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 چکیده 

ارائه مدلی برای بهبود و ارتقاء رهبری معنوی در مدیریت  منظوربهو کمی بوده و  این پژوهش از نوع کاربردی

که با استفاده از روش  نفر(  13155)نفر از معلمان این مدارس 573در میان مدارس ابتدایی شهر تهران 

 ظراننصاحبنفر از   15( انتخاب شدند و تعداد ایمرحلهچند  ایخوشهو  ایطبقهترکیبی) گیرینمونه

 هادادهبه اجرا درآمد. برای گردآوری با استفاده از روش هدفمند انتخاب گردیدند،  وپرورشآموزشمدیریت و 

روایی صوری آن از طریق اجرای آزمایشی و روایی محتوایی بر از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد و 

پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای اساس قضاوت خبرگان و مرور جامع ادبیات انجام پذیرفت. پایایی 

، از تکنیک دلفی و کدگذاری باز و  بخش کیفیدر  هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه/.( محاسبه شد. 53کرانباخ )

های از آزمون نرمال بودن دادهتوصیفی از درصد، میانگین و انحراف معیار و برای  صورتبه،  بخش کمی در

، تأییدیاما در روش استنباطی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و ه شد. اسمیرنوف بهره گرفت-کولموگروف

شد. با توجه به نتایج پژوهش، به انجام معادالت ساختاری  سازیمدلو  اینمونهآزمون تی زوجی و تک 

 6شاخص(، معناداری)شامل  15شاخص(، تعهد سازمانی)شامل  11ایمان)شامل  یمؤلفه 4ترتیب اهمیت 

 اند که دارای برازش مطلوبی بودند.  قرارگرفته تائیدشاخص( شناسایی و مورد  11شامل شاخص( و تقوا)
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 مقدمه

اساس و زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر  عنوانبه وپرورشآموزش   

و بیشترین بودجه  شودمیصنعت رشد قلمداد  عنوانبه، که امروزه در اغلب کشورها جامعه است

از  توجهیقابلبخش  کهازآنجایی. دهدمیدولتی را پس از امور دفاعی به خود اختصاص 

یک نظام اجتماعی  عنوانبه، مدارس گیردمیدر مدارس صورت  وپرورشآموزش هایفعالیت

ی برخوردار است. مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه حساس و مهم، از جایگاه خاص

سالم و پویایی  هایسازماناست به نحو احسن انجام دهند که  هاآنخطیری را که بر دوش 

نیاز به معنویت نیز همانند نیازهای احساسی، ذهنی و   (.Karimi & Sheshpari, 2012)باشند

در قرن  هاسازماناحیای چنین نیازهایی،  منظوربه. باشدمیفیزیکی یکی از نیازهای عمده انسان 

متعالی برخوردار  هایارزشبیست و یکم به نوع جدیدی از رهبران نیازمندند که از صداقت و 

 :Wang & Hsieh, 2013)بهتر خدمات برانگیزانند یارائهباشند و بتوانند کارکنان را در جهت 

سنتی رهبری دیگر  هایمدلاست،  دادهرویط کار با تغییر و تحوالتی که در جامعه و محی (615

جدید رهبری بیش از  هایمدلپاسخگوی نیازها و الزامات عصر و دوره حاضر نیستند و نیاز به 

ضعف کارآیی و  (.Joudy Shahabad & Rezaei, 2015: 22)خوردمیهر زمان دیگری به چشم 

 برتکیهرهبری آموزشی و  جایبه، تسلط کارکرد مدیریت آموزشی هافعالیتاثربخشی در 

، وپرورشآموزشدر بخش مدیریت  شدهمطرح هایضعف عنوانبهساختاری و آمرانه  هایسبک

  Lee G. Bolman & Torrence E. Deal. چنانکهباشدمی ترکلیوابسته به این مسائل  عمدتاً

خاص و تالش  ایههدفمدارس به داشتن (: Hanifi & sani & vajargah, 2010: 50)اندگفته

متعالی نیازمندند. مسائلی که تنها با یک رهبری صحیح تحقق  هایآرمانخارج از چهارچوب و 

 .شودمیاحساس  ازپیشبیشو مسائلی که نیاز به آن در مواقع بحرانی یا تحول  یابدمی

ن که پژوهشگر را به انجام این موضوع ترغیب نموده است، درگیری مدیرا ایمسئله ترینمهم

 یهدرزمین شاناصلیاز وظیفه  هاآنمدارس کشور در امور اجرایی مدارس و غفلت جدی 

عملیاتی  هایشیوهاز   گیریبهره یهدرزمینآنان  سردرگمیمدیریت و رهبری آموزشی و نیز 

، سازماندهی، کنترل، هدایت و رهبری از  ریزیبرنامه" کهدرحالیرهبری در مدارس است. 

. مدیریت هر سازمان از الگوهای رفتاری پایداری دیآیم حساببهمدیریت  وظایف مهم و کلیدی

 & Nekoei Moghadam & Beheshtifar) "کنندیمدر هدایت و رهبری کارکنان استفاده 

Saljughi, 2007:38) . مدیریت در مدارس کشور با الهام از رویکردهای سنتی، برابر با پیشبرد

 طوربهآنچه از معنای مدیر ". نظیر گرددیمایی مدارس قلمداد امور و رفع موانع و مشکالت اجر
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، سعی دارد وضعیت  پردازدیم، فردی است که بیشتر به اداره امور جاری شودمیسنتی مستفاد 

از  کندیمو در بهترین وضعیت ممکن کوشش  کندینمموجود را حفظ کند، از تغییر استقبال 

 کهدرحالیانجام دهد.  یدرستبهوگیری کند و کارها را ایجاد تنش، ناآرامی و بروز مشکل جل

 هاآن برتکیهکه با  رادار استخاصی  یهایژگیوو  هامهارت،  هایتوانمندرهبر فردی است که 

و حتی برای  کندیمجستجوگر، نوجو، نوآور، متعهد به پیشرفت و رشد است، از تغییر استقبال 

 وپرورشآموزشرویکرد و برنامه جدید  .Raeis Dana, 2008: 25)").کندیم ریزیبرنامهآن 

عام برای ایجاد تحول در  طوربهخاص و مطالبه سیاسی و اجتماعی جامعه  طوربه

، در عین نبود یک مدل روشن علمی، از مسائلی است که باید به آن پرداخته وپرورشآموزش

عالی مدیریت آموزشگاهی در مدیریت مدارس)نظیر طرح ت ٔ درزمینه ییهاطرح باوجودآنکهشود. 

تمامی مدارس کشور  و طرح تدبیر  برای اجرا در مدارس ابتدایی( از سوی وزارت 

انجام نپذیرفته و اثر  هاآناثربخشی  ٔ درزمینه یامطالعهاست، ولیکن  شدهابالغ وپرورشآموزش

در کتاب  Philip H. Coombs (9191)که  طورهمانمشاهده نگردیده است.  هاآنروشنی از 

اتفاق  وپرورشآموزشکه اگر قرار است تحولی در  داردیمبحران جهانی تعلیم و تربیت بیان 

آغاز گردد، الزم است، امروز که بحث تحول از  وپرورشآموزشبیافتد، این تحول باید از مدیریت 

 یهارده، به مدیریت و رهبری آموزشی در تمامی دیآیم حساببهمباحث جدی در کشور 

بنابراین اگر قرار بر این باشد که  در مدیریت مدارس توجه جدی به عمل آید. ژهیوبهیریتی مد

 هاآنجز تمرکز بر روی مدارس و مدیریت  یاچارهصورت پذیرد،  وپرورشآموزشتحول در 

کانون اصلی تربیت وجود ندارد. چنانچه مدیران مدارس از آگاهی و بینش الزم برخوردار  عنوانبه

 درآمدهمتعددی در مدارس به اجرا  یهاطرح اگرچه، خود مانع اصلی تحول خواهند بود. نباشند

است.  نشدهانجامولیکن مدلی که بتواند رهبری معنوی را در مدیریت مدارس تقویت نماید، 

 اندننمودهی رهبری معنوی مدلی را ارائه  ٔ درزمینه شدهانجام هایپژوهش یعمدههمچنین 

با ارائه مدلی برای بهبود و ارتقاء رهبری معنوی در مدیریت مدارس ابتدایی این پژوهش  ولتا

 .باشدمیرفع این کاستی  درصددشهر تهران 
 

 پژوهش: یپیشینهادبیات و 

 موردنظر هایهدف سویبهبه گروه و سوق دادن آن  نفوذاعمالرابینز ، رهبری  ازنظر

 Mirkamali & Ebrahim damandi & Elzami,201).(52 :5است

Max De Pree  گویدمی "رهبری هنر است"در کتاب خود با عنوان(Kohi Rostami& 

Pourkhalil, 2015: 412 :) رهبر، توصیف و تبیین واقعیت و آخرین آن سپاس  مسئولیتاولین
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از پیروان است که در میان این دو، رهبر باید یک خدمتگزار و وامدار باشد، که دی پری این را 

درامروزه (.Taghizadeh & Shokri, 2015: 127)کندمیرهبری معنوی بیان  تحت عنوان

بر)مبتنیمعنویرهبریتئوری،گراتحولرویکرد باهمسوتاحدیوهانظریهسایرکنار

رهبرییشیوهاین جهانی،جدیدشرایطدرکهاستآنبراعتقادوشدهمطرحمعنویت(

پرورش برایالزمتواناییازرهبراناینباشد.شرایط متالطمدرهاسازماننجات بخشتواندمی

 & Khakdel Jelodar et al, 2016: 76 .Astin))برخوردارندکاریهایمحیطدرمعنویت

Astin  باید  تنهانهمعنویت بر رهبری از طریق پیشنهاد اینکه ، رهبران آینده  تأثیربر اهمیت

بلکه باید قادر به نشان دادن سطح باالیی از عقل  جدید مجهز باشند، هایمهارتو  بادانش

آن  معنوی رهبری ،درواقع .(yusof, 2014: 1949)کردند تأکیدعاطفی و معنوی و بلوغ باشند، 

 خود درون در انگیزه ایجاد که برای شودمی شامل را رفتارهایی و هانگرش ،هاارزش از دسته

 معنویت احساس سازمان، در و عضویت وظیفهجامان طریق از هاآن تا است الزم دیگران و شخص

 مورد در ارزشی و اخالقی مذهبی، متضمن رویکردهای ،هاسازمان اداره شیوه این البته، نمایند.

  .(Shavaran, 2014: 143)است رهبری

ارتباط مؤثر است:  چهار نوعمعنویت در کار و سازمان، پرورش حساسیت و مراقبت در برقراری  "

 و بابا همکاران)میان فردی(  فردی(، (،با خویشتن)درونفرا فردیرتباط با نیروی برتر)برقراری ا

 عیارتماممعنی بخشیدن، هدفمند کردن، بروز خود  منظوربهمحیط کاری و طبیعی)برون فردی( 

در کار و یکپارچگی با هستی در راستای بالندگی شغلی در دستیابی به کمال شغلی و انسانی در 

 ٔ درزمینه" .Rafiei et al, 2017: 160( )(Khakdel Jelodar et al, 2016: 75)شدبامیکار 

توسط فرای کاربرد بیشتری  شدهاستفادهبسیاری وجود دارد . اما مدل  هایمدلرهبری معنوی 

زیر باعث توانمندی  هایمؤلفهدر حقیقت رهبری معنوی با ("Alvani et al, 2013: 25.")دارد

 (Ghasemi & Fardin & Joudzadeh 2015: 138)"شودمیافراد 

و  اندازچشمحرکت مدرسه در قالب  سازیسادهرهبر آموزشی در  سازمانی 1اندازچشم -

برای نیل به  هابرنامهکه در مدرسه همه  ازآنپسراهنما مهارت دارد.  هایارزش

به  شیبخانسجاماثربخشی تدوین شد، باید شرایط الزم نیز در مسیر ایجاد انگیزه و 

و  سازیسادهبرای تمهید شرایط،  موردنیازمهیا شود. یکی از اقدامات  هاکوشش

ساختن نقشه راه برای عموم است. به همین منظور، نمای مطلوبی از آینده که  فهمقابل

                                                           
1 .Vision 



  5 8931تابستان دوم، شماره، هفتمدوره                                            فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

در این  هاکوششبرای هدایت  هاییچارچوبقرار است مدرسه به آن برسد و همچنین 

 (.Saki, 2016: 52)شودمیتهیه و عرضه  فهمقابلمسیر، به شکلی کوتاه و 

احساس وحدت، هماهنگی و  عنوانبه، دوستینوععشق به  :1دوستینوععشق به  -

که از طریق توجه، دلواپسی و درک و فهم خود و سایرین پدید  شودمیبهروزی تعریف 

ی مانند انسجام و یکپارچگی، صداقت و هایارزش. زیربنای این تعریف، آیدمی

، اعتماد/وفاداری، صبر و شکیبای/بردباری و مالیمت، مهربانی و محبت، گوییتراس

، سپاس و قدردانی، همدردی و تائیدتواضع و فروتنی، عفو و بخشودگی/پذیرش و 

 (.Khorshid & Gholizade, 2016: 87)دلسوزی، شجاعت، شهامت و جسارت است

اعتقادات معنوی و ایمان به کار در  گیریشکلرهبر معنوی در سازمان باعث  به کار: 2ایمان

یک محرک درونی در کارکنان ایجاد انگیزه  عنوانبهو این امر  گرددمیکارکنان 

 .(Ghasemi & Fardin & Joudzadeh 2015: 138)کندمی

که  شودمیمعناداری، یعنی اهمیت و معناداری کار از دید کارکنان باعث  :5معناداری -

ل خود داشته باشند، قدرت تحلیل شرایط و موقعیت نسبت به شغ تریبیششناخت 

باالتر  هایمسئولیت، برای پذیرش درنتیجهفعلی و آتی سازمان را افزایش دهند و 

 .Amrahi & Alizadeh & Ghalavandi, 2014: 80))داشته باشند تریبیشآمادگی 

ه ما ساختارهای فرهنگی و اجتماعی است ک دربرگیرنده: عضویت در سازمان 4عضویت -

هستیم. یک حس درک و قدردانی است که تا حد زیادی از روابط  ورغوطهدر آن 

 Fry)گیردمی نشایت هاگروهمتقابل و ارتباطات از طریق تعامل اجتماعی و عضویت در 

et al, 2011:5 .) 

در تعهد سازمانی، افراد با حس معناداری و عضویت به یکدیگر پیوند  :3تعهد سازمانی -

 هاییفرهنگیی که هاسازماندر  خواهندمیو  مانندمیسازمان وفادار خورده و به 

 . (Yaghoubi, 2016: 79) دارند، باقی بمانند دوستینوعو عشق به  هاارزشمبتنی بر 

عملکرد روزانه کارکنان و بازدیدهای  غیررسمیرهبر معنوی بایستی با ارائه  بازخورد عملکرد:

 & Ghasemi & Fardin)ملکرد آنان را فراهم آورد، امکان بازخورد عایدورهرسمی 

Joudzadeh 2015: 138): 

                                                           
1.Altruistic Love 

2 .Faith 

3 .Meaning 

4 .Membership 

5.Organizational commitment 
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به کار  وریبهرهنیز آمده است.  1و بهبود مستمر وریبهرهبا عنوان  مؤلفهاین  -

هوشمندانه تعبیر شده است. این تعریف بیانگر آن است که کافی است سازمان 

ببرد، این بهترین روش بهبود  بهینه سود ایگونهبههوشمندانه عمل کند و از منابع 

و با نوآوری همیشه  رسیمنمیبه انتها  وریبهرهاست. بهبود مستمر یعنی در  وریبهره

 (.Yaghoobi, 2016: 79)یافت توانمی وریبهرهجدید را برای افزایش  هایراه

حقیقت ذکر و یاد خدا توجه قلبی انسان به ساحت قدس الهی و توجه کامل  یاد خدا: -

 هایآموزهدر (. Atafar et al, 2013: 224)ی وجود آدمی به ذات احدیت استتمام

 یادشدهعامل گشایش و تعالی روانی  عنوانبهو یاد او  باخدااسالمی، از برقراری ارتباط 

خاص،  صورتبهو  آوردمیو سالمت بخشی بسیاری را به ارمغان  شناختیروانکه آثار 

  . )(Narouei & Salehi & Jandaghi, 2013:21گذاردمیاثر  مهار گریبر خود 
اخالص از مراتب ایمان است. اخالص یعنی اینکه انسان ظاهر و باطنش یکی  اخالص: -

باشد و همه کارهایش را فقط برای رضای خدا و تقرب به خداوند انجام دهد و از احدی 

 (Atafar et al, 2013: 224)انتظار سپاسگزاری و قدردانی نداشته باشد

فرد متوکل  تلویحاًنمایان است که  باخدافرد  یرابطهاز  ایجنبهدر توکل،  کل:تو -

باور و ایمان به قدرت، حکمت و  هاآن ترینمهمرا پذیرفته است، که  هاییفرضپیش

توکل  یرابطهاعتماد و ایمان است که  یجنبهشفقت خداوند به بندگانش است. همین 

. برای برجسته کردن همین جنبه است که کندمیمتمایز  هارابطهگونه را از انواع دیگر 

احمد نراقی در کتاب معراج السعاده، توکل را زیر باب حسن ظن به خداوند متعال  مأل

را  کنندگانتوکلباالی اعتماد است که خدا  یدرجهو به خاطر همین  دهدمیشرح 

 (. Yousefzade,2012: 4)دوست دارد

انسان باشد و  خواهدمیمه ، الزمه زندگی هر فردی است که تقوا به معنی عام کل تقوا: -

تحت فرمان عقل، زندگی و از اصول معینی پیروی کند. تقوای دینی و الهی یعنی 

دین و اصولی که دین در زندگی معین کرده، خطا و  ازنظر ازآنچهاینکه انسان خود را 

 هاآنتکب است، حفظ وصیانت کند و مر شدهشناختهگناه، پلیدی و زشتی 

 (Atafar et al, 2013: 224)نشود

پیامبران به  وسیلهبهمنبع ایمان به معاد، وحی الهی است که  ترینمهم :معاد گرایی -

خدا را شناخت و به صدق گفتار پیامبران ایمان  ازاینکهپساست. انسان  شدهابالغبشر 

                                                           
1 .Productivity and Continuous improvement 
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بلیغ و دعوت خود قرار قیامت که همه پیامبران ایمان به آن را سرلوحه ت روزبهآورد و 

 یمقدمهدر نگاه دینی، دنیا  (.Atafar et al, 2013: 224)کندمی، ایمان پیدا اندداده

آخرت است و باید خود را برای فرجام کار آماده کرد. زهد ورزیدن، امکان استفاده بهتر 

از  ترهممو  بردمیبه آن را از بین  خاطرتعلق هایشورهدلو  کندمیاز دنیا را فراهم 

تا به هدف اصلی که همان رسیدن به مکارم اخالق و  کندمیآن، فراغت بالی حاصل 

 (.Mohammadi & Mohammadi, 2011: 99)تخلق به اخالق الهی است، دست یابد

اشاره  اجمالبه هاآناست که به برخی از  شدهانجامبا عنوان رهبری معنوی  هاییپژوهش

رهبری معنوی با خودکارآمدی مدیران و کارکنان مدارس  یابطهر"پژوهشی با عنوان  :شودمی
است که نتایج  شدهانجامآرام  Batool Faghih Aram(2017) توسط "شهرری یمتوسطه

معنادار و مثبت  ایرابطهحاصل نشان داد که رهبری معنوی با خودکارآمدی مدیران و کارکنان 

رهبری معنوی و  یرابطهبررسی  باهدف Khakdel Jelodar et al(2016))دارد. مطالعه 

است. نتایج پژوهش  شدهانجامشهر اردبیل  هایبیمارستانفرسودگی شغلی در میان کارکنان 

 دارمعنی یرابطههای آن با فرسودگی شغلی این است که بین رهبری معنوی و گویه کنندهبیان

 یسرمایههبری معنوی، ر "با عنوان Khubroo et al(2017)و معکوس وجود دارد. پژوهش 

 یرابطهحاکی از  "اسالمی هایمؤلفه تأثیربا کاربست  ایمطالعهکاری،  خاطرتعلقاجتماعی و 

درصد  42درصد و با میانجیگری  45اجتماعی به میزان  یسرمایهمعنادار بین رهبری معنوی و 

 Marzooghi & Torkzadeh & Peyravinezhadکاری است. همچنین پژوهش  خاطرتعلق

تدوین و اعتبار یابی الگوی رهبری معنوی اسالمی در سازمان از منظر "با عنوان  (2015)
 یدربرگیرندهنشان داد که الگوی رهبری معنوی اسالمی مشتمل بر سه بعد بینشی  "البالغهنهج

عاطفی و  مؤلفهاعتقادی، عقالنی و تخصصی، بعد نگرشی دربرگیرنده دو  یمؤلفهسه 

. باشدمی گریهدایتمنشی و  مؤلفهبعد کنشی شامل دو  و سازیفرهنگ

Torboni(2014) برای بحران رهبری در تعلیم و  حلیراهرهبری معنوی: "پژوهشی با عنوان

انجام داده که نتایج آن بیانگر این است: نخست اینکه، رهبری  "تربیت اسالمی در اندونزی

است. دوم، رهبری معنوی مبتنی بر  رمؤثمدرسه بسیار  سازمانیفرهنگمعنوی برای ساخت 

برای  هادستتقوا، رهبری از طریق روحیه جنگندگی مقدس و رهبری کلی است. قلب، سر و 

که قادر به ایجاد  کندمی. سوم، رهبری معنوی ثابت شودمیخدمت و اطاعت خداوند استفاده 

و یادگیری خالقیت است.  مؤثر، فرایند سازمانی مدرسه مؤثر سازمانیفرهنگشامل:  مؤثرمدرسه 

. معنویت زاهدانه، باشدمی، معنویت زاهدانه)پاک( یابدمیچهارم، معنویتی که در رهبری توسعه 

یک  yusof(2192)مطالعه. گرددمیاطاعت خالصانه از خداوند است که منجر به عمل خوب 
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معنوی و  که به اثر رهبری معنوی بر روی کارکنان، سالمت دهدمیچارچوب مفهومی ارائه 

سالمت  مستقیماًکه رهبری معنوی  دهدمیاین چارچوب نشان رضایت شغلی مربوط است.  

. همچنین فرض شده است که دهدمیقرار  تأثیرمعنوی کارکنان و رضایت شغلی آنان را تحت 

و واسطه اثر رهبری بر رضایت  دهدمیقرا  تأثیررضایت شغلی را تحت  مستقیماًسالمت معنوی 

 موردبررسیرهبری معنوی را بر عملکرد واحد  تأثیرنیز   Fry et al.(2011).شودمیشغلی 

حاکی از آن بود که بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی و چهار  هاآن یمطالعه. نتایج قراردادند

میانجیگری رفاه  وسیلهبهی وجود دارد و این روابط دارمعنیشاخص عملکرد رابطه مثبت و 

 .شودمیمعنوی شرح داده 

 

 روش پژوهش

، کمی هادادهنوع  ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظرپیمایشی و  –روش انجام این پژوهش توصیفی 

 است: شدهانجامبوده که در قالب مراحل زیر 

مربوط به موضوع پژوهش در ادبیات  هایتئوریدر این مرحله ، ابتدا  :سازیمفهوم -1

رهبری معنوی احصاء گردید و  هایشاخصو  هامؤلفهو  قرارگرفته موردمطالعهمربوط، 

،  درنهایتبررسی شد و  هاآنروایی  نظرانصاحبسپس در قالب پرسشنامه دلفی از 

 مدل مفهومی شکل گرفت.

 سؤال صورتبه مؤلفهمربوط به هر  هایشاخصبرای این منظور  تهیه و تدوین ابزار: -2

 رسشنامه نهایی گردید.، در قالب پنظرانصاحبمشخص تهیه شد و پس از کسب نظر 

 موردنظرآگاهی از روایی و اعتبار پرسشنامه، ابزار  منظوربه اجرای آزمایشی پرسشنامه: -3

 اجرا و آزمون شد. هانمونهدر میان تعدادی از 

گردآوری اطالعات پژوهش، پرسشنامه در میان نمونه  منظوربه اجرای پرسشنامه: -4

 گردید.اجرا و اطالعات حاصل استخراج  موردمطالعه

ی حاصل از اجرای هادادهدر این مرحله،  :گیرینتیجهو  هاداده وتحلیلتجزیه -5

، مورد تحلیل شدهگرفتهآماری در نظر  افزارنرمو با استفاده از  شدهگردآوریپرسشنامه 

پژوهش، نتیجه نهایی در قالب مدل  هاییافتهقرار گرفت. پس از تبیین و تفهیم 

 ی بر رهبری معنوی ارائه شد.مدیریت آموزشگاهی ، مبتن
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 گیرینمونهجامعه، نمونه و روش 

جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران است، که بر اساس 

، که باشدمینفر مرد(  355نفر زن و  14325نفر) 13155، تعداد   13-16آمار سال تحصیلی 

نفر تعیین گردید. سپس با استفاده از  573 هانمونهاد از جدول مورگان تعد گیریبهرهابتدا با 

در هر  هانمونهبرای تعیین تعداد  ایطبقه گیرینمونهترکیبی شامل روش  گیرینمونهروش 

جهت تعیین  ایمرحله ایخوشه گیرینمونهنفر مرد( و روش  13نفر زن و  565جنسیت)

 اقدام شده است.  هانمونه

 شدهتقسیمر تهران به پنج بخش)شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز( به این صورت که ابتدا شه

، 11، 2، مناطق ترتیباینبهتصادفی انتخاب گردید.  صورتبهو از هر بخش یک منطقه آموزشی 

در بین  هاپرسشنامهمدرسه انتخاب و  15، از هر منطقه تعداد درنهایتانتخاب شدند.  6و  1، 4

بوده که با استفاده  وپرورشآموزشمدیریت و  نظرانصاحبری دوم توزیع شد. جامعه آما هانمونه

 نفر انتخاب گردیدند.  15هدفمند  گیرینمونهاز روش 
 گیرینمونهدر هر یک از مناطق منتخب در  هانمونه: تعداد 1جدول

 منطقه

 تعداد

 نمونه معلمان مناطق نمونه

 جمع مرد زن جمع مرد زن

2 656 25 714 61 5 64 

4 1315 26 1344 156 2 155 

6 255 25 516 26 2 25 

1 737 25 777 65 2 75 

11 736 72 525 61 6 73 

 311 11 363 7113 117 7331 جمع کل

 

 هادادهروش و ابزار گردآوری 

استفاده  -بر اساس مطالعه مبانی نظری -از پرسشنامه محقق ساخته  هادادهگردآوری  منظوربه

 هاآن هایشاخصرهبری معنوی و  شدهاستخراج هایمؤلفهمه بر مبنای گردید. این پرسشنا

آن، بعد فردی رهبری  سؤالکه یک  سؤالدر قالب دو  گرپژوهشطراحی شد. پرسشنامه توسط 

، ساخته شد. همچنین پرسشنامه دادمیقرار  سؤالبعدی، بعد سازمانی را مورد  سؤالمعنوی و 

قرار  سؤالو وضعیت مطلوب رهبری معنوی را مورد ، در دو بخش وضعیت موجود موردنظر
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ده امتیازی ساخته شد که  صورتبهو  بندیدرجه. این پرسشنامه بر مبنای مقیاس دادمی

خود را به هر یک از گویه ها  موردنظر، امتیاز شدهتعیین گانهدهاز میان درجات  دهندهپاسخ

 ت و امتیاز ده بیشترین اهمیت را دارا بود.که امتیاز یک کمترین اهمی شودمی. یادآوری دادمی

اول  سؤالگویه برای  54مستخرجه حاصل از مطالعات نظری پژوهش،  هایمؤلفهاز  گیریبهرهبا 

جدول ذیل در پرسشنامه  صورتبهگویه تهیه و  37 درمجموعدوم و  سؤالگویه برای  25و 

 تنظیم گردید:
 هاشاخصو  اهمؤلفه: سواالت مربوط به هر یک از 2جدول 

 هاشاخص هامؤلفه بعد سؤال

 فردی 1

 1 -1 دوستینوععشق به 

 15-13 ایمان

 16-15 یاد خدا

 11-22 اخالص

 25-23 توکل

 26-51 تقوا

 52-54 معاد گرایی

 سازمانی 2

 53-51 اندازچشم

 45-44 تعهد سازمانی

 43-41 عضویت در سازمان

 35-35 بازخورد عملکرد

 34-37 معناداری)جذابیت کار(

 
دستیابی به سازوکارهای ارتقای رهبری معنوی در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران  منظوربه 

، ابتدا یک پرسشنامه باز تهیه و در روازایناز فن دلفی و پرسشنامه مربوط به آن استفاده شد. 

 قرار داده شد. هاآنیت بندی در اختیار قرار گرفت و سپس پرسشنامه اولو نظرانصاحباختیار 

برای سنجش روایی پرسشنامه، ابتدا روایی محتوایی وصوری بر اساس قضاوت خبرگان و مرور 

نفر از اساتید و  4جامع ادبیات پژوهش تعیین شد. به این منظور، پرسشنامه در اختیار 

در مورد  هاآننظر  با اولویت متخصصین حوزه مدیریت آموزشی قرار گرفت و نظرانصاحب

 محتوا، ساختار، شکل ظاهری و نحوه نگارش پرسشنامه دریافت گردید.
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نفر از معلمان دوره ابتدایی منطقه  55آزمایشی در میان  صورتبهبرای تعیین پایایی، پرسشنامه 

شهر تهران اجرا شد و از طریق ضریب آلفای کرانباخ ، میزان پایایی پرسشنامه به طور کل  5

 به دست آمد .  53/5

 

 هاداده وتحلیلتجزیهروش 

 ، از تکنیک دلفی و کدگذاری باز  استفاده گردید. بخش کیفیدر  -1

، به دو صورت توصیفی و استنباطی عمل شد: بخش توصیفی شامل:  بخش کمی در -2

-ها از آزمون کولموگروفنرمال بودن دادهدرصد، میانگین و انحراف معیار و برای 

، تأییدیاما در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و  ته شد.اسمیرنوف بهره گرف

 معادالت ساختاری استفاده گردید. سازیمدلو  اینمونهآزمون تی زوجی و تک 

5-  

 پژوهش: هاییافته

 رهبری معنوی در مدیریت مدارس ابتدایی کدامند؟ هایشاخصو  هامؤلفهاول:  سؤال
 -1زشگاهی مبتنی بر رهبری معنوی در قالب دو بعد: مدیریت آمو هایمؤلفهدر این پژوهش، 

معاد ، ایمان، یاد خدا، اخالص، توکل، تقوا و دوستینوععشق به  یمؤلفهشامل هفت  فردی

، تعهد سازمانی، عضویت در سازمان، بازخورد اندازچشم یمؤلفهشامل پنج  سازمانی -2 گرایی

 تخراج شدند.عملکرد و معناداری)جذابیت کار( به شرح جدول اس

 
 شدهتعیین هایشاخصو  هامؤلفه: ابعاد، 3جدول 

 هامؤلفه بعد
 هاشاخص

 فراوانی شماره

 فردی

 1 1 -1 دوستینوععشق به 

 6 15-13 ایمان

 5 16-15 یاد خدا

 4 11-22 اخالص

 5 25-23 توکل

 6 26-51 تقوا

 5 52-54 معاد گرایی

 سازمانی
 3 53-51 اندازچشم

 3 45-44 تعهد سازمانی
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 هامؤلفه بعد
 هاشاخص

 فراوانی شماره

 3 43-41 عضویت در سازمان

 4 35-35 بازخورد عملکرد

 4 34-37 معناداری)جذابیت کار(

 37 مجموع فراوانی

بر مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر رهبری  مؤثر شدهشناسایی هایشاخصبر اساس ماتریس 

 6اولیه،  مؤلفهمیان دوازده معنوی ،  نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که از 

و  شدهشناسایی هایمؤلفه. که در جدول ذیل هر یک از اندشدهشناساییشاخص  37و   مؤلفه

 است. شدهداده ها نشانآنمربوط به  هایشاخص

 
 هاآنمربوط به  هایشاخصاکتشافی و  هایمؤلفه: 7جدول 

 هامؤلفه
 هاشاخص

 فراوانی شماره

 11 32و  45و  56و  54-11 1

 11 36و 33و  57و  15-5 2

 15 35و  35و  41-47و  51 5

 6 37و  34و  31و  41و  45و  55 4

3 53 1 

6 2-1 2 

 37 مجموع فراوانی

 مبانی نظری و پژوهشی، نتایج ذیل حاصل گردید:  یمطالعهبا بررسی نتایج تحلیل عاملی و 

از حداقل  6و  3شماره  هایفهمؤلمربوط به  هایشاخصبا توجه به اینکه تعداد  -

 روازاینشاخص( کمتر بود،  5)حداقلمؤلفهبرای کشف یک  موردنیاز هایشاخص

شاخص باقی  34با  مؤلفهچهار  درنهایتنیز حذف گردیده و  6و  3 یشماره هایمؤلفه

 ماند.

 1مورد از  7)دوستینوعمربوط به عشق به  هایشاخصاز  ایعمدهتعداد  کهازآنجایی -

مربوط  هایشاخصمورد( و نیز تمامی  6مربوط به ایمان) هایشاخصرد(  و تمامی مو
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یک قرار گرفتند، بنابراین  یشماره یمؤلفه هایشاخص درمجموعمورد(  5به یاد خدا)

 در نظر گرفته شد. ایمانیک،  یشماره یمؤلفهایمان،  یمؤلفهبا توجه به جامعیت 

 6مورد(، تقوا) 5مورد( ، توکل) 4وط به اخالص)مرب هایشاخصنظر به اینکه تمامی  -

، یک شاخص از اندازچشم یمؤلفهمورد( و یک شاخص از  5)معاد گراییمورد(، 

 یمؤلفهبازخورد عملکرد، با  یمؤلفهتعهد سازمانی و یک شاخص دیگر هم از  یمؤلفه

بقیه  مربوط به تقوا بیش از هایشاخصدو مربوط بودند و همچنین تعداد  یشماره

 یمؤلفهیادشده، به این لحاظ  هایمؤلفهبودند و نیز جامع بودن تقوا نسبت به 

 نام نهاده شد. تقوادو،  یشماره

از  ایعمده، بخش  اندازچشمسه از یک شاخص مربوط به  یشماره یمؤلفه -

مربوط  هایشاخصمورد( ، بخشی از  3مورد از  4مربوط به تعهد سازمانی) هایشاخص

 یمؤلفهمربوط به  هایشاخصمورد(، نیمی از  3مورد از  5یت در سازمان)به عضو

است. لذا با توجه به جامعیت تعهد  شدهتشکیلمورد(  4مورد از  2بازخورد عملکرد)

 تعیین گردید. تعهد سازمانیسه، یشماره یمؤلفهسازمانی، 

 یمؤلفهص از شاخ 2، اندازچشم یمؤلفهچهار شامل یک شاخص از  یشماره یمؤلفه -

معناداری بود. از  یمؤلفهشاخص از  2بازخورد و یمؤلفهعضویت، یک شاخص از 

مربوطه دارا  هایمؤلفهمعناداری شمولیت بیشتری نسبت به سایر  یمؤلفه آنجائی که

 تعیین شد.معناداری  یمؤلفهچهار،  یشماره یمؤلفه روازاین، باشدمی

تقوا ، شاخص  یمؤلفه، در دهدمینشان  هاآنی ماتریس و محاسبه  هاداده وتحلیلتجزیه

/.( ، 615دارای کمترین میزان ) دوری از ریا/.( و شاخص 122دارای بیشترین میزان) داریامانت

کمترین  هماهنگی و یکپارچگی/.( و شاخص 524بیشترین میزان) آرامش دلایمان،  یمؤلفهدر 

تعهد سازمانی، بیشترین میزان مربوط  یمؤلفه. در /.( را به خود اختصاص داده است351میزان)

وجود سیستم /.( و کمترین میزان مربوط به شاخص 755) جو صمیمی مدرسهبه  شاخص 
معناداری)جذابیت کار( بیشترین میزان مربوط به  یمؤلفه/.( و در 315)پاداش در مدرسه

وجود شاخص ارزیابی خص /.( و کمترین میزان مربوط به شا731)افتخار به شغل معلمیشاخص 
 . باشدمی/.( 32)عملکرد

های رهبری معنوی چه میزان مربوط به مولفه هایشاخصاولویت و وزن هر یک از دوم:  سؤال
 است؟

بر مبنای وزن)بار  هامؤلفهمربوط به هر یک از  هایشاخصپژوهش، اولویت  هاییافتهبر اساس 

 :باشدمیبه شرح ذیل  هاآنعاملی( 
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/.(، 17)نداشتن حرص و طمع/.(، 17/.(، پاسخگویی در قبال اعمال)15)داریانتام تقوا:

دوری از خیانت /.(،  13از خدا برای موفقیت)استمداد /.(، 13)/.(، صداقت و درستی16رازداری)

/.(، پرهیز از کارهای 15)خواهیعدالت/.(، 15/.(، باور به پشتیبانی خداوند)14) به دیگران

/.(، 75)بهبود مستمر عملکرد مدرسه/.(، 52ی از بخل ورزدیدن به دیگران)دور/.(، 12ناپسند)

/.(، دوری از 77)مدرسه یآیندهداشتن تصویر مطلوب از /.(، 75یکی بودن ظاهر و باطن)

و  روییگشاده/.(، 76)هاسختیامیدواری به آسان شدن /.(، 76/.(، احساس امنیت)77ریا)

/.(، 11توانایی رویارویی با چالش) ایمان: ./.(74ه مدرسه)/.(، احساس وابستگی ب74)رفتاریخوش

/.(، تواضع و 15/.(، اطمینان و یقین به تحقق آرزوها)15تالش مستمر برای تحقق اهداف)

/.(، 51/.(، آرامش دل)51/.(، موفقیت طلبی)51/.(، تالش برای خلق آینده)15فروتنی)

 یانگیزه/.(، داشتن 56صبر و شکیبایی)/.(، 57)عفو و بخشش/.(، 57/.(، وفاداری)55شجاعت)

/.(، هماهنگی و 52اعتماد به یکدیگر)/.(، 55همدلی)/.(، 53/.(، خودمهارگری)56درونی)

 /.(74/.(، هم دردی و دلسوزی)76/.(، درک اهمیت شغل)77/.(، رضایت شغلی)75یکپارچگی)

دردانی از تالش /.(، ق12/.(، جو صمیمی در مدرسه)12داشتن وجدان کاری) تعهد سازمانی:

/.(، 12/.(، تالش برای حل مشکالت مدرسه)12/.(، احساس داشتن کاری ارزشمند)12همکاران)

/.(، آگاهی از 15/.(، تالش برای بهترین عملکرد)11مشکل خود) عنوانبهتلقی مشکل مدرسه 

 /.(71/.(، وجود سیستم پاداش در مدرسه)55به مدرسه) خاطرتعلق/.(، 15ضعف عملکرد خود)

/.(، مشارکت در 11/.(، بینش کاری)11همکاری با مدرسه) معناداری)جذابیت کار(:

/.(، 55/.(، افتخار به شغل معلمی)56ارزیابی عملکرد) هایشاخص/.(، وجود 56)گیریتصمیم

اکتشافی از اولویت  هایمؤلفه، هادادهبر مبنای تحلیل  ./.(52)هافرصتتبدیل تهدیدها به 

از یکدیگر متفاوت بوده و اثر یکسانی ندارند.  هاآندند، یعنی اثر هر یک از یکسانی برخوردار نبو

 :باشدمیبه ترتیب زیر  هاآنمیزان اهمیت  ازنظر هامؤلفهبر این اساس، اولویت بندی 

 تقوا -4معناداری)جذابیت کار( -5تعهد سازمانی-2ایمان  -1

رهبری معنوی  هایشاخصو ها سوم: وضع موجود مدیریت مدارس با توجه به مولفه سؤال
 چگونه است؟

را به  هامؤلفهمربوط به  هایشاخصپژوهش، میزان انطباق وضعیت موجود هر یک از  هاییافته

 :دهدمیشرح ذیل نشان 

 هایشاخصتفاضل بین میانگین وضعیت موجود و میانگین وضعیت مطلوب  تقوا: یمؤلفه

دوری از خیانت به "،  "(-5011اقت و درستی)صد"، ( -5055دوری از بخل ورزیدن به دیگران)"
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 "(-5054نداشتن حرص و طمع)"،  "(-5056پاسخگویی در قبال اعمال)"،  "(-5057دیگران)

(، 1026یکی بودن ظاهر و باطن)" هایشاخصاما در خصوص  نامطلوب داشته است. ینتیجه

از خدا برای اد استمد"، "(5033)رفتاریخوشو  روییگشاده "،  "(1051دوری از ریا)"

پرهیز از "، "(5017احساس امنیت) "، "(1021باور به پشتیبانی خداوند)"،  "(5011موفقیت)

، "(1052رازداری)"، "(1057)داریامانت"، "(5056)خواهیعدالت" ،"(5075کارهای ناپسند)

 "(5042مدرسه) یآیندهداشتن تصویر مطلوب از "،  "(5054)هاسختیامیدواری به آسان شدن "

ی ( نتیجه5051بهبود مستمر عملکرد مدرسه) "و  "(1013احساس وابستگی به مدرسه)"و 

تفاضل بین میانگین وضعیت موجود و میانگین  ایمان: یمؤلفه .دهدمیمطلوب را نشان 

، "(-5051هم دردی و دلسوزی)"،  "(-5015اعتماد به یکدیگر) " هایشاخصوضعیت مطلوب 

و  "(-5015شجاعت)"،  "(-5015توانایی رویارویی با چالش)"،  "(-5057درونی) یانگیزهداشتن "

 هایشاخصی  ٔ درزمینهولیکن  نامطلوب داشته است. ینتیجه "(-5041خودمهارگری)"

،  "(5015صبر و شکیبایی)"، "(5045وفاداری)"،  "(5057هماهنگی و یکپارچگی)"

،  "(5051به تحقق آرزوها) اطمینان و یقین"،  "(5031عفو و بخشش)"،  "(5042همدلی)"

تواضع و "،  "(5054موفقیت طلبی)"،  "(5051تالش مستمر برای تحقق اهداف)"

درک اهمیت "،  "(5073تالش برای خلق آینده)"،  "(5055آرامش دل)"،  "(1016فروتنی)

 .دهدمیمطلوب را نشان  ینتیجه( 1011رضایت شغلی)"و  "(1057شغل)

ل بین میانگین وضعیت موجود و میانگین وضعیت مطلوب تفاض تعهد سازمانی: یمؤلفه

تالش برای حل مشکالت "،  "(-5023مشکل خود) عنوانبهتلقی مشکل مدرسه " هایشاخص

ولیکن در  نامطلوب داشته است. ینتیجه "(-5015داشتن وجدان کاری)"و  "(-5073مدرسه)

به  خاطرتعلق"،  "(5071تالش برای دستیابی به بهترین عملکرد)" هایشاخصمورد 

،  "(5064جو صمیمی در مدرسه)"،  "(1011احساس داشتن کاری ارزشمند)"،  "(1052مدرسه)

وجود سیستم "،  "(5061آگاهی از ضعف عملکرد خود)"،  "(5032قدردانی از تالش همکاران)"

 .دهدمیمطلوب را نشان  ینتیجه( 5051پاداش در مدرسه)

 

میانگین وضعیت و تفاضل بین میانگین وضعیت موجود  :معناداری)جذابیت کار( یمؤلفه

افتخار به شغل "و  "(-5042ارزیابی عملکرد) هایشاخصوجود " هایشاخصمطلوب 

مشارکت در " هایشاخصبا  یرابطهولی در  نامطلوب داشته است. ینتیجه "(-5014معلمی)
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و  "(5021)هافرصتا به تبدیل تهدیده"،  "(5052همکاری با مدرسه)"،  "(5075)گیریتصمیم

 .دهدمیمطلوب را نشان  ینتیجه( 5022بینش کاری)"

باشد. این است که وضع مطلوب بهتر از وضع موجود می یدهندهنشاننتیجه مطلوب  تذکر:

که وضع  این استی دهندهبوده و نشان نامطلوببرعکس، اگر این عدد منفی باشد، نتیجه 

 و نتیجه خوشایندی برای پژوهش نیست.موجود بهتر از وضع مطلوب بوده 

 هایمؤلفهدر خصوص اختالف بین وضع موجود و مطلوب  طورکلیبهپژوهش  هاییافتهاما 

گفت  توانمیدرصد اطمینان  11که با  دهدمیرهبری معنوی در مدیریت مدارس ابتدایی نشان 

با توجه به اشته و نیز یادشده تفاوت معناداری وجود د هایمؤلفهکه بین وضع موجود و مطلوب 

توان به این نتیجه رسید که میانگین وضعیت موجود ، میهامؤلفهمقدار مثبت میانگین در همه 

، وضعیت مطلوب برای هر چهار دیگرعبارتبهباشد. کمتر از وضعیت مطلوب می هامؤلفههمه 

 بیشتر از وضعیت موجود بوده است. مؤلفه

 موزشگاهی مبتنی بر رهبری معنوی چگونه است؟برازش مدل مدیریت آچهارم:  سؤال
گونه که برازش آورده شده است. همان هایشاخصترین و متداول ترینمهمدر جدول زیر 

توان دریافت ها کفایت آماری دارند. بنابراین، با اطمینان میی شاخص، همهشودمیمشاهده 

 است. فتهیادستها به برازش نسبتاً کاملی محقق در مورد این شاخص

 
 برازش مهم مدل ترسیمی هایشاخصای از : گزیده13-7جدول 

 قبولقابلبرازش  مقدار اختصار نام شاخص شاخص

 برازش مطلق هایشاخص
  2157053 - سطح تحت پوشش )کای اسکوئر(

 505بزرگتر از  GFI 5057 شاخص نیکویی برازش

 برازش تطبیقی هایشاخص
 505بزرگتر از  AGFI 5052 هشاخص نیکویی برازش اصالح شد

 501بزرگتر از  CFI 5011 شاخص برازش تطبیقی

 501کمتر از  RMSEA 50536 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد برازش مقتصد هایشاخص

از برازش  شدهشناساییشود که مدل بنابراین، با توجه به اطالعات جدول باال چنین استنباط می

(، شاخص 5057شده است ) 505یرا شاخص نیکویی برازش باالتر از مناسبی برخودار است. ز

( 5011( و شاخص برازش تطبیقی )5052شده است ) 505نیکویی برازش اصالح شده باالتر از 

( 50536) 501شده است و همچنین ریشه میانگین مربعات خطای برآورد کمتر از  501باالتر از 

 شده است.
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رایی را جهت ارتقاء رهبری معنوی در مدیریت مدارس ابتدایی پنجم: چه سازوکارهای اج سؤال
 به کار بست؟ توانمی

جهت ارتقاء رهبری معنوی  توانمی، سازوکارهای اجرایی را که دهدمیپژوهش نشان  هاییافته

 در مدیریت مدارس ابتدایی به کار بست، به ترتیب اولویت عبارتند از:

 ایمان: یمؤلفه
و  هاشاخصضوابط و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران و معلمان بر اساس  بازنگری و اصالح..1

بازنگری و اصالح دستورالعمل انتصاب مدیران مدارس بر مبنای .2 رهبری معنوی هایمؤلفه

مشارکت دادن معلمان، والدین و دانش آموزان در اداره  .5ویژگیهای مدیریت مبتنی بر معنویت

 ریت مبتنی بر مدرسه از طریق تفویض اختیارات بیشتر به مدارستقویت مدی .4 ی امور مدرسه

کارکنان و معلمانی که در مدارس بر اساس معیارهای معنویت رفتار ، تقدیر از مدیران .3

تهیه و تدوین برنامه ساالنه و استراتژیک برای  .6 و ایجاد انگیزه در سایر کارکنان کنندمی

تهیه و عملیاتی کردن منشور . 7 و سایر کارکنان مدرسه با مشارکت جمعی مدیر، معلمان

تشکیل صندوق حمایت از همکاران در مدارس، با مشارکت مالی . 5 اخالقی معلمان در مدارس

 وپرورشآموزشوزارت 

 تعهد سازمانی: یمؤلفه
و  هاشاخصبازنگری و اصالح ضوابط و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران و معلمان بر اساس .1

تقویت شورای معلمان و سایر . 2 رهبری معنوی و استفاده از روش خود ارزیابی هایمؤلفه

و ایجاد فضای معنوی در فعالیتها و  گیریتصمیمشوراهای درون مدرسه با تمرکز بر مشارکت در 

بازبینی و اصالح ضوابط و دستورالعمل های ارزیابی عملکرد . 5 تعامالت کارکنان با یکدیگر

کارکنان و معلمانی ، تقدیر از مدیران. 4 در رهبری معنوی موردنظرمعیارهای مدارس بر اساس 

. 3 و ایجاد انگیزه در سایر کارکنان کنندمیکه در مدارس بر اساس معیارهای معنویت رفتار 

 هایگروهتشکیل و فعال سازی . 3 تهیه و عملیاتی کردن منشور اخالقی معلمان در مدارس

و رفع مشکالت  هابرنامهمعلمان، اولیا و دانش آموزان برای اجرای  کاری در مدرسه با مشارکت

توسعه شبکه های ارتباطی بین مدیر، معلمان و اولیای دانش آموزان و رواج . 6مدرسه و همکاران

 فرهنگ نوع دوستی درون مدرسه

 معناداری)جذابیت کار(: یمؤلفه
هبری معنوی جهت تقویت شناخت و آموزش معلمان ، مدیران و معاونین مدارس با موضوع ر.1

تقویت شورای معلمان و سایر شوراهای درون مدرسه با تمرکز . 2 هاآنتوانمندی های سازمانی 
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. 5 و ایجاد فضای معنوی در فعالیتها و تعامالت کارکنان با یکدیگر گیریتصمیمبر مشارکت در 

برگزاری . 4 به مدارستقویت مدیریت مبتنی بر مدرسه از طریق تفویض اختیارات بیشتر 

ایجاد  منظوربهنشستهای تخصصی و همایشهای با موضوع معنویت در مدیریت مدارس 

 حساسیت اجتماعی نسبت به ارتقاءرهبری معنوی در مدیریت مدارس

 تقوا: یمؤلفه
آموزش معلمان ، مدیران و معاونین مدارس با موضوع رهبری معنوی جهت تقویت شناخت و .1

بازنگری و اصالح ضوابط و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران و . 2 هاآنازمانی توانمندی های س

ی درسی و هابرنامهبازبینی و اصالح . 5 رهبری معنوی هایمؤلفهو  هاشاخصمعلمان بر اساس 

ارزیابی دقیق . 4تقویت معنویت در تربیت معلم باهدفسرفصلهای آموزشی دانشگاه فرهنگیان 

برگزیدن انسانهای با اعتقادات قوی تر  باهدفن دانشگاه فرهنگیان پذیرش دانشجو معلما

مشارکت دادن معلمان، والدین و دانش آموزان در اداره ی . 3 معلم عنوانبهی معنویت رزمینهد

برگزاری نشستهای . 7 تهیه و عملیاتی کردن منشور اخالقی معلمان در مدارس. 6 امور مدرسه

ایجاد حساسیت اجتماعی  منظوربهعنویت در مدیریت مدارس تخصصی و همایشهای با موضوع م

 نسبت به ارتقاءرهبری معنوی در مدیریت مدارس

 اصلی پژوهش که سؤالبا توجه به تمامی نتایج حاصل از پژوهش و برای پاسخ به این  درنهایت

ارائه برای مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر رهبری معنوی در مدارس ابتدایی  توانمیچه مدلی را 

 :شودمیکرد؟ مدل ذیل ارائه 
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 :گیرینتیجهبحث و 
گفت که در مدل اولیه دوازده  توانمیدو مدل استخراجی)اولیه( و اکتشافی)نهایی(   یمقایسهبا 

بودند که پس از دریافت نتایج پرسشنامه و  شدهاستخراجدر قالب دو بعد فردی و سازمانی  مؤلفه

 مؤلفهباقی ماندندکه از میان شش  مؤلفهاکتشافی، شش  تحلیل آن از طریق تحلیل عاملی

را نداشتند،  هاشاخصو چون حداقل  شدندمیتنها سه شاخص را شامل  مؤلفه، دو شدهکشف

باقی ماند که بر اساس جامعیت مفهومی و در برگیری  مؤلفهحذف گردیدند و تنها چهار 

وا، ایمان، تعهد سازمانی و تق هایمؤلفه، هامؤلفهبیشتر نسبت به سایر  هایشاخص

 مؤلفهاولیه در مدل نهایی به چهار  یمؤلفه، دوازده درواقعمعناداری)جذابیت کار( نام گرفتند. 

بر اساس  هاآناز  کدامهیچمورد بودند و  37اولیه  هایشاخصتغییر یافتند. همچنین تعداد 

برخوردار  هاشاخصاز حداقل  شدهحذف یمؤلفهدو  کهازآنجاییتحلیل حذف نشده بودند ولیکن 

در این  شدهارائهمدل  شاخص کاهش یافت. 34به  هاشاخصنبودند، لذا در مدل نهایی تعداد 

مدل مشتاقیان ابرقویی و  (،Yaghoobi, 2015: 79) (Fry et al, 2011: 4)مدل فرایپژوهش با 

منطبق ( Taboli, 2014: 302)، مدل خورشید درخشان(Atafar, 2013: 224)همکاران 

و  Reave، مدل  Yusof and Tahirمدل ، Piri & Fazelian(2013: 99) و با مدل باشدمی

Fry،  مدلShep(2014: 183 Senubari & Rahimi, (، مدل Daniel(2010: 449)  همسو و
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در این زمینه بیانگر این است که  شدهانجام هایپژوهشبا  پژوهش این مقایسه هماهنگ است.

 & Marzooghi & Torkzadeh، پژوهش  Torboni(2015)پژوهش وهش با نتایج این پژ

Peyravinezhad (2015)  پژوهش ،Moafi et al(2015) پژوهش ، Shabanibahar & 

Alibakhshi & Samadi(2013)  پژوهشShojaei & Khazaei(2012)،  مطالعهFeriman  

(Fry & Nisiewicz, 2013) ،یمطالعه Rhonda(2015)،  پژوهشYusof(2011)، پژوهش 

Seyed Mohsen Allameh et al(2014)،  نتایج پژوهشNajafluye Torkamani(2015)، 

نتایج پژوهش  ،Faghih Aram(2017)نتایج پژوهش  ،Fry et al(2011)نتایج پژوهش 

(aydin & Ceylan, 2009) ، پژوهش God sell(1993) ولیکن با نتایج باشدمیهمسو .

 همسویی ندارد.  Ziaei & Nargesian & Aybaghi Esfahani (2009)پژوهش 

یکی از مسائل مطروحه در این پژوهش، درگیری مدیران مدارس در امور اجرایی و غفلت جدی 

امور اجرایی مدرسه  ورجوعرفعدرگیر  عموماًاست. مدیران مدارس  شاناصلیاز رسالت  هاآن

جلوگیری کنند. ولذا بیشتر از  هاتنشو از  تا وضعیت موجود را حفظ کرده کنندمیبوده و تالش 

مدیریت سنتی و آمرانه استفاده می برند. در این رابطه، آموزش مدیران و معلمان  هایسبک

بر رهبری معنوی، تمرکز بر تحقق اهداف  تأکیدی رویکردهای نوین مدیریت با  ٔ درزمینه

و دانش آموزان و تقویت  مدرسه با مشارکت تمامی عناصر مدرسه اعم از معلمان، والدین

شوراهای مدرسه و نیز تفویض اختیارات بیشتر به مدارس برای ایجاد مدیریت مبتنی بر مدرسه 

 د بخش اعظمی از این مسائل را مرتفع سازد.  توانمی

. کنندمیمالی فکر  یهایمندبهرهامروزه کارکنان تحت رهبری معنوی، به چیزی فراتر از 

 یگمشدهاین  توانمینهادینه کردن رهبری معنوی در مدیریت مدارس بنابراین با تقویت و 

کارکنان در مدارس را برایشان هویدا کرد. تقویت ایمان و تقوای مدیران و کارکنان مدارس از 

دانشگاه فرهنگیان و تقدیر از مدیران و معلمانی که بر  هایسرفصلطریق بازنگری و اصالح 

خواهد شد. ارزشیابی عملکرد در عین اینکه  پذیرامکان، کنندیممبنای معیارهای معنوی رفتار 

، اصالح روازاین. دهدمینیز جهت  هاآن هایفعالیت، اما به سنجدمینتایج فعالیت کارکنان را 

 هایشاخصتا مدیران و معلمان بر مبنای معیارها و  شودمیضوابط ارزشیابی کارکنان موجب 

حاصل از این پژوهش بیانگر این است که وضعیت موجود  یهابررسیمعنویت رفتار کنند. 

 یفاصلهمدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران تطابق مناسبی با مدل اکتشافی ندارد و به نحوی 

، تعهد سازمانی کارکنان را باید از طریق ترتیباینبهاست.  توجهقابلمعنادار بین این دو وضعیت 

های حمایتی در مدارس، تقویت نظام ارزشیابی یماد جو صمیمی در مدارس، تشکیل تایج
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عملکرد کارکنان و سیستم پاداش در مدارس و تقدیر از همکاران تالشگر در ارتباط با اهداف 

در دنیای جدید از  هاانساندور شدن  مدرسه و رفتار بر اساس معیارهای معنوی ارتقاء بخشید.

تالش برای دستیابی به مادیات و غفلت از در امور مادی و  هاآنامور معنوی و مشغول شدن 

از این انحراف از مسیر و هدایت  هاانسان سازیآگاهمعنویت موضوع مهمی است که باید برای 

 آسانیبهاز کنار آن  توانمیاست که ن تأملیقابلدر جهت عمل بر اساس معنویت، موضوع  هاآن

استفاده از منشور اخالقی و تشکیل  گذر کرد. آگاهی بخشی کارکنان، ایجاد فضای معنوی با

 .سازدمیمناسب برای رهبری معنوی را فراهم  یزمینهکاری مشترک  هایگروه

 اگرچه. باشدمییک مطالبه سیاسی و اجتماعی مطرح  عنوانبه وپرورشآموزشموضوع تحول در 

برای رهبری طی چند سال اخیر اقداماتی انجام پذیرفته است ، اما هنوز مدل عملیاتی روشنی 

آماده کردن نیروها برای سازگار  درگذشتهدر مدارس ارائه نگردیده و به کار گرفته نشده است. 

شدن با تغییر مطرح بود ولی امروزه باید نیروها را آماده کرد تا خود در تغییر و تحول مشارکت 

که بستر  شوپرورآموزشنمایند. بنابراین مشارکت دادن کارکنان مدارس در جریان تحول در 

کارکنان، تقویت شوراهای مدرسه و  توانمندسازی، از طریق باشدمیاصلی تحقق آن در مدارس 

کارکنان  توانمندسازیمدیریت مبتنی بر مدرسه با تفویض اختیارات بیشتر به مدارس و نیز 

 هایچرخشین ترمهمآموزشی و درسی حائز اهمیت است. یکی از  ریزیبرنامهی  ٔ درزمینه

که رهبری  ایگونهبه، چرخش مدیریتی است وپرورشآموزشدر اسناد تحولی  موردنظر تحولی

نظیر طرح تعالی مدیریت و طرح تدبیر  هاییطرحاساس این چرخش است. برای تحقق این امر 

است ولیکن بیشتر به کارکردهای مدیریت توجه شده و  شدهگذاشتهدر خصوص مدارس به اجرا 

است. مدل حاصل از این پژوهش قادر خواهد بود تا کمکی بس  گرفتهقرار مدنظررهبری کمتر 

 تحول در مدارس را فراهم سازد.  هایزمینهکشور بوده و  گذارانسیاستمهم برای برنامه ریزان و 

 پژوهش: هاییافتهپیشنهادات مبتنی بر 
 .2ی ری معنورهب هایشاخصآموزش مدیران مدارس قبل از انتصاب در مدیریت بر اساس .1

و سایر کارکنان در بازنگری در شیوه ها و روش های گزینش دانشجو معلمان، معلمان 

و کارکنان تعیین مسیر ارتقای شغلی و سنجش صالحیت حرفه ای معلمان  .5وپرورشآموزش

بازنگری و اصالح ضوابط و روش های انتخاب و انتصاب مدیران  .4کشور وپرورشآموزشدر 

تشکیل و فعالیت  اصالح دستورالعمل های. 4رهبری معنوی ایهشاخصس، بر اساس مدار

تفویض  .6وپرورشآموزشزشیابی کارکنان در بازنگری و اصالح نظام ار .3ی آموزشیهاگروه

 اختیارات به مدیریت مدارس با رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه:
 منابع
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