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مدل تاثير رهبري معنوي بر معنويت در کار؛
متغيرهاي ميانجي عدالت سازماني و عزت نفس سازماني
غالمرضا رحيمي1ـ علي هدايت فسندوز
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چكيده
پژوهش در حول محورهاي معنويت در محيط کار با در نظر گرفتن ابعاد اش ميتواند نقش بسزايي را
در سعادت و تعهد کارکنان و مديران ايفا کند .هدف از اين پژوهش تبيين تاثير رهبري معنوي بر معنويت در
کار با ميانجي عدالت سازماني و عزت نفس سازماني است .تحقيق فوق به لحاظ هدف کاربردي ،از حيث
جمع آوري دادهها توصيفي – همبستگي ميباشد .جامعه آماري شامل دبيران شهرستان نقده که از طريق
فرمول کوکران و روش نمونه گيري تصادفي  289نفر انتخاب شدند .جهت گردآوري دادههاي پژوهش از
پرسشنامه رهبري معنوي فراي و همکاران ( )2005با پايايي  ،0/93پرسشنامه معنويت در کار ميليمن و
همکاران ( )2003با پايايي  ،0/84پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف و مورهن ( )1993با پايايي  0/88و
پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس و همکاران ( )1989با پايايي  0/88و روايي همگرا و روايي واگراي
مناسب استفاده شد .به منظور آزمون نيکويي برازش از مدل سازي معادالت ساختاري با رويکرد حداقل
مربعات جزئي تجزيه و تحليل صورت گرفت .نتايج تحليل نشان داد ،رهبري معنوي بر معنويت در کار،
عدالت سازماني و عزت نفس سازماني تاثير مثبت و معنا داري دارد و اين تاثير زمانيکه متغيرهاي ميانج ي
عدالت سازماني و عزت نفس سازماني وارد معادله ميشوند ،پايدار است .رهبري معنوي  %63از تغييرات
معنويت در کار را به طور مستقيم تبيين ميکند .متغير برون زا به طور غير مستقيم با ميانجي گري عدالت
سازماني  %23بر متغير درون زا تاثير دارد .همچنين متغير مستقل با ميانجي گري عزت نفس سازماني بر
معنويت در کار  %25تاثير دارد .ضريب معناداري تمامي مسيرها از 1/96بيشتر ميباشد.
واژگان کليدي :رهبري معنوي ،معنويت درکار ،عدالت سازماني ،عزت نفس سازماني

 1عضو هيات علمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب ،بناب ،ايران
 2مدرس ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بين الملل سولدوز ،سولدوز ،ايران (نويسنده مسئول)
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مقدمه
آموزش خلق و خوي شايسته در محيطهاي کاري

عدالت در جامعه منوط بر وجود عدالت در سازمانها
ست (تقي زاده و شکري1393 ،؛.)229

و نيل به اهداف سازماني و اجتماعي از طريق معنويت

رهبـري معنوي شامل مدلهاي خدمتگزاري

در سازمانها و محيطهاي کاري ميتواند منجر به

رهبـري ،مشـاركت دادن كاركنان و توانمندسازي آنان

موفقيت سازمان و جامعه شود .معنويت در محل کار

است و براساس فلسفه رهبري خدمتگزار بنا شده

ميتواند به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند (احمد 1و

است .رهبري معنوي يک بُعد بزرگ از مسئله رهبري

عمر .)108 :2014 ،2در حقيقت ،در پارادايم مدرن ،به

سازمان است که ناديده گرفته شده در حاليکه در

سهم روح و نيازهاي دروني انسانها توجـه نـشده

قرارداد روان شناختي سازمانهاي کاري دخيل است
5
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است ،از اواخر قرن گذشته ،در دهه نود قرن بيستم

(کاکاباديس و همکاران2002 ،؛  .)165رهبري معنوي

نوعي يکپارچگي مجدد بين زنـدگي بيرونـي و دروني

در سازمان که چهار عرصه اساسي ماهيت انسان يعني

در حال شکل گيري بوده است (فرهنگي و همکاران،

جسم (فيزيکي) ،ذهن (تفکرمنطقي) ،سرشت (عواطف

1385؛  .)6معنويت در محيط کار يکي از اين

واحساسات) و روح را در هم ادغام ميکند نمود دارد.

حوزههاي يکپارچگي مجدد ميباشد .پديده معنويت

افراد در چنين سازمان هايي توانمند هستند و صالحيت

در محيط كار به به شناسـايي بعـدي از زندگي دروني

دستيابي به چشم انداز روشن سازماني را به طور

و باطني كاركنان منجر ميشود كـه قابـل پرورش و

نماياني دارند (نظرپوري و همکاران1391 ،؛ .)42

تعليم است و به واسطه انجام كارهاي با معنا در زندگي

عزت نفس سازماني در تعيين ،انگيزش ،رفتارها و

اجتماعي رشد و توسعه مييابـد (آشموس 3و دوچون،4

نگرشهاي کارکنان در محيط کار بسيار مهم و

دوچون2000 ،4؛  .)134هنگام مطالعه سامانه اخالق

تاثيرگذار است .وجود اين متغير در کارکنان ميتواند

اسالمي چند معيار مرتبط را بايد مد نظر قرار داد:

عاملي موثر در عدم ترک خدمت و ارتباطات صحيح

عدالت و برابري ،اعتماد و درستکاري و نوع دوستي و

در محيط کاري را منجر شود .عزت نفس سازماني به

سخاوتمندي (حسني و همکاران .)11 :1391 ،بعضي

معني احساس فرد از ميزان ارزشمندي ،اهميت و

مديران تصور ميكنند كه تنها از طريق اختصاص

توانمندي خود در سازمان است (گيالني و همکاران،

پاداشهاي مالي ميتوانند مجري عدالت بوده و بر سطح

1393؛  .)52ايجاد توانايي در كاركنان نيازمند وجود

تعهد كاركنان بيافزايند ،در حاليکه بايد توجه نمود كه

خطوط اطالعاتي ،پشتيباني منابع و فرصتهاي يادگيري

برخورد منصفانه و عادالنه با كاركنان موجب رضايت

يا رشد است بنابراين سازمان براي توانمندي كاركنان،

آنها و احساس برابري و افزايش خشنودي شغلي آنها

الزم است تا اين عوامل را فراهم كند (ميري و

ميگردد .بطور كلي فراگردها ،رويهها و نتايج منصفانه

سبزيکاران1390 ،؛ .)51با توجه به اينکه رهبري معنوي

در سازمان ميتواند مسير دستيابي به نتايج مطلوب را

با جسم ،ذهن ،سرشت و روح انسانها سروکار دارد و

هموار سازد و مديران كاردان به جاي تالش براي در

هدف آن توانمند سازي ،خالقيت و نوآوري است،

نظر گرفتن ،اقتضائات پيچيده از طريق برخورد عادالنه

معلمان با سطوح باالي معنويت ،عزت نفس سازماني و

هزينه كنترل را كم كرده ،سطوح اداري را كاهش

عدالت سازماني ميتوانند افرادي خالق ،توانمند،

ميدهند و همزمان هدفهاي مشخصي را براي واحد

عدالت محور و داراي روابط انساني سالم را براي

يا سازمان خود تدوين ميكنند و به اين طريق نهايتا بر

جامعه پرورش دهند و در اين امر قرآن کريم به عنوان

سطح تعهد كاركنان شان ميافزايند بنابراين اجراي

يک منبع غني رفتار معنوي در جهت پرورش نسل
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آينده ميتواند الگوي بسيار موثري باشد .هدف از

کورمن ( )1970عزت نفس فرد تحت تاثير تجربيات

تحقيق حاضر سنجش تاثير رهبري معنوي بعنوان يک

اش شکل ميگيرد .در واقع عزت نفس در دورن محيط

اصل اخالقي بر معنويت در محيط کار به عنوان عامل

اجتماعي سازمان رشد مييابد و نتيجه پيام هايي است

ارتباط اجتماعي و موفقيت فردي با نقش ميانجي

که فرد از ديگران در مورد خود دريافت ميکند

عدالت سازماني و عزت نفس سازماني ميباشد.

(گيالني و همکاران .)55 :1394 ،سه عامل فرسودگي،

معنويت در کار :در اين تحقيق از مفهوم سازي
ابعاد سه گانه معنويت در محيط کار ،که توسط ميليمن
و همکاران ( )2003مطرح شد استفاده ميشود و شامل

يعني خستگي عاطفي ،انحصارطلبي و کاهش دستاورد
7

شخصي تأثير منفي بر عزت نفس سازمان دارد (اليو و
8

پاتيل .)284 :2012 ،

(سطح گروهي) و همسويي با ارزشهاي سازمان (سطح

انساني که از مهمترين ارکان توسعه سازمان و جامعه

سازماني)مي باشد.کار با معنا :اين بعد که در سطح

است و انگيزش سرمايه انساني براي تالش و فعاليت

فردي مطرح است و مشخص ميکند که کارکنان با کار

در گرو رفتار عادالنه است امري ضروري است .بي

روزمره خود به صورت فردي تعامل دارند .کار با معنا

عدالتي منجر به خدشه بر کرامت انساني و خروج

بـر اين فـرض اسـتوار است که هر فـردي انگيـزش

سرمايههاي انساني و سالمت رواني آنان ميشود.

درونـي ،تمايـل و عاليقـي بـراي مبادرت به انجام

روبين بيان ميدارد كه عدالت در سازمان منجر به بقاي

فعاليت هايي دارد که معناي بيشتري به زندگي خود و

سازمان ،ثبات سازمان و پيشرفت پرسنل ميشود

ديگران ميبخشد (مجد و همکاران1396 ،؛ .)23

(پوركياني و همکاران1392 ،؛  .)22تحقيقات

احساس همبستگي :اين بعد که در سطح گروهي

انديشمندان ،همگي با قول يكسان به اين موضوع اشاره

مطـرح اسـت .همبستگي در محيط کار مبتني بر ايـن

داشته اند كه عدالت سازماني سه نوع ميباشد :عدالت

بـاور است که افراد يکديگر را در پيوند با هم ميدانند

رويه اي ،توزيعي ،مراوده اي (رضائيان .)1384 ،ادراك

و بـين خـود دروني هر فرد با خود دروني ديگران

عدالت رويه اي :ادراك انصاف ناشي از ارزيابي از

رابطه وجود دارد (ميليمن 6و همکاران2003 ،؛ .)429

فرايندي است كه از طريق آن تصميمات مربوط به

اين سطح از معنويت در محيط کـار شـامل ارتباطـات

تخصيص منابع و يا نتايج گرفته ميشود .ادراك

معنوي بين کارکنان در گروههاي کاري ميباشد.

عدالت توزيعي :انصاف ادراك شده از نتايج

همسويي با ارزشهاي سازمان :اين بعد در سـطح

(ستاندهها)يا تخصيص هايي است كه يك فرد در

سـازماني مطرح اسـت .همسويي با ارزشهـاي سـازمان

سازمان دريافت ميكند .ادراك عدالت مراوده اي:

به اين معناست که افراد بـاور دارنـد کـه مـديران و

ادراك انصاف ناشي از ارتباطات افراد در سازمان است

کارکنـان در سازمان داراي ارزشهاي مرتبط و يک

(آذر و همکاران1389 ،؛  .)65خداوند متعال در قرآن

نوع وجدان قوي هـستند (مجد و همکاران1396 ،؛

کريم به رعايت عدالت تاکيد کرده است  ".وَ َأقْسِطُوا

.)23

إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمُقْسِطين"؛ مطابق عدل عمل کنيد ،همانا

عزت نفس سازماني :عزت نفس ،جنبههاي از

خداوند دوست ميدارد آنها را که طالب عدالت هستند.

خود پنداره از قضاوت هايي كه فرد درباره ارزش خود

رهبري معنوي :رهبران معنوي انگيزه زيادي براي

و احساسهاي مرتبط با اين قضاوتها دارد ناشي

ساده کردن زندگي به جاي ايجاد پيچيدگيهاي بيشتر

ميشود (اليو 7و پاتيل .)283 :2012 ،8براساس نظريه

به پيروان ميدهند و بر اهداف مشترک يا اهداف
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ابعاد ،کار با معنا (سطح فردي) ،احساس يکپارچگي

عدالت سازماني :عدالت سازماني براي نيروي
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اجتماعي متمرکز ميشوند (هوپ .)88 :2005 ،9رهبران

نوع دستي ميتواند احساسات مضري همچون ترس،

معنوي به پيروان کمک ميکنند تا ديدگاههاي بي نظير

خشم و ناتواني را در کارکنان کاهش دهد.

و مأموريتهاي الهام بخش را تقويت کنند و سطح

کار معني دار :در نظريه رهبري معنوي فراي

تعهد سازماني و اثربخشي آن را افزايش ميدهد رهبران

( ،)2003مفهوم معناداري به اعضاي سازمان اشاره دارد

معنوي ميتواند به کارمندان کمک کند تا ديد ،ارزش،

و کارکنان بر اين باورند که کارهايي که انجام ميدهند

کار معني دار و اهداف خاص را پيدا کنند .ابعاد رهبري

براي آنها مهم و معني دار هستند و در زندگي مردم

معنوي در مدل فراي در زير تشريح شده است که

تغيير ايجاد ميکنند.

شامل ،چشم انداز ،ايمان و اميد ،عشق به نوع دوستي،
کار معني دار ،عضويت ،تعهد و بازخورد ميباشد.

عضويت :اين يک واقعيت است که مردم دوست
دارند به بخشي از گروه حياتي و بزرگتر تعلق داشته
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چشم انداز :مجموعه اي از مفاهيم که هدف نهايي

باشند .کارکنان مايل به کار در محيطي هستند که

و تعامالت افراد را تعريف ميکند .رهبران معنوي

رهبران آن را تشويق و تحسين ميکنند در حقيقت ،اين

چشم انداز را براي سازمان طراي ميکنند و با ايجاد

احساس عضويت سبب ايجاد يک محيط دوستانه براي

انگي زه در کارکنان به سمت چشم انداز سازمان سوق

توسعه بين همکاران و تسهيل روابط بين رهبران و

مييابند (فراي.)714 :2003 ،10

کارمندان ميشود (فراي2003 ،؛ .)715

اميد و ايمان :اميد و ايمان ،دو مبناي اعتقادي است

تعهد :رهبري معنوي باعث افزايش وفاداري و

که تمام اهداف سازمان ،نظير ديدگاه و مأموريت

تعهد

(فراي،

سازماني ،با در نظر داشتن آنها تحقق مييابد (فراي،

.)2003کارکنان از رهبران معنوي انگيزه ميگيرند و

 .)2003رهبران معنوي ميتوانند در شکل گيري و

تعهدشان به سازمان بيشتر ميشود و در نهايت رضايت

بهبود اميد و ايمان کارکنان خود نقش موثري داشته

شغلي افزايش خواهد يافت.

باشند.

کارمندان

به

سازمان

ميشود

بازخورد :فراي ( )2003اشاره ميکند که رهبري

عشق به نوع دوستي :احساس کامل و پر محتوايي

نقش مهمي در افزايش رضايت شغلي و بهره وري

است که از طريق توجه ،تأثير ،دلگرمي و سپاسگزار

دارد و رهبران معنوي عالوه بر دست آوردهاي

براي همکاران ارائه ميشود (فراي .)2003 ،عشق به

شخصي ،بهره وري سازمان را به عنوان بازخورد
ترغيب ميکنند.

بازخورد

رهبری معنوی

دستاورد معنوی

معناداری

تعهد سازمانی

ایمان

چشم انداز

زندگی درونی

عضویت

عشق به نوع دوستی

مدل رهبري معنوي (فراي)2012 11
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نظريه رهبري فراي كه مدل علّي رهبري معنوي را

و عدالت سازماني بر تعهد سازماني ميباشد .همچنين،

نشان ميدهد در شکل زير نشان داده شده است که

عدالت سازماني به عنوان متغير واسط ،مورد تاييد قرار

شامل ابعاد تحقيق ميباشد و به طور کلي شامل:

گرفت که نشان دهنده اثر تقويت کنندگي رابطه مثبت

رهبري معنوي ،دستاوردهاي معنوي و بازخورد هست

بين معنويت و تعهد سازماني است.

(فراي و ساحرشن2012 ،12؛ .)286

13

ميلمن و همکاران ( )2003در مقاله اي با عنوان،

عنوان ،تاثير عوامل ساختاري رهبري معنوي مديران

تجزيه و تحليل را مورد بحث قرار ميدهد ،و نشان

مدارس بر معنويت در سازمان با نقش ميانجي

ميدهد که هر يک از سه بعد معنويت مورد استفاده در

عدالت سازماني در بين دبيران ،به اين نتيجه رسيدند

تحقيق ،ارتباط معني داري با دو يا بيشتر از پنج متغير

که عوامل ساختاري رهبري معنوي و عدالت سازماني

نگرش شغلي مورد بررسي دارد .اين مقاله با تعدادي از

بر معنويت در کار دبيران تاثير دارد و عدالت سازماني

مفاهيم و رويکردهاي تحقيقاتي براي مديران

نقش ميانجي در رابطه بين عوامل ساختاري رهبري

دانشگاهي و مديران کسب و کار ،از جمله نياز به

معنوي و معنويت در کار دبيران دارد.

تحقيق در مورد تاثير جامع معنويت در کار بر روي

گيالني و همکاران ( )1394در پژوهشي با عنوان،

افراد و سازمانها را نتيجه ميگيرد.
14

رابطه معنويت در محيط کار و عزت نفس سازماني،

کو کئو و همکاران ( )2013در پژوهشي با عنوان

وجود رابطه بين ابعاد سه گانه معنويت در محيط کار

بررسي رابطه بين اعتماد سازماني ،عدالت سازماني و

با عزت نفس سازماني تاييد کردند.

معنويت سازماني ،با استفاده از پرسشنامه و نرم افزار

نظرپوري و همکاران ( )1391در تحقيقي با عنوان
تأثير رهبري معنوي و عدالت سازماني بر کيفيت
زندگي کاري ،دادههاي تحقيق بر اساس تکنيک مدل

معادالت ساختاري ،رابطه بين اعتماد سازماني با عدالت
سازماني و معنويت سازماني را تاييد کردند.
کراسمن

15

( .)2010در مقاله اي تحت عنوان،

سازي معادالت ساختاري مورد تحليل قرار دادند و

مفهوم سازي رهبري معنوي در زمينه سازماني و

تمام فرضيهها در سطح اطمينان %95درصد تأييد

ارتباط آن با رهبري تحول گرايانه ،خدمتگزار و

شدند.

رهبري محيطي نتيجه ميگيرد که زمينه مشترک بين

صالحي صدقياني و همکاران ( )2012در مقاله

رهبري معنوي و ديگر نظريههاي مبتني بر ارزش وجود

خود با عنوان معنويت در محل کار و نقش آن در

دارد ،درک مفاهيم نظري رهبري معنوي در ارتباط با

عدالت سازماني ،تاثير معنويت در سطوح مختلف فرد،

نظريههاي رهبري ديگر ضروري است.
16

17

فضاي کاري و سازماني براي يک مطالعه موردي در

پت چاسوانگ و مسلن ( )2017در تحقيق خود

دنياي واقعي مطالعه کردند .نتايج بررسي اين مقاله

با عنوان ،معنويت در محل کار ،مراقبه ذهني و

نشان ميدهد که معنويت ميتواند به طور قابل توجهي

مشارکت در کارسطح به اين نتيجه رسيدند معنويت

بر سازمان در سطوح مختلف تأثير بگذارد.

در محل کار و مشارکت در کار ،در سازمان هايي که

فاطمي و اصفهاني ( )1393در بررسي خود با

دورههاي مديتيشن را ارائه ميدهند باالتر از سازمان

عنوان بررسي نقش واسط عدالت سازماني در رابطه

هايي است که اين دوره را ارائه نمي کنند .عالوه بر

بين معنويت در محيط کار و تعهد سازماني ،نتايج

اين ،مراقبه ذهني ارتباط معناداري با معنويت و

تحقيق شان ،حاکي از تاثير مثبت معنويت در محيط کار

مشارکت در محل کار دارد و معنويت در محل کار به
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بار خدا و همکاران ( )1396در پژوهشي تحت

معنويت محل کار و نگرش کارمند کارکنان ،نتايج
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طور کامل رابطه بين مراقبه و مشارکت در کار را مدون
ميکند.

طور غير مستقيم با ميانجي گري متغير عزت نفس
18

19

ناسين و درايس ( )2011با تزريق معنويت در
محيط کار ميتوان تعهد عاطفي کارکنان را ارتقاء
بخشيد (گيالني و همکاران.)1394 ،
اليو

فرضيه سوم :رهبري معنوي بر معنويت در کار به

20

و پاتيل

21

سازماني تاثير دارد.
فرضيه چهارم :متغير رهبري معنوي بر عدالت
سازماني تاثير دارد.

( )2012در بررسي رابطه بين

عزت نفس سازمان و بروز فرسودگي :يک تجزيه و
تحليل مقدماتي ،به اين نتيجه رسيدند که سه بعد
فرسودگي شغلي يعني خستگي عاطفي ،انحصار طلبي
و کاهش دستاورد شخصي ،منجر به کاهش عزت نفس
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سازماني ميشود.

فرضيه پنجم :متغير رهبري معنوي بر عزت نفس
سازماني تاثير دارد.
فرضيه ششم :متغير عدالت سازماني بر معنويت در
کار تاثير دارد
فرضيه هفتم :عزت نفس سازماني بر معنويت در
کار تاثير دارد.

با توجه به مباني نظري و تجربي ،مدل مفهومي و
فرضيههاي پژوهش به شکل زير ارائه ميگرد.

فرضيه هشتم :عدالت سازماني بر عزت نفس
سازماني تاثير دارد.
فرضيه نهم :رهبري معنوي بر عزت نفس سازماني

فرضيه اول :رهبري معنوي بر معنويت در کار به

با ميانجي گري عدالت سازماني تاثير دارد.

طور مستقيم تاثير دارد.
فرضيه دوم :رهبري معنوي بر معنويت در کار به
طور غير مستقيم با ميانجي گري متغير عدالت سازماني
تاثير دارد.

مراوده ای

توزیعی

رویه ای
چشم انداز
نوع دوستی

عدالت
کار معنی دار
اجتماعی بودن

ایمان /امید
رهبری

معنویت

معناداری

معنوی

همسویی ارزش

عضویت
تعهد سازمانی
عزت نفس
بازخورد

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش
(منابع مدل مفهومي شامل :مدل رهبري معنوي فراي  2005با هفت بُعد ،مدل معنويت در محيط کار ميليمن  2003با سه بُعد،
مدل عدالت سازماني مورهن و نيهوف 1993با سه بُعد و عزت نفس سازماني پيرس و همکاران  1989ميباشد).
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عاملي مورد سنجش واقع ميگردد .روايي همگرا با

روش شناسي پژوهش
اين تحقيق با هدف کاربردي و با روش توصيفي –

معيار ) )AVEو روايي واگرا با جدول فورنل و الرکر

همبستگي با استفاده از مدل يابي معادالت ساختاري

ارزيابي شد .براي ارزيابي برازش بخش ساختاري از

است که ساختار علَي مستقيم و غير مستقيم متغيرها را

ضرايب معناداري ( Zمقادير  ،)T – valuesمعيار R

بررسي ميکند .جامعه آماري اين تحقيق حدودا 1160

 Squaresيا  ،R2معيار،) Q2 (stone- Geisler criterion

از دبيران شهرستان نقده ميباشند که با استفاده از روش

معيار اندازه تاثير (  ،)f2آماره شدت تاثيرميانجي ()VAF

نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده و براساس نتايج

و معيار GOFبراي برازش مدل کلي مورد بررسي قرار

حاصل از فرمول کوکران ،اندازه ي نمونه  289نفر

گرفت .براي بخش آمار توصيفي از نرم افزار spss23

انتخاب شده است.

استفاده شده است.

جهت سنجش سازه رهبري معنوي از پرسشنامه
فراي و همکاران ( )2005با پايايي ( ،)0/93شامل ابعاد

برازش مدل اندازه گيري :معيارهاي پايايي شاخص

عضويت ،تعهد و بازخورد) ،براي سازه معنويت در کار

همبستگي شاخصهاي يک سازه با آن سازه محاسبه

از پرسشنامه ميليمن و همکاران ( )2003با پايايي

ميشود ،مالک براي مناسب بودن بارعاملي برابر يا

( ،)0/84شامل ابعاد (کار معني دار ،اجتماعي بودن و

بيشتر از  0/4ميباشد .نکته مهم اينست که اگر محقق

همسويي با ارزشهاي سازمان) ،پرسشنامه عدالت

پس از محاسبه بار عاملي بين سازه و شاخصهاي آن

سازماني براساس مدل نيهوف و مورهن ( )1993با

با مقاديري کمتر از  0/4مواجه شد ،بايد آن شاخصها

پايايي ( )0/88شامل سه بُعد (عدالت مراوده اي،

را اصالح نموده يا از مدل پژوهش خود حذف کند

عدالت توزيعي و عدالت رويه اي) و پرسشنامه عزت

(داوري ،رضازاده .)80 :1395 ،در جدول ،1بعد از

نفس سازماني پيرس و همکاران ( )1989با پايايي

حذف سوال  4مربوط به مولفه عشق به نوع دوستي،

( )0/88تدوين شده است .آمار استنباطي ،پايايي و

سوال  13مربوط به مولفه عدالت توزيعي ،سوال 7

روايي در روش مدل يابي معادالت ساختاري SMART

مولفه اجتماعي بودن و سوال  16مربوط به مولفه

 ،PLS3شامل بخش اندازه گيري و بخش مدل

همسويي با ارزشهاي سازماني به دليل بارعاملي پايين

ساختاري ميباشد .براي بررسي برازش مدل اندازه

حذف شدند ،بقيه شاخصها بارهاي عاملي  0/4به

گيري از پايايي شاخص ،روايي همگرا ،روايي واگرا

باالتر دارندکه نشان از مناسب بودن اين معيار و پايايي

استفاده شد .پايايي شاخص توسط سه معيار شامل

مدل اندازه گيري دارد.

آلفاي کرونباخ ،پايايي ترکيبي () crيا rhoو ضرايب بار
جدول :1مقادير بارعاملي ،آلفاي کرونباخ ،پايايي ترکيبي و AVE
شاخص

بار عاملي

L1

0/80

L2

0/85

L3

0/83

L5

0/66

L6

0/60

L7

0/79

بَعد

آلفا

پايايي ترکيبي

چشم انداز

0/77

0/86

عشق به نوع دوستي

0/80

0/86

AVE

0/68

0/56
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(چشم انداز ،نوع دوستي ،ايمان و اميد ،معناداري،

بارعاملي :بارهاي عاملي از طريق محاسبه ميزان
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L8

0/83

L9

0/84

L10

0/77

L11

0/84

L12

0/82

L13

0/86

L14

0/86

L15

0/83

L16

0/87

L17

0/78

L18

0/80

L19

0/87

L20

0/86

L21

0/84

L22

0/68

L23
L24
L25

ايمان /اميد

معنا داري

عضويت

تعهد سازماني

0/74

0/81

0/75

0/83

0/85

0/89

0/86

0/89

0/66

0/73

0/67

0/67

0/89
0/91
0/73

باز خورد

0/80

0/88

0/72

J1

0/87

عدالت رويه اي

0/90

0/92

0/67

J2

0/86

J3

0/76

J4

0/80

J5

0/86

J6

0/73

J7

0/87

J8

0/91

J9

0/86

J10

0/90

J11

0/75

J12

0/71

J14

0/50

J15

0/80

J16

0/90

J17

0/81

J18

0/47

J19

0/75

J20

0/99

D1

0/78

D2

0/78

D3

0/80

D4

0/83

D5

0/84

D6

0/79

D7

0/54

D8

0/51

D9

0/71

D10

0/43

S1

0/76

S2

0/75

S3

0/72

S4

0/75

S5

0/73

S6

0/71

عدالت توزيعي

عدالت مراوده اي

عزت نفس سازماني

0/91

0/86

0/89

0/93

0/90

0/90

0/70

0/56

0/51

عزت نفس سازماني

کار معني دار

0/83

0/88

0/54
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S8

0/40

S9

0/63

S10

0/89

S11

0/89

S12

0/80

S13

0/82

S14

0/90

S15

0/49

S17

0/84

S18

0/91

S19

0/59

S20

0/67

S21

0/91

اجتماعي بودن

0/84

هم سويي با ارزشهاي سازمان

0/89

0/88

0/58

0/60

0/91

براي سنجش پايايي و سنجه اي مناسب براي ارزيابي

معيار واقعي تر و دقيق تري نسبت به آلفاي کرونباخ

پايداري دروني (سازگاري دروني) محسوب ميگردد.

دارند (داوري ،رضازاده .)80 :1395 ،در جدول شماره

آلفاي کرونباخ باالتر از 0/7نشانگر پايايي قابل قبول

 1مقادير باالي  0/8در همه سازهها نشان از پايداري

است (داوري ،رضازاده .)79 : 1395آلفاي کرونباخ هر

دروني مناسب مدل اندازه گيري دارد .براي محاسبه

کدام از مولفهها و سازهها در جدول ،1نشان از مناسب

 CRسازههاي مرتبه دوم در ابتدا واريانس خطاي اندازه

بودن اين معيار و پايايي مدل دارد.

گيري مربوط به سازههاي مرتبه اول را محاسبه

پايايي ترکيبي ( :)CRدر صورتي که مقدار CR

براي هر سازه باالي  0/7باشد نشان از پايداري دروني
=0/76
= 0/91

ميکنيم .نتايج محاسبه دستي پايايي ترکيبي براي
سازههاي مرتبه دوم به شکل زير به دست آمد.
(=4/53عدالت

(0/63+0/79+0/71)2

) 5/99 (0/63+0/79+0/71)2 + (0/60+0/37 +0/49

30/140
(0/73+0/80+0/87+0/78+/.80+./81+0/70)2
(0/73+0/80+0/87+0/78+0/80+0/81+0/70)2+ (0/46+0/36+0/24+0/39+0/36+0/34+0./51) 32/800
(0/86+0/81+0/57)2
5/01

= 6/28 = 0/80

)(0/86+0/81+0/57)2+ (0/26+0/34+0/67

=(رهبري

سازماني)CR
معنوي)CR

= (معنويت در کار)

CR

روايي همگرا :معيار دوم براي برازش مدل اندازه

رهبري معنوي ،عدالت سازماني و معنويت در کار از

گيري ،معيار  AVEميباشد که ميزان همبستگي يک

مربع ضرايب بار عاملي شاخصهاي مربوط به هر بُعد

سازه با شاخصهاي خود را نشان ميدهد و مقدار

به شکل زير محاسبه ميشود.

بحراني آن عدد  0.5است .به عبارتي  AVEباالي 0/5
روايي همگراي قابل قبول رانشان ميدهد (التان،
هينكي؛ نورآينا ،رملي .)2017 ،در مورد سازههاي
مرتبه دوم و باالتر معيار  AVEبراي اين سازهها بايد
به صورت دستي و جداگانه گزارش شوند (داوري،
رضازاده .)88 ،1395 ،درجدول شماره 1مقاديرAVE

مربوط به هر مولفه نشانگر برازش مناسب مدل اندازه
گيري است .مقادير اشتراکي براي سازههاي مرتبه دوم

2

2

2

2

2

2

،)0/80( ،)0/87( ،)0/78( ،)0/80( ،)0/81( ،) (0/69
2

(=)0/74مولفههاي رهبري معنوي

 =)0/63( 2 ،)0/79( 2 ،)0/71( 2مولفههاي عدالت سازماني
=)0/86( 2 ،)0/81( 2 ،)0/57( 2مولفه معنويت در کار

=0/51+0/64+0/75+0/60+0/64+0/65+0/47
=0/60
7
= 0/503

0/39+0/62+0/50

= 0/573

معنوي)

AVE

= ) عدالت سازماني) AVE

3
0/74+0/66+0/32
3

)رهبري

=) معنويت در

کار) AVE
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آلفاي کرونباخ :آلفاي کرونباخ معياري کالسيک

مناسب براي مدل اندازه گيري دارد .مقادير  CRسازهها
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جدول ) : 2روايي واگرا)
اجتماعي بودن

ايمان /اميد

بازخورد

تعهد سازماني

عدالت توزيعي

عدالت رويه اي

عدالت مراوده اي

عزت نفس سازماني

عشق به نوع دوستي

عضويت

معناداري

همسويي با ارزش سازمان

چشم انداز

کار معني دار
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اجتماعي بودن

0/76

ايمان /اميد

0/72

0/81

بازخورد

0/35

0/45

0/85

تعهدسازماني

0/45

0/57

0/66

0/82

عدالت توزيعي

0/22

0/25

0/30

0/26

0/84

عدالت رويه اي

0/18

0/28

0/17

0/24

0/82 0/27

عدالت مراوده

0/25

0/19

0/26

0/27

0/75 0/17 0/33

عزت نفس

0/29

0/36

0/45

0/44

0/71 0/40 0/15 0/35

نوع دوستي

0/19

0/77

0/40

0/46

0/75 0/27 0/15 0/15 0/18

عضويت

0/44

0/63

0/52

0/66

0/82 0/49 0/37 0/28 0/31 0/33

معناداري

0/44

0/61

0/54

0/64

0/85 0/66 0/46 0/39 0/25 0/21 0/32

همسويي با ارزش سازمان

0/15

0/30

0/19

0/21

0/78 0/22 0/26 0/16 0/22 0/30 0/38 0/22

چشم انداز

0/73

0/75

0/30

0/41

0/83 0/22 0/39 0/45 0/74 0/23 0/11 0/20 0/22

کار معني دار

0/62

0/63

0/36

0/47

0/74 0/75 0/26 0/41 0/44 0/59 0/64 0/26 0/21 0/30

روايي واگرا :سومين معيار سنجش برازش مدل اندازه

ساختاري در يک پژوهش ،ضرايب  R2مربوط به

گيري در  PLSشامل روايي واگرا ميباشد .در مدل

متغيرهاي درون زاي مدل است که نشان از تاثير يک

يابي معادالت ساختاري روايي واگرا با استفاده از

متغير برون زا بر يک متغير درون زا دارد و سه مقدار

روش فورنل و الرکر سنجيده شد .روايي واگر در

 0/33 ،0/19و  0/64به عنوان مالک براي مقادير
2

ماتريس فورنل و الرکر ميزان همبستگي يک سازه با

کوچک ،متوسط و قوي  Rدر نظر گرفته ميشود

شاخص هايش در مقايسه رابطه آن سازه با ساير

(داوري ؛رضازاده .)146 :1395 ،با توجه به خروجي

سازهها مشخص ميکند (داوري ،رضازاده .)85 :1395:

حاصل از فرمان  ،PLS Algorithmدر جدول 3
2

مطابق ماتريس جدول  ،2مقدار جذر  AVEتمامي

مقادير  Rمشخص شده است .تاثير متغير برون زاي

متغيرهاي مرتبه اول از مقدار همبستگي متغيرها با

رهبري معنوي بر متغير درون زاي معنويت در کار،

يکديگر بيشتر است که اين امر روايي واگراي مناسب

عدالت سازماني و عزت نفس سازماني به ترتيب معادل

و برازش خوب مدل اندازه گيري را نشان ميدهد.

 0/17 ،0/47و  0/27ميباشد .که حکايت از برازش
مناسب مدل ساختاري دارد.

يافته ها

معيار اندازه تاثير (  :)f2توسط کوهن ( )1988معرفي

معيار  R2يا ( R Squaresتاثير يک متغير برون زا بر

شد که شدت رابطه ميان سازههاي مدل را تعيين ميکند.

يک متغير درون زا) :دومين معيار براي برازش مدل

هرچه اين معيار بيشتر باشد شدت باالي تاثير را نشان
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ميدهد .مقادير  0/15 ،0/02و  0/35به ترتيب نشان از

فرضيههاي تحقيق در شکل  ،3بررسي فرضيههاي

اندازه تاثير کوچک ،متوسط و بزرگ يک سازه بر سازه

پژوهش ارائه شده است.

ديگر است .ميزان تاثير متغيرها بر يکديگر در جدول3

 )3برازش مدل کلي ( :)GOFاين معيار مريوط به

آورده شده است که نشان از برازش مناسب مدل

بخش کلي مدلهاي معادالت ساختاري است .محقق

ساختاري پژوهش دارد.

ميتواند پس از بررسي بخش اندازه گيري و بخش
ساختاري مدل کلي پژوهش خود ،برازش بخش کلي

جدول  :3نتايج برازش مدل ساختاري
مسير /سازه

R2

Q2

2

f

( F2رهبري معنوي بر عدالت سازماني)

0/23 0/04 0/17

( F2رهبري معنوي برعزت نفس سازماني)

0/12 0/10 0/27

( F2عدالت سازماني بر معنويت در کار)

0/04 0/14 0/44

( F2عزت نفس سازماني بر معنويت در کار)

0/09 0/14 0/47

( F2عدالت سازماني بر عزت نفس سازماني)

0/11 0/10 0/27

ميشود:
R2

× GoF = √Communalities

 Communalitiesميانگين مقادير اشتراکي هر سازه
ميباشد و  R2نيز مقدار ميانگين مقادير R Square

سازههاي درون زاي مدل است .مقاديراشتراکي

معيار  :)stone – Geisler criterion( Q2اين معيار،

متغيرهاي پنهان مرتبه اول در جدول زير به عنوان

شدت قدرت پيش بيني مدل در مورد سازههاي درون

خروجي نرم افزار حاصل شده .نکته حائز اهميت اين

زا که شاخص هايي از نوع انعکاسي دارند را مشخص

است که نبايد مقادير اشتراکي متغيرهاي پنهان مرتبه

ميسازد و مقدار آن شامل  0/15 ،0/02و  0/35که به

دوم را در محاسبه دخيل نمود (داوري؛رضازاده:1395 ،

ترتيب قدرت پيش بيني کوچک ،متوسط و قوي

 .)96براي محاسبه تاثير متغير برون زا بر متغير درون

ميباشد (داوري ؛رضازاده .)96 :1395 ،مطابق جدول

زا ،تمامي متغيرهاي پنهان درون زاي مدل اعم از مرتبه

3حاصل از فرمان  ،Blindfoldingقابليت پيش بيني

اول و دوم مد نظر قرار ميگيرد و مقادير ميانگين آنها

مدل براي متغيرهاي ميانجي و برازش مناسب مدل

محاسبه ميگردد (داوري ؛رضازاده.)184 :1395 ،

ساختاري را نشان ميدهد.

GoF = √0/347 × 0/742 =0/ 507

بررسي ضرايب معناداري ( Zمقادير )T-values
فرضيه ها :در برازش مدل ساختاري با استفاده از
ضرايب معناداري  ،Zمقدار اين ضرايب در خروجي
فرمان  Bootstrappingاگر از  1/96بيشتر باشد ميتوان
در سطح اطمينان  %95معنادار بودن مسير را تاييد
ساخت (داوري ،رضازاده  .)154 :1395:در مدل زير
ضريب معناداري مسير ميان متغير رهبري معنوي با
معنويت در کار ،عدالت سازماني و عزت نفس
سازماني حاکي از معني دار بودن تاثير رهبري معنوي
بر متغير وابسته و ميانجي در سطح اطمينان %95
ميباشد که منجربه تاييد فرضيهها ميشود .نتايج

با توجه سه معيار  0/25 ،0/01و  0/36به عنوان
مقادير ضعيف ،متوسط و قوي براي برازش مدل کلي،
حاصل شدن عدد  0/507نشان از برازش مناسب و
تاييد مدل دارد.
بررسي ضرايب استاندارد شده مسيرهاي مربوط به
فرضيه ها
ضريب معناداري مسير ميان رهبري معنوي با
متغيرهاي پنهان نشان داد که تاثير رهبري معنوي بر
معنويت در کار ،عدالت سازماني و عزت نفس
سازماني مثبت و معنادار است .ضريب استاندارد شده
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( F2رهبري معنوي بر معنويت در کار)

0/97 0/14 0/ 47

را نيز کنترل نمايد .اين معيار طبق فرمول زير محاسبه
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مراوده ای

رویه ای

توزیعی

چشم انداز

0/79(20/6
)

کار معنی دار

نوع دوستی

عدالت
ایمان /امید
0/63(12/
)21

معنویت

معنوی

0/30(4/34
)

اجتماعی بودن

0/81(2
)2

رهبری

معناداری

همسویی ارزش

عضویت
عزت نفس

تعهد
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سازمانی
بازخورد

شکل :3مدل نهايي حاصل از خروجي نرم افزار
جدول :4بررسي فرضيههاي پژوهش
ضريب مسير

آماره

t

نتيجه آزمون

فرضيه
 . 1رهبري معنوي تاثيرمستقيم و معناداري بر معنويت در کار دارد.

0/63

12/21

تائيد فرضيه

 . 2رهبري معنوي تاثير معناداري بر عدالت سازماني دارد.

0/42

7/06

تائيدفرضيه

 .3رهبري معنوي تاثير معناداري بر عزت نفس سازماني دارد.

0/33

4/44

تائيد فرضيه

 .4عدالت سازماني بر معنويت در کار تاثير دارد.

0/14

4/34

تائيد فرضيه

 .5عزت نفس سازماني بر معنويت در کارتاثير دارد.

0/18

3/02

تاييد فرضيه

 .6عدالت سازماني بر عزت نفس سازماني تاثير دارد.

0/30

3

تاييد فرضيه

مسير ميان متغيرهاي برون زاي رهبري معنوي با

نقش ميانجي براي هر دو متغير عدالت سازماني و

متغيردرون زاي معنويت در کار بيانگر اين مطلب است

عزت نفس سازماني قابل قبول است.

که  63درصداز تغييرات متغير معنويت در کار به طور

همچنين نقش ميانجي عدالت سازماني براي تاثير

مستقيم توسط رهبري معنوي تبيين ميشود .با توجه به

رهبري معنوي بر عزت نفس سازماني با توجه به تاييد

مدل نهايي حاصل از خروجي نرم افزار در شکل،3

مسيرهاي 2و  6قابل قبول است.

جدول بررسي فرضيههاي پژوهش در جدول  4ارائه
شده است.

براي تعيين شدت متغير ميانجي تحقيق از آماره
واريانس محاسبه شده  VAFاستفاده ميشود که

براي بررسي نقش ميانجي متغيرهاي عدالت

مقداري بين  0و  1را اختيار ميکند و هرچه اين مقدار

سازماني و عزت نفس سازماني باتوجه به تاييد تاثير

به يک نزديک باشد نشان از تاثير قوي متغير ميانجي

مسيرهاي 2و 4براي ميانجي گري عدالت سازماني3 ،و

دارد و طبق فرمول زير محاسبه ميشود.

 5براي ميانجي عزت نفس سازماني درجدول  5وجود

0/42∗0/14

𝐵∗𝐴

VAF= (𝐴∗𝐵)+𝐶 = (0/42∗0/14)+0/63 = 0/085
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حاصل شدن  0/085به اين معنا است که  0/085از
اثر کل رهبري معنوي بر معنويت در کار با ميانجي
گري متغير عدالت سازماني تبيين ميشود.
اين مقدار براي متغير ميانجي عزت نفس سازماني
نيز به شکل زير است.

0/33∗0/18

𝐵∗𝐴

VAF= (𝐴∗𝐵)+𝐶 = (0/33∗0/18)+0/63 = 0/086

فرضيه دوم :متغير رهبري معنوي به طور غي ر
مستقيم با ميانجي گري عدالت سازماني به ميزان 0/05

بر

معنويت

در

کار

تاثير

دارد

(ضريب

مسير .)0/14*0/42که با نتايج تحقيق ،بارخدا و
همکاران ( )1396مبني بر اينکه اثر رگرسيوني مستقيم
رهبري معنوي بر معنويت در کار برابر با ( ،)./67اثر

يعني  0/086از اثر کل رهبري معنوي بر معنويت

رگرسيوني غيرمستقيم آن برابر با ( )0/13و اثر

در کار با ميانجي گري متغير عزت نفس سازماني تبيين

رگرسيوني کلي رهبري معنوي بر معنويت در کار برابر

ميشود.

با ( )0/80بود .بنابراين ميتوان گفت که عوامل

بحث و نتيجه گيري
کار خود را انجام ميدهند ،چرا که اهميت کار براي
آنها قابل درک است و کارکنان احساس مفيـد بـودن
در سازمان را دارند .هنگـامي کارکنـان بـا ارزشهاي
سازمان همسو هستند ،خود را عضوي از سـازمان
ميدانند و ارزشهاي سـازمان براي آنان مهم و
ارزشمند هست .احساس همبستگي با ديگران
(اجتماعي بودن)يکي از مهمترين ابعاد معنويت در
محيط کار است که نقش مهمي در سالمت ذهن و
روان دارد.
فرضيه اول :رهبري معنوي تاثيرمستقيم و معناداري
بر معنويت در کار با ضريب مسير  0/63و مقدار
 T=12/21دارد .يافته اين تحقيق با مطالعه غفاري و
رستم نيا ( )1395مبني بر اينکه مولفه رهبري معنوي با
انگيزش مبتني بر معنويت رابطه مثبت و معناداري دارد
و اين دو مؤلفه نيز بر رضايت شغلي و عملکرد
سازماني اثرگذار است ،همسويي هايي را نشان ميدهد.
همچنين فراي و اسلوسم ()2008در مطالعه خود نشان
دادند رهبري معنوي از طريق ترسيم ايمان به يک
چشم انداز و فرهنگ تعالي ،بصورت مثبت و شايان
توجهي بر رفاه معنوي و متغيرهاي عملکرد سازماني و
توانمندي کارکنان تاثير ميگذارد که با نتايج همخواني
دارد .بنابراين با تقويت رهبري معنوي ،ميتوان
معنويت در محيط کار را بهبود بخشيد.

در کار دبيران تاثير دارد و عدالت سازماني نقش
ميانجي در رابطه بين عوامل ساختاري رهبري معنوي و
معنويت در کار دبيران دارد .همسو ميباشد .در واقع
عدالت بيشتر ،باعث ميشود کارکنان فکر کنند که رفتار
عادالنه اي وجود دارد.
فرضيه سوم :متغير رهبري معنوي به طور غي ر
مستقيم با ميانجي گري عزت نفس سازماني به ميزان
 0/06بر معنويت در کار تاثير دارد (ضريب
مسير .)0/18*0/33اين يافته با نتايج تحقيق گيالني و
همکاران ( )1394و گل وردي ( )1392که در آن رابطه
معنويت در محيط کار با عزت نفس سازماني تاييد
شده هم راستا ميباشد.
فرضيه چهارم :تاثير متغير رهبري معنوي بر عدالت
سازماني با ضريب مسير  0/42و مقدار  T=7/06تاييد
شد.اين يافته با تحقيق با خدا و همکاران ( ،)1396تقي
زاده و شکري ( )1392و لوييس دبيلو فراي وهمکاران
( )2011و ماروين و مارشال ( )2003هم راستا
ميباشد.
فرضيه پنجم :تاثير متغير رهبري معنوي بر عزت
نفس سازماني با ضريب مسير  0/33و مقدار T=4/44

تاييد شد .با تأييد تأثير رهبري معنوي بر عزت نفس
سازماني ،ميتوان اذعان کرد که نگرش مديران به
معنويت ،ميتواند به عزت نفس کارکنان در سازمان
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وقتي کار براي کارمندان معني دار است ،با اشتياق
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کمک نموده ،در نتيجه بهبود در عملکرد کلي سازمان

از طريق متغير ميانجي عدالت سازماني ،به ميزان ،0/10

از اين طريق ،قابل انتظار است.

( )0/30*0/33بر عزت نفس سازماني تاثير دارد.

فرضيه ششم :تاثير متغير عدالت سازماني بر

همچنين با تاييد مقدار  Tدر هر دو مسير که بيشتر از

معنويت در کار با ضريب مسير  0/14و مقدارT=3

 1/96ميباشد تاثير غير مستقيم رهبري معنوي بر عزت

تاييد شد .بايد به بحث معنويت در محيط توجه جدي

نفس سازماني از طريق متغبر ميانجي عدالت سازماني

داشته و براي بهبود آن تالش کرد .پايبندي به اصول و

در سطح اطمينان  %95تاييد ميگردد.

فلسفه اعتقادي باعث معنويت ،وفاداري و همبستگي با
ارزشهاي معنوي سازمان وصيانت از آن ميگردد.

پيشنهادات
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هنگامي که فرد به خدا اعتقاد دارد و آن را در تمام

رهبري معنوي ميتواند انگيزش نسبت به معنويت

مراحل کاري و محيط کار حاضر و ناظر ميداند ميزان

در محيط کار را افزايش دهد ،دبيران بايد با فراگيري و

خدمت به هم نوع نيز افزايش مييابد .دراين راستا

اجراي مولفههاي رهبري معنوي در محيط کارشان،

آموزههاي ديني و معنويت در محيط کار بايد بين

توانمندي ،معنويت و انگيزش را در دانش آموزان خود

کارکنان سازمان تقويت شود.

را تقويت کنند چرا که ترسيم اهداف و چشم انداز

فرضيه هفتم :تاثير عزت نفس سازماني بر معنويت

براي فراگيران در مدارس منجر به ايجاد تصوير مثبت

در کار با ضريب مسير  0/18و مقدار T=3/02تاييد

از آينده و احساس شايستگي و موثر بودن تالش

شد.احساس مفيد بودن يکي از مهم ترين شاخصهاي

هايشان در رسيدن به اهداف شخصي و ملي خواهد

عزت نفس سازماني است و اين امر زمانيکه با ايمان و

شد.

اميد گره خورده باشد عاملي براي کار معنوي در

کارکنان و معلمان ،اگر احساس کنند که نسبت به

سازمان خواهد بود .با تاييد تاثير عزت نفس سازماني

آنها و نيازهايشان توجه نشان داده ميشود و از

بر معنويت در محيط کار ميتوان با تقويت عزت نفس

زحماتي که در جهت پرورش نسل آينده ميکشند

کارکنان به لحاظ ارزشهاي معنوي ،معنويت در محيط

قدرداني ميشود و داراي جايگاه مهم و ارزشمندي در

کاري را تقويت کرد.

جامعه و سازمان هستند ،خود را بيشتر وقف اين مهم

فرضيه هشتم :تاثير عدالت سازماني بر عزت نفس
سازماني با ضريب مسير  0/30و مقدار  T=4/34تاييد

خواهد کرد و عزت نفس آنها افزايش خواهد يافت ،لذا
سازمان در اين راستا بايد تالش بيشتري بکند.

شد .بي عدالتي اثرات منفي در کارکنان يک سازمان

رهبري معنوي در ايجاد محيط عدالت محور براي

ميتواند داشته باشد ،چرا که تالش نيروي انساني و

دبيران و دانش آموزان نقش بسيار مهمي دارد .دبيران

بهبود عملکرد را تحت الشعاع قرار ميدهد و موجب

با شناسايي و تقويت استعدادهاي درخشان و توسعه

تضعيف روحيه کارکنان و تنزل روحيه تالش و فعاليت

صفات انساني از جمله ايمان و اميد ،عشق به نوع

در آن ميشود ،با توجه به تاييد تاثير عدالت سازماني

دوستي ،روابط انساني سالم و غيره در دانش آموزان،

بر عزت نفس سازماني ،رعايت عدالت سازماني رمز

افرادي با صفات رهبري معنوي را براي آينده پرورش

توسعه و پيشرفت سازمان وکارکنان و تقويت عزت

دهند.

نفس کارکنان خواهد بود.
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