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چکیده
هدف این تحقیق ارائه الگوی رهبری سخخاوتمند بخا تاکیخد بخر
معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش استان های شخمال
کشور بوده است .روش انجام کار بر اسخا روش دلیخیب بخوده
است که از نظر  00نیر از خبرگان امر و متخصصینی که سخالاا
در آموزش و پرورش استان های شمال کشورب با این امخرب سخرو
کخخار دارنخخدب اسخختیاده شخخد و در ناایخخت منجخخر بخخه اسخختخرا و
شناسایی متغیرهاب گردیخد .نتخای تحقیخق نشخان داد آمخوزش
کارکنانب بخشایشگریب ارتقخا سخازمانیب عخدالت سخازمانی در
تمامی فرآیند ها و رویه های رهبریب فراهم کردن محخیط شخاد
در سازمانب شایسته ساالری در انتصخابا،ب اسختیاده از نظخرا،
کارکنان سطوح پایین سازمانی در تصخمیمگیخریهخاب تشخ ر و
قدردانی از هم اری مشترک هم خاران از مولیخههخای رهبخری
سخاوتمند واحترام متقابل بین هم ارانب خود نظارتیب خالصانه
و صخخادقانه بخخودن رفتارهخخای کخخاری افخخرادب رعایخخت اصخخول و
دستورهای اخالقی نبویب احسا نظار ،الایب امر به معخروف
ونای از من ر از مولیههای معنویت در محل کار بودهاند.
کلیدواژه :سخبک رهبخریب رهبخری سخخاوتمندب محخیط کخارب
معنویت در محل کار

P.Paghe., (Ph.D Student)., S.Shojaei., (Ph.D).,
)M.R.Mostaghimi., (Ph.D)., & F.Azma., (Ph.D
Abstract
The purpose of this study was to present a
generous leadership model with an emphasis on
spirituality in the workplace in education in the
north of Iran. The Delphi method has been used
by 30 experts who have been involved in
education for many years in the north of Iran,
and ultimately lead to the extraction and
identification of variables. The results showed
that staff training, forgiveness, organizational
promotion, organizational justice in all
leadership processes and practices, providing a
happy environment in the organization,
meritocracy in appointments, using low-level
employees' opinions in decision making, and
appreciate
'collaborators
co-operative
components of generous leadership mutual
respect among co-workers, self-monitoring,
sincerity, and honesty for working behaviors,
observance of prophetic principles and ethical
guidelines, feeling of divine supervision,
enjoining the good and forbidding the evil have
been components of spirituality in the
workplace.
Keywords: Leadership Style, Generous
Leadership,
Workplace,
Spirituality
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مقدمه
اقتصاد جاانی و گرایشا ،جاانیب چالشهای جدیدی را به همراه میآورند که زندگی اجتمخاعی را
تحت تاثیر قرار میدهد .پارادایم اقتصادی در حال تغییرب بالت لییخی سیاسخی و اقتصخادی موجخ
شده است که تقاضا برای رهبران دارای بینش و قدر ،برای اداره شرکتاا افخزایش یابخد .تئوریاخا و
گرایشا ،بسیاری در باب رهبری وجود دارد که تخالش همگخی معطخوف شناسخایی روش شناسخی
چگونگی شناسایی و اقدام عینی و اثر بخش راهبران شده است( .اسالویک و هم اران2ب .)1024
نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینههخای فعالیختهخای اجتمخاعی محسخو و حخخیاتی
اسخت واین نیاز در نظامهای آموزشی که نقش اساسی در گردش امور جامعه و تخدوام و بقخای آن
دارندب اهمیت بیشتری مییابد (عالقهبندب  .)2302اندیشمندان بر این باورنخد کخه رهبخری نخوعی
اعمال قدر ،اجتماعی است؛ زیخرا رهبر بر سلوک فردب قدر ،تولید فرد و سخازمانب سخازگاری بخا
محیط کار و روحیه گروه اثری ژرف دارد (جاویدی و ابوترابیب .)2031
سخاو ،از ارزشهای اخالقی پسندیده در همة ادیان و فرهنگها اسخت .ارزشهخا در زنخدگی
فردی و سازمانی افراد منع س میشود و فرصتها و تادیدهایی ایجاد مخیکنخد (زارعخی متخین و
هم ارانب  .)2010نظریههای رهبری درسالهای اخیر بیشتر معطوف بخه حخوزههخای اخالقخی و
ارزشی رهبری و خصوصا بصور ،بومی برای هر جامعهای گردیده است .ی ی از ارزشهای اصیل
ایرانی اسالمی که حتی در جوامع دیگر نیز پسندیده و ممدوح است سخاو ،مخیباشخد (ایرانخی و
هم ارانب  .)2010آموزش ابزار اصلی توسعهی اجتماعی است .بدون آمخوزش مناسخ آن هخم در
حد کمی و کیییب امخ ان مخبارزهی رضخایت بخش بخا مشخ ال ،عمخدهی بخخشری چخخون فخخقرب
نادانی و بیماری وجود ندارد .آموزش سیستم ارزشی الزم را برای حرکت به سوی اهداف توسعهی
ملی و حیظ و تروی فرهنگ قومی کشور فراهم مخیکند (پراسخاد1ب .)1002
سازمانهای آموزشی به طخورکلی نسخبت بخه سخایر سخازماناا از ویژگیاخا و شخرایط متیخاوتی
برخوردار هستند که مدیریت و رهبری آناا را هم متیاو ،با سایر سازمانها میکند بخا توجخه بخه
پیچیدگی نقش مدیران دانشگاهی و مؤسسا ،آموزش عالی در عصر حاضر و نیز تخوصیه مخخوجود
مبنی بر همراه شدن مدیریت سنتی با روشهای جدید رهبری در مؤسسخا ،آمخوزش و پخرورشب
باید اجرایی شود.
بدین منظور در این پژوهش به ارائه مدل رهبری سخاوتمند با تاکید بخر معنویخت در محخیط
کار در آموزش و پرورش استانهای شمال کشورب پرداخته میشخود .در ایخن فصخل پخس از بیخان
1. Slavika
2. Prasad
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مسئله تحقیق به بیان اهمیت و ضرور ،آن پرداخته مخی شخود .همچنخین اهخداف تحقیخق بیخان
می گردد .چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در ادامه
مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

ادبیات پژوهش
ی ی از مامترین رفتارهای نوع دوستانه و اولویتاای اخالقی در سازمان و جامعه به صور ،کالنب
خصلت پسندیده سخاو ،است .برخی محققان سخاو ،را ی ی از ویژگخی هخای رهبخران موفخق
برشمرده و ارتباط سخاو ،با رهبری را برقرار کرده اند .دیوید الپین ( )1021سخاو ،را ی ی از
هشت ویژگی رای رهبران بزرگ معرفی کرده است(الپین2ب .)1021
سخاو،ب یعنی این هب چیزی به شخص دیگری داده میشخودب در عخو انتظخار چیخزی وجخود
نداشته باشد ..سخاو،ب به معنی ارائه کردن چیزی برای تس ین گناهب نیست .جوانمردی حقیقخی
است آزاد و فراتر از عشق خالص است (گوربن1ب  .)1023شاید سخت ترین دالیل اخالقی در عاد
جدید این است که ببخشیم کسانی که ما را مجرم کرده اند یا از کسانی که به ما مجخازا ،کخرده
اندب بخشش را میپذیرند( .تروالر0ب .)1022
سازمان ها نیز میتوانند دالیل خاص خود را برای سخخاو ،داشخته باشخخند .ی خخخی از دغخدغخخه
هخخای مشترک همة سازمان هاب ارتقای عمل رد و باره وری کارکنان اسختب و سخخاو ،بخشخی از
پاسخخ بخه این دغدغه اسخت .در قخرآن تقریبا ی صد آیه در این موضوع نخازل شخده اسخت (بخرای
مثالب آل عمران 11 /؛ سخبا01 /؛ رعد11 /؛ بخقره  .)124 /پیامخبر اکخخرم (ص ) و ائمخة طخاهرین
علیام السالم نیز در فرمایشخا ،متعخدد بخر اهمیت و ویژگی های سخاو ،سخن گیته انخد .جخود
و سخخاو ،حضر ،علی علیه السالم کخه بسخیار روشن است و حتی آیاتی تیسیر شخده اسخت که
به سخاو ،هایی که حضر ،علی علیه السالم داشته است از جمله سخورة انسخان  /آیخة 3ب سخورة
مخائده  /آیة  44و سخخورة بقخره  /آیخة  . 124همان طور که مشخخص اسخت بخا توجخه بخه سخط
اعختقخاد افخخراد علخت هخای انگیزشخی افخراد بخرای سخاو ،مختیاو ،اسخت  .بخاالترین آن ها ایخن
است که به دلیل این ه سخخاو ،امخخر خخخدا و معصخومین علیام السالم است و مخالف ح دنیا
استب انجام دهیم و سط نازلتر آن این اسخت کخه آن را برای به دست آوردن آثارش کخه حخالتی
تجار ،گخونه اسختب انخجام دهیم  .در واقعب سخاوتی که بخواهی بخا آن بخه محبوبیخت و قخخدر،
دنیخخخایی برسخخخیب بخشخخخندگی نیسخخختب خودخخخخواهی اسخخخت .پیخخامبر اسخخالم (ص ) فخخخرمودند:
1. Lapin
2. Gibran
3. Treloar
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سخخاوتمند به سب خوش گمانی به خخدا سخاو ،می نخد و بخیل بخه عخلت بخدگمانی بخه خخدا
بخل مخیورزد .در بیانخا ،امیرمؤمنخان علی ابن ابوطال مام ترین علل سخاو ،زهد در دنیا است
( الوانی و هم ارانب .)2010
امروزه معنویت از دو نظر بیش از گذشته مد نظر اندیشمندان جوامع بشری واقخع شخده اسخت:
نخسخخت بخخه لحخخا نقخخش بازدارنخخدگی از آسخخی هخخا و هنجخخار شخ نیهخخا و دوم بخخه لحخخا نقخخش
برانگیزانندگی افراد در جات سود رسانی وخدمت بیشختر بخه جامعخه (کخرد تمینخی و هم خارانب
)2010از طرفی معنویت در سازمان رابطه مستقیمی با رفتار کارکنان در تخامین اهخداف فخردی و
سازمانی دارد .برخی از محققان بر این باورند که ارضای نیازهای متعالی کارکنخان را مخیتخوان در
مدل مربوط به معنویت جستجو کرد(.کندیب  )1001لذا با توجه به اخالق و عوامل تاثیرگخذار بخر
رفتارهای اخالقی مدیران در سازمان و احسا نیاز به آن برای توسعه میاهیمی با ابعاد جدید که
سخاو ،و معنویت در را آن قرار دارد در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است
پاستاگ و داکن )1001( 2معنویت در محل کار بهعنوان "احسا وابستگی و داشتن شخیقت
نسبت به دیگرانب تجربه یک آگاهی داخلی در ذهن و ارتقای تعالی"ب تعریف کرده است .پانخدی و
هم اران )1001( 1همچنین توضی روشنی از معنویت در محل کار ارائه داد .آنها آن را بهعنوان
یک محیط کاری کارمند دوستانه توصیف کردهاند که روحیه کارکنان را پرورش مخیدهخد .آنهخا
ادعا کردند که مشترکا ،خاصی بین معنویت سخازمان و عمل خرد پایخدار وجخود دارد (پوراقخدام و
هم ارانب .)4 :1023
معنویت در محیط کار به معنای تالش بیشتر برای درک باتر تجربههخای انسخانیب در جاخت
خودکیاییب توسعه فردی و بیان کامل تر از فخرد در محخیط کخار اسخت .معنویخت در محخیط کخار
بهعنوان یک ساختار چند بعدی که بر انگیزه ذاتی فرد تاثیر میگذارد و بهعنوان "آگاهی درونخی"
و جستجوی معنا در نظر گرفته میشود .نبیایل و هم اران )1024( 0بیان کخرد کخه معنویخت در
محیط کار بهعنوان ارائه دیدگاههای جدید در مورد نگرش کارکنان به کار دیده مخیشخود و درک
کامل از واقعیت های سازمانی بدون توجه به ماهیت معنوی افرادب ناقص است (میلیام و هم خارانب
 .)42 :1023در راستای رهبری سخا ،و اخالق کارب مطالعا ،داخلی و خارجی انجام شده اسخت.
اوسیم ( ) 1000در تحقیق یا موضوع تاثیر ارتباطا ،سازمانی بر بخشش و سخاو ،بیان مخیکنخد
سازمان ها با سط ارتباطا ،عمومی باال مانند خرده فروشیب بیمه یا بانک نسیت به سازمانهخا بخا
سط ارتباطا ،پایین تر مانند معادن و فلزا ،اولیخه بخشخش و سخخاو ،بیشختری دارنخد .بی خان
1 Petchsawang and Duchon
2 Pandey et al
3 Benefiel et al
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( )1022در بررسی مدل رهبری پیامبر اکرم بهعنوان مدلی سیره محورآن را از برخی سبکهخای
رهبری موجود متمایز دانسته و بر ویژگی ح مت عملی در مخدل رهبخری ایشخان تاکیخد ورزیخد.
شنگ و چن ( )1021در بررسی مقیا معنویت در محیط کار دیدگاه فرهنگ شرقی نشان دادند
2
محیط کار شامل سطوح فردی و سازمانیب بر معنویت افراد در محیط کار تخاثیر دارد .اسختارتون
( )1022به بررسی قدر ،سخاو ،پرداخت .نتخای بررسخیهخا داد غنخی سخازیب تشخویق و حیخظ
سازمان میتواند به توسعه روحیه سخاو ،و تعادب کمک کند .پشتیبانی از ارزشهاب به توسخعه ی
شایستگیها و روحیه سخاوتمندانه در سازمانب کمک مخیکنخد .واکسخولس )1023( 1در بررسخی
معنویت در محل کار با بررسی مطالعا ،تجربیب نشان داد اثخرا ،مثبختب تجربیخا/،ادراکب عخدم
اطمینانب میتواند بر توسعه معنویت محل کارب تاثیر گذار باشد .ابراهیم پور و نعمتی ( )1395در
تحلیل نقش دینداری در تعالی معنویت در محیط کاری کارکنانب نتیجه گرفتند که دینخداری بخا
معنویت کارکنان رابطه معنی داری دارد .همچنین نشان دادند که بعد تجربه بیشخترین و میخزان
پیش بینی وبعد اعتقادا ،د ینی کمترین میخزان پخیش بینخی معنویخت در محخیط کخار را دارنخد.
ابراهیمی و هم اران ( )2012در تحلیل نقش معنویت در محخیط کخار در رشخدب رفتخار کارکنخان
دانشگاه پیام نورب نشان دادند که معنویت در محیط کار و ابعاد آن بر رفتار اخالقی کارکنان تخاثیر
مثبت و معناداری دارند و کار با معناب احسا همبستگیب همسویی ارزشها و معنویت در محیط
کار از تغییرا ،مربوط به رفتار اخالقی کارکنان را پیشبینی میکنند .انصاری و صخابری ()2012
در بررسی رابطه بین معنویت در محخیط کخار بخا اخخالق کخار (مخورد مطالعخه :کارکنخان دانشخگاه
فرهنگیان) نشان دادند که بین معنویت در محیط کار در کل و مولیههای کار معنادار و احسخا
همبستگی با اخالق کار در کل و مولیههای آن (به جز روابط سالم وانسانی در محخل کخار) رابطخه
مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین بین مولیه کار معنادار با روابط سالم و انسخانی در محخل
کار و بین مولیه همسویی با ارزشهای سازمان با مولیههای دلبستگی و عالقه به کار و پشخت ار و
جدیت در کار رابطه مثبت و معنیداری بهدست آمد .ح یمی نیا ( )2012در بررسی تاثیر روحیه
مذهبی بر عمل رد سازمانب نشان دادند روحیه مذهبی میتواند بخر روی کلیخه عناصخر عمل خردی
سازمان تاثیر گذار باشد رشد سریع میاوم روحیه مذهبی در محیط کار و سخازمان و کاربردهخای
آنب برای رهبران سازمانب مدیران منابع انسانیب کارکنخان و عخامالن تغییخر اهمیخت فراوانخی دارد
هنگامی که ابعاد گوناگون را روحیه مذهبی در محخیط کخار اسختیاده شخوندب سخعاد ،و خالقیخت
فردیب هماهنگی سازمانی هر موقیعت تجاری بلند مد ،را افزایش مخیدهخد .بخر اسخا پیشخینه
تحقیقب زیر معیارهای اولیه زیر استخرا شده است.
1 Stratton
2 Vasconcelos
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روش پژوهش
روش تحقیق این پژوهش از نوع کییی -کمیب است .در مرحله اول این پژوهشبدادههای کییخی و
زیرمعیارهای متغیرهای تحقیق بر اسا ادبیا ،تحقیق و اظاارا ،خبرگخان و متخصصخینی کخه
سالاا در آموزش و پرورش استانهای شمال کشور با این امر سرو کار دارند گردآوری شده اسخت.
.از این طریق به مدل اولیه این پژوهش رسیدیمب در مرحله دوم پخژوهشب اطالعخا ،ناخایی بخرای
بررسی روابط مدنظر را از طریق گردآوری دادههای عددی و مشاهدهی نمونخههخای پرسشخنامه و
سپس عرضهی این داده ها به تحلیل عددی پرداختیم که بخش کمی پژوهش میباشخد .بنخابراین
برای گخردآوری اطالعخا ،مرحلخه اول و دومب از روش پیمایشخی مبتنخی بخر پرسشخنامه دلیخی و
پرسشنامه بخش کمیب استیاده شده است.
 متغیرها و مدل پژوهشدر این تحقیق برای شناسائی شاخص های اصلی از سه راند ت نیخک دلیخی فخازی اسختیاده شخده
است .از محیط نرمافزار اکسل و کدنویسی در محیط این نرمافزار استیاده شده است.
در این مطالعه نیز برای فازیسازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استیاده شخده اسخت.
دیدگاه خبرگان پیرامون اهمیت هر یک از شاخصها با طیف فازی  1درجه گردآوری شده است.
جدول  :0طیف هفت درجه فازی برای ارزش گذاری شاخص ها
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متغیر زبانی

مقدار فازی

معادل فازی مثلثی

خیلی بی اهمیت

̃

)(1،1،1

خیلی بی اهمیت تا بی اهمیت

̃

)(1،2،3

بی اهمیت

̃

)(2،3،4

بی اهمیت تا اهمیت متوسط

̃

)(3،4،5

متوسط

̃

)(4،5،6

متوسط تا با اهمیت

̃

)(5،6،7

بااهمیت

̃

)(6،7،8

بااهمیت تا خیلی بااهمیت

̃

)(7،8،9

خیلی با اهمیت

̃

)(9،9،9
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فازیزدایی مقادیر
معموال میتوان تجمیع میانگین اعداد فازی مثلثی و ذوزنقهای را توسخط یخک مقخدار قطعخی کخه
باترین میانگین مربوطه استب خالصه کرد .این عملیا ،را فازیزدایی گویند .روشهای متعخددی
برای فازی زدایی وجود دارد .در بیشتر موارد برای فازیزدایی از روش ساده زیر استیاده میشود:
رابطه 0

(چنگ و هم ارانب 1001؛ سو و هم ارانب 1020؛ وو و فانگب )1022
ی ی دیگر از روشهای ساده برای فازی زدایی میانیگن اعداد فازی مثلثی به صور ،زیر است:
رابطه 7

)
)

(

(

تیاو ،چندانی باهم ندارند و همواره عددی نزدیک بخه  Mهسختند .منظخور از
مقادیر
 Mمیانگین حاصل از تجمیع مقادیر محتمل  mاز اعداد فازی مثلثی مختلف است .با این وجخود
محاسبه شده در نظر گرفتخه مخیشخود (بوجخادزیف و بوجخادزیفب
مقدار قطعی بزرگترین
 .)1002در این مطالعه برای فازیزدایی از رابطه  4استیاده مخیشخود .میخانگین فخازی و برونخداد
فازی زدایی شده مقادیر مربوط به شاخصها محاسبه شده است .مقدار فازی زدایی شخده بزرگتخر
از  7مورد قبول است و هر شاخصی که امتیاز کمتر از  7داشخته باشخد رد مخیشخود (وو و فانخگب
 .)1022مشاهده میگردد تعداد  21شاخص مقدار میانگین کمتر از  2یه دست آورده انخد و بایخد
حذف گردند .بنابراین  41شاخص در راند اول مورد تایید قرار مخیگیخرد .پخس از بررسخی مجخدد
پرسشنامهب  22شاخص دیگر به پیشنااد خبرگان به پرسشنامه اضافه گردیخد .بنخابراین رانخد دوم
دلیی فازی بر روی پرسشنامه  20سوالی انجام گرفت.
در راند دوم مشاهده میگردد تعداد  22شاخص مقدار میانگین کمتر از  2یه دست آورده انخد
و باید حذف گردند .بنابراین  40شاخص در راند دوم مورد تایید قرار میگیرد.
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در راند سوم  40شاخص مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت که تعداد  01شاخص مقدار میخانگین
کمتر از  2یه دست آورده اند و باید حذف گردند .بنابراین  24شاخص در راند سخوم مخورد تاییخد
قرار میگیرد .پرسشنامه  24سوالی مورد تایید نااییب در جدول ذیل ارائه میگردد.
جدول  :7شاخص های نهایی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار
شاخص

بعد

آموزش اساسی به کارکنان
بخشایشگری از اصول اخالقی رهبران
رشد و پیشرفت کارکنان( ارتقا سازمانی)
رهبری
سخاوتمند

عدالت سازمانی در تمامی فرآیند ها و رویه های رهبری
فراهم کردن محیط شاد در سازمان
انتصاب های سازمانی بر اسا

شایستگیهای فردی کارکنان (شایسته ساالری)

استیاده از نظرا ،کارکنان سطوح پایین سازمانی در تصمیم گیریهای سازمانی (مدیریت مشاکتی)
تش ر و قدردانی سازمان از هم اریهای مشترک و کمک به هم اران (قدر شناسی)
احترام متقابل بین هم اران سازمان
معنویت
درمحیط
کار

مدیریت فردی بر رفتار خود دارند(خود نظارتی)
رفتارهای کاری افراد صادقانه و خالصانه
اصول ودستورهای اخالقی نبوی (.سیره نبوی)
احسا

نظار ،الای

امر به معروف ونای از من ر

تعیین اولویت عوامل الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار
برای تعیین اولویت معیارهای اصلی از ت نیک فراینخد تحلیخل سلسخله مراتبخی فخازی )(FAHP
استیاده شده است .روند تحلیل به صور ،زیر است:
 -2مقایسه زوجی معیارهای اصلی براسا هدف و تعیین وزن معیارهای اصلی
 -1مقایسه زوجی زیرمعیارهای هر معیار و تعیین وزن زیرمعیارهای هر خوشه
 -0ضرب وزن زیرمعیارها در وزن معیار مربوط و تعیین وزن ناائی زیرمعیارها
برای مقایسه زوجی عناصر از مقیا نه درجه ساعتی 2استیاده شده است .مقیا نخه درجخه
ساعتی توسط توما ساعتی واضع تئوری تحلیل سلسله مراتبی ارائخه شخده اسخت .همچنخین در
این مطالعه برای کمی کردن مقادیر از روی رد فازی استیاده شده است.
1 Saaty
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 تعیین اولویت معیارهای اصلی براسا هدفدر گام نخست معیارهای اصلی براسا هدف بهصور ،زوجی مقایسه شدهاند .مقایسه زوجخی
بسیار ساده است و تمامی عناصر هر خوشه باید به صور ،دو به دو مقایسه شوند .بنابراین اگخر در
)

(

مقایسه صور ،خواهد گرفت .چخون چاخار معیخار
یک خوشه  nعنصر وجود داشته باشد
وجود دارد بنابراین تعداد مقایسههای انجام شده برابر است با:
(
)
(
)

بنابراین  2مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی از خبرگان انجام شده اسخت .دیخدگاه خبرگخان بخا
استیاده از مقیا فازی کمی شده است .گردآوری دیدگاه خبرگخان بخا طیخف نخه درجخه سخاعتی
گردآوری شده است .بنابراین شش مقایسه زوجی چاار معیخار اصخلی براسخا دیخدگاه خبرگخان
صور ،گرفته است .با استیاده از میانگین هندسی اقدام به تجمیع دیدگاه خبرگان گردیده اسخت.
برای محاسبه میانگین نظرا n ،پاسخدهندهب تجمیع فازی بصور ،زیر محاسبه خواهد شد:
رابطه 6
) ) (∏ ) (∏ ) (∏(
با استیاده از میانگین فازی دیدگاه خبرگانب ماتریس مقایسه زوجی در
جدول نمایش داده شده است.
جدول  :9ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت
در محیط کار
C1

C1
( )2 , 2 , 2

C2
()0,12 ,2,11 ,2,42

C2

()0,24 ,0,31 ,2,04

( )2 , 2 , 2

پس از تش یل ماتریس مقایسه های زوجی بدست آمدهب بردار ویژه محاسبه گردیدهاست .ابتدا
بسط فازی هر سطر محاسبه میشود .هر درایه ماتریس مقایسه زوجی ̃ به صخور ̃ ،نمخایش

داده میشود .بسط فازی هر سطر نیز با نماد ̃ نمایش داده شده است .بنابراین بسط فخازی هخر
سطر به صور ،زیر محاسبه خواهد شد:
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رابطه 9
̃

∑
بنابراین بسط فازی عناصر هر سطر به صور ،زیر خواهد بود:

( )2,12 ,1,11 ,1,42( = )0,12 ,2,11 ,2,42(⊕)2 ,2 ,2بسط فازی سطر 2
( )2,24 ,2,31 ,1,04( = )2 ,2 ,2(⊕)0,24 ,0,31 ,2,04بسط فازی سطر 1
سپس جمع فازی مجموع عناصر ستون ترجیحا ،محاسبه میشود:
رابطه 4
̃∑

∑∑
مجموع عناصر ستون ترجیحا ،معیارهای اصلی به صور ،زیر خواهد بود:
)

∑

(

∑

برای نرمالسازی ترجیحا ،هخر معیخارب بایخد مجمخوع مقخادیر آن معیخار بخر مجمخوع تمخامی
ترجیحا( ،عناصر ستون) تقسیم شود .چون مقادیر فازی هستند بنابراین جمع فازی هر سطر در
مع و مجموع ضرب میشود .مع و مجموع باید محاسبه شود.
رابطه 0
)
بنابراین براسا

(

)

 Error! Reference source not found.خواهیم داشت:
)
)
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بنابراین نتای حاصل از نرمالسازی مقادیر بدست آمده به صور ،زیر خواهد بود:
()0,41 ,0,44 ,0,22
()0,02 ,0,44 ,0,42

̃
̃

=
=

هریک از مقادیر بدست آمده وزن فازی و نرمال شده مربوط به معیارهای اصلی هستند .بخرای
فازیزدائی مقادیر بدست آمده روشهای متنوعی وجود دارد .در این مطالعخه از روش پیشخناادی
بوجادزیف برای فازیزدایی استیاده شده است.
جدول  :4فازی زدایی و محاسبه وزن نهایی و نرمال معیارهای رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در
محیط کار

بر این اسا

Crisp
2C

X1max
0,420

X2max
0,443

X3max
0,444

Deffuzy
0,420

Normal
0,441

1C

0,420

0,443

0,444

0,420

0,442

بردار ویژه اولویت معیارهای اصلی به صور W1 ،خواهد بود.
0.549

=W1

0.451
براسا

بردار ویژه بدست آمده:

نمودار  :0نمایش گرافیکی اهمیت معیارهای عوامل موثر الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر
معنویت در محیط
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 رهبری سخاوتمند با وزن  0,441در رتبه اول قرار گرفته است.
 عوامل معنویت درمحیط کاربا وزن  0,442در رتبه دوم قرار گرفته است.
نرخ ناسازگاری مقایسههای انجام شده  0/000بدست آمده است که کوچ تر از  0/2میباشخد
و بنابراین میتوان به مقایسههای انجام شدهب اکتیا کرد.
مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها
در گام دوم از ت نیک  F-AHPزیرمعیارهای مربوط به هر معیار بصور ،زوجی مقایسه شدهاند.
تعیین اولویت زیرمعیارهای رهبری سخاوتمند
پس از تش یل ماتریس مقایسه های زوجخی بدسخت آمخدهب جمخع فخازی هخر سخطر محاسخبه
میشود.
نتای محاسبه مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارها در جدول زیر ارائه شده است:
جدول  :0مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای رهبری سخاوتمند
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Crisp
22S

max1X
0,202

max2X
0,204

max3X
0,200

Deffuzy
0,202

Normal
0,201

21S

0,212

0,214

0,210

0,212

0,212

20S

0,220

0,243

0,244

0,220

0,240

24S

0,030

0,030

0,031

0,030

0,030

24S

0,210

0,210

0,211

0,210

0,223

22S

0,202

0,204

0,200

0,202

0,201

22S

0,200

0,200

0,201

0,200

0,011

23S

0,222

0,224

0,220

0,222

0,222
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نمودار  :7مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای رهبری سخاوتمند

تعیین اولویت زیرمعیارهای معنویت درمحیط کار
نتای محاسبه مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارها در ارائه شده است:
جدول  :6مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای عوامل معنویت درمحیط کار
Crisp
12S

max1X
0,230

max2X
0,223

max3X
0,224

Deffuzy
0,230

Normal
0,224

11S

0,242

0,244

0,240

0,242

0,241

10S

0,120

0,103

0,104

0,120

0,104

14S

0,220

0,220

0,220

0,220

0,244

14S

0,242

0,244

0,240

0,242

0,241

12S

0,222

0,224

0,220

0,222

0,221
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نمودار  :9نمایش گرافیکی اولویت شاخصهای عوامل معنویت درمحیط کار
جدول  :2تعیین اولویت نهائی شاخص ها با تکنیک FAHP
معیارهای اصلی

2C

رهبری سخاوتمند

0,441

1C

معنویت درمحیط کار

0,442

اولیه

نهایی
0.0560

22
7

زیرمعیارها

نماد

آموزش اساسی به کارکنان

22S

0.102

بخشایشگری از اصول اخالقی رهبران
آموزش و پرورش

21S

0.121

0.0664

رشد و پیشرفت کارکنان( ارتقا
سازمانی)

20S

0.153

0.0839

2

عدالت سازمانی در تمامی فرآیندها و
رویههای رهبری

24S

0.080

0.0437

20

فراهم کردن محیط شاد در سازمان

24S

0.118

0.0647

8

انتصابهای سازمانی بر اسا
شایستگیهای فردی کارکنان

22S

0.102

0.0560

22

تصمیمگیری های سازمانی بر اسا
نظرا ،کارکنان سطوح پایین سازمانی

22S

0.099

0.0542

21

تش ر و قدردانی از هم اری های مشترک
و کمک به هم اران

23S

0.111

0.0612

20

احترام متقابل بین هم اران

12S

0.175

0.0788

3

مدیریت فردی و رفتاری (خود نظارتی)

S11

0.152

0.0686

6

رفتارهای کاری صادقانه و خالصانه افراد
اصول ودستورهای اخالقی نبوی (.سیره
نبوی)
احسا

نظار ،الای

امر به معروف ونای از من ر.
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وزن

وزن

رتبه

S10

0.204

0.0919

1

S14

0.155

0.0701

5

S14

0.142

0.0642

9

S12

0.172

0.0774
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نمودار  :4اولویت نهائی شاخص ها ،برونداد تکنیک FAHP

بنابراین با توجه به محاسبا ،انجام شده وزن ناائی هریک از شخاخصهخای مخدل بخا ت نیخک
 AHPفازی محاسبه شده است .براسا خروجی حاصل مشخص است که آیتم رفتارهای کخاری
صادقانه و خالصانه افراد از معنویت درمحخیط کخار بخا وزن  0,0121مامتخرین شخاخص در میخان
شاخص های موجود است .آیتم رشخد و پیشخرفت کارکنخان( ارتقخا سخازمانی) از عوامخل رهبخری
سخاوتمند با وزن  0,0301از اولویت دوم برخوردار است .آیتم احتخرام متقابخل بخین هم خاران از
معنویت درمحیط کار با وزن  0,0233از اولویت سوم برخوردار است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محخیط کخار در
آموزش و پرورش استآن های شمال کشورب بوده است در گام نخست به غربالگری و شناسایی
شاخص های ناایی پژوهش پرداخته شد .براسا ادبیا ،پژوهش و مصخاحبه هخای تخصصخی
انجام شده در مجموع  23عامل شناسایی شده اسخت .بخرای غربخال شخاخص هخا و شناسخایی
شاخص های ناایی از روی رد دلیخی فخازی اسختیاده شخده اسخت .تعخداد  21شخاخص مقخدار
میانگین کمتر از  2یه دست آورده اند و باید حذف گردند .بنابراین  41شاخص در رانخد اول
مورد تایید قرار می گیرد .پس از بررسی مجدد پرسشخنامهب  22شخاخص دیگخر بخه پیشخنااد
خبرگان به پرسشنامه اضافه گردید .بنابراین رانخد دوم دلیخی فخازی بخر روی پرسشخنامه 20
سوالی انجام گرفت تعداد  24شاخص مقدار میانگین کمتر از  2یخه دسخت آورده انخد و بایخد
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حذف گردند .بنابراین  44شاخص در راند دوم مورد تایید قرار می گیرد .در راند سخومب عخداد
 42شاخص مقدا ر میانگین کمتر از  2یه دسخت آورده انخد و حخذف شخده انخد .در ناایخت 24
شاخص بدست آمده است.
مولیههای رهبری سخاوتمند در راند آخر روش دلیی شامل آموزشب بخشایشگریب رشد
پیروان( ارتقا سازمانی)ب عدالتب فراهم کردن محخیط شخاد در سخازمانب شایسخته سخاالریب
مدیریت مشارکتی و قدرشناسی از هم اران بوده است .نتای الویت بندی مولیه های رهبری
سخاوتمند نشان داد.
رشد و پیشرفت کارکنان( ارتقا سازمانی) در رتبه اول قرار گرفته است.
بخشایشگری از اصول اخالقی رهبران آموزش و پرورش در رتبه دوم قرار گرفته است.
فراهم کردن محیط شاد در سازمان در رتبه سوم قرار گرفته است.
تش ر و قدردانی از هم اری های مشترک و کمک به هم اران در رتبه چاارم قرار گرفته
است.
آموزش اساسی به کارکنان و انتصخاب هخای سخازمانی بخر اسخا شایسختگی هخای فخردی
کارکنان در رتبه پنجم قرار گرفته است.
عدالت سازمانی در تمامی فرآیند ها و رویه ها ی رهبری در رتبه هشتم قرار گرفته است.
نظرا ،کارکنان سطوح پایین سازمانی در رتبه هیتم

تصمیم گیری های سازمانی بر اسا
قرار گرفته است.
مولیههای معنویت در محیط کار در راند آخر روش دلیی شامل احترامب خود مخدیریتیب
صداقتب سیره نبوی در محیط کارب احسا نظار ،الایب اخالق عملی امر به معروف و نای
از من ر بوده است.
نتای الویت بندی مولیه های معنویت در محیط کار نشان داد
رفتارهای کاری صادقانه و خالصانه افراد در رتبه اول قرار گرفته است.
احترام متقابل بین هم اران در رتبه دوم قرار گرفته است.
امر به معروف ونای از من ر در رتبه سوم قرار گرفته است.
اصول و دستورهای اخالقی نبوی (.سیره نبوی) در رتبه چاارم قرار گرفته است.
مدیریت فردی و رفتاری (خود نظارتی) در رتبه پنجم قرار گرفته است.
احسا نظار ،الای در رتبه ششم قرار گرفته است.
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بحث و تفسیر
یک سری ارزش های اخالقی وجود دارد که جنبه کلی برای سازمان هخا دارنخد .بخا توجخه بخه
گستره زیادی کخه در ایخن حخوزه وجخود داردب ارزش هخای اخالقخی منتخخ در فرهنخگ هخاب
مذه هاب عصرها تیاو ،های زیادی دارند .بنخابر ایخن بایسختی بخه تنخوع و گونخاگونی افخراد و
گروه های اجتماعی درباره ارزش ها (که به عنوان اصول راهنما یا معیار سنجش رفتخار) توجخه
شود .در راستای این نتای گل پرور و هم اران ( )2010نشان دادند بخین همخه مولیخه هخای
معنویت در محیط کارب انگیزه درونی و ابعاد اشتیاق شغلی با عمل خرد وظییخه رابطخه معنخی
داری وجود دارد .یزدانی و حسین زاده ( ) 2010نشخان دادنخد معنویخت سخازمانی شخامل -2
خودآگاهی برتر  -1احسا معنا در کار  -0همسویی با ارزش های سازمان -4رهبری فراخود
 -4احسا همبستگی -2آگخاهی متعخالی  -2تی خر وجخودی انتقخادی بخوده اسخت .نقخوی و
هم اران ( )2010و میرغیوری و هم اران ( ) 2010نشخان دادنخد  20عامخل فضخایلب فضخای
معنویب محتواییب ساختاریب ر هبریب فرهنگیب خالقیتب ایمانب انگیزش و اجتماعی به عنوان
عوامل موثر بر معنویت سازمانی بشمار می روند مرزآبادی و هم اران ( ) 2010نشان دادند که
با باره گیری از معنویتب می توان نیخروی کارکنخان را در جاخت ارتقخا معنویخت سخازمانی و
کاهش استر شغلی آنان بسی نمود .پروین و هم اران ( ) 2010نشان دادند ابعاد احسا
همبستگی با هم اران و همسویی با اهداف سازمان از ابعخاد معنویخت سخازمانی پخیش بینخی
کننده مثبت تعاد عاطیی بودنخد و بعخد احسخا همبسختگی بخا هم خارانب تعاخد مخداوم را
پیش بینی می کرد .نمرا ،کلی معنویت سازمانی هم پیش بینخی کننخده مثبتخی بخرای تعاخد
هنجاری می باشد .ایرانی و هم اران ( ) 2014نشان دادندب ویژگخی هخای فخردی رهبخر و علخل
سازمانیب تغییرا ،رهبر و تیاوتاای پیروانب عوامخل تشخویق کننخده رهبخر و عوامخل محخدود
کننده رهبر از عوامل موثر بر رهبخری سخخاوتمند هسختند .همتخی نخوع دوسخت و هم خاران
( )2014نشان دادندب رابطه معنی دار ابعاد سخه گانخه معنویخت در محخیط کخار و عخز ،نیخس
سازمانی است .بنابراین ی ی از راه های ارتقخای عخز ،نیخس کارکنخانب بابخود شخاخص هخای
معنویت در محیط کار است .رفیعی و هم اران ( )2014نشان دادندب بین مؤلیههای معنویت
سازمانی به جز ارتباط درون فردی دیگر مؤلیه ها با تعاد سازمانی ارتبخاط معنخاداری برقخرار
کردند .ح اک و رحیمی اقدم ( )2014نشان دادند معنویخت سخازمانی تبیخین کننخده مزیخت
رقابتی پایدار است .بنابراین می بایست نسبت به ارتقا معنویخت سخازمانی و مؤلیخه هخای آنب
به ویژه همسویی ارزشهاب استراتژی های مناسبی اتخاذ نماید .ابراهیم پور و نعمتخی ()1395
نشان دادند نشان دادند که بعد تجربه بیشترین و میزان پیش بینخی وبعخد اعتقخادا ،دینخی
122

پرویز پقهب سامره شجاعیب محمودرضا مستقیمی و فریدون آزما

کمترین میزان پیش بینی معنویت در محیط کار را دارند .نوشین فرد و خخدابخش ()2014
نشان دادند معنویت در محیط کار در سط گروهی بیشتر از دو سط فردی و سازمانی است
این امر بیانگر احسا همبستگی بیشتر در میان کارکنان است .به طور کلی با توجه به نتای
پژوهش می توان اذعان داشت که بین معنویت در محیط کار با تعالی سخازمانی در کتابخانخه
ملی ایران رابطه معنی دار ی وجود دارد .قشقایی زاده و موسوی ( ) 2014کخه بخین معنویخت
محیط کارب عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با رفتار شاروندی سازمانی رابطخه معنخی داری
وجود دارد .همچنین نتای حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هر سخه متغیخر
معنویت محیط کارب عدالت سازمانی و اعتماد سا زمانی توانایی پخیش بینخی رفتخار شخاروندی
سازمانی را دارند .حضوری و هم اران ( ) 2012نشان دادند می توان با تقویت هر یک از ابعاد
فرهنگ سازمانی می توان میزان گرایش به معنویخت در محخیط کخار را نیخز بابخود بخشخید.
ابراهیمی و هم اران ( ) 2012نشان دادند نشان داد که معنویت در محیط کار و ابعاد آن بخر
رفتار اخالقی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارنخد و کخار بخا معنخاب احسخا همبسختگیب
همسویی ارزش ها و معنویت در محیط کار از تغییرا ،مربوط به رفتخار اخالقخی کارکنخان را
پیش بینی می کنند .دور ( ) 1022نشان دادند .شب ه هخای مختلخف حخاکمیتیب ارزش هخای
عمومیب تی ر عمومیب می تواند بر سبک رهبری تاثیر گخذار باشخد و بررسخی ادبیخا ،تحقیخق
نشان می دهد که سبک رهبری باید ترکیبی از فضای ف ری جدید و ارزش های ناادینه شده
باشد .ویوک و هم اران ( )1022نشان دادند که میزان معنویت اسالمی در محل کار می تواند
بر رفتار منابع ان سانیب تاثیر گذار باشد .پاور ( )1022نشان دادند حمایت سازمان به طور قابل
توجای بر معنویت فردی و ابعاد معنوی سخازمانب تخاثیر دارد .پاراسختروک و تانخگ ()1022
نشان دادند که مدیران سطوح باالی رهبری استراتژیکبدارای اثربخشی متوسخط بخوده انخد و
عالوه بر این مقایسه رهبری استراتژیک مخدیران و اثربخشخی مخدار ب بخا توجخه بخه انخدازه
مدار ب متیاو ،است واکسولس ( )1023نشان دادند اثخرا ،مثبختب تجربیخا/،ادراکب عخدم
اطمینانب می تواند بر توسعه معنویت محل کارب تاثیر گذار باشد.
با توجه به نتای حاصل از متغیر هاب پیشناادا ،زیر ارائه می گردد:
 مدیران باید نسبت به تعادا ،و وعده های خود سخت پایبند باشند؛
 باید صداقت خود را با برقراری ارتباط باز با کارکنان نشان دهند؛
 مدیران با ید پیش از آن ه سخن بگویندب به سخنان کارکنان سازمان به طور جخدی گخوش
دهند؛
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 مدیران و مسئوالن این باور را در کارکنان به وجود آورند که در صور ،تالش و پشت ارب
اهداف فردی و سازمانی قابل دستیابی هستند.
 مدیران و مسئوالنب با برگزاری جلسه های توجیای هیتگی یا حداقل ماهانهب کارکنخان را
در جریان امور مختلف سازمان قرار دهند.
 مدیران در اجرای تغییرا ،سازمانی به ویژه تغییرا ،بنیادیب قبخل از هخر چیخز از قابخل
پذیرش بودن تغییر و تمایل زیردستان به تغییر مطمئن گردند.
 در اجرای تغییرا ،سازمانی حتماً از نظرا ،و ایده های کارکنان استیاده شود تخا از ایخن
طریق عالوه بر بارهمندی از دانش و تجربیا ،آن هاب وابستگی عاطیی ایشان بخه تغییخر
نیز افزایش یابد.
 پافشاری روی ارزش های اخالقی کلیدی خود به استح ام سازی فرهنگ اخالقی سخازمان
کمک شایانی می کنند .متد دیگری که دنباله در ارزش های اخالقی دارند شامل فعالیت ها
و و تصمیما ،کارکنانب مدیران یا مدیران ارشد می باشد که معنخای واالیخی بخه فرهنخگ
سازمانی می بخشند .اگر نگاه مثبتی به این قضیه داشته باشیم با وجود فشخارهای مخالیب
ارزش های اخالقی نقش مثبتی روی عمل رد سازمان دارند .اگر دید منیی داشته باشخیم
شرکت با به کار بردن ارزش های اخالقی باز با ش ست روبرو می شود.
 مدیران بایستی تا حد ام ان جریخان آموزشخی را تحخت کنتخرل خخود بگیرنخد .در طخول
دوره های آموزشی از مثال های مناس استیاده شود.
 از کانال های ارتباط دهنده خوب در سازمان ها بایستی استیاده شود تخا بتوانخد در مقابخل
تعار ها قد علم کنند .این کانال ها بیشتر نقش کم ی را دارند تا خبر رسان .بخا بررسخی
اثر بخشی برنامه ها به طور سالیانهب تغییرا ،الزم را بایستی در برنامه ها انجام داد.
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