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 چکیده 

البالغه بی الگوی رهبری معنوی اسالمی در سازمان از منظر نهجپژوهش تدوین و اعتباریااین هدف اصلی 
نظران حوزه مدیریت اسالمی در دانشگاه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید و صاحب ی. جامعهبوده است

نفر و در مرحله  33شیراز بود که در مرحله کیفی براساس روش نمونه گیری غیرتصادفی اشباع نظری، 
. روش پژوهش ترکیبی اندهنفر انتخاب شد 33گیری غیرتصادفی افراد کلیدی، هکمی براساس روش نمون

های چندگانه به تدوین و اکتشافی متوالی و از نوع الگوسازی بوده که با استفاده از روش همسوسازی داده
نتایج پژوهش در مرحله کیفی نشان داد که الگوی  .ه استاعتباریابی چارچوب نظری اولیه پرداخته شد

اعتقادی، عقالنی و تخصصی،  یمؤلفهسه  یرهبری معنوی اسالمی مشتمل بر سه بعد بینشی دربرگیرنده
گری منشی و هدایت مؤلفهسازی و بعد کنشی شامل دو عاطفی و فرهنگ مؤلفهبعد نگرشی دربرگیرنده دو 

ها سی گردید و یافتهی بررتأییدگیری از طریق تحلیل عامل مدل اندازه نیکوییباشد. در مرحله کمی، می
تواند مبنای مناسبی برای شناخت . لذا الگوی نهایی این پژوهش میبودروایی و پایایی الگو تأیید بیانگر 

رهبران از جایگاه خود و همچنین سنجش و ارائه راهکارهای بهبود نقش مدیران سازمانی به عنوان رهبران 
های متناسب های تعریف شده در این الگو، آموزشفمعنوی در سازمان خویش، قرار گرفته و براساس معر

 برای ایفای هرچه بهتر آنها ارائه گردد. 
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 مقدمه. 1
قرن بیست و یکم با توجه به رخدادها و حوادث بزرگی که روی داده یا پیش رو داریم، بازتاب و تعهدات 

طلبد که برخی از آنها با های متناسبی را میجدیدی را برای آینده ایجاد کرده است. این وقایع، واکنش
ف و دنتون، مدیریت معنویت را یکی از میتر .تر خواهد شدورود معنویت به سازمان و محیط کار آسان

دهند: ما بر گونه نشان میهای مدیریت بر شمرده و جایگاه و چشم انداز معنویت را بدینترین فعالیتمهم
زده با آن مواجه است، انتخاب این نیست که آیا این باوریم که آنچه بشریت در این وضعیت بحران

 تر شوندتوانند معنویبلکه انتخاب این است که آنها چگونه می تر شوند یا خیر،ها باید معنویسازمان
 .(32-33 :1398)رستگار، 

(. از معنویت به عنوان یک 18: 2339، 1ای هستند)آرکوبیهای پیچیدهمعنویت و رهبری هر دو سازه    
وری (، به ط131: 2332و همکاران،  2موضوع پژوهش جدید در نظریات رهبری نام برده شده است)دنت
: 2333، 3های رهبری وجود دارد)فرایکه همپوشانی قابل توجهی بین معنویت در محیط کار و نظریه

های اخیر توجه رو به افزایشی در زمینه رهبری معنوی و دهد در سالها نشان می(. نتایج بررسی013
(. به 1: 2339رکوبی، ها و جوامع صورت گرفته است)آها، سازمانمنافع قابل توجه آن برای افراد، گروه

و  تر معنویت در محیط کار دیده شود)فرایای نوظهور در بافت گستردهتواند به عنوان سازهای که میگونه
 (. 3: 2311، همکاران

و  ؛ی سرپرستی و هدایت مادی و معنویرهبری در اسالم به منزلهتوان اشاره کرد که طور واضح میبه    
یر است که جامعه را به سمت خواسته و مطلوب نهایی جامعه اسالمی رهبری رهبر فردی دلسوز و با تدب

ها به عنوان هدایت کریم نقش خداوند به عنوان هادی و از ارتباط عالی او با انساندر قرآن»کند. می
هدایت است. پیامبران الهی هادیانی هستند که پس از  یآید و کتاب آسمانی او نسخهمعرفی به عمل می

اند و مفهوم هدایت را محقق نموده اوند مسئولیت خطیر رهبری فکری جوامع بشری را به عهده داشتهخد
نمودند. به هر حال اصل هدایت و دادند و به بشریت معرفی میو شیوه صواب زندگی را از خطا تمیز می

ات بشری به ی امر سرپرستی انسان بر انسان است که در طول تاریخ حییافتهرهبری مفهوم تکامل
ی باشد. تکیههای مختلف اجتماعی زندگی انسان میهای متفاوت بروز نموده و متکی بر مناسبگونه

ی نوع رهبری و کنندهبرداری از منابع انسانی تاکیدکننده و تعیینعمده اسالم در نوع روابط انسانی و بهره
ای از مفهوم کلی رهبری قابل ان شاخهنقش رهبری در اسالم است و طبعا رهبری در سازمان نیز به عنو

ی اسالمی، مدیریت توحیدی که مبتنی بر بررسی و مطالعه خواهد بود. بنابراین با توجه به الزامات جامعه
ها و استعدادها و امکانات موجود، نیازمند تثبیت مفاهیم الهی است در جهت برخورداری بیشتر از تالش

                                                           
1. Arkoubi 

2 . Dent 

3 . Fry 
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: 1390باشد)انصاری و همکاران، منظر توحیدی مقبولیت دارد، می هایی که ازجایگاه رهبری با ویژگی
112-101)» . 

های حاکم بر بافت سازنده یک در واقع باید عنوان نمود که شیوه رهبری و مدیریت تابعی از ارزش    
جامعه است و بدیهی است که چگونگی عناصر تشکیل دهنده یک جامعه، نوع خاصی از نظام ارزشی و 

های رهبری از منظر . مقایسه تعاریف و ویژگی(19: 1391)توالیی، کندمدیریت را اقتضا می شیوه خاص
های انسانی در حد توجه دهد که رهبری در جوامع غربی به ارزشرویکردهای غربی و اسالمی نشان می

ویکرد که رهبری با ر...( عنایت دارد در حالی به محصول رهبری)سود، افزایش قدرت رقابت، کیفیت و
گونه که امام دهد. همانها را به عنوان هدف مورد توجه قرار میها و تعالی انساناسالمی اعتالی ارزش

دارند که اگر خدا رضا)ع( از جمله دالیل ضرورت حضور اولی االمر و اطاعت از آنان را اینگونه بیان می
ی تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی گذار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداربرای مردم، امام، خدمت

دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسالمی دگرگونه و وارونه خواهد شد؛ و 
اند؛ عالوه بر اینکه بینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالگذاران چیزها در دین خواهند داد؛ زیرا میبدعت

گوناگون و حاالت متشتت دارند. بنابراین اگر کسی را بر مردم نگماشته  با هم اختالف دارند و تمایالت
گی مردمان و تمامی بشریت گشت و این تغییر سبب فساد همبود... عهدها و سوگندها دگرگون می

در اسالم نیز معنویت و رهبری دو روی همانطور که بدیهی گشته است،(«. 221: 1393بابویه، است)ابن
پایگاه توانند جدا از یکدیگر دیده شوند. آنها به هم آمیخته شده و هر دو در مییک سکه هستند و ن

 (.33 :1381اند)رستگار و همکاران، اخالقی اسالم تعبیه شده
(، رفتار 38: 1381، همانیابی)دهد، رهبری معنوی با هویتهای پژوهشی در این حوزه نشان مییافته    

(، کیفیت زندگی کاری کارکنان)ملکی، 1: 1399لی، حبیبیان و جلیلیان، پور، خلیشهروند سازمانی)ابراهیم
(، 2: 1383آبادی و پیران، نجم)دهقان(، کارآفرینی سازمانی1310: 1383جعفری، صفری و خدایاری، 

 (، توانمندسازی کارکنان193: 2338، 1؛ آیدین و سیالن31: 1383یادگیری سازمانی)داوودی و اشتری، 
: 2311( و عملکرد سازمانی)فرای، هانا، نوئل و والومبوا، 10: 1390ان و آیباغی اصفهانی، )ضیایی، نرگسی

ها پیرامون رهبری معنوی و با وجود حجم نسبتاً گسترده این پژوهش( رابطه مثبت و معناداری دارد. 228
های هشپژو، این سبک از رهبری بر ابعاد گسترده زندگی فردی و سازمانی اعضای یک سیستمتأثیر 

ها بررسی و های اسالمی وجود دارنددر خصوص تعریف رهبری معنوی مبتنی بر رویکرد و ارزش معدودی
های اسالمی تاکنون الگوی کاملی از رهبری معنوی با توجه به آموزه دهند در بین این مطالعات،نشان می

مطالعات، رویکردها یا  است و )عقل، قلب و حس( طراحی نشده انسانچندگانه  بعدشناسیمبتنی بر 
های اخالقی انسان و صرف تأکید بر مدل سه بعدی فرای های موجود، صرفا تبیینی از ویژگیبعدشناسی

ی بر توسعهتواند عالوهمیمدنظر پژوهش کنونی بنابراین تدوین چارچوب ( عنوان گردیده است. 2333)

                                                           
1. Aydin & Seylan 
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های رای هدایت کارمندان براساس آرمانها بدانش موجود، الگوی مناسبی در اختیار مدیران سازمان
اسالمی و جهت دادن به سازمان برای غلبه بر محیط پرآشوب بیرونی و دستیابی به جو مطلوب درونی، 

  فراهم کرده و بدین ترتیب موفقیت فردی، گروهی و سازمانی را تضمین نماید.
 

 های رهبری معنویمعرّفتعاریف و . 2
و  "دیدن"های توانند راهکه می دانندمیرهبرانی فراکنشی  را ان معنویرهبر( 2339و همکاران) 1مداف

: 2338)3. فرای و کوهن(299: 2312، 2)فریسدیانتارا و ساهرتیاندیگران را تغییر دهند "عمل کردن"
یابی کنند که رهبری معنوی تالشی برای درگیر ساختن رهبران و پیروان در فرایند دست( اذعان می211
ها کمک کنند معنا را در کنند تا به آنرهبران معنوی با پیروان خود کار می. معنوی است دینیکبوبه 

طور درونی برانگیخته شوند، بهره گیرند؛ کار را در توانند بههایی که در آن، میکارشان بیابند؛ از فرصت
نند و در نهایت، یک هایشان را در کار حفظ کراهی که سود مشترک دارد سازمان دهند؛ یکپارچگی ارزش

ها و اعمال دیگران به ها بر نگرش(. آن82: 2313، 3اقعی را در محیط کار دنبال کنند)کالینزشخصیت و
، 2گذارند)کراسمنمیتأثیر منظور رسیدن به یک هدف مشترک که در نهایت به نفع کل گروه باشد، 

های مختلفی برای شناسایی در عرّفمها، پژوهشگران معتقدند رهبران معنوی در سازمان (.132: 2313
های مختلف اجتماعی، معیارهایی برای سنجش خصوصیات یا ابعاد پدیدهمتغیرها و ها معرّفبردارند. 

: 1383)دیوان محاسبات کشور، طور مستقیم یا غیرمستقیم هستندها، بهاقتصادی و فرهنگی و تغییرات آن
که توسط پژوهشگران برای رهبری معنوی  اینویهای مع، ارزشهای مختلفپژوهش بررسی . در(1

 :گرددبیان می( 1) جدولتدوین شده است، به شرح 
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 های رهبری معنویمعرّف: 1جدول 

های رهبری معنویمعرّف منابع  

 (1591)1سیندر و لوپز
دوستی، همدلی، مقاومت، شناسی، عشق، نوعبینی، امید، تواضع، شفقت، بخشش، حقخوش
 اریمعناد

(، کریگر 1555)2جکسون

 (1555)3و هانسون

برابری، صداقت، شفقت، اجتناب از آسیب، احترام، صلح، عدالت، عفو و بخشش، خدمت به 
 دیگران، جلب اعتماد، شهروند خوب بودن، تشکر و قدردانی

گیاکالون و 

 (2003)1جرکیویسز
ی، حقیقت، تواضع، حس یکپارچگی، انسانیت، آگاهی، ارزشمندی، مسئولیت، عشق، صلح درون

 اجتماعی، عدالت

 بخشش، محبت، یکپارچگی، همدلی، صداقت، صبر، شجاعت، اعتماد، تواضع، خدمت به دیگران (2003فرای)

گیاکالون و 

 (2001جرکیویسز)
 بخشش، انسانیت، یکپارچگی، عدالت، روابط متقابل، پذیرش، احترام، مسئولیت، اعتماد

 شناسی، فروتنی، محبت، یکپارچگیشش، امید، حقصداقت، عفو و بخ (2009فرای)

 (2009)9مارکوس
احترام، درک، گشودگی، صداقت، اعتماد، محبت، صلح و هماهنگی، پذیرش، خالقیت، قدردانی، 

 مفید بودن

 (2009)6ریاو
معناداری، یکپارچگی، صداقت، فروتنی، احترام، عدالت، مراقبت و نگرانی، گوش دادن، تشکر و 

 قدردانی

 7رگوسن و میلیمانف

(2002) 

های معنی دار )تبیین اهداف باالتر(، معتبر و قابل اعتماد بودن، خدمت برای بهسازی و بیان ارزش
 توانمندسازی کارکنان

 (2013) 2لو
عشق به نوعدوستی، صداقت و یکپارچگی، محبت، همدلی، احترام، عزت، مراقبت، خدمت، 

 )بازخورد(اعتماد، بخشش، قدردانی، عمل انعکاسی 

 (2313( و لو )2339) 13(؛ فرگوسن و میلیمان2312)  8گیمنابع: گرنت و مک
 

دلیل عدم وجود یک ساختار مستحکم و دهد بههای ذکر شده نشان میبررسی جدول فوق و مدل    
ی زیربنایی برای تعریف مفهوم رهبری معنوی و در واقع عدم وجود یک پیشینه قوی و عمیق در حوزه

در سطوح  های اخالقیای از ویژگیاین نوع از رهبری تنها به بیان مجموعهیت در رویکرد غربی، معنو
 گفت این رویکردها صرفاً توانمی"رهبری معنوی"و برخالف عنوان اکتفا کرده  فردی و اجتماعی

                                                           
1. Synder & Lopez 

2. Jachson 

3. Kriger & Hanson 

4. Giacalone & Jurkiewicz 

5. Marques 

6. Reave 

7. Ferguson & Milliman 

8. Law 

9. Grant & McGhee 

10. Ferguson & Milliman 



 تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری...   44

 

نیاز به  لذا بایدو  متناسب با مفهوم گرایی معنویت در همان زمینه فرهنگی و اعتقادی مغرب زمین است
 ها را با توجه به پیشینه غنی اسالمی الزم دانست.معرّفبازنگری و احیای 

 

 رهبری معنوی از منظر رویکرد اسالمی. 3
یکباره کشفی باختری است و این  ،این تصور پیش آمده باشد که مدیریت و رهبری رخیشاید برای ب

وجه در متون نظم و نثر فارسی و کتب تاریخی های غربیان است؛ اما با اندک تطور کلی از یافتهدانش به
 ی نیرومند تاریخی داردشویم که مدیریت و رهبری در مآخذ و منابع فرهنگی ما ریشهمتوجه می
(. با توجه به غنای وافر تعالیم وحیانی و اسالمی صادر در این موضوع، از یک 129: 1312)مظفریان، 

توان به ترسیم انقالب اسالمی( از طرف دیگر، میالم تا )از صدر اس طرف و محتوای پربار تاریخی آن
در بررسی منابع اسالمی و (. 20 :1383باقری و سعدآبادی،  چارچوبی چندبعدی، نو و متمایز دست یافت

عنوان ملک یا سلطان سخنی گفته نشده است. البالغه از حاکم جامعه اسالمی هرگز بهدر نهجمخصوصا 
غه است، یکی امام به معنای پیشوا و رهبر است. رهبر آن کسی است که اگر البالتعبیراتی که در نهج

دار این حرکت است. مفهوم حرکت و کشاند، خود، پیش قراول و طالیهدنبال خود میامتی را بهیا  جمعیت
، ایحسینی خامنه) دنند، در کلمه امام وجود دارکپیشروی و پیشگامی در این خطی که مردم حرکت می

رعیت آن کسی است که امور مردم را به عهده « والی»امت و « والی»است. « والی».تعبیر دیگر، (1313
یعنى پیوند، ارتباط، ؛ ى اسالمىحاکمیت و سرپرستى در جامعه . والیت یعنیدارد و با آنها پیوسته است

 دیگر والیت دارندیکپیوستگى کسانى که با همجوشیدگى و بههمشدن دوچیز، بهپیچیده هماتصال، به
های هدایت و بر تعابیر فوق، در اسالم برای بیان مفهوم رهبری، واژهعالوه. (1318ای، خامنه حسینی)

توان گفت که رهبری در اسالم به االمر نیز مورد استفاده قرار گرفته استبراساس تعاریف مذکور، میاولی
دلسوز و با تدبیر است که جامعه را به سمت ی سرپرستی و هدایت مادی و معنوی و رهبر فردی منزله

 کند.خواسته و مطلوب نهایی جامعه اسالمی رهبری می
شود: رهبری سیاسی، رهبری های اسالمی موجود، رهبری به چهار نوع تقسیم میبندیدر یکی از طبقه    

 (.13 - 12: 1302شهری، اخالقی، رهبری علمی و رهبری باطنی)محمدی ری

دهد که تسلیم هرج و مرج شوند و یا نسبت به : اسالم به مسلمانان اجازه نمیرهبری سیاسی -
 تفاوت باشند.تشکیل حکومت و ایجاد رهبری سیاسی بی

های اخالقی و پرورش رهبری اخالقی: حکمت و هدف نهایی وحی و نبوت، احیای ارزش -
 های شایسته و ارتقای آنان به مقام واالی امامت اخالقی است. انسان

ی شود: دستههایی که انسان بدان نیازمند است به دو دسته تقسیم میرهبری علمی: دانستنی -
ی دوم، علومی که تواند با تالش و تجربه خود به آن دست یابد. دستهاول، علومی که انسانی می

بری پذیر است. نقش رهوحی و آفریدگار هستی امکان أیافتن به آن، تنها از راه ارتباط با مبددست
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ریزی برای قرار دادن این علوم در جهت سعادت همیشگی انسان فقط برنامه دسته اول، در زمینه
تردید جامعه به بی، ی دوم علوم، مانند حقایق مربوط به مبدا و معاداست. اما در مواجهه با دسته

ی او رهبری الهی نیازمند است زیرا این امور فقط از طریق رهبری قابل تحصیل است که آرا
مصون از خطا باشد، تا بتواند از بروز اختالف نظر در تشخیص حقایقی که وحی ارائه نموده است 

 پیشگیری کند.
ترین آن رهبری باطنی است. این گونه رهبری باطنی: یکی از انواع چهارگانه رهبری و کامل -

است. بر این رهبری بلکه نوعی هدایت تکوینی در راستای تکامل انسان، میان رهبری و رهرو 
گونه رهبری تنها از کسی ساخته است که دارای والیت تکوینی باشد. والیت تکوینی اساس این

نوعی توان و قدرت معنوی است که انسان با اراده خداوند و در نتیجه عمل به دستورات و احکام 
 یابد.الهی بدان دست می

در اسالم با این نام  "رهبری معنوی"که عبارت های نگارنده حاکی از آن است که بررسیبا وجود این    
والیت "، "والیت تکوینی"، "رهبری باطنی"هایی نظیر مطرح نشده است، اما منابع اصیل اسالمی واژه

اند و این گونه رهبری را از با این مفهوم ذکر کرده در همراستایی را به نوعی "هدایت معنوی"و  "معنوی
اینکه امام به با توجه به . لذا دانندجامعه اسالمی)در مفهوم حق آن( می یا پیشوای "امام"جمله وظایف 

توان میعنوان رهبر، الگوی کامل و متعالی بشر برای رهبری در سطح جامعه در زمان غیبت است، 
دلیل و باید اذعان داشت که  جامعه اسالمی، مدنظر قرار دادبرای هر رهبر سازمانی در های امام را ویژگی

و  "رهبری"ت معنای واژه رهبری معنوی در منابع غربی و اسالمی، تفاوت در معنای مفاهیم تفاو
در اسالم از مفاهیم رهبری و معنویت در این دو دیدگاه است. از این رو، با توجه به تعاریفی که  "معنویت"

فرایند »را  یماسالهای جامعه در سازمان رهبری معنوی و کاربردی توان معادل معنایی، میآیدبر می
هدایت دلسوزانه پیروان و جلب مشارکت داوطلبانه آنان در تالش برای رسیدن به توحید و منبع الیزال 

ی ایجاد شوری منطقی برخاسته از صفات و اعمال خود و پیروان دانست که تحت لوای به وسیله ،الهی
ان و جلوگیری از فساد و گمراهی آداب و ارکان اسالمی و به منظور یکپارچگی امر دین و دنیای پیرو

هدف اصلی از آید، گونه از این تعریف نیز بر میهمانتعریف کرد. « گیردمجموعه سازمان، انجام می
ها و سازمان است اما در دین مبین اسالم هدف از رهبری معنوی در غرب، توسعه و پیشرفت مادی انسان

و توجه به مسائل معنوی و غیرمادی است. در  سازیخودرهبری معنوی قبل از اینکه رفاه مادی باشد، 
مین نیازهای أدنبال این است تا با ایجاد صفات خداگونه در انسان و تواقع رهبری معنوی اسالمی به

معنوی انسان از طریق ارتباط عمیق با خداوند نیازهای مادی افراد را تامین، و در جهت پیشرفت سازمان از 
 (.20: 1383اقدام کند)مشتاقیان ابرقویی، زارع، محمودی خمیری و احمدزاده،  طریق ایجاد روح خداگرایی
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 های رهبری معنوی اسالمیمعرّف. 1
های اسالمی مطرح معرّفدهد، های پژوهشی در حوزه رهبری معنوی اسالمی نشان مینگاهی به پیشینه

لیل نبود تعریف دقیق و یکسانی از رهبری تواند به داند و این امر میشده، تناسب زیادی با یکدیگر نداشته
ها براساس تعاریف غربی رایج باشد. با این معرّفهای انجام شده و یا بررسی معنوی اسالمی در پژوهش

 اند:خالصه شده (2های مطرح در این زمینه به شرح جدول )معرّفحال، 
 

 های رهبری معنوی اسالمیمعرّف: 2جدول 

 عنوی اسالمیهای رهبری ممعرّف منابع

پور نادری و رجایی

(1325) 
 ای برای مراقبه، زندگی سالمدلسوزی، خدمت خالصانه، کار وسیله

ذاکری و همکاران 

(1350) 
صداقت، کفایت، داشتن چشم انداز و آینده نگر بودن، مشوق بودن، استحکام شخصیت، خضوع، مهربانی، 

 پذیریطرفی، تواضع، سادگی، مسئولیتیبلند همتی، خودشناسی، تمایل به مشورت، انصاف و ب

باقری و 

 (1350سعدآبادی)

محیط بیرونی، احسان، انس با اهل بیت و قرآن، تقید دینی و مذهبی، اصالت، نسل، دوستان، اعتقاد و باور، 
های ، معرفت، تعهد، کارآمدی، آگاهی، رفتار مدیریتی، رفتار فردی، ویژگیخودسازیبصیرت و استقامت، 

 های جسمیهای روحی، ویژگیویژگی رفتاری،

 (1351فقاهتی)

تقوا، صداقت، احقاق حق، شجاعت، دوری از بخل، عدم خیانت، دوری از سخن بیهوده، عدالت، علم و 
زیستی، رویی، سادهداری، گشادهآگاهی، تبعیت از قرآن و سنت پیامبر)ص(، عفو و بخشش، وحدت، امانت

گیری از هوش ری، مشورت، همنشینی با راستگویان و پرهیزکاران، بهرهگرایی، رازدادوری از غرور، مردم
ها، رفع نیازهای مالی کارکنان، پرهیز از بکار گیری نزدیکان در ها و ارزشفرهنگی، توجه به اصالت

 مناصب نزدیک

عطافر و همکاران 

(1352) 
 یاد خدا، اخالص، تقوا، توکل، معادگرایی

 

معنویت بر تأثیر های فراوان در باب اهمیت است، با وجود بحثطرح گردیده مگونه که تاکنون همان    
و در نهایت بهبود عملکرد فردی و سازمانی منابع انسانی شاغل در سازمان، و تاکید  محیط کار و سازمان

بر جایگاه کلیدی رهبری معنوی در این راستا، باید اذعان نمود که با وجود اطالع از فقدان چهارچوب 
بر این اساس، به خودی خود هدف نبوده  مع و مانع از رهبری معنوی اسالمی، طراحی این چهارچوبجا

جامعه  ای برای تحقق مبانی اسالمی در ساخت سازمانی و سوق دادن سازمان و نهایتاًعنوان وسیلهبلکه به
یسمان الهی برای به سمت برنامه زندگی مفهومی و عملیاتی در جامعه متالطم امروزی و چنگ زدن به ر

 هاست.دستیابی به هدف غائی و برتر انسان
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 پژوهشی یپیشینه. 9
، رهبری معنوی را یک "سوی یک تئوری از رهبری معنویبه"( در پژوهش خود با عنوان 2333فرای)

بعد ایمان/امید، بینش/ماموریت و عشق به نوع دوستی است  3داند که شامل مدل علی انگیزش درونی می
فرای و  ،شود. چندی بعدایجاد می "عضویت"و  "معناداری کار"ز طریق دو مفهوم کلیدی و ا

تری از مدل، فرایند در پژوهش خود پرداختند و با تبیین دقیق( به بازنگری جزئی این مدل 2339اسلکوم)
 دوستی و ایمان در نظر گرفتند که بر بهزیستی معنویرهبری معنوی را شامل بینش، عشق به نوع

 دهد.نهاده و از طریق معناداری و عضویت، نتایج فردی و سازمانی بیشتری را به دست میتأثیر کارکنان 
( تحت عنوان 1383در این حوزه، مربوط است به معمارزاده و صانعی) مطالعات داخلی انجام گرفته 
مل فن دلفی و . این مطالعه با روش پژوهش ترکیبی شا"الماس رهبری معنوی در نظام اداری ایران"

ای انجام گرفته است و پس از دریافت ابعاد رهبری معنوی از دیدگاه صاحب نظران کلیدی، تئوری زمینه
گیری از تحلیل نفر از کارکنان سازمانی دولتی توزیع گردید. نهایتا در این مقاله با بهره 323پرسشنامه بین 

بعد توجه به منافع سازمان، توجه به  2ایران در های رهبری معنوی در نظام اداری عامل اکتشافی، ویژگی
 بندی شده است.های فردی و توجه به خویشتن، گروهمنافع کارکنان، توجه به منافع جامعه، ویژگی

در مقاله است که ( 1383آبادی)باقری و سعداما در نهایت، تنها مدل رهبری معنوی اسالمی متعلق به     
های اسالمی: پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده ری معنوی براساس ارزشطراحی الگوی رهب"خود با عنوان 

مضامین و کدهای متعددی از  "های فرمانده شهید سرلشگر پاسدار احمد کاظمیبنیاد، با تاکید بر ویژگی
سرانجام به مدلی برای تبیین الگوی  ومصاحبه با دوستان و نزدیکان شهید کاظمی استخراج کردند  13

ه مختلف رهبران معنوی و روابطشان با پیروان دست یافتند. در این مدل، عواملی همچون گیری وجوشکل
ها و رفتارهای فرمانده و ویژگی خودسازیهای موثر در مسیر رشد افراد، معرفت و زمینهمحیط رشد، پیش

 . افتدشود و فرایند نفوذ اتفاق میمنجر به ایجاد تولی روحی، فکری و رفتاری در نیروها می
های ها این است که علی رغم فهرست کردن برخی شاخصهوجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهش    

های سه البالغه، از سه جنبه بینشی، کنشی و نگرشی که برگرفته از ساحترهبری معنوی از منظر نهج
معنوی نگریسته به موضوع رهبری  ، حسدر ابعاد عقل، قلب و براساس ابزار شناخت وی و  ی انسانگانه

حس )که در  .داندعقل و قلب می ،با استناد به قرآن کریم ابزار شناخت انسان را حسایشان  شده است.
های ملموس و قابل آزماید و با واقعیتواقع همان حواس پنج گانه است( از طریق تجربه خود را می

های خود را یافته ،و استنادات منطقیکند و با ابزار منطق مشاهده سروکار دارد. عقل استدالل منطقی می
گیرد، چه از راه حس های قلبی از جنس باور است. آنچه مورد تصدیق قرار میرساند. دریافتبه اثبات می

های گیری شده باشد، اگر به باور درآید از جمله دریافتتجربه شده باشد و یا با عقل و بحث منطقی نتیجه
در واقع رهبر معنوی باید در هر سه جنبه خود را متخلّق به  (.20-32: 1311مطهری، )شودقلبی می
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های اسالمی نماید و در عین حال در هر سه جنبه باید بتواند مبنا و الگوی اثر معنویت در کارکنان ویژگی
 و سازمان مورد نظر خویش باشد. 

 

 روش پژوهش. 7
گوناگون گردآوری اطالعات به  هایو روشهای نظری و عملی ژوهشپژوهش حاضر بر مبنای مرور پ

تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای رهبری معنوی در سازمان از منظر نهج البالغه پرداخته؛ و سپس روایی 
های آن با استفاده از معرّفها و و پایایی چارچوب تدوین شده و همچنین روایی و پایایی ابعاد، مؤلفه

ای و از نظر روش جزء های توسعهش از نظر طرح، جز طرحاین پژوه .های آماری مناسب تحلیل شدروش
متوالی و از نوع الگوسازی است که در دو بخش کیفی و کمی انجام  2اکتشافی 1های ترکیبیپژوهش

 . گردیده است
چندگانه به های در این راستا بخش کیفی با استفاده از روشهای تحلیل مضمون و همسوسازی داده    

های کیفی ل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادهتحلیانجام رسید. 
هایی های پراکنده و متنوع را به دادههای متنی است و دادهاست. این روش فرایندی برای تحلیل داده

طور کلی، مضمون، ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر کند. بهغنی و تفصیلی تبدیل می
دهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با سواالت تحقیق است. بر مبنای جایگاه مضمون هشگر، نشانپژو

دهنده گیرد(، سازمانها در سه طبقه فراگیر )در کانون شبکه مضامین قرار میدر شبکه مضامین، مضمون
ها، رکیب آن)واسط مضامین فراگیر و پایه شبکه است( و پایه )مبین نکته مهمی در متن است و با ت

در  (.113: 1383)عابدی جعفری و همکاران، شوند( دسته بندی میشوددهنده ایجاد میمضمون سازمان
ها تغییر داده ها و معرّفمؤلفهبندی فراگیر، سازمان دهنده و پایه به ترتیب به ابعاد، این پژوهش، عنوان

 ی استفاده شد.تأیید امل تحلیل ع این پژوهش از روش شده است. در نهایت، در بخش کمی
 

 آماری یجامعه. 2
 در بخش کمی شاملالبالغه و ترجمه متن کتاب نهج در بخش کیفی دربرگیرنده پژوهشآماری جامعه 

نفر بوده و در  23که مشتمل بر  بودکلیه اساتید و صاحبنظران حوزه مدیریت اسالمی در دانشگاه شیراز 
 معارف اسالمی و علوم تربیتی شناسایی شدند. های مدیریت،های مختلف از رشتهگرایش

 گیرینمونه یحجم نمونه و شیوه. 2-1

نفر از  33تعداد  3گیری غیرتصادفی اشباع نظریدر مرحله کیفی پژوهش با استفاده از روش نمونه
دهندگان کلیدی جهت سنجش اعتبار چارچوب اولیه تدوین شده برای رهبری معنوی در سازمان با آگاهی

                                                           
1. Mixed methods 

2. Exploratory 

3. Theoretical saturation 
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تا  آوری اطالعات، جمعگیری، در هر مرحلهدر این روش نمونه گردید.های اسالمی انتخاب ه به آموزهتوج
 (.11 :1383)حصیرچی و همکاران، مفاهیم قبلی اضافه نشودکند که دیگر مفهومی به جایی ادامه پیدا می

نفر از اساتید و  33 تعداد 1گیری غیرتصادفی افراد کلیدیدر مرحله کمی نیز با استفاده روش نمونه
دهندگان کلیدی در روش آگاهیراز در زمینه موضوع انتخاب گردیدند.صاحبنظران مجرب دانشگاه شی

ای از اطالعات اساسی مورد نیاز را در فرض بر این است که گروه کوچکی از افراد هستند که بخش عمده
ی سه ویژگی تخصص، تجربه و عالقه دهندگان کلیداختیار دارند یا بدان دسترسی دارند، برای آگاهی

مصاحبه، توان به طرق مختلفی مانند دهندگان کلیدی انتخاب شدند میبرشمرده شده است. وقتی آگاهی
با توجه به  (.113: 1391زاده، زادگان و ترک)عباسث گروهی اطالعات را گردآوری نمودپرسشنامه یا بح

تعداد مورد نیاز از ، الهیات و معارف اسالمی و علوم تربیتی، مدیریت هایاین رویکرد، از میان اساتید رشته
آنها که در زمینه مورد نظر تخصص، تجربه و عالقه داشتند، انتخاب و با آنان مصاحبه ساختمند به عمل 

 آمد. 
 

 ابزار پژوهش
پایایی پس از گردآوری اطالعات مورد نیاز در زمینه پژوهش، الگوی رهبری معنوی تدوین شده و روایی و 

های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور و در ابتدا برای بررسی معرّفها و ابعاد، مؤلفه
روایی محتوایی الگوی تدوین شده عالوه بر محتوای نهج البالغه، از پرسشنامه باز به صورت مصاحبه 

های معرّفها و ایی ابعاد، مؤلفهساختمند از اساتید و برای گردآوری اطالعات در خصوص روایی و پای
ی تدوین شده توسط محقق استفاده شد. در این پرسشنامه الگوی شناسایی شده )چارچوب( از پرسشنامه

ها برای تدوین شده توصیف گردیده و سپس میزان موافقت صاحبنظران با ابعاد برای تبیین الگو و مؤلفه
های هر معرّفها( و در انتها میزان موافقت صاحبنظران با آن توضیح و تبیین ابعاد الگو )با توجه به تعریف

 ای لیکرت )بسیار زیاد تا بسیار کم( سنجیده شد.گزینه 2با استفاده از طیف  مؤلفه
 

 های پژوهشیافته
 الگوی رهبری معنوی اسالمی در سازمان از منظر نهج البالغه  تدوین( 1

ابتدا از روش تحلیل مضمون استفاده شده  المی در سازمان،جهت شناسایی ابعاد الگوی رهبری معنوی اس
کنند که ( بیان می2332هیسه و شانون)البالغه استخراج شدند. هبری معنوی از منظر نهجهای رمعرّفو 

مند، بندی نظامهای متن از طریق دستهتحلیل مضمون، روشتحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوای داده
ها است. به بیان دیگر، تحلیل مضمون، روشی برای کاهش ا و الگوهای آنهکدگذاری و شناخت موضوع

عبارتند از های تحلیل مضمون ها است. گامها جهت استخراج معنی از آنها و حس گرفتن با آنداده

                                                           
1. Critical case 
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)زارعی متین، سیدجوادین، بندی کردن و انتزاعبندی کردن، دستهفهرست کردن کدها، گروهکدگذاری باز، 
 (:08: 1381و باقری،  پوررحیم
ها در متن به هنگام ها و سرفصلکدگذاری باز: کدگذاری باز به این معنی است که یادداشت -1

ها نوشته و سپس مطالعه مجدد شود و عناوین ضروری و حیاتی در حاشیه یادداشت خواندن آن
 شود.

حه مجزایی انتقال فهرست کردن کدها: در این گام، عناوین یادداشت شده در حاشیه متون به صف -2
 ها تحلیل صورت پذیرد.ها بر روی آنیابد تا پس از آن، جهت استخراج دستهمی

شود. بندی میتر گروهبندی کردن: در این مرحله، کدهای باز با یکدیگر تحت عناوین کلیگروه -3
 تر است.بندی، کاهش تعداد کدها با ادغام کدهای مشابه در کدهای کلیهدف از مرحله گروه

ها به وجود شود و دستههای مشابه با یکدیگر ادغام میبندی کردن: در این مرحله، گروهدسته -3
هدف از این مرحله، فراهم ساختن ابزاری برای توصیف پدیده برتی افزایش فهم و  آید.می

 همچنین تولید دانش است.

ها است. ریق تولید دستهانتزاع: انتزاع به معنای فرموله کردن توصیفی کلی از موضوع تحقیق از ط -2
ها به منظور تشکیل ها و دستههای با رویدادهای مشابه با یکدیگر جهت تشکیل دستهزیردسته

 شود.دسته اصلی ادغام می
در با توجه به تعریفی که از رهبری معنوی اسالمی در این پژوهش ذکر شده است، ، بر این اساس    

وحانیون و صاحبنظران علوم دینی در دانشگاه شیراز و کنکاش در با پرس و جو از ر نگارندگانمرحله اول 
، "هدایت"، "والیت"، "امام"، "امامت"های واژه رهبری همچون کتاب المعجم قرآن کریم، مترادف

ی با کاوش و جستجو را شناسایی نمودند. پس از آن "خالفت"و "والی"، "رهبر"، "، فرماندار"زمامدار"
های رهبر معرّفالبالغه به شناسایی های کتاب ارزشمند نهجها و حکمتا، نامههدر خطبه هااین واژه

بندی گردید و در مرحله دوم این مفاهیم فهرستو  یافتندویژگی دست 103معنوی در اسالم پرداختند و به 
بندی شدند. نتایج حاصل از مرحله اول تا سوم پژوهش، در سپس در مرحله سوم، مفاهیم مشابه گروه

 ارائه شده است. 3جدول 
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 های رهبری معنوی از منظر نهج البالغهبندی ویژگیبندی و گروه: استخراج، فهرست3جدول 

 نمونه استنادات کدگذاری باز بندیگروه 

 31نامه  -1خطبه  -192خطبه  ایمان به خدا -شناخت خدا خداشناسی 1

 دینداری 2

اجرای  -عمل به قرآن -نعمل به فرامین الهی در ظاهر و باط
انجام اعمال  -اجرای حدود الهی -قوانین اسالمی و احیاء آنها

به  -عبادت خالصانه -توجه به دستورات قرآن -صالح و درست
 -طلب یاری از خدا -ثبات در عبادات -جای آوردن نماز اول وقت

برپا داشتن  -انجام واجبات در زمان خود و بدون عیب و نقص
 -یاد فراوان قیامت -توجه به معاد و آخرت -مرگتوجه به  -دین

زنده  -عمل به سنت پیامبر)ص( -ضایع نکردن سنت پیامبر)ص(
 توسل -انفاق در راه خدا -نگهداشتن سنت پیامبر)ص(

خطبه  -2خطبه  -1خطبه 
خطبه  -131خطبه  -133

 -21نامه  -181خطبه  -102
 -31نامه  -31نامه  -20نامه 
مت حک -83حکمت  -23نامه 

 122حکمت  -113

 تقوا 3
 -غلبه با هوای نفس -وادار کردن نفس به انجام واجبات خدا

پرهیز  -پرهیزکاری -تسلط بر نفس -مخالفت با خواسته های دل
 پاکدامنی -از حرام

حکمت  -30نامه  -11خطبه 
113 

 31نامه  امید به توفیق الهی -توجه به رضای الهی توکل 3

 31نامه  -103خطبه  بصیرت دینی -خدا آگاهی از فرمان بصیرت 2

 خودشناسی 1
 -تناسب ظاهر و باطن، گفتار و کردار و آشکار و پنهان -پاکی قلب

 خودشناسی و خودسازی
حکمت  -03حکمت  -31نامه 

 138حکمت  -98

 عدم شتابزدگی در وقت -عدم شتابزدگی در خشم -دوراندیشی دوراندیشی 0
نامه  -21نامه  -123خطبه 

 -39حکمت  -31کمت ح -23
 113حکمت 

 تجربه محوری 9
 -مشورت در گمارش افراد -عدم مشورت با ترسو، حریص و بخیل

 -نشینی با پرهیزکار و راستگوهم -مشورت جز در حکم شرع
 بحث با حکیمان -گفتگو با دانشمندان

 09نامه  -31نامه  -123خطبه 

 ورزیحکمت ورزیحکمت 8
حکمت  -2حکمت  -31نامه 

 -08حکمت  -39حکمت  -31
 113حکمت  -93حکمت 

 اندیشیمصلحت اندیشیمصلحت 13
  -118خطبه  -03خطبه 

 23نامه 

 هدف محوری 11
تقدم خشنودی  -پرهیز از قراردادن قدرت و ثروت به عنوان هدف

 گزینش هدف الهی -خدا بر مردم
 131خطبه 

 انسجام فکری 12
زدگی در تصدیق عدم شتاب -استناد به دالیل روشن و منطقی

 پرهیز از نادانی -عقلگرایی -دیگران
 32حکمت  -23نامه  -2خطبه 
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 نمونه استنادات کدگذاری باز بندیگروه 

 23نامه  عدم استبداد و خودرایی -انتقادپذیری -های عمومیتضمین آزادی انتقادپذیری 13

 گراییتخصص 13
انجام  -تعدم پافشاری در غیرمسئولی -عدم سستی در انجام کار
 -کارآمدی –انجام شخصی برخی امور  -امور در وقت و جای خود

 دانش عمیق و تخصص الزم

حکمت  -2حکمت  -3خطبه 
 113حکمت  -91حکمت  -31

 31نامه  خالقیت و نوآوری تفکر خالق 12

 موقعیت شناسی 11
تفویض  -قدرت ارزیابی درست شرایط -هاغنیمت شمردن فرصت

 اختیار در اموری که آگاهی نداری
 31حکمت  -3خطبه 

 اشراف بر امور 10

تالش فراوان  -اندیشه در امور کارکنان -آگاهی و اطالع از امور 
پنهان نبودن از  -هادلجویی از برکنارشده -تدبیر امور -در امور آنان

برگزار  -ی به زیردستاناعتنایعدم بی -مردم برای مدت طوالنی
 کردن جلسات عمومی با زیردستان

خطبه  -13خطبه  -1خطبه 
خطبه  -122خطبه  -131
  -32نامه  -33نامه  -123

 28نامه  -23نامه 

19 
مهربانی و گشاده 

 رویی

گشاده  -پرهیز از تندی در زبان -پرهیز از تندخویی -نرمخویی
نت و تحقیر پرهیز از خشو -فروخوردن خشم -مهربانی -رویی

 کردن

 -21نامه  -18نامه  -3خطبه 
 -23نامه  -31نامه  -20نامه 
حکمت  -1حکمت  -23نامه 

  -23حکمت  -39
 123حکمت  -113حکمت 

 گذشت و مدارا 18
اعتدال و میانه روی در  -پوشاندن عیوب مردم -بخشش و گذشت

 رفق و مدارا -رفتار و پرهیز از سخت گیری و سهل گیری افراطی
 23 نامه

 عشق به دیگران 23
 -همدلی -سپاس و قدردانی از زحمات آمران -حسن معاشرت

 نیکوکاری در حق زیردستان -اختصاص وقت شخصی به نیازمندان
 13حکمت  -23نامه  -21نامه 

 خیرخواهی 21
پرهیز از منت  -خیرخواهی -کوتاهی نکردن در پند و نصیحت

 امر به معروف و نهی از منکر -گذاشتن
نامه  -133خطبه  -33 خطبه

 123حکمت  -23نامه  -31

 دفاع از دین -ابطال بدعت ها -بقا بر سنت نیک گذشته دین محوری 22
نامه  -31نامه  -113خطبه 

 31حکمت  -23

 گراییقانون 23
پرهیز از انجام امور حساس و مهم بدون دستور  -اطاعت از مافوق

 مافوق
 313حکمت  -33نامه  -2نامه 

 محوری عدالت 23

 -تقسیم عادالنه بیت المال -افشاء حق -پذیرش حق -گراییحق
عدم  -توجه به استحقاق -انصاف -عدالت -پرهیز از ستم و بیداد

 -پرهیز از رشوه خواهی -ورزیروی و پرهیز از بخلاسراف و زیاده
 پرهیز از امتیازخواهی

خطبه  -133خطبه  -33خطبه 
 -2نامه  -113خطبه  -131

 319حکمت  -23نامه 
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 نمونه استنادات کدگذاری باز بندیگروه 

 شایسته ساالری 22

عدم توجه  -یاری نگرفتن از وزیر بدکاران -پرهیز از افراد عیبجو
انتخاب  -ایمان عدم تکیه بر افراد سست -به اطرافیان و خویشان

گردآوری یاران  -دار و مسلمانزیردستان باحیا، باتجربه، خانواده
انتخاب جانشینانی با قدرت  -اقبت از دخالت نزدیکانمر -طلبحق

پرهیز از  -ترندگویی صریحانتخاب افرادی که در حق -فکری باال
 تملق چاپلوسان

 23نامه  -29خطبه 

21 
حفظ کرامت 

 انسانی
 18نامه  جلب اعتماد -حفظ احترام

 قضاوت نیک -شجاعت شجاعت 20
حکمت  -12نامه  -133خطبه 

 -31 حکمت -3حکمت  -3
 30حکمت 

 راستگویی و پرهیز از دروغ صداقت 29

خطبه  -130خطبه  -11خطبه 
 -21نامه  -123خطبه  -133

  -31حکمت  -32نامه 
 30حکمت 

 تعهد 28
 توجه به امانت بودن  -اداء امانت -توجه به امانت بودن مقام

 وفای به عهد و عدم خلف وعده -بیت المال
 -21نامه  -2نامه  -11خطبه 

 30حکمت  -09نامه  -23ه نام

 تواضع 33
تواضع و  -پرهیز از خود بزرگ بینی -عدم تکبر و خودپسندی

 فروتنی

خطبه  -230خطبه  -2خطبه 
نامه  -31نامه  -20نامه  -233
 -23حکمت  -39حکمت  -23

 -11حکمت -133حکمت 
 113حکمت 

 حلم و بردباری در مشکالت -استقامت -صبر و شکیبایی سعه صدر 31
 -3حکمت  -23نامه  -3ه خطب

 -31حکمت  -1حکمت 
 328حکمت  -113حکمت 

 138حکمت  -11خطبه  ارزشمندی خویش -عزت نفس عزت نفس 32

 سخاوت -همت بلند -فداکاری -درستکاری -قناعت کرامت 33

حکمت  -32نامه  -30حکمت 
 -11خطبه  -33حکمت  -33

 -3حکمت  -23نامه  -20نامه 
 19حکمت 

 قاطعیت 33

قاطعیت رای و  -قاطعیت در اجرای حق -بت و راسخ بودنصال
کیفر  -استواری -نیرومندی در تحقق حکومت -عدم تأثیر پذیری

 -گرانقاطعیت در برخورد با فتنه -و مجازات قاطعانه فرد خاطی
 شفافیت در گفتار و رفتار

خطبه  -12خطبه  -1خطبه 
 -133خطبه  -81خطبه  -30

 28نامه  -102خطبه 
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 نمونه استنادات کدگذاری باز بندیگروه 

32 
هدایت فکری و 

 عملی

ابالغ و سفارش به رعایت احکام  -زدودن شک و تردید و دودلی
دفاع از مظلوم و مبارزه با  -جلب آرامش روانی پیروان -الهی

 حل و فصل کینه -ستمگر 
 31حکمت  -2خطبه 

 ایفای نقش الگو 31
کم کردن  -به دعوت حقاولین فرد در لبیک  -پیشتازی در عمل
 ایفای نقش محوری در سازمان -شعار

خطبه  -30خطبه  -8خطبه 
حکمت  -103خطبه  -131

 133حکمت  -03

 23نامه  -33خطبه  تربیت و آموزش مردم در امور کاری و زندگی تربیت پیروان 30

39 
ایجاد وحدت و 

 انسجام

 -گریهای مختلف مردم و اصالح هرگروه با دیاستفاده از گروه
پذیرش صلح دشمن اما توجه  -پرهیز از دشمنی -تاکید بر وحدت

 جلوگیری از اختالف و پراکندگی -به توطئه های وی

خطبه  -09نامه  -2خطبه 
 23نامه  -131خطبه  -130

 نظارت 38
گماردن  -ارزشیابی دقیق و رسیدگی به امور کوچک و بزرگ

تحقیق و  -انبررسی رفتار کارگزار -جاسوسان راستگو و وفادار
 برشمردن کارهای مهم زیردستان -کاوش در مسائل زیردستان

خطبه  -13خطبه  -1خطبه 
خطبه  -122خطبه  -131

نامه  -32نامه  -33نامه  -123
 28نامه  -23

  

و  بندی شدههایی طبقهها در دستهبندی مفاهیم، در مرحله چهارم و پنجم، هر یک از گروهپس از گروه    
به صورت مدل نهایی  ها،ها و معرّفمؤلفهتحت عناوین ابعاد،  ها،های مندرج در پیشینهمعرّفبا ترکیب 

 شدند: ترسیم 3جدول 
 

 البالغهوی اسالمی در سازمان از منظر نهج: چارچوب نهایی پیشنهادی رهبری معن1جدول 

 هامعرّف هامؤلفه تعاریف ابعاد

 بینشی

دربرگیرنده مجموعه باورهای 
دی، عقالنی و دانش اعتقا

تخصصی رهبر معنوی که در 
باورها و رفتار وی متجلی 

 شوند.می

 خداشناسی؛ دینداری؛ تقوا؛ توکل؛ بصیرت اعتقادی

 عقالنی
محوری؛ حکمت؛ مصلحت؛ دوراندیشی؛ تجربهخودشناسی؛ 

 محوری؛ انسجام فکری؛ انتقادپذیریهدف

 تخصصی
؛ اشراف بر شناسیگرایی؛ تفکر خالق؛ موقعیتتخصص

  امور

 نگرشی

دربرگیرنده مجموعه عواطف، 
و نگرشهایی که در  هیجانات

رفتار و احساسات فرد متبلور 
 شوند.می

 عاطفی
رویی؛ گذشت و مدارا؛ عشق به دیگران؛ مهربانی و گشاده

 خیرخواهی

 سازیفرهنگ
ساالری؛ محوری؛ شایستهگرایی؛ عدالتمحوری؛ قانوندین

 نیحفظ کرامت انسا

 کنشی
دربرگیرنده مجموعه اقدامات 
فردی و اجتماعی رهبر معنوی 

 جهت تحقق اهداف می باشد.

 منشی
نفس؛ صدر؛ عزتشجاعت؛ صداقت؛ تعهد؛ تواضع؛ سعه

 کرامت؛ قاطعیت

 گریهدایت
هدایت فکری و عملی؛ ایفای نقش الگو؛ تربیت پیروان؛ 

 ایجاد وحدت و انسجام؛ نظارت 
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 لگوی رهبری معنوی اسالمی در سازمان اعتباریابی ا( 2

تأیید از تکنیک  ،کیفیاعتباریابی در مرحله  جهت تعیین اعتبار الگوی به دست آمده در بخش کیفی و
های چندگانه استفاده گردید که براساس نظرات آگاهی دهندگان پذیری با استفاده از همسوسازی داده

جایی که از آن کمی، اعتباریابی در بخش دوم و در مرحلهشد. تأیید کلیدی روایی و پایایی کیفی الگو 
ی با استفاده از نرم افزار تأیید از روش تحلیل عامل  باشدنفر می 133حجم نمونه در این پژوهش کمتر از 

Smart PLS 2.0 بهره گرفته شد. گیری الگوی رهبری معنوی اسالمی برای برآورد مدل اندازه 
نفر از اساتید دانشگاه شیراز که در  33های محقق ساخته بین ا، ابتدا پرسشنامههبرای جمع آوری داده    

های اعتقادی، مؤلفهاین زمینه تخصص کافی داشتند، توزیع گردید. نتایج تحلیل عامل اولیه نشان داد، 
 ( برازش مناسبی نداشتهAVE) شاندست آمدهعقالنی و عاطفی به دلیل پایین بودن متوسط واریانس به

های خداشناسی، دینداری و معرّفدهندگان کلیدی، و باید حذف گردند. لذا با توجه به پیشنهادات آگاهی
عاطفی حذف گردیده و  مؤلفهعقالنی و عشق به دیگران از  مؤلفهاعتقادی؛ انتقادپذیری از  مؤلفهتوکل از 

ل شدند. پس از اعمال گری منتقهدایت مؤلفهو خیرخواهی به  منشی مؤلفهدر نهایت خودشناسی به 
های برازش بررسی گردیدند. در این مرحله، برای بررسی روایی معرّفتغییرات، مجددا مدل از نظر 

ها یا نشانگرهای یک کند که نخست، گویه( دو مالک را توصیه می1889)1ها، چینتشخیصی)واگرا( سازه
(؛ و مالک دوم اینکه، جذر 3)روایی بار مقطعیی خود داشته باشندرا بر سازه 2سازه باید بیشترین بار عاملی

های دیگر سازه( یک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با AVE)3متوسط واریانس استخراج شده
مالک  ( بررسی سه1891)2(. عالوه براین، فورنل و الرکر111: 1381باشد)سید عباس زاده و همکاران، 

متوسط "و  "هاهر یک از سازه 1پایایی مرکّب"، "ارهای عاملیپایایی هر گویه با توجه به معناداری ب"
: 1381کنند)امانی ساری بگلو و همکاران، را جهت تعیین پایایی مدل پیشنهاد می "واریانس استخراج شده

2.) 

 ( روایی3

 هامعرّفروایی بار مقطعی . 3-1

ی ی خود، بیشتر از بار آن بر سازهازهبر س معرّفها، باید بار مقطعی هر معرّفروایی تشخیصی تأیید جهت 
ی خودشان، بیشتر از مؤلفهها نسبت به معرّف، بار مقطعی تمام 0دیگر باشد.براساس جدول به دست آمده

های الگوی رهبری معنوی اسالمی از روایی مقطعی معرّفتوان گفت، ها بوده و بنابراین میمؤلفهسایر 

                                                           
1. Chin 

2. Factor loading 

3. Cross loading 

4. Average variance extracted(AVE) 

5. Fornell & Larcker 

6. Composite reliability 

داری گردیده است. جهت رویت جدول کامل به پایان نامه موجود در دانشگاه شیراز . با توجه به حجم جدول و محدودیت صفحات از ذکر آن خود0
 مراجعه فرمایید.
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 33/3تقوا با  معرّفحاصل از جدول، کمترین بار مقطعی مربوط به  مناسبی برخوردارند. براساس اطالعات
 باشد.اعتقادی می مؤلفههر دو از  80/3بصیرت با  معرّفو بیشترین بار مقطعی مربوط به 

 متوسط واریانس استخراج شدهمقایسه جذر . 3-2

نس استخراج شده گیری، به مقایسه جذر متوسط واریابرای بررسی مالک دوم سنجش روایی مدل اندازه
یک سازه باید بیشتر از  متوسط واریانس استخراج شدهشود. در این مالک، جذر ها پرداخته میسازه

های دیگر باشد. این امر نشانگر آن است که همبستگی آن سازه با نشانگرهای همبستگی آن سازه با سازه
(. در این 111 :1381و همکاران، زاده باسعهای دیگر است)سیدهاش با سازتگیخود، بیشتر از همبس

یکبار در جدول ماتریس همبستگی ابعاد با یکدیگر و بار دوم در  متوسط واریانس استخراج شدهراستا، جذر 
 ها با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مؤلفهجدول ماتریس همبستگی 

 

 بری معنوی اسالمی: ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراج شده ابعاد ره6جدول 

 کنشی نگرشی بینشی 

   02/3 بینشی

  02/3 03/3 نگرشی

 93/3 23/3 23/3 کنشی
 

دهد، همبستگی جذر متوسط واریانس استخراج شده ابعاد، بیشتر نتایج حاصل از جدول فوق نشان می    
این جدول، بیشترین روایی  گردد. براساسمیتأیید باشد و روایی ابعاد از همبستگی آن بعد با سایر ابعاد می

 باشد.( می02/3) ( و کمترین روایی مربوط به بعد نگرشی93/3) مربوط به بعد کنشی
 

 های رهبری معنوی اسالمیمؤلفه: ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراج شده 7جدول 

 گریهدایت منشی سازیفرهنگ عاطفی تخصصی عقالنی اعتقادی 

       03/3 اعتقادی

      00/3 31/3 عقالنی

     08/3 32/3 18/3 تخصصی

    09/3 33/3 31/3 13/3 عاطفی

   93/3 33/3 33/3 23/3 31/3 سازیفرهنگ

  01/3 21/3 23/3 23/3 29/3 23/3 منشی

 01/3 02/3 03/3 31/3 33/3 22/3 19/3 گریهدایت
 

د، همبستگی جذر متوسط واریانس استخراج شده دهعالوه براین، نتایج حاصل از جدول دوم نشان می    
تأیید ها نیز لفهؤباشد و در نهایت، روایی مها میلفهؤلفه با سایر مؤها، بیشتر از همبستگی آن ممؤلفه

و بیشترین روایی  01/3گری با هدایت مؤلفهها متعلق به لفهؤگردد. بر این اساس، کمترین روایی ممی
 است. 93/3ی با سازفرهنگ مؤلفهمتعلق به 
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 پایایی. 3-3

 مقایسه معناداری بارهای عاملی . 3-3-1

های نهان مربوط به خودشان نشان داده در این مرحله بار عاملی هر یک از نشانگرهای آشکار بر سازه
باالتر  29/2در بارهای عاملی از  Tشده است. براساس اطالعات به دست آمده از این جداول، اگر مقدار 

 باشند.معنادار می 32/3باالتر باشد در سطح  81/1و اگر از  31/3سطح باشد در 
 

 و سطح معناداری ابعاد الگوی رهبری معنوی اسالمی T : بار عاملی، آماره2 جدول

 نتیجه سطح معناداری Tمقدار  بار عاملی ابعاد الگو

 رهبری معنوی
 اسالمی 

 تأیید  31/3 90/2 01/3 بینشی

 تأیید  31/3 83/9 09/3 نگرشی

 تأیید  31/3 12/13 92/3 کنشی

 

به دست آمده، تمامی ابعاد الگوی رهبری معنوی اسالمی در  T، با توجه به مقدار 9 براساس جدول    
نمایند. در این جدول، کمترین بار عاملی متعلق به میتأیید باشند و پایایی الگو را معنادار می 31/3سطح 

 باشد.می 92/3ترین بار عاملی متعلق به بعد کنشی با و بیش 01/3بعد بینشی با 
 

 های الگوی رهبری معنوی اسالمیمؤلفهو سطح معناداری  T : بار عاملی، آماره5 جدول

 نتیجه سطح معناداری Tمقدار  بار عاملی هامؤلفه ابعاد

 بینشی

 تأیید  31/3 81/0 02/3 اعتقادی

 تأیید  31/3 12/13 93/3 عقالنی

 تأیید  31/3 80/3 11/3 یتخصص

 نگرشی
 تأیید  31/3 01/2 10/3 عاطفی

 تأیید  31/3 39/3 00/3 سازیفرهنگ

 کنشی
 تأیید  31/3 11/3 08/3 منشی

 تأیید  31/3 31/28 83/3 گریهدایت

 

های الگوی رهبری معنوی مؤلفهبه دست آمده، تمامی  T، با توجه به مقدار 8شماره  براساس جدول    
نمایند. در این جدول، کمترین بار عاملی میتأیید باشند و پایایی الگو را معنادار می 31/3سالمی در سطح ا

 باشد.می 83/3گری با هدایت مؤلفهو بیشترین بار عاملی متعلق به  11/3تخصصی با  مؤلفهمتعلق به 
بارهای عاملی هر یک از دست آمده در خصوص مقایسه معناداری به براساس جدولبر این، عالوه    

وریی، باالتر از گرایی، اشراف بر امور و مهربانی و گشادههای تقوا، تخصصمعرّفدر  T، مقدار هامعرف
 31/3بوده و در سطح  29/2ها باالتر از معرّفدر سایر  و باشندمعنادار می 32/3بوده و در سطح  81/1

 پایایی کافی برخوردار هستند. ها ازمعنادار به دست آمده است. بنابراین گویه
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 پایایی مرکّب. 3-3-2

( CRجهت سنجش پایایی مرکّب الگوی رهبری معنوی اسالمی، به بررسی ضرایب پایایی مرکّب)
کند، ها برای تحلیل استفاده میاز نمرات عاملی آزمودنی PLSها و ابعاد پرداخته شد. از آنجایی که مؤلفه

پایایی ضروری است. این در حالی است که  معرّفها در محاسبه از گویه در نظر گرفتن بار عاملی هر یک
دهد و لذا دهد و بنابراین پایایی)اعتبار( را کمتر نشان میها میضریب آلفای کرونباخ وزن برابری به گویه

ای و استفاده شده است)امانی ساری بگلو، غالمعلی لواسانی، اژه( CR)گلداشتاین -دیلون از ضریب
باالتر از  مقادیرپایایی مرکّب، تأیید ،برای (1883الی و برنسترین)تبنا به پیشنهاد نا(. 2: 1383ی آذر، خضر

های خروجی (.132: 1382هر سازه، نشان دهنده پایایی مناسب آن سازه است)بندریان و بندریان، در 1/3
 مورد نظر در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

 های الگوی رهبری معنوی اسالمیمؤلفهابعاد و  : ضرایب پایایی مرکّب11جدول 

 نتیجه پایایی مرکّب بعد 

 ابعاد

 تأیید  08/3 بینشی

 تأیید  19/3 نگرشی

 تأیید  93/3 کنشی

 ها مؤلفه

 تأیید  18/3 اعتقادی

 تأیید  98/3 عقالنی

 تأیید  90/3 تخصصی

 تأیید  02/3 عاطفی

 تأیید  82/3 فرهنگ سازی

 تأیید  82/3 منشی

 تأیید  91/3 هدایت گری

 

 13/3ها باالتر از مؤلفهدهد، پایایی مرکّب تمامی ابعاد و نتایج حاصل از جدول به دست آمده نشان می    
گردد. براساس جدول مذکور، کمترین ضریب پایایی مربوط به بعد میتأیید بوده و بنابراین پایا بودن آنها 

 باشد.می منشیسازی و های فرهنگمؤلفهریب پایایی مربوط به ( و بیشترین ض19/3نگرشی)
 مقادیر متوسط واریانس استخراج شده . 3-3-3

در تحقیقات  مورد پذیرش استخراج شدهمقدار متوسط واریانس کنند ( پیشنهاد می1891) فورنل و الرکر
PLS  (.188: 2313، 1در نظر گرفته شود)آسیراف و آفثانورهان 23/3باید بزرگتر از 

 
 
 

                                                           
1. Asyraf & Afthanorhan 
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 های الگوی رهبری معنوی اسالمیمؤلفهابعاد و  AVE: مقادیر 12جدول 

 نتیجه AVE متغیر 

 ابعاد

 تأیید  20/3 بینشی

 تأیید  22/3 نگرشی

 تأیید  02/3 کنشی

 هامؤلفه

 تأیید  21/3 اعتقادی

 تأیید  13/3 عقالنی

 تأیید  13/3 تخصصی

 تأیید  11/3 عاطفی

 تأیید  02/3 زیسافرهنگ

 تأیید  28/3 منشی

 تأیید  21/3 هدایت گری

 

البالغه، های الگوی رهبری معنوی اسالمی از منظر نهجمؤلفهبراساس جدول به دست آمده، تمامی ابعاد و 
گری با هدایت مؤلفهدهد، ها نشان میبوده و بنابراین از پایایی مناسبی برخوردارند. یافته 23/3باالتر از 

 باشند.باالترین ضرایب پایایی را دارا می 02/3سازی و بعد کنشی با فرهنگ مؤلفهکمترین و  21/3

 

 از منظر نهج البالغه رهبری معنوی اسالمی در سازمان نهایی الگوی
شامل  البالغهی رهبری معنوی اسالمی در سازمان از منظر نهجنهایتا الگوبا توجه به مباحث مطرح شده، 

های مؤلفههای اعتقادی، عقالنی و تخصصی؛ بعد نگرشی مشتمل بر مؤلفهشی مشتمل بر سه بعد بین
باشد. منظور از بعد گری میو هدایت منشیهای مؤلفهسازی و بعد کنشی دربرگیرنده عاطفی و فرهنگ

بینشی، مجموعه باورهای اعتقادی، عقالنی و دانش تخصصی رهبر معنوی است که در باورها و رفتار وی 
شوند. بعد نگرشی دربرگیرنده مجموعه عواطف، انفعاالت و نگرشهایی است که در رفتار و متجلی می

شوند و بعد کنشی مشتمل بر مجموعه اقدامات فردی و اجتماعی رهبر معنوی احساسات فرد متبلور می
ام، تغییر در ابعاد جهت تحقق اهداف می باشد. این ابعاد در ارتباط با یکدیگر شکل گرفته و تغییر در هر کد

 دهد:ها را نشان میابعاد سه گانه مذکور و ارتباط آن 2دیگر را موجب خواهد شد. شکل شماره 
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 البالغهالگوی رهبری معنوی اسالمی در سازمان از منظر نهج :9شکل 

 

بیان شده  13ر جدول های این الگو به تفکیک دمعرّفها و مؤلفهبنابراین با توجه به نتایج حاصل، ابعاد،     
 است:
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 البالغههای نهایی الگوی رهبری معنوی اسالمی در سازمان از منظر نهجمعرّفها و مؤلفه: ابعاد، 13جدول 

 هامعرّف هامؤلفه ابعاد

 بینشی

 اعتقادی
 تقوا

 بصیرت

 عقالنی

 دوراندیشی

 محوریتجربه

 ورزیحکمت

 اندیشیمصلحت

 محوریهدف

 انسجام فکری

 تخصصی

 گراییتخصص

 تفکر خالق

 شناسیموقعیت

 اشراف بر امور

 نگرشی

 عاطفی
 روییمهربانی و گشاده

 گذشت و مدارا

 سازیفرهنگ

 محوریدین

 گراییقانون

 عدالت محوری

 ساالریشایسته

 حفظ کرامت انسانی

 کنشی

 منشی

 خودشناسی

 شجاعت

 صداقت

 تعهد

 تواضع

 سعه صدر

 عزت نفس

 کرامت

 قاطعیت

 گریهدایت

 هدایت فکری و عملی

 ایفای نقش الگو

 تربیت پیروان

 ایجاد وحدت و انسجام

 نظارت

 خیرخواهی
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 گیرینتیجه
های اسالمی های جامعه اسالمی که بنای ایجاد سازمانتناظر با ویژگیاین پژوهش با نگاهی اسالمی و م

ذکر مدلی از رهبری معنوی از منظر  بهدر نظر دارد، را با همکاری کارکنانی متخلق به اخالق اسالمی 
 نهج البالغه مبادرت ورزید. 

البالغه برای اولین بار در این به دلیل اینکه تدوین الگوی رهبری معنوی در سازمان از منظر نهج    
های منسجمی که بتوان نتایج حاصل را با آنان مقایسه کرده و همسویی یا پژوهش انجام گرفته، پژوهش

هایی ها را گزارش داد، وجود ندارد. لذا تنها به ذکر همراستایی یا ناهمراستایی با پژوهشناهمسویی آن
اسالمی و یا  گردد که به نوعی به تدوین مدلی برای رهبری معنوی از منظر رویکردهای غربی یااکتفا می

ت نتایج حاصل از توان گفاند. بر این اساس، میهای رهبری معنوی اسالمی، پرداختهمعرّفبه گردآوری 
( ناهمراستا و با 1381( و معمارزاده و صانعی)2339(، فرای و اسلکوم)2333های فرای)این پژوهش با یافته

( و عطافر و 1383(، ذاکری و همکاران)1381(، فقاهتی)1383های پژوهش باقری و سعدآبادی)یافته
 باشد. ( همراستا می1382همکاران)

سازی بازمانده و تنها به ذکر اول، از ابعاد اعتقادی، تخصصی و فرهنگ نتایج حاصل از سه پژوهش    
بنابراین رویکردی غیردینی را درنظر  اند.های فردی و اخالقی رهبر بسنده نمودههایی در حد ویژگیمعرّف

گرفته است که متعاقبا تناسب کاملی با شرایط و مختصّات خاص جامعه اسالمی ایران ندارد. در واقع 
( همان تعبیری است که در پژوهش خود با عنوان معناداری کار 2339و  2333ویت از دیدگاه فرای)معن

ای صرفا مادی داشته و با رسد بنایاین تعبیر از معناداری در کار، جنبهبه نظر می استفاده کرده است.
تی، تنها دستیابی رویکردی از نظریات نهضت روابط انسانی به آن پرداخته شده است. نهایت چنین برداش

وری و انگیزش در کار است که باالخره سازمان را به مقصودی از اهداف به متغیرهایی از قبیل تعهد، بهره
( علی رغم اینکه مفهوم 1381سودآورانه خود نزدیک کند. در همین راستا، پژوهش معمارزاده و صانعی)

اما با همان نگاه ادبیات موجود به تکمیل و  داندرهبری معنوی را در نظام اداری ایران قابل تعمیم می
 بندی ذکر شده قابل تقدیر است. ها دست زده است که البته طبقهبندی شاخصهطبقه

فرایند  به بررسی است که (1383پژوهش باقری و سعدآبادی)های همراستا، اما از جمله پژوهش    
ع مقدس سخن به میان آورده است. در پژوهش از دیدگاه یکی از فرماندهان دفارهبری معنوی در سازمان 

ها ارائه نشده است اما به مدل فرایندی جدیدی دست معرّفها و مؤلفهمذکور تفکیک و الگویی از ابعاد، 
، قبل از پژوهش حاضر در تحقیقات آتی باشد. از دیدگاه نگارندگان مناسبیتواند مبنای نظری یافته که می

ها باید تفکیکی مّی کردن و سنجش مدل رهبری معنوی اسالمی در سازمانیابی به فرایند و جهت کدست
پژوهش حاضر و رویکرد پژوهش  تشابه از اجزای این مدل به ارائه کرد. لذا نکته حائز اهمیت درخصوص

ها و تعریف اسالمی از این مهم است و در نگاه اسالمی به معنویت در سازمان (1383باقری و سعدآبادی)
در تجزیه عناصر یک مدل فرایندی برای سنجش و ارزیابی آن مقوله در  ها،فاوتدر خصوص ت

یکی ای که در ها در دو پژوهش متفاوت است به گونهمؤلفههاست. عالوه بر این، مبنای استخراج سازمان
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مبنای الگوگیری رهبری معنوی، شهید کاظمی و در دیگری، متن کتاب نهج البالغه حضرت امیر)ع( بود. 
رسد برای دستیابی به یک الگوی جامع و مانع، باید از هر دو پژوهش در تکمیل یکدیگر ه نظر میب

( و عطافر و 1383(، ذاکری و همکاران)1381های دیگر همچون فقاهتی)پژوهش استفاده نمود.
ی های رهبران معنواز ویژگی یهایمعرّفبه ذکر  با رویکردی اسالمی ( با وجود اینکه1382همکاران)

آوری و اند. لذا پژوهش حاضر، با جمعارائه نکرده جدیدی بندیبندی و چهارچوباند، اما دستهاشاره کرده
ها، گامی جدید در راستای تدوین الگوی گیری از آنهای صورت گرفته و با بهرهآگاهی کامل به پژوهش

برای نیل بدین  ها رسیده است.از آنبندی متفاوتی های اسالمی برداشته و به جمعتری از منظر آموزهجامع
و رفتار رهبر معنوی در سه بعد عقل، قلب و حس مورد  از دیدگاه شهید مطهری)ره( استفاده گردید منظور،

ی کنش، بینش و نگرش برای رهبران معنوی با این چنین رویکردی، ابعاد سه گانه بررسی قرار گرفت.
البالغه به ین چهارچوب کلی به ذکر جزئیات آن از منظر نهجتوان در قالب انماید که میقابل تصور می

تواند مبنای های حاصل از این پژوهش مییافتهعنوان یکی از معتبرترین مراجع دینی مسلمانان پرداخت. 
آگاهی دادن رهبران در این راستا، با  ها قرار بگیرد.عملکرد و سنجش عملکرد رهبران معنوی در سازمان

های زیر معرّفبهبود و آشناسازی آنان نسبت به  خود وابعاد بینشی، نگرشی و کنشی ت به ها نسبسازمان
ایجاد چشم انداز معنوی مشترک در سازمان توسط رهبر معنوی و و همچنین با  در آنان ی هر بعدمجموعه

 گریهدایت مؤلفهبا ایفای عملکردهای مطرح شده در  جهتهای انسانی سازمان در آن هدایت سرمایه
 .سوق دادهای معنوی ریزیبه سمت اهداف و برنامه را سازمانتوان می
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بررسی رابطه بین رهبری معنوی و » (،1399ان، سجاد و جلیلیان، جمال )پور، حبیب؛ خلیلی، حسن؛ حبیبیابراهیم -

آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پایان«.رفتار شهروند سازمانی
 علوم انسانی، اردبیل.

 ترجمه محمد جواد ذهنی تهرانی، قم: نشر مومنین. «.علل الشرایع» (،1393علی )ابن بابویه، محمدبن -
های رابطه ارزش ،(1383آذر، هیمن )ای، جواد و خضریانی، مسعود؛ اژهساری بگلو، جواد؛ غالمعلی لواسامانی -

 . 1-13(، 1)2، مجله علوم رفتارینگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانه در دانشجویان. فره
 مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن. ،(1390اله و مرتضوی، سیدسعید )انصاری، محمدعلی؛ دعائی، حبیب -

 مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی. چاپ پنجم.
های اسالمی: طراحی الگوی رهبری معنوی براساس ارزش ،(1383ادی، حسن )باقری، مصباح الهدی و سعدآب -

اندیشه پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با تاکید بر ویژگی های فرمانده شهید سرلشکر احمد کاظمی. 
 .20-122 ،13(: 2)2. مدیریت راهبردی

ش نوآوری های فناورانه فرایندی در صنعت تعیین عوامل موثر بر ارز ،(1382بندریان، مهدی و بندریان، رضا ) -
 .98-113(، 3)1، دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی(. plsنفت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی )

: 11الگویی برای شناخت مدیریت اسالمی. توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره  (،1391اهلل )توالیی، روح -
01-23. 

 (.28/2/1313« )البالغهالمللی نهجاولین کنگره بین در تبیانا» (،1313، سیدعلی )ایخامنهحسینی -
در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران، به  بیانات» (،1318ای، سیدعلی )خامنهحسینی -

 (.23/3/1318)«مناسبت عید سعید غدیر
الگوی شایستگی مدیران نظام در اندیشه  (،1383جانی، برزو )ضا و فرهی بوزنحصیرچی، امیر؛ سلطانی، محمدر -

 .0-39(، 10)2. فصلنامه نظارت و بازرسیای(. مقام معظم رهبری )حضرت آیت ا.. العظمی امام خامنه
رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس » (،1383یرمحمدحسین و اشتری، عزت )داودی، ام -

 .31-38(، 3)2. دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، و مدیریت آموزشی فصلنامه رهبری«. متوسطه
بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه میان رهبری (. »1381دهقان نجم آبادی، عامر و پیران، محمد. ) -

، ان بیمههای جهتازه«. های یک شرکت بیمه در شهر ساوه(ی سازمانی)مورد مطالعه: نمایندگیمعنوی و کارآفرین
101 ،21-2. 

مطالعات اسالمی در تعلیم و (، رهبری معنوی با رویکرد اسالمی. 1383ذاکری، آذر؛ هویدا، رضا و نجفی، محمد ) -
 .130-113(، 3)2 تربیت،

 قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب. «.معنویت درسازمان با رویکرد روانشناختی» (،1398علی )رستگار، عباس -
بررسی نقش رهبری معنوی در » (،1381دری، فائزه و حیدری، حامد )علی؛ جانقلی، محمود؛ حیعباس رستگار، -

 .38-13(، 11)2های مدیریت عمومی، پژوهش«. یابی سازمانیهویت

تبیین مسائل صنعت  ،(1381پور، علی و باقری، مسلم )زارعی متین، حسن؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ رحیم -
 .131 -03(، 1)1، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردیی ایران. گردشگری جمهوری اسالم
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ای بر مقدمه ،(1381بگلو، جواد؛ خضری آذر، هیمن و پاشوی، قاسم )زاده، میرمحمد؛ امانی ساریسیدعباس -
 ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه. و کاربرد آن در علوم رفتاری. PLSیابی معادالت ساختاری به روش مدل

نقش رهبری معنوی در توانمندسازی » (،1390س و آیباغی اصفهانی، سعید )ئی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباضیا -
 .10-91(، 1)1، نشریه مدیریت دولتی«. کارکنان دانشگاه تهران
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 ،اندیشه مدیریت راهبردیهای کیفی. شی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در دادهشبکه مضامین: رو

2(13 ،)189-121. 

 .. تهران: شرکت سهامی انتشارهانیاز سنجی آموزشی در سازمان ،(1391زاده، جعفر )زادگان، محمد و ترکعباس -
 چاپ سوم.

رهبری معنوی اسالمی بر عملکرد تأثیر  ،(1382یداله ) عطافر، علی؛ امیری، زینب؛ کاظمی، علی و امیری، -
 .218-238(، 1)21 .دوفصلنامه مدیریت اسالمیسازمانی)مطالعه موردی شرکت گاز استان لرستان(. 

 3، مورخه 288، هفته نامه پیام قمهای رهبری معنوی در نهج البالغه. شاخص ،(1381علیرضا )فقاهتی، سید -
 .1381شهریور 

. 83تا  81های گزارش کاالهای اساسی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی در سال (،1383اسبات کشور )دیوان مح -
 .http://fna.ir/38E3JRمنتشر شده در گروه سیاسی خبرگزاری فارس به آدرس اینترنتی 

 قم: انتشارات دارالحدیث. رهبری در اسالم. ،(1302شهری، محمد )محمدی ری -
دیدگاه رهبری  ،(1383ت؛ زارع، محمدرضا؛ محمودی خمیری، یوسف و احمدزاده، علی )مشتاقیان ابرقویی، حج -
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فصلنامه مدیریت الماس رهبری معنوی در نظام اداری ایران.  ،(1383)مارزاده، غالمرضا و صانعی، مهدی مع -

 .8 -19، 0 توسعه و تحول.
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