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دشوار یا حل مشکالت به خاطر خودشانم افزایش میدهد (مهون و همکهاران13م .)3636
رهبری معنوی در محل کار نقش مهمی در ارائه یک لنز جدید ایفا می کند که از طریهق
آن کارکنان به تجربیات کهاری روزمهره معنها مهیبخشهند (نگهو و همکهاران12م .)3636
رهبری معنوی با افزایش معنیداری حاصل از کار و کنترل ادراکشهده بهر دسهتیابی بهه
هد م تأثیر مثبتی بر نتایج کارکنان ایجاد می کند که نشهان مهی دههد رهبهری معنهوی
منجر به عملکرد شغلی باال می شود (بیکرتون و همکاران11م  .)3611همچنهین توسهعه و
تشویق معنویت در کارم توسط رهبهران معنهوی بهه افهزایش روحیههم تعههد و بههره وری
کارکنان کمک میکند (بورگ و مارتین جونز11م  )3636لهذا تسههیل معنویهت و بیهان
معنویت به عنوان یک روال کاری به کارکنان ایهن امکهان را مهی دههد کهه در محهل کهار
احساس رضایت و اصالت داشته باشند (بهوراکم )1111 11کهه منجهر بهه سهطوح بهاالتر
رضههایت و روحیههه کارکنههان و افههزایش عملکههرد آنههان مههیشههود (کاراکههاس18م .)3616
کریشناکومار و نک )3663( 16استدالل کردند که پرورش معنویت در محیط کار توسهط
رهبران معنوی میتواند پیامدهای مفیدی بهرای خالقیهتم صهداقتم رضهایت شخصهی و
تعهد کارکنان داشته باشد که درنهایت منجر به افزایش عملکرد شغلی آنان میشود.
نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار رهبری معنوی مدیران دانشگاه بر سهرمایه اجتمهاعی
دانشگاه بود .نتیجه حاضر با نتایج مطالعات :علی و همکهاران ( )3631صهابری و بهاقری
( )1218و خوبرو و همکاران ( )1211همخوانی دارد .در تبیهین چگهونگی نقهش مثبهت
رهبری معنوی در سرمایه اجتماعی دانشگاه میتوان گفت :رهبران معنوی از طریق خلق
چشم اندازم ارزش های مشترکم تأکید بر نو دوستیم مشارکتم عضهویت گروههیم ایجهاد
تعهد و بهرهوری سبب شکلگیری پیوندهای شبکهایم شهبکه ههای اجتمهاعی رسهمی و
غیررسمیم اعتمادم هنجارهای مشترکم هویتسهازمانیم دیهدگاهههای مشهترک و قواعهد
مشترک در کارکنان میشوند (یوک و جئونهگ11م  .)3636همچنهین معنویهت سهازمانی
شکلگرفته حاصل حضور رهبران معنویم ارتباطهات و تعهامالت کهاری بهین کارکنهان را
بهصورت رسمی و غیررسمی تقویت نمهوده و سهبب شهکلگیهری شهبکهههای ارتبهاطی
توانمند جهت بهبود امور سازمان توسط کارکنان می شود زیرا رهبران معنهوی در خلهق
چشماندازم نو دوستیم اهدا مشترکم تعهد و عضویت گروهی همواره بر مشارکت فعال
کارکنان تأکید اساسی دارند (بودیارتیم گاناوان و پهامبودی166م  .)3636درنهایهت اینکهه
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رهبران معنوی با تأکید بر اهمیهت رشهد فهردی و تیمهی کارکنهانم همهواره زمینههسهاز
شکل گیری اهدا م هنجارها و دیدگاه های مشهترک کهاری در کارکنهان هسهتندم لهذا از
طریق حمایت از اقهدامات فهردی و تیمهی کارکنهان بهه دنبهال پیونهد و همسهو نمهودن
ارزشهام هنجارها و اهدا فردی و تیمی کارکنان باارزشهام هنجارها و اههدا سهازمان
هستند (لوو و آیوکو161م  )3636بنابراین میتوان گفت رهبران معنوی عامهل مهمهی در
شکلگیری و تقویت سرمایه اجتماعی کارکنان هستند.
نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی دانشگاه بر عملکرد شغلی کارکنهان
بود .نتیجه حاضر با نتایج مطالعات :یهنم چهن و سهو ( )3636کالسهنم منهگ و بهورگ
( )3611باسوم پردهان و تیواری ( )3618ارجمنهد راد و شهکر کهن ( )1211و اردالن و
معجونی ( )1211همسویی دارد .در تبیین چگونگی نقش سرمایه اجتمهاعی دانشهگاه در
عملکرد شغلی کارکنان می توان گفت :قدرت نوآورانه و اکتشافی سرمای اجتماعی را باید
در دو مسئله دانست .نخستم آنکه ایهن مفههوم بهر پیامهدهای مثبهت معاشهرت پهذیری
متمرکز است و ویژگیهای کمتر جلبتوجه آن را کنار میگهذارد دومم آنکهه پیامهدهای
مثبت را در چهارچوب فراتر بحث سرمایه جای میدهد و توجه همگان را بهه ایهن نکتهه
جلب میکند که چطور چنین اشکال غیر پولیایم درست مثل حجم داراییها یا حسهاب
بانکی میتوانند سرچشمه ههای مههم قهدرت و اثهربخشهی باشهند (پهورت 163م .)1116
سرمایه اجتماعی سبب تسهیل در دسترسی به اطالعات و منهابع حیهاتی جههت ارتقهای
عملکرد و فرصتهای محیطی میشود (مهفود و همکاران162م  .)3636سرمایه اجتمهاعی
ویژگی های حیات اجتماعیم هنجارها و اعتماد هستند که مشارکتکنندگان را قهادر بهه
همکاری با یکدیگر به صورت مؤثرتر و کارآتر در جهت تحقق اهدا مشترکشان میکنهد
(سوانسون و همکاران161م  3636چو161م  )3661و هماهنگی و همکاری بهرای بههرهوری
بیشتر کارکنان را تسهیل میکند (گولجسهی و کهووالینن161م  3636سهلمانا168م )3611
که درنهایت منجر به بهبود عملکرد شغلی آنان میشود.
نتایج بیانگر اثر غیرمستقیمم مثبت و معنهادار رهبهری معنهوی مهدیران دانشهگاه بهر
عملکرد شغلی کارکنان به واسطه سرمایه اجتماعی دانشگاه بود .نتیجهه حاضهر بها تلفیهق
نتایج مطالعات تأییدکننده نقش رهبری معنوی مهدیران دانشهگاه در سهرمایه اجتمهاعی
دانشگاه و مطالعهات تأییدکننهده نقهش سهرمایه اجتمهاعی دانشهگاه در عملکهرد شهغلی
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کارکنان همجهت است .در تبیین این نتیجه میتهوان گفهت :رهبهری معنهوی از طریهق
ترسیم باور به یک چشم انداز و فرهنگ تعالی به نحو مثبهت بهر رشهد معنهوی و عوامهل
عملکرد فرد  -سازمان تأثیر میگهذارد (فهرای و نیسهیویام  .)3612رهبهری معنهویم از
طریق عشق نو دوستانهم محیط کاری را ایجاد می کند که با تمرکز بر کمک و مراقبت از
دیگران و تبادل منابع از رهبران به کارکنان مشخ می شود کهه بهه کارکنهان احسهاس
کنترل بر فعالیتهای مرتبط با شغلشان میدهد که به نوبه خهود سهبب توسهعه سهرمایه
اجتماعی بهبود عملکرد شغلی آنان خواهد شد (کلمنم ماتیو و بریوارتم  )3636بنابراین
میتوان گفت رهبری معنوی به واسهطه سهرمایه اجتمهاعی دانشهگاه بهر عملکهرد شهغلی
کارکنان تأثیر دارد.
سهم تحقیقاتی پژوهش حاضر بیان نقش میهانجیگهری معنهادار سهرمایه اجتمهاعی
دانشگاه در روابط رهبری معنوی مدیران دانشگاه با عملکرد شغلی کارکنهان اسهت زیهرا
در مطالعات قبلی صرفاً روابط منفک رهبری معنوی با سرمایه اجتماعی و روابط سهرمایه
اجتمههاعی بهها عملکههرد شههغلی مههورد تأکی هد پژوهشههگران قرارگرفتههه بههود و ایههن حلقههه
میانجیگری خالء مطالعات قبلی بود که با انجام پژوهش حاضهر نقهش رهبهری معنهوی
مدیران بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در عملکرد شغلی با تأکید بر سهرمایه اجتمهاعی
سازمان مورد تائید قرار گرفت.
با توجه به اینکه جامعه امهروزی مملهو از جلهوه ههای مهادی اسهت و افهراد بیشهتری
عالقه مند به کار در دانشهگاه ههایی هسهتند کهه بهرای آن هها "معنها" و "هویهت" ارائهه
میکنندم )1در ساختار فرهنگی کشور توجه به فضای معنوی دانشگاه در قالهب مهواردی
همچون دانشگاه معنویم دانشگاه اخالق مدار و دانشگاه فضیلت مدار بهعنوان یک امتیهاز
و شاخ سرآمدی دانشگاه میتواند عاملی مؤثر در عملکرد شغلی اثربخش کارکنهان آن
باشد تا خود را در بازار رقابتی مؤسسات علمی متمایز کنندم لذا با ارائه «معنای زندگی و
خود ارزشمندی» به کارکنانم کارکنان نه تنها به دنبال منافع مادی بهرای عملکهرد بهتهر
در کار خود هستندم بلکه بهه طهور فزاینهده ای در جسهتجوی ارزش افهزوده شهده توسهط
جنبه های غیرمادی زندگی هستند )3 .به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان دانشهگاه بهرای
عملکرد شغلی بهترم دانشگاه ها باید ح عمیق تری از ارتبا با دیگران را برای آن ها بهه
وجود آورندم برای انجام این کهارم دانشهگاه بایهد مجموعهه ای بسهیار قهوی از ارزش ههای
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معنوی ایجهاد کنهد کهه فرهنهگ دانشهگاه آن را شهکل دههدم از آن حمایهت کنهد و در
شاخ های ارزیابی مدنظر و مورد تأکید مسئوالن بهعنوان یک عامهل مهؤثر در عملکهرد
شغلی کارکنان قرار گیرد )2 .رهبران معنوی دانشگاه باید به خلق چشمانداز دانشهگاه بها
تأکید بر تعیین اهدا واالم ایده آلم استانداردهای تعالی و رشد معنویت سهازمانی اقهدام
نمایند تا کارکنان خود را آگاه و با خود همراه سازند )1.ترویج فرهنگ معنوی دانشگاه با
توجه خاب به ویژگیهای اخالقی همچون عشق نو دوستانهم اعتماد/وفاداریم بخشهش /
پذیرش  /شکرگزاریم صداقتم شجاعتم فروتنیم مهربانیم شهفقت و صهبر در کارکنهان و
ساختن فضای روانی حمایت گر از ارزش های اخالقی مذکور در دانشهگاه )1 .اسهتفاده از
هوشیاری معنوی برای دیدن موقعیت تا شرایط و مشکالت از منظری کلنگر کهه منجهر
به امنیت و آزادی کارکنان میشهود و بههنوبهه خهود جنبههههای منفهی کهار را کهاهش
میدهد )1.الهام گرفتن از چشمانداز و ارزشهای معنوی که منجهر بهه احسهاس معنها و
هد در کار میشود و ادراک اهمیت ویایف و مسئولیتهای شغلی و تعههد کارکنهان را
تحت تأثیر قرار داده و منجر به دستیابی به اهدا سازمانی و فردی کارکنان میشود)8 .
توجه خاب رهبران معنوی دانشگاهی به افزایش عشق و اعتماد به خهود و دیگهران کهه
منجر به ایجاد روابط حسنه و احساس تعلق سازمانی و عضویت در دانشگاه میشهود کهه
بهنوبه خود پیامدهای مثبت فراوانی در باب عملکرد شغلی کارکنان به همراه دارد.
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The role of spiritual leadership in job performance
of Bu Ali Sina University: A study on mediating
role of social capital
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Abstract:

The university as an educational organization needs a rich and meaningful
work environment. But making the work environment meaningful requires
having leaders who are able to deeply link employees' personal values to the
organization's mission, in a way that, increases the individual-organization
interactions and improves the job performance of employees. The aim of this
study was to investigate the role of spiritual leadership in job performance
through mediation of social capital. The study population was all employees
of Bu Ali Sina University. A sample of 242 people was selected by stratified
random sampling method based on Morgan table. We undertook a
Correlation research to describe this relationships in the form of a model.
The research tool was standard questionnaires of Spiritual Leadership
Survey (Fry et al. 2005), Social Capital Questionnaire, (Nahapiet and
Ghoshal,1998) and Paterson's Job Performance Questionnaire (2005). To
determine the reliability and validity of the tool, Cronbach's alpha techniques
and confirmatory factor analysis were used. We used Structural equation
modeling technique to analyze the data. The results showed that, spiritual
leadership had a positive and significant relation to employees' job
performance and their social capital; Employees 'social capital had a positive
and significant relation with employees' job performance and Spiritual
leadership through employees 'social capital had a positive and significant
relation to employees' job performance.
Keywords: Spiritual leadership, Social Capital, Job Performance, University
staff
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