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چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین رهبری معنوی و فرهنگسازمانی و ابعاد آنها با توانمندسازی
کارکنان است .کلیه کارکنان شاغل آموزش وپرورش شهرتهران درسال  6939جامعه آماری پژوهش میباشد
حجم نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد  933نفر انتخاب شد جهت جمعآوری اطالعات ازسه
پرسشنامه رهبری معنوی فرای ،2229توانمندسازی اسپرتیزر 6335و فرهنگسازمانی هافتسد  6332استفاده
شد .تحلیل داده ها از طریق همبستگی ورگرسیون چند متغیره نشان داد :همبستگی بین متغیر رهبری معنوی
با توانمندسازی کارکنان معنیدار است .بین متغیر فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان نیزهمبستگی
معنیدار است بین ابعاد مدیریت معنوی وتوانمند سازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ومولفه ایمان به
کارو نوع دوستی با توانمند سازی رابطه ای معنادارنشان داده نشد.هم چنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی و
توانمند سازی رابطه معنادار وجود داشته و تنها متغیر مردم ساالری رابطه ای با توانمند سازی نشان نداد.
نتیجه انکه تردیدی نیست که شکوفایی هرجامعهای وابسته به پرورش منابع انسانی توانا ست واین امر
مستلزم وجود رهبری ومدیریت مناسب وفرهنگ همسو با آن می باشد.
کلیدواژهها  :رهبری معنوی -فرهنگسازمانی -توانمندسازی کارکنان.

 -6گروه علوم تربیتی  ،واحد رودهن ،دانشگاه ازاد اسالمی  ،رودهن ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم تربیتی  ،واحد رودهن ،دانشگاه ازاد اسالمی  ،رودهن ،ایران (نویسنده مسوول)
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مقدمه
عصرحاضر را عصر دانش ،فرا تغییر و دانایی نامیدهاند.گام نهادن در وادی هزاره سوم و تجربه جهانیشدن
خود مستلزم مجهز شدن به دانایی و توانایی است (عالقه بند .)6939 ،درنتیجه وجود نیروی انسانی توانمند
وثروت آفرین برای هر سازمان امری بدیع و حیاتی است(عبدالهی ،نوه ابراهیم ،6935 ،ص. )22
اندیشمندان عرصه مدیریت تحول ،توانمندسازی منابع انسانی را بعنوان یک راهبرد اثرگذار برعملکرد
سازمانی معرفی نمودهاند و معتقدند که توانمندسازی منابع انسانی یکی از نگرشهای عصر جدید است که
امروزه توسط سازمانها به کار گرفته میشود و پاسخ به نیاز حیاتی مدیریت معاصر وراه برون رفت از
چالشهای پیش روی سازمان می باشد (دنیس ،ترجمه پاریزی وسلیمیان ،6939 ،صص.)61-63
توانمندسازی محیطی را بوجود میآورد تا کارکنان بتوانند با اختیارات بیشتر فعالیت نمایند ،درفرایند تغییر و
بهبود تولید نقشی ایفا نموده ،نیازشان به نظارت مستقیم کاهش یابد ودر تحقق اهداف سازمان مشارکت
داشته باشند .درنتیجه بهره وری و اثربخشی سازمان افزایش یابد (صفری ودیگران ،2266 ،صص.)97-21
هم چنین برخی پژوهشگران با در نظر گرفتن چالشهای عصر جدید ،راه برون رفت از آن را ،بکارگیری
معنویت می دانند آنان معنویت را بهعنوان منبعی پایدار برای سازمانها که میتواند در این تالطم و تغییر،
سازمان را یاری رساند نام بردهاند(رضیئی.)6933 ،
جو مثبتی که رهبران معنوی میتوانند در سازمانها ایجاد کنندموجب انگیزه بیشتر کارکنان درجهت تعالی
وپیشرفت سازمان و درنتیجه توانمندی کارکنان خواهد شد(فرای ،2266 ،1صص.)272-253
هماکنون که بهبود نظامهای بزرگ سازمان از طریق مدیریت معنوی و در جهت توانمند سازی کارکنان در
نتیجه اثربخشی سازمان در کانون توجه قرار گرفته ،فرهنگ سازمانی نیز بهعنوان سرچشمه تواناییهای
سازمان و زمینه ساز رسیدن به اهداف سازمانی وفردی درآمده است (طوسی.)6972 ،
در این راستا سازمان آموزش وپرورش بمنظور تحقق اهداف خود ،یعنی پرورش انسانها نیازمند برخورداری
ازکارکنان توانمند است .آموزشو پرورش نهادی فراگیر ،پویا وتأثیرگذار بررفتارها وهنجارهای آشکارونهان
جامعه است .ماهیت فعالیتها و اهداف آن ارتقای روحیهی خالقیت ،شکوفایی استعدادها ،باال بردن سطح
آگاهی وتعیین راهبرد دردستیابی به تعالی و توسعه میباشد .کارکنان متعهد با داشتن حس مسئولیت ،موجب
افزایش کارایی ،اثربخشی و بهرهوری نظام آموزشی میشوند .کارکنان ومعلمان ،چرخهای سازمان را به
تحرک وا میدارند تا سازمان به بقایش ادامه دهد ،از زوالش جلوگیری شود ،در جامعه سودمند باشد و
شناسنامه عمرسازمان؛ گویای ابتکارات ،خالقیتها ،توسعه و پیشرفت می باشد (امیرخانی ،6937 ،صص-56
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.)36
هم چنین وجود رهبری معنوی درسازمانهایی مانندآموزش و پرورش مستلزم تغییر و تحول ،موفقیت در
یادگیری مستمر در جهت توانا سازی کارکنان میباشد .در دنیا ،اهمیت و ضرورت توانمندسازی با توجه به
نقش مهم رهبری معنوی بیشازپیش آشکارشده باوجودآنکه توانمندسازی میتواند مزیت رقابتی به یک
سازمان بدهد و بهرغم اینکه بسیاری از مدیران این واقعیت را قبول دارند که توانمندسازی مطلوب است ،اما
اغلب در اجرای آن دچار مشکل شدهاند(خائف ودیگران ،6933 ،ص .)267مطالعات صورت گرفته در کشور
نشان میدهد که در حال حاضر نظام مدیریت منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش فاقد چارچوبی مناسب
برای توانمندسازی کارکنان خویش میباشد (منشور اصالح نظام آموزش و پرورش ،6932 ،صص.)73-71
تردیدی نیست که شکوفایی هرجامعهای وابسته به پرورش منابع انسانی توانا ست واین امر مستلزم وجود
رهبری ومدیریت مناسب وفرهنگ همسو با آن می باشد؛ بدین سبب پژوهشگر توجه خود را به توانمندسازی
کارکنان در راستای رهبری معنوی در فرهنگ سازمانی مناسب مبذول میدارد.

 ادبیات و پیشینه پژوهشیکی از متون و راهبردهایی که با توانمندسازی کارکنان ارتباط دارد سبک رهبری است.سبک مدیریت
مستبدانه ،اظهارنظر کارکنان را محدود و حس ناتوانی را در آنان ایجاد مینماید در این راستا اولین مسئولیت
این است که سبک رهبری از نو ریخته شود و هیچکدام از سبکهای فعلی رهبری ،پاسخگوی پیچیدگیهای
امروز نیست.تقریباً از نیمه دوم قرن نوزدهم در اروپا و در غرب ،بحثی تحت عنوان معنویت مطرح شد و گفته
شد که همهی نظامهای اجتماعی در چیزی تحت عنوان معنویت مشترک هستند(اسکات ودنیستی ،ترجمه
پاریزی ،6975 ،صص.)22-63
البته معنویت در مباحث مدیریت نیز مطرح گردید  .فرای  2266رهبری معنوی را شامل ارزشها ،نگرشها
و رفتارهای موردنیاز برای ایجاد انگیزه درونی در درون خود و دیگران می داند  .او هفت بعد برای رهبری
معنوی معرفی کرده که عبارتاند از :
*چشمانداز :چشمانداز به تصویری از آینده به همراه تفسیری روشن از چرایی تالش افراد برای خلق چنین
آیندهای اشاره دارد.
*عشق به هم نوع  :از طریق ارزشهایی نظیر وفاداری ،تشکر و قدردانی از خود ودیگران نمایان میگردد.
*تعهد سازمانی  :تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشاندهندهی تمایل ،نیاز و الزام
جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است.
*عضویت  :عضویت دربرگیرنده ساختارهای فرهنگی و اجتماعی است.
*معناداری  :اینکه چطور یک تفاوت از طریق خدمت به دیگران ایجاد کنیم و بدین طریق معنا و هدف در
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زندگی ایجاد میشود.
*امید  /ایمان  :اطمینان و یقین به چیزهایی که آرزویش راداریم و اعتماد به چیزهایی که دیده نمیشوند
(فرای ،2266 ،صص.)272-253
هدف از رهبری معنوی خلق چشمانداز و ارزشهای متجانس در سطوح فردی ،تیمی ،سازمانی و در نهایت
تقویت سطوح باالتری از تعهد و بهرهوری سازمان میباشد .معنویت رسیدن به بهرهوری را تسهیل میکند،
درسازمان موازین اخالقی ایجاد کرده و مانع استرس در سازمان می گردد وسالمت فردی وسازمانی
وتوانمندسازی کارکنان را به ارمغان می آورد (ایدین وسیالن ،2223 ،صص .) 632-633
رستگاروهمکاران ( )6936با انجام پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش رهبری معنوی درهویتیابی سازمانی
نتیجه گرفتند تمامی ابعادرهبری معنوی برهویتیابی سازمانی تأثیرگذارمیباشندچراکه رهبران معنوی با
تحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده ازچشمانداز معنوی و ایجاد زمینههای فرهنگی براساس ارزشهای
انسانی ،کارکنانی توانمند دارای بهرهوری باالومتعهدو با انگیزه را پرورش میدهند(رستگار ،6936 ،صص-32
.)56
نور علیزاده ( )6936با انجام پژوهشی تحت عنوان «رهبری معنوی الگوی جدید رهبری در هزارهی سوم »
نتیجه گرفت  :چرخه انگیزش درونی مبتنی بر بینش و بصیرت (عملکرد) ،عشق نوعدوستانه (پاداش) و ایمان
و امید (تالش)بر مبنای ارزشهای فرهنگی سازمان یادگیرنده به افزایش احساس بقای معنوی احساس معنا
و هدف در زندگی و عضویت سازمانی نهایتاً به نتایج فردی سازمانی منجر خواهد شد (نورعلیزاده ودیگران،
 ،6936صص.)692-627
مکی و همکاران ( )2266در پژوهشی تحت عنوان « بررسی ارتباط میان رهبری تحولی ،محیط کار
معنوی ،سالمت کارکنان» نتیجه گرفتند :رابطه مثبت بین رهبری و سالمت کارکنان و معنویت و سالمت
وجود دارد(مکی ودیگران ،2266 ،صص.) 255-299
میتوان گفت معنویت در محیط کار بهعنوان چهارچوب ارزشهای سازمانی مشاهده شده در فرهنگ
سازمان تعریف شده است بهعبارتدیگر فرهنگسازمانی متشکل از مفروضات بنیادی مشترک ،ارزشها،
هنجارها ،و مصنوعات است.
6
یکی از اولین تعاریف نسبتاً جامع از فرهنگ در سال  6376توسط تایلور ارائهشده است  .اما در دهه 6332
مطالعه وسیع و جدی توسط صدها محقق درزمینه ی فرهنگسازمانی انجام شد سپس در دهه  ،6332نقش
فرهنگ بهعنوان عاملی که بر رفتار اعضای سازمان اثر میگذارد ،اهمیت زیادی پیدا کرد .فرهنگسازمانی
الگویی از اندیشهها و باورهای مشترک است و برای رفتارکارکنان در سازمان چارچوبی فراهم میآورد .در
1-taylor
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فرایند بهبود سازمان ،بخش مهمی از برنامهها به دگرگونی و پرورش فرهنگ اختصاص مییابد،
فرهنگسازمانی سرچشمهای برای حرکت و پویایی درراه پیشرفت به شمار میآید .سازمان با توجه به فرهنگ
و بهره گرفتن از آن میتواند خود را از بند ،رها ساخته و راه چارهای تازه برای آن فراهم سازد(طوسی.)6972 ،
ابعاد فرهنگسازمانی از نظر هافستد شامل:
*فاصله قدرت  :حدی است که افراد و سازمانهای کم قدرت میپذیرند که قدرت بهطور نابرابر توزیع
میشود  *.اجتناب از عدم اطمینان  :حدی است که افراد احساس میکنند که مورد تهدید قرار میگیرند
وبرای اجتناب از چنین موقعیتهایی برای خود باوری نمادین را ایجاد می نمایند *فردگرایی  :عبارت است از
تمایل افراد ،تنها به مراقبت از منافع خود و خانوادهشان.
* مردمساالری  :به فکر دیگران بودن و افزایش کیفیت زندگی را شامل می شود(رمضانی.)6933 ،
مدیرانی که از ارتباط میان توانمندسازی با فرهنگسازمانی آگاهی دارند قادرند کارکنان خود را تشویق به
توانمندسازی کنند .فرهنگ توانمندسازی از کارکنان رده پایین و عملیاتی سازمان آغاز و بهصورت گامبهگام تا
مدیریت عالی سازمان ختم میشوند.
در پژوهش عباسی و حجازی( )6933باعنوان« نقش رهبری ،فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقای
عملکرد» نشان دادند رابطه مثبت و معناداری بین مؤلفه فرایندی وجود دارد و وجود رهبری تحولآفرین و
فرهنگسازمانی یادگیرنده با تأثیر بر فرایند یادگیری سازمانی ،بهبود عملکرد و تبدیلشدن سازمان بهسوی
سازمانهای یادگیرنده را فراهم میکند(صص.)73-16
المپرز ( 1)2223با انجام پژوهشی تحت عنوان «فرهنگ و استراتژی توانمندسازی کارکنان» نتیجه
گرفت:رشد حرفهای معلمان مدرسه و کارکنان آن موجب افزایش مهارتها و برقراری ارتباط مؤثر با یکدیگر
و افزایش خالقیتها شده است(ص. )92
یکی از مفاهیمی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح میشود تا حدودی می تواند تحت تاثیر
مدیریت معنوی وفرهنگ سازمان قرار گیرد توانمند سازی است .اصطالح توانمندسازی در دو دههی  6332و
 6332بهسرعت بهعنوان موضوع روز مطرح گردید و توسط نظریهپردازانی چون کانگر و کاننگو (،)6335
اسپرتیزر ،)6335(2توماس و ولتهوس ،کنت بالنچارد ،جان بی ،کارلوس و راندولف ( )2222گسترش یافت
(فرای ودیگران ،2266 ،ص .) 51هم چنین توانمند سازی به عنوان عاملی مؤثر در اثربخشی سازمان ،تعریف
میشود (اسپرتیزر ،2227 ،صص.)25-6
کوئین و اسپرتیزر در سال  1991توانمندسازی را در دو دیدگاه ارائه کردهاند:

1 -Lampers.B
2 - Spreitzer,Gretchen
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* دیدگاه مکانیکی  :مدیران و محققین بر این باورند که توانمندسازی ،تفویض اختیار در تصمیمگیری در
درون مرزهای مشخص و واگذاری مسئولیت به افراد میباشد که به ارزیابی کارهای خود بپردازند* .دیدگاه
ارگانیکی  :مدیران و محققین پیرو این دیدگاه نیز بر این باورند که توانمندسازی توانایی خطرپذیری ،توسعه و
ایجاد و تغییرات ،درک نیاز به کارمندان ،تشکیل گروه جهت تشویق افراد به انجام کارهای مشارکتی و تائید
عملکرد افراد میباشد .هم چنین اسپرتیزر ( ،)6335ابعاد توانمند سازی را اینگونه بیان می دارد :احساس
شایستگی ،احساس استقالل ،احساس مؤثر بودن ،احساس معنیدار بودن شغل ،احساس اعتماد میان
همکاران .برنامههای توانمندسازی میتواند ،باعث افزایش ظرفیتهای کاری با تفویض اختیار ،افزایش
مسئولیت ،خودمختاری در تصمیمگیری ،احساس خودکار آمدی ،تمرکز بر مشتری بهعنوان محور اصلی
تصمیمات ،مشارکت کارکنان در سازمان ،افزایش مهارت و انطباق سریع با تغییرات ،کاهش هزینهها و
افزایش سودآوری ،کاهش استرس و سوانح در محیط کار ،تغییر نگرش کارکنان از داشتن به خواستن گردد.
حسنپور و همکاران ( )6932با انجام پژوهشی تحت عنوان« بررسی نقش رهبری تحولآفرین در
توانمندسازی کارکنان نتیجه گرفتند :رهبری تحولآفرین در توانمندی سازی کارکنان بسیار تأثیرگذار است و
ارتباط معناداری با احساس شایستگی ،احساس داشتن حق انتخاب مؤثر بودن ،معنا بودن و اعتماد به دیگران
دارد(صص .)632-653تقی پور ظهیر و جهانیان ( )6936با انجام پژوهشی تحت عنوان «بررسی ابعاد
توانمندسازی مدیران آموزشی بهمنظور ارائه چارچوب مناسب جهت مدیران مدارس کشور» بیان داشتند :
مهمترین ابعاد توانمندسازی مدیران مدارس عبارتاند از  :فناوری اطالعات و ارتباطات ،روابط انسانی،
فراشناختی ،توسعهی مشارکت ،شناختی ،تعهد ،راهکاری مدیریتی ،شفافسازی ،الگوسازی ،بصیرت مشترک،
قدردانی ،خودکار آمدی و خود مدیریتی(صص.)691-626
گرینسون و ویزر )2266(1درپژوهشی تحت عنوان توانمندسازی ،تبدیل دانش و ابعاد یادگیری سازمانی
نتیجه گرفتند توانمندسازی بر یادگیری سازمانی تأثیر بسزایی دارد ،توانمندی سازی و تبدیل دانش دو عامل
مهم و تأثیرگذار در یادگیری سازمانی خواهند بود(صص.)936-973
بارتون )2266(2با انجام پژوهشی تحت عنوان « اعتماد و توانمندسازی در محیطهای کاری روسیه» نتیجه
گرفت :رهبران سازمانی با تحریک مؤثر خود که به اثربخشی سازمان میانجامد ،تنها از طریق توانمندسازی
مدیران امکان پذیر خواهد بود(صص.)223-226

1 - Grinsven&Vovisser
2- Barton
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چارچوب مفهومي پژوهشمدل تحقیق حاضر در قالب شکل  ،1ترسیم وبیانگر رابطه بین متغیر های مستقل پژوهش با متغیر وابسته
همراه با مولفه های انها می باشد.

متغیر مستقل
احساس
شایستگی

فرهنگ

سازمانی

چشم انداز ،نوع دوستی،تعهد سازمانی ،ایمان ،معناداری،عضویت

احساس

توانمند

رهبری

موثربودن

فاصله قدرت ،فردگرایی،مردم ساالری ،اجتناب از عدم اطمینان

سازی

معنوی

احساس

استقالل
احساس
اعتماد
احساس معنی
داری شغل

متغیر وابسته
شکل  ،1چارچوب مفهومی پژوهش

اهداف پژوهشبررسی رابطه بین رهبری معنوی و فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران.
بررسی رابطه ابعاد هریک ازمتغیر های مستقل(رهبری معنوی و فرهنگ سازمانی) با توانمند سازی کارکنان
آموزش وپرورش شهر تهران.
 سؤاالت پژوهش-6چه رابطهای بین رهبری معنوی و فرهنگسازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش وپرورش شهر تهران
وجود دارد ؟
-2چه رابطهای بین رهبری معنوی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان آموزش وپرورش شهرتهران وجود
دارد؟
 9چه رابطهای بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان آموزشوپرورش شهر تهران وجود
دارد؟
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 روش پژوهشاین پژوهش کاربردی است که از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است .جامعه آماری این
پژوهش کلیه کارکنان شاغل آموزشوپرورش شهر تهران در سال  6932به تعداد  12239نفرمیباشند که از
این تعداد از طریق روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای و براساس جدول تعیین حجم نمونه گرجسی و
مورگان به تعداد 933نفرنمونه الزم بهدستآمد .ابزار پژوهش شامل روش کتابخانهای" :برای گردآوری
اطالعات مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق " و روش میدانی " :ابزار پرسشنامه جهت اندازهگیری و بررسی
رهبری معنوی وفرهنگ سازمانی و توانمندی سازی کارکنان " می باشد.
الف) پرسشنامه رهبری معنوی  25سؤالی فرای در سال  2229طرحی گردیده این پرسشنامه دارای هفت
بعد است که گزینههای(  6تا  5بعد چشمانداز)1 ( ،و ،7ایمان به کار) 3( ،تا ،69نوعدوستی ) 63( ،و ،65
بازخورد ) را ارزیابی میکند که ضریب آلفای کرونباخ  2/ 31بدست امد.
ب) پرسشنامه فرهنگسازمانی – این پرسشنامه با توجه به  3بعد فرهنگی سازی ( فاصله – قدرت ،امتناع
از ریسک ،فردگرایی–مردساالری ) ازنظر پرفسور هافستد در سال  6332ساخته شد و روش نمرهگذاری آن
بهوسیله مقایسه درجهبندی لیکرت طراحیشده و دارای نمراتی از  6تا  5است  .همچنین سؤاالت ،7 ،1 ،6
 22 ،63 ،67 ،69 ،62 ،66 ،62و  21دارای امتیاز معکوس میباشد ضریب آلفای کرونباخ 2/ 71محاسبه شده
است.
پ) پرسشنامه توانمندسازی که توسط اسپیتزر در سال  6335طراحیشده و دارای  22سؤال و پنج بعد است
که گویه های ( 6تا  ،3احساس شایستگی ) 5( ،تا  ،3احساس استقالل) 3( ،تا  ،62احساس مؤثر بودن )69 ( ،
تا  ،61احساس معنیدار بودن شغل ) و (  67تا  ،22احساس اعتماد میان همکاران ) را ارزیابی میکند .ضریب
آلفای کرونباخ2/32محاسبه شده است.
برای سنجش روایی پرسشنامه ازنظرات متخصصان و اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده کرده
اطمینان حاصلشد که پرسشنامه همان خصیصههای موردنظر محقق را میسنجند .
روش تجزیهوتحلیل دادهها نیز بهمنظور آزمون آماری فرضیهها از آمار استنباطی استفاده شد .نوع آزمون
آماراستنباطی مورد استفاده جهت نشان دادن رابطه بین متغیرها ،رگرسیون و ازمون همبستگی پیرسون می
باشد .تحقیق همبستگی یکی از روشهای تحقیق غیرآزمایشی است که رابطه میان متغیرها را براساس هدف
تحقیق بررسی میکند .میتوان تحقیقات همبستگی را براساس هدف به سه دسته همبستگی دو متغیری،
تحلیل رگرسیون و تحلیل کوواریانس تقسیم کرد .رگرسیون پیشبینی روند آینده یک متغیر مالک (وابسته)
براساس یک مجموعه روابط بین متغیر مالک با یک چند متغیر پیشبین (مستقل) است هم چنین ضریب
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همبستگی پیرسون به منظور تعیین رابطه بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یک متغیر نسبی وبررسی رابطه
خطی است در حالیکه همبستگی اسپیرمن رابطه بین متغیرهای ترتیبی را نشان می دهد تمام
تجزیهوتحلیلها با استفاده از نرمافزار پیشرفته  SPSSانجام میگیرد.
 تحلیل داده ها*سؤال  :6چه رابطهای بین رهبری معنوی و فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان وجود دارد؟
جدول : 1ضریب همبستگی برای رهبری معنوی

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معنی داری

2/32

2/671

2/29

همانگونه درجدول 6مشاهده میشود ،همبستگی میان متغیر رهبری معنوی و فرهنگ سازمانی با توانمند
سازی کارکنان برابر با 2/32و در سطح  P <0.003ازلحاظ آماری معنیدار است.بنابراین نشان می دهد با
باالتررفتن سطح رهبری معنوی و بودن فرهنگ سازمانی مناسب ،توانمندی درکارکنان بیشتر میشود و
بالعکس .به بیان آماری  63درصد واریانس توانمندسازی کارکنان بوسیلهی رهبری معنوی وفرهنگ سازمانی
قابل تبیین است .و  32درصد واریانس آن به عوامل دیگر مربوط میشود.
*سؤال : 2چه رابطهای بین رهبری معنوی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان وجود دارد؟
جدول : 2ضرایب همبستگی پیرسون برای ابعاد رهبری معنوی

بازخورد
2/97

نوعدوستی
2/26

ایمان به کار
2/96

چشمانداز
2/23

توانمندسازی کارکنان
ضریب همبستگی

2/222

2/229

2/226

2/229

معنی داری

همبستگی میان توانمندسازی کارکنان با چشمانداز برابر با 2/23و درسطح  p< 0.003معنیدار است .با
توجه به این جدول ،تمام متغیرهای پیشبین با توانمندسازی کارکنان ارتباط معنیدار دارند.بیشترین
همبستگی و کمترین همبستگی آن به ترتیب مربوط به رابطهی بازخورد (  )r = 0.37و نوعدوستی ( = r
 )0.21با توانمندسازی کارکنان است.
جدول 3ضرایب چندگانهی متغیرهای پیشبین

متغیرهای واردشده به معادله

ضریب رگرسیون

میزان تأثیر

میزان تأثیر تعدیلشده
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2/97
2/93

بازخورد
چشمانداز

2/695
2/656

2/691
2/652

در جدول  9تحلیل رگرسیون توانمندسازی کارکنان بر اساس ابعاد رهبری معنوی می باشد .میزان
همبستگی بازخورد با توانمند سازی کارکنان  2/97و مقدار ضریب تعیین آن برابر با 2/691می باشد .بدین
معنی که  63درصد از تغییرات توانمندسازی کارکنان توسط این متغیر تببین میشود .مقدار  2/93میزان
همبستگی میان متغیر چشمانداز با توانمندسازی کارکنان است.ومیزان ضریب تعیین ان برابر با  2/652است.
بهبیاندیگر در حدود  65درصد از تغییرات توانمندسازی کارکنان توسط متغیر چشمانداز قابل پیشبینی است.
جدول  4ضرایب رگرسیون گامبهگام برای متغیرهای پیشبین
مقادیر استاندارد نشده
مقدارB

مقدار بتا

مقدار t

سطح معنیداری

خطای
استاندارد

مقدار ثابت

06/38

4/60

بازخورد

6/415

6/23

مقدار ثابت

31/91

9/01

بازخورد

6/431

6/25

6/211

چشمانداز

6/509

6/19

6/289

6/244

12/62

6/666

2/64

6/666

9/69

6/666

2/52

6/666

2/50

6/66

در جدول 3دو متغیر بازخورد و چشمانداز وارد معادلهی رگرسیون شدهاند .که مقدار بتای مشاهدهشده برای
بازخورد با  2/276و برای چشمانداز  2/293میباشد.بدین معنی که با یک واحد تغییر در هرکدام از دو متغیر
مقدار توانمندسازی کارکنان بهاندازه مقدار بتای آن متغیر تغییر میکند.و مقدار  tمحاسبهشده برای هرکدام
از متغیرها در سطح  23226معنادار میباشد .بنابراین با  2333درصد اطمینان میتوان گفت که هر دو متغیر
قدرت پیشبینی توانمندسازی کارکنان رادارند .با توجه به نتایج متغیر نوعدوستی و متغیر ایمان به کار ،توانایی
پیشبینی را نداشته است بنابراین رگرسیون تا دو گام پیش رفته است.
جدول 5متغیرهای کنار گذاشتهشده از تحلیل رگرسیون

متغیرها
چشمانداز
ایمان به کار
نوعدوستی

مقدار بتا
2/293
2/637
2/633

مقدارt

2/31
6/33
6/69

سطح معنیداری
2/226
2/225
2/223
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-2/671
-2/619

ایمان به کار
نوعدوستی

-2/29
-6/33

2/936
2/919

همانطور که از نتایج جدول  5مشاهده میشود متغیر ایمان به کار و متغیر نوعدوستی توانایی پیشبینی
توانمندسازی کارکنان را نداشتند که سطح معنیداری آنها بیشتر از  2325بوده و بنابراین از معادله رگرسیون
خارج شدهاند.
*سوال:9چه رابطه ای بین فرهنگسازمانی وابعاد ان با توانمندسازی کارکنان وجود دارد؟
جدول : 6ضرایب همبستگی ورگرسیون برای ابعاد فرهنگسازمانی با توانمند سازی کارکنان

مردساالری

فردگرایی

امتناع از ریسک

فاصله قدرت

2/23
2/222

-2/33
2/229
2/33
2/29
2/232

2/29
2/226
2/53
2/93
2/936

2/92
2/222
2/51
2/96
2/923

فرهنگ سازمانی
توانمند سازی کارکنان
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
ضریب رگرسیون
میزان تاثیر
میزان تاثیر تعدیل شده

در جدول  ، ،1همبستگی میان توانمندسازی کارکنان و فردگرایی برابر با  r= -2333و در سطح p< 0.003

معنیدار است .بنابراین فرضیه دال بر ارتباط این دو متغیر تائید میشود .با توجه به این جدول ،تمام
متغیرهای پیشبین با توانمندسازی کارکنان ارتباط معنیدار دارند.بیشترین همبستگی وکمترین همبستگی آن
بترتیب مربوط به رابطهی فردگرایی( )2/33و مردساالری ( )2/23با توانمندسازی کارکنان است.
هم چنین تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی توانمندسازی کارکنان بر اساس ابعاد فرهنگسازمانی
نشان دادهشده است .جدول فوق نشان میدهد که تحلیل رگرسیون تا سهگام پیش رفته است که در گام اول
متغیر فردگرایی وارد معادله رگرسیون شده است که میزان همبستگی آن با توانمند سازی کارکنان 2333و
مقدار ضریب تعیین (میزان تأثیر) آن برابر با  2329میباشد .بدین معنی که  29درصد از تغییرات توانمندسازی
کارکنان توسط این متغیر تبیین میشود.با توجه به نتایج متغیر مردساالری توانایی پیشبینی را نداشته است
بنابراین رگرسیون تا سهگام پیش رفته است.هم چنین مقدار  2/51مربوط به رابطه ساده میان متغیر فاصله از
قدرت با توانمند سازی کارکنان است .مجذور  2/51برابر با  2/969است .بهبیاندیگر در حدود  96درصد
واریانس توانمندسازی کارکنان توسط متغیر فاصله از قدرت قابل پیشبینی است.
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جدول :1ضرایب رگرسیون گامبهگام برای متغیرهای پیشبین

مقادیر استاندارد نشده
مقدارB

مقدار بتا

مقدار t

سطح معنیداری
مقدارB

-3/37
-2/53
62/22
-9/63
3/59

2/222
2/222
2/222
2/222

1/26
-2/32
3/23
9/69

2/222
2/222
2/222
2/222

خطای استاندارد
-2/279

مقدار ثابت
فردگرایی
مقدار ثابت
فردگرایی
فاصله از قدرت

13/637
-2/137
31/36
-2/792
2/535

7/33
2/27
3/17
2/29
2/623

-2/233
2/963

مقدار ثابت
فردگرایی
فاصله از قدرت
امتناع ازریسک

79/33
-2/173
2/522
2/237

66/33
2/23
2/627
2/236

-2/21
2/233
2/29

جدول  7به بررسی معادلهی رگرسیون میپردازد همانطور که از نتایج مشاهده میشود سه متغیر
فردگرایی ،فاصله از قدرت و امتناع از ریسک وارد معادلهی رگرسیون شدهاند .که مقدار بتای مشاهدهشده
برای فردگرایی برابر با  -2321و برای فاصله از قدرت  23233و برای امتناع از ریسک برابر با 2329
میباشد.بدین معنی که با یک واحد تغییر در هرکدام از سه متغیر مقدار توانمندسازی کارکنان بهاندازه مقدار
بتای آن متغیر تغییر میکند.و مقدار  tمحاسبهشده برای هرکدام از متغیرها در سطح  23226معنادار میباشد.
بنابراین با  2333درصد اطمینان میتوان گفت که هر سه متغیر قدرت پیشبینی توانمندسازی کارکنان رادارند.
جدول :8متغیرهای کنار گذاشتهشده از تحلیل رگرسیو

متغیرها
فاصله از قدرت
امتناع از ریسک
مردساالری
امتناع از ریسک
مردساالری
مردساالری

مقدار بتا
2/963
2/29
2/262
2/229
-2/279
-2/622

مقدارt

3/59
9/69
2/612
2/31
-2/339
-6/39

سطح معنیداری
2/222
2/222
2/376
2/226
2/922
2/655

همانطور که از نتایج جدول  3مشاهده میشود متغیر مردساالری توانایی پیشبینی توانمندسازی کارکنان
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را نداشته است که سطح معنیداری آنها بیشتر از  2325بوده و بنابراین از معادله رگرسیون خارجشده است.

 بحث و نتیجهگیریجهت ورود درطلیعه قرن جدید که سازمانها بهخصوص نهادهای آموزشی با محیط رقابت جهانی مواجه
هستند ،همواره نیازبه تغییرات ریشهای وخالقیتهای کاری احساس میشود؛نیروی رقابتی جهان سازمانهای
امروزی را مجبور کرده است که بعد از دهها سال ادامه روشها رویههای کاری ثابت خود ،روشهای کاری
جدید را درپیش بگیرند بعبارتی فرهنگ سازمانی خود را به گونه ای تغییر دهند که موجبات توانمند سازی
کارکنان را فراهم نموده ومعنویت ورهبری معنوی را بعنوان پارادایمی اثرگذاربرتوانمندی سازمانی اثبات
نماید(خائف الهی ودیگران ،6973 ،ص.)267
در این پژوهش به بررسی رابطهی بین متغیر رهبری معنوی و فرهنگسازمانی و ابعاد آنها با توانمندسازی
کارکنان پرداخته شدو نتایج نشان داد :
*همبستگی بین متغیر رهبری معنوی با توانمندسازی کارکنان معنیدار است .تحقیق حسنپور و همکاران
در سال  32هم راستا با این پژوهش نشان داد رهبری تحولآفرین در توانمندی سازی کارکنان بسیار
تأثیرگذار است و ارتباط معناداری بااحساس شایستگی ،احساس داشتن حق انتخاب ،مؤثر بودن و اعتماد به
دیگران دارد .هم چنین بارتون( )2266با انجام پژوهشی تحت عنوان « اعتماد و توانمندسازی در محیطهای
کاری روسیه» نتیجه گرفت :رهبران سازمانی با تحریک مؤثر خود که به اثربخشی سازمان میانجامد ،تنها از
طریق توانمندسازی مدیران امکان پذیر خواهد بود .پژوهش مکی و همکاران ( )2266با عنوان بررسی ارتباط
میان رهبری تحولی ،محیط کار معنوی ،سالمت کارکنان» که رابطه مثبت بین رهبری و سالمت کارکنان و
معنویت و سالمت رانشان داد ؛یافته پژوهش باال را تایید می نماید.
*بین متغیر فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان نیزهمبستگی معنیدار است.
هم راستا با این پژوهش عباسی و حجازی( )6933باعنوان« نقش رهبری ،فرهنگ و یادگیری سازمانی در
ارتقای عملکرد» نشان دادند رابطه مثبت و معناداری بین مؤلفه فرایندی وجود دارد و وجود رهبری
تحولآفرین و فرهنگسازمانی یادگیرنده با تأثیر بر فرایند یادگیری سازمانی ،بهبود عملکرد و تبدیلشدن
سازمان بهسوی سازمانهای یادگیرنده را فراهم میکند .
در تایید پژوهش حاضر نیز المپرز ( )2223با انجام پژوهشی تحت عنوان «فرهنگ و استراتژی
توانمندسازی کارکنان» نشان داد رشد حرفهای معلمان مدرسه و کارکنان آن موجب افزایش مهارتها و
برقراری ارتباط مؤثر با یکدیگر و افزایش خالقیتها شده است.
* بین ابعاد مدیریت معنوی وتوانمند سازی کارکنان رابطه معناداری وجوددارد ومولفه ایمان به کار ونوع
دوستی با توانمند سازی رابطه ای معنادار نشان داده نشد .هم چنین بین ابعادفرهنگ سازمانی وتوانمندسازی
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رابطه معنادار وجود داشته وتنها متغیرمردم ساالری رابطه ای با توانمند سازی نشان نداد.
المپرز ( )2223با انجام پژوهشی تحت عنوان «فرهنگ و استراتژی توانمندسازی کارکنان» نشان داد
رشد حرفهای معلمان مدرسه و کارکنان آن موجب افزایش مهارتها و برقراری ارتباط مؤثر با یکدیگر و
افزایش خالقیتها شده است که نتایج پژوهش باال یافته ای المپرز را تایید ننموده است ورابطه ای بین
ایمان به کا ر واعتماد ومردم ساالر با توانمند سازی یافت نشد واین امر موکد این مطلب می باشد که مدیران
باید فرهنگ سازمانی را به گونه ای تقویت نمایند که حس عدالت واعتماد در بین کارکنان ایجاد واز این
طریق ایمان به کار وعالقه به کار مشارکتی ومنافع دیگران افزایش یابد واینامر از طریق فرایند ارتباط
عمودی وافقی مناسب ،مشارکت دادن کارکنان و ...میسر خواهد بود.
گرینسونو ویزر( )2266درپژوهشی تحت عنوان توانمندسازی ،تبدیل دانش و ابعاد یادگیری سازمانی نتیجه
گرفتند توانمندسازی بر یادگیری سازمانی تأثیر بسزایی دارد ،توانمندی سازی و تبدیل دانش دو عامل مهم و
تأثیرگذار در یادگیری سازمانی خواهند بود این پژوهش نیز نشان میدهد کارکنان در فرایند یادگیری سازمانی
وتبدیل دانش نیازمند مشارکت در سازمان درنظر گرفتن منافع کلی افراد وسازمان واعتماد وایمان به مدیریت،
فرهنگ سازمان می باشد این پژوهش نیز مغایر با یافته پژوهش حاضر می باشد.
از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه توانمندسازی کارکنان یک ابزار استراتژیک برای
رسیدن به هدفها و چشماندازها میباشد و با توجه به نقش مهم رهبری معنوی و فرهنگسازمانی دستیابی
به این اهداف ،سازمانهای امروزی برای بقای خود در دنیای رقابتی امروزه ،بایستی برای نقش رهبری
معنوی وفرهنگسازمانی در توانمندسازی کارکنان اهمیت بسزایی قائل شوند .یعنی با توجه به نتایج این
پژوهش میتوان ادعا کرد که توانمندسازی پدیدهای نیست که در خأل صورت گیرد بلکه به بستر مناسب نیاز
دارد.
هم چنین با توجه به بحث معنویت در غرب ،ومطرح بودن ان به عنوان یکی از اصول دینی در ایران
پژوهشگر بر ان داشت تا به بررسی این مولفه در جامعه پرداخته و با تکیه بر این متغیر میزان رابطه وتاثیر ان
را بر توانمندی سازمان اموزش وپروش بررسی نماید.

 پیشنهادهای پژوهشبا توجه به عدم ارتباط معنادار بین مولفه های ایمان به کار ونوع دوستی از مولفه های رهبری معنوی با
توانمند سازی کارکنان وعدم رابطه بین مولفه مردم ساالری مربوط به فرهنگ سازمانی با توانمند سازی
کارکنان پیشنها می شود مدیران جهت توجه بیشتر کارکنان اموزش وپرورش نسبت به منافع دیگران
فرهنگ سازمانی را طوری شکل دهند تا زمینه مشارکت افراد فراهم شده ودر انان ریسک پذیری در کار را
تقویت نمایند که این امر مستلزم واگذاری مسئولیت می باشد .تا زمانیکه مشارکت در کار وواگذاری مسئولیت
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به درستی از سوی رهبر معنوی صورت نپذیرد کارکنان نیز حس قدردانی ویا وفاداری را از خود بروز نخواهند
داد واعتمادی به سازمان ومدیریت نخواهند داشت واین امر تنها از راه واگذاری مسئولیت تصمیم گیری واجرا
به عبارتی تقویت ایمان به کار ونوع دوستی امکان پذیر می باشد وچنین جوی زمینه توجه افراد را به
همکاران ،مشتریان سازمان ومنافع دیگران جلب خواهد نمود در این راستا اعتماد مدیران به توانایی کارکنان
وتقویت سبک رهبری معنوی از ضروریات می باشد .به عبارت دیگر ارائه تصویری از یک آیندهی مطلوب
برای کارکنان و تقویت چشمانداز سازمانی در این راستا تقویت اعتماد در بین کارکنان* مشارکت دادن افراد
در فرایندهای تصمیمگیری با استفاده از راهکارهایی نظیرتشکیل گروهها واتاق فکر* فراهم آوردن فضای
شغلی که افراد در شغل خود احساس رضایت و خشنودی داشته باشند از طریق ارتباط درست مدیر با کارکنان
خود * حفظ یک ثبات نسبی در سازمان ،خودداری از اعمال ناگهانی تغییرات وهماهنگی با کارکنان در زمینه
تغییرات امکانپذیر می باشد.

 کاربرد نتایج پژوهشبا انجام این تحقیق و ارائه و کاربست آن به مدیران ،کارکنان ودستاندرکاران آموزش و پرورش ،شناخت
الزم در مورد مفاهیم رهبری معنوی همچنین نقش آن در توانمندسازی کارکنان آموزشوپرورش بدست
خواهند اورد .بنابراین نتایج این طرح میتواند در تدوین برنامههای توسعه بهبود سازمان آموزشوپرورش
بهمنظور تأکید بر رشد کمی و کیفی آموزش وپرورش جامعه مؤثر افتد.
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