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 یدهچک
 ویژه به ها سازمان رهبران و یرانمد ،24 قرن چالش عنوان به یریت،مد و سازمان ةعرص به خدا و یتمعنو ورود با

 بر معنوی یرهبر تأثیر یبررس منظور به حاضر یقتحق .شوند مواجه نوپا یدةپد ینا با یدبا یآموزش ینهادها
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 مقدمه
 افراد زندگی در زیادی بسیار نقش -بزرگ های سازمان تا خانوادهسازمان  از -ها سازمان امروزه

 و علم یعسر ییراتتغ یانجر در .نیست میسر سازمان بدون زندگی ،درنتیجه .کنند می ایفا

 و علم یدتول در یعلم مراکز و دانشگاه ویژه به ها سازمان ییتوانا ،یجهان ملل رقابت در یفناور

 شتهدا یجهان ةصحن در آن رقابت و عملکرد رب یادیز یرتأث ،یننو یداتتول و خدمات ،یفناور

 قبل از متفاوت و یننو یساختارها با یسازمان یدجد یکارهاراه دنبالبه باید ،یننابراب است؛

 یرگچشم یشرفتپ خدمات، و محصوالت ةانداز یب تنوع المللی، ینب یطمح شدنیرقابت بود.

 موجب یسازمان ینب یها رقابت یشافزا یزن و یریسازگارپذ و یچابک به یازن ی،فناور

 یها سازمان است. شده ینکارآفر سازمان به یازن احساس و یسنت یریتمد نظام به عتمادیا یب

 (.Hult et al., 2003) دارند ینکارآفر و خالق کارکنان و یرانمد که هستند ییها سازمان موفق

 (.Hayton, 2005) داند یم ینیکارآفر یها مؤلفه از یکی را یسازمان ینیکارآفر یتونه

 به سازمان یک در ینانهکارآفر فرهنگ یالقا یقطر از که است ایندیفر یزمانسا ینیکارآفر

 معنوی فضای و معنویت (.Fry, 1993) شود یممنجر  هایندفرا و محصول در ینوآور ةارائ

 از جهانی رقابت در اینکه برای ها سازمان. است سازمان در کارآفرینی بالندگی برای بستری

 .کنند ایجاد ییرتغ سازمان در تا دارند نیاز جسور و شجاع رهبرانی به نیفتند عقب علم قافلة

 (,Robbins است شده  یلتبد یسازمان رفتار در یعموم یموضوع به سازمان در یتمعنو موضوع

 ها دانشگاه در (.Reave, 2005) است رهبران ییکارا یشافزا در یمؤثر عامل یتمعنو .2002)

 فرهنگی ایجاد در حیاتی و مهم بسیار نقش رهبری درست شیوة جوانان، با مستقیم رابطة دلیل به

 -آموزشی های فعالیت گسترش به رو حجم به توجه با و راستا این در. کند می ایفا کارآفرینی

 و خالق و معنوی های ارزش برمبتنی کارآمد یسازمان داشتن ،کشور در کارآفرینی پژوهشی

 به رسیدن برای درنتیجه، .است ضروری یامر کارآفرینان علمی سطح ارتقای منظور به توانمند

 با بتوان تا شود بررسی آموزشی واحدهای کارکنان کارآفرینی میزان دارد ضرورت مرحله این

 رهبری تأثیر و سازمانی کارآفرینی تقویت منظور به را الزم راهکارهای ،آن های یافته به استناد

 بر معنوی رهبری تأثیر بررسی حاضر تحقیق اصلی هدف ،بنابراین ؛کرد ارائه ها دانشگاه معنوی

 .است نتهرا دانشگاه کارکنان بین سازمانی کارآفرینی
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 تحقیق پیشینة و ادبیات بر مروری
 یسازمان ینیکارآفر

 که است پیشرفت حالدر های شرکت درون جدید وکار کسب اندازی راه سازمانی کارآفرینی

 و فرایند محصول، ،راهبردی نوسازی ،مشترک مالکیت یا اقدامات ،داخلی نوآوری طریق از

 سازمانی کارآفرینی های ویژگی (.Ergün et al., 2004) آید می دستبه ها نوآوری مدیریت

 ؛نوسازیخود ؛فرایند در نوآوری خدمت؛/ محصول نوآوری ،جدید وکار کسب :از اند عبارت

 کارآفرینی .Antoncic & Hisrich, 2004)) رقابتی های مزیت و پیشگامی پذیری؛ ریسک

 طریق از بازار ةتوسع و جدید وکار کسب ایجاد برای غیررسمی و رسمی های الیتفع سازمانی

 بر را یرز عوامل خود یقتحق درزهرا  (.Zahra, 1993) است محصول یا فرایند در نوآوری

 :اند دانسته مؤثر یسازمان ینیکارآفر

 ینیکارآفر رفتار مشوق که کنند رفتار یرطو سازمان یعال یرانمد اگر 4:یریتمد یتحما 

 ینیکارآفر رفتار باشد، ینیکارآفر رفتار یالگو شخود یت،حما برعالوه یرمد ینا و باشد

 (.Twomey et al., 2000; Lumpkin et al., 1996) یابدیم یجترو سازمان در

 عمل یآزاد یتفعال دندا انجام ةنحو در کارکنان اگر 2:یکار یاراخت /یکار استقالل 

 اگر .(Twomey et al., 2000) رودیم باال ها آن در ینوآور احتمال ،باشند داشته

 عملکرد پاسخگوی و مستقل یداخل امور ةادار و ها گیری یمتصم در یسازمان یواحدها

 (.Bichard & Michael, 1998) آورندیم یرو ینانهکارآفر رفتار به باشند، خود

 /ینانهکارآفر یهایتفعال یبرا یخوب محرک که پاداش مؤثر نظام یک 9:یتتقو پاداش 

 یامدهاپ بریمبتن یهایزشانگ و یفرد یتمسئول بر یدتأک بازخوردها، اهداف، یدبا است

 بتمث یجنتا و هستند یمسه خود کار یجنتا در بدانند کارکنان اگر دهد. قرار هدف را

 ;Twomey et al., 2000) شودیم یبترغ ها آن در ینانهکارآفر رفتار د،دار مثبت پاداش

Dess et al., 1997.) 

                                                            
1. Managment suppurt 

2. independence of work 

3. reward 
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 یبرا یکاف زمان داشتن یمعنبه یزمان یدسترس یا دسترس در زمان 4:دسترس در زمان 

 است. یازن مورد ةینانکارآفر یها پروژه بر کار

 و انتخاب یابیارز یبرا را یادار یسازوکارها یدبا یسازمان ختارسا 2:یسازمان یمرزها 

 در یانیم یرانمد یبرا یاصل یمانع یسازمان یمرزها ببرد. یشپ نظرها یاجرا

 (.4930 رمضان، و یمیمق) هستند یسازمان ینیکارآفر یها یتفعال

 
 یتمعنو

 ,Mc Knignt) تاس یزندگ بخش روح و خشبالهام ،یزانندهانگ ،زا یانرژ یرویین ةمثاب به یتمعنو

 مشکل آن یفتعر رود، یم کاربه یگوناگون های ینهزم در 9یتمعنو ةواژ که ازآنجا (.1984

 گرفته کاربه فرد یک یها نگرش و رفتارها ،احساسات زمینة در       معموال  یمعنو ةواژ است.

 آن هر یا یمهربان و شفقت بخشش، و جود بودن،رو دهگشا با مترادف بودنیمعنو .شود یم

 با همراه اغلب و کنیم یم قلمداد «یکین» یا «یدامنپاک» عنوان به فرد رفتار در که است یزیچ

 (.4932 ،همکاران و یطالقان) است ییگو گزافه از یزپره و یخلق خوش

 ،یشتنخو به یتحساس پرورش راستای در الشت از است عبارت یتمعنو یفتعر ینتر جامع

 سعادت یسو به دادنجهت و ها یتحساس ینا به یگانگی و یدنبخشوحدت و یگراند

(Hinnells, 1995.) و یمذهب اعتقادات ةهم به و است فرد منحصربه و یشخص امری یتمعنو 

 ها انسان خالق با ارتباط در یتدرنها که شود یم گفته یرفتار و اساتاحس و یکل یالگوها

 هر و است شده یختهآم هم به اسالم در یرهبر و یتمعنو .(Rezach, 2002) یردپذ یم صورت

 Al) دارند یشهر پروردگار قدرت برابر در خود یمتسل در و هستندمرتبط  خدا به خدمت با دو

Arkoubi, 2008.) ها سازمان در استرس مانع و کند یم یلتسه را یور بهره به یدنرس یتمعنو 

 & Aydin) کنند یم یفاا سازمان یاثربخش در یمهم نقش یمعنو رهبران بنابراین، ؛شود یم

Ceylan, 2009). 

                                                            
1. available time 

2. Organizational boundaries 

3. Spirituality 
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 یمعنو یرهبر

 را یدجد یکار یها شرو تا است کرده مجبور را یامروز یها سازمان ،یجهان یرقابت یروین

 دارند ینسب ثبات ینوع و نیستند یکار ثبات یدارا ها سازمان کهیا گونه به ،یرندگ یشپ در

(Geijsel.et al, 2003.) و اند کردهمعطوف  یسازمان رهبران به را خود توجه ها سازمان امروزه 

 ,Robbins) کنند یجادا یادیبن ییراتتغدرون سازمان  کوشند می یخاص جسارت و شجاعت با

 یمعنو یرهبر وجود و است یافته نمود یادگیرنده یها سازمان در یمعنو رهبران به یازن (.2002

 ،درواقع (.Wax, 2005) شود می مستمر یتموفق و تحول و ییرتغ موجب ییها سازمان ینچن در

 یزشانگ ةالزم که ییرفتارها و ها یتلق طرز ها، ارزش از استفاده با که است یکس یمعنو رهبر

 یمعنو یرهبر یةنظر .کند فراهم را سازمان یاعضا یمعنو یبقا است، یگراند و خود یدرون

 هدف، تحقق به مانیا انداز،چشم از یبیترک که است یافته توسعه یدرون یزشانگ مدل اساسبر

 است رهبر عملکرد بازخورد و یسازمان تعهد ،یتعضو ،کار در یمعنادار ،یدوست نوع به عشق

(Fry, 2003.) کار، یطمح در یتمعنو پرورش موجب ها سازمان در یمعنو رهبران وجود 

 یکل عملکرد بهبود و یسازمان تعهد نوع،هم به عشق یری،پذیتمسئول کار، شدنمعنادار

 توانند می که هستند یرگذاریتأث افراد یمعنو رهبران (.Fry et al., 2010) دشو یم ها سازمان

 رهبران (.Krishnakumar & Neck, 2002) دهند ییرتغ یگراند یکارها و ها سازوکار ،ها روش

 و ها گیری یمتصم در مندقدرت و جسور و دانشبا یت،کفابا یکارکنان برای را زمینه یعنوم

 یبرا بعد هفت (2011) همکاران و یفرا (.Daniel, 2010) کنند یم یجادا یدوست عنو به یلتما

 :از اند عبارت که اند کرده یمعرف یمعنو یرهبر

به و هاست سازمان ییچرا ةفلسف درواقع اندازچشم :یرتبص و ینشب یا 4اندازچشم (الف

 را یمانا و یدام و دبخش می معنا کارها به و دکن یم منعکس را ها آن یها آرمان مقصد یعبارت

 و یگروه یمایس و یرتصو ةیرنددربرگ یمفهوم انداز چشم .کند یم یقتشو و دهد می پرورش

 (.4981 ،همکاران و یفرهنگ) است سازمان یجمع

 یها روش و مفروضات ها، ارزش از یا مجموعه یعنی یگراند به عشق 2:نوعهم به عشق ب(

                                                            
1. Vision 

2. Altruistic Love 
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 یاعضا به و رندگذا می اشتراک بهرا  آن گروه یاعضا و است درست یاخالق نظر از که تفکر

 .ددهن یم آموزش یدالورودجد

 تعلق یتعضو .است یاجتماع و یفرهنگ یساختارها ةیرنددربرگ یتعضو 4:یتعضو (پ

 .(James, 2002) گیرد یبرمدر را یفرهنگ و یاجتماع تعامالت و ساختارها به فرد

 سازمان یتمأمور و اهداف ها، آرمان که است باور ینا منشأ یدام و یمانا 2:یمانا /یدام ت(

 ةنحو و آن سمت به حرکت ،مقصد دربارة یدوارو ام باایمان افراد .یابد می تحقق یتموفق با

 (.4987 زاده، ی)نورعل دارند یروشن ینشب آن به یدنرس

 به خدمت یقطر از چطور ینکها یا یمتعال ةتجرب به دارد اشاره یعنادارم 9:یمعنادار ث(

 ,.Fry et al) شود یم یجادا یزندگ در هدف و معنا ترتیب ینبد و یمکن یجاداتفاوت  یگراند

 رییدرگ یقاز طر چگونه که است ینا ها سازمان رهبران روی پیش یها چالش از یکی .(2010

 ,Galbraith) کنند یجادا خود کارکنان در را یمعنادار و یکسان حس ،هدف یفو تعر یشغل

1977). 

 و تعلق احساس ینهمچن و سازمان اهداف و ها ارزش به یوفادار 4:یسازمان تعهد ج(

 (.4983 یی،توال و ی)باقر نامند می یسازمان تعهد را سازمان در ماندن به یوابستگ

 بازده افزایش در ها سازمان که معناست ینا به مستمر بهبود 1:مستمر بهبود و یور بهره (چ

 انتها به یور بهره یشافزا ینهمچن و یخدمات و یدیتول یندهایفرا و ها یستمس اصالح کارشان،

به را ییباال های یتقابل با و یدجد یها راه توان یم یتخالق و ینوآور با یشههم و رسند ینم

 (.4981 دهستان، و یاء)اول است شده یرتعب هوشمندانه کار به یور بهره آورد. وجود

 
 کارآفرینی و معنوی رهبری تأثیر

 کارآفرینی بر معنوی رهبری های مؤلفه تأثیر پژوهش، این در: پژوهش نظری چارچوب

                                                            
1. Membership 

2. Hope / Faith 

3. Meaning 

4. Organizational commitment 

5. Productivity and Continuous improvement 
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 یرز صورت به پژوهش مدل یقتحق یاتادب به توجه با بنابراین، ؛است شده بررسی سازمانی

 .است
 

 
 تحقیق نظری چارچوب .1 نگارة

 

 و یمعنو یبقا امکان تا است یروانپ یاساس یازهاین به توجه یمعنو یرهبر هدف ،درنتیجه

 زیر شرح به یقتحق یاصل ةیفرض ،ینبنابرا ؛آورد مفراه آنان یبرا را یتخالق و ینوآور ةینزم

 :شود یم یبند صورت

 یرگذارتأث تهران دانشگاه کارکنان یسازمان ینیکارآفر بر یمعنو یرهبر :یاصل یةفرض

 .است

 در و ندباش داشته انداز چشم یدبا      حتما  یمعنو رهبران دهد یم نشان یقاتتحق ،ینهمچن

 وضع یتواقع به :دهند یم انجام کار سه یمعنو رهبران ،انداز چشم یجادا سمت به حرکت

 هر یمعنو رهبران کنند، یم فراهم انداز چشم تحقق یبرا را ینهزم گذارند، یم احترام موجود

 رهبر ،درواقع (.Bishop & Schol, 2006) کنند یم راستا هم انداز چشم یافتنتحقق یبرا را یزیچ

 یا گونه به و کند می یجادا سازمان یندةآ از یانداز چشم خود فرد منحصربه های یژگیو با یمعنو

 زمانسا یندةآ به و آورند یمانا سازمان اندازچشم تحقق به آنان تا کند یم نفوذ کارکنان در

 کارآفرین
 سازمانی

 مدیریت حمایت

 کاری استقالل

 پاداش

 زمانی دسترسی

 سازمانی مرز

 رهبری
 معنوی

 مستمر بهبود

 سازمانی تعهد

 عضویت

 معناداری

 ایمان /امید

 دوستینوع

 اندازچشم
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 ؛دهند یم یشافزا یشترب تالش یبرا را کارکنان یدرون ةیزانگ ،ترتیب ینا به باشند. یدوارام

 :است زیر شکلبه یقتحق اول یفرع ةیفرض ،ینبنابرا

 .دگذار یم تأثیر یسازمان ینیکارآفر بر یسازمان انداز چشم :اول یةفرض

 به یقیعم توجه افراد دشو یم موجب سازمان در دوستی نوع فرهنگ رواج با یمعنو رهبر

 ،ینبنابرا ؛کنند قراربر یگراند با یمطلوب روابط و باشند داشته خود ةگذشت یزندگ و خود

 :شود یم یبند صورت زیر شکل   به یقتحق دوم یفرع ةیفرض

 .دگذار یم تأثیر یسازمان ینیکارآفر بر دوستی نوع به عشق :دوم یةفرض

 کارکنان در کار به یمانا و یمعنو اعتقادات یریگ شکل موجب سازمان در یمعنو یرهبر

 کنانکار در پذیری یتمسئول یشافزا موجب کارکنان در یدرون یمحرک عنوان به و دشو یم

 :شود یم ینتدو زیر شکلبه یقتحق سوم یفرع ةیفرض درنتیجه، .شود یم

 .است تأثیرگذار یسازمان ینیکارآفر بر کار به یمانا :سوم یةفرض

 خود شغل یبرا و دننک درک را خود شغل یواقع یمعنا کارکنان دشو یم موجب یرهبر

 شود یم موجب کارکنان یدد از کار یمعنادار و یتاهم. درواقع، (یمعنادار) شوند قائل یتاهم

 زیر شکلبه چهارم یفرع ةیفرض ،ینبنابرا ؛باشند داشته خود شغل از یشتریب شناخت ها آن

 :شود یم مطرح

 .است رگذارتأثی یسازمان ینیکارآفر بر کار در یمعنادار :چهارم یةفرض

 نظر از شغلشانکنند  احساس کارکنان شود یم موجب سازمان در یمعنو یرهبر وجود

 نظر از مهم یکار داشتن احساس یقت،. درحق(یتعضو) دارد یتاهم همکاران یرسا و سازمان

 یرسا و خود ینب را یمیتصم و اعتماد جو کارکنان شود یم موجب همکاران یرسا و سازمان

 یبند صورت زیر شکلبه پنجم یفرع ةیفرض ،ینبنابرا ؛دهند توسعه و کنند یتتقو همکاران

 :شود یم

 .است تأثیرگذار یسازمان ینیکارآفر بر کار در یتعضو :پنجم یةفرض

 و یوفادار ،یتهو حساسا موجب کارکنان در یسازمان تعهد یجادا با یمعنو یرهبر

 یآرزو و داندب خود معرف را سازمان فرد شود می موجب و شود یم سازمان به آنان یوابستگ
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 ینتدو زیر شکلبه یقتحق ششم یفرع یةفرض درنتیجه، .باشد داشته را سازمان در ماندنیباق

 :شود یم

 .است تأثیرگذار یسازمان ینیکارآفر بر یسازمان تعهد :ششم یةفرض

 یدهایبازد ینهمچن و ها آن به کارکنان ةروزان عملکرد یررسمیغ ةارائ با یمعنو یرهبر

 شود یم موجب عملکرد ازخوردب .دهد می نشانبازخورد  آنان عملکرد به ی،ا دوره یرسم

 یآگاه خود عملکرد یها ضعف از و شوند مطلع منظم ییمبنا بر کارشان جزئیات از کارکنان

 :شود یم ینتدو زیر صورت به یقتحق هفتم یفرع ةیفرض درنتیجه، .یابند

 .است تأثیرگذار یسازمان ینیکارآفر بر مستمر بهبود :مهفت یةفرض

 

  شناسی روش
 اطالعات، گردآوری روش لحاظ به و شود می محسوب کاربردی هدف براساس پژوهش این

 همچنین، .است یعل نوع از تحقیق متغیرهای بین ارتباط نظر از و همبستگی نوع از توصیفی

 تمام شامل پژوهش آماری ةجامع .است شده آوری جمع میدانی صورت به پژوهش های داده

 از استفاده با .شود می 4932 سال در تهران دانشگاه (قراردادی و پیمانی رسمی،) کارکنان

  .شدند انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه روش به نفر 268 کوکران فرمول

 سه شامل که شد استفاده استاندارد الکترونیکی پرسشنامة از اطالعات یآور جمع برای

 و (2001) مترلی و فرای معنوی رهبری استاندارد پرسشنامة کارکنان، های ویژگی فردی بخش

 شایان .شود می( 2002) همکاران و هورنزبای سازمانی کارآفرینی سنجش استاندارد پرسشنامة

 انداز چشم های مؤلفه( 2001) مترلی و فرای معنوی رهبری استاندارد پرسشنامة تاس ذکر

 تعهد ،سازمان در عضویت کار، در معناداری ،کار به ایمان ،دوستی نوع به عشق ،سازمانی

 ارداستاند پرسشنامة همچنین، .گیرد دربرمی را عملکرد مستمر بهبود و بازخورد و سازمانی

 ،مدیریت حمایت های مؤلفه شامل( 2002) همکاران و هورنزبای سازمانی کارآفرینی سنجش

  .شود می سازمانی مرز و زمانی دسترسی پاداش، ،کاری استقالل

 تهران دانشگاه کارآفرینی دانشکدة انداتاس ینب پرسشنامه محتوایی، روایی تعیین برای

 ضریب مقدار و ارزیابی spss افزار نرم از استفاده با آن پایایی .شد بررسی ها پیشنهاد و توزیع
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 رهبری ؛389/0 =سازمانی کارآفرینی) شد گیری اندازه ها پرسشنامه برای کرونباخ آلفای

 افزار نرم از استنباطی و توصیفی آمار بخش دو در ها داده تحلیل برای. (362/0 =معنوی

SPSSwin20 و lisrel8.5 و ارتباطی فرضیات دلیل به استنباطی آمار بخش در که شد استفاده 

 .شد استفاده ساختاری معادالت مدل و همبستگی تحلیل از تأثیری

 

 ها یافته
 شناختی جمعیت توصیف

 ،زن دهندگان پاسخ درصد 14 داد نشان جنسیت زمینة در دهندگان پاسخ یشناخت یتجمع آمار نتایج

 8/43 کاردانی، مدرک دارای درصد 49 دیپلم، دارای درصد 7 تحصیالت زمینة در مرد، درصد 43

 یدارا درصد 2/4 و ارشد کارشناسی مدرک دارای درصد 23 کارشناسی، مدرک دارای درصد

 کارمند درصد 8/88 و مدیر درصد 2/44 سازمانی ةرد ینةزم در همچنین، .بودند دکتری مدرک

 از. بود قراردادی درصد 7/21و  رسمی درصد 9/16 پیمانی، درصد 48 استخدامی وضعیت .بودند

 در درصد 23 ،سال 90 -26 سنی ردة رد درصد 40 ،21 -20 سنی ردة در درصد 2 سنی ردة نظر

 ،سال 41 -44 سنی ةرد در درصد 24 ،سال 40 -96 سنی ةرد در درصد 24 ،سال 91 -94 سنی ةرد

 محل. داشتند قرار سال 10 از باالتر سنی ردة در درصد 9 و سال 10 -46 سنی ردة در درصد 44

 درصد، 41 زیبا هنرهای درصد، 3 یفن درصد، 6 علوم پردیسصورت بود:  ینا  کارکنان به خدمت

 درصد، 7 ابوریحان پردیس درصد، 8 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس درصد، 9 فارابی پردیس

 درصد، 7 کارآفرینی و بدنی یتترب شناسی،روان مدیریت، جهان، مطالعات اقتصاد، یها دانشکده

 علوم درصد، 9 زیست یطمح درصد، 9 الهیات درصد، 1 سیاسی علوم و حقوق درصد، 9 ادبیات

 این به نیزدهندگان  پاسخخدمت  سابقة .درصد 23 دانشگاه ستادی واحدهای و درصد 9 اجتماعی

 43 سال 20 -46 درصد، 94 سال 41 -44 درصد، 41 سال 40 -6 درصد، 7 سال 1 -4 :بود شکل

 .درصد 7 سال 21 از باالتر و درصد 48 سال 21 -24 ،درصد

 

 جانبی نتایج

 دهد می نشان را معنوی رهبری و سازمانی کارآفرینی های مؤلفه بندی اولویت نتایج 4 جدول
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 تقویت و پاداش ،(92/9) زمانی دسترسی ،(44/9) سازمانی رزم میزان شامل ترتیب به که

 .ندوش می (022/2) مدیریت حمایت و (37/2) کاری استقالل ،(0497/9)

 
 یمعنو یرهبر و یسازمان ینیکارآفر های مؤلفه بندی یتاولو یجنتا. 1 جدول

 اولویت ییراتتغ یبضر یارمع انحراف یانگینم 
 یسازمان ینیکارآفر یها مؤلفه

 5 26740/2 77777/2 2000/0 یریتمد یتحما
 6 24100/2 22600/1 7701/0 یکار استقالل
 0 24111/2 22260/1 2107/0 یتتقو و پاداش
 0 26041/2 71072/2 0001/0 یزمان یدسترس

 1 25027/2 05062/2 6101/0 یسازمان مرز
 یمعنو یرهبر یها مؤلفه

 0 26701/2 77666/2 4050/0 انداز چشم
 7 24057/2 206000/1 1177/0 نوعهم  به عشق

 0 26060/2 47560/2 0764/0 یمانا و یدام
 1 26664/2 70700/2 7026/0 یمعنادار
 4 24110/2 22146/1 0207/0 یتعضو
 6 25006/2 00107/2 5040/0 یسازمان تعهد
 5 25671/2 07071/2 6217/0 مستمر بهبود و یور بهره

 این به ها اولویت ترتیب .دهد می نشان را سازمانی کارآفرینی ابعاد ،بندی اولویت نتایج

 تعهد  ، (69/9)  انداز چشم ، (87/9)  ایمان /امید ، (3804/9)  معناداری میزان: است صورت

 .(4433/9) نوع هم به عشق و( 2097/9) عضویت ،(4047/9) مستمر بهبود ،  (18/9)  سازمانی

 

 یاستنباط آمار
 همبستگی یلتحل( الف

 یلتحل از مطالعه مورد کارکنان سازمانی کارآفرینی بر معنوی رهبری تأثیر بررسی برای

 دارد تأثیر سازمانی کارآفرینی بر معنوی رهبری داد شانن یجنتا .شد استفاده پیرسون همبستگی

 بر معنوی رهبری یها مؤلفه تأثیر بررسی برای ،همچنین .است 896/0 آن اثر ضریب و

 اساس بر .(4 )جدول شد استفاده همبستگی یلتحل از مطالعه مورد کارکنان سازمانی کارآفرینی
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 تمام معنوی رهبری به مربوط های مؤلفه بین از که شود می مشاهده جدول در شده هارائ نتایج

 بهبود سازمانی، تعهد عضویت، ، معناداری ایمان، /امید ، دوستی نوع انداز، چشم شامل ها آن

 همبستگی بیشترین ترتیب به و دارد وجود معناداری و مثبت تأثیر سازمانی کارآفرینی و مستمر

 بیشترین ترتیب به و دارد وجود سازمانی تعهد و مستمر بهبود عضویت، ،یدوست نوع بین

 ،نتایج براساس .دارد وجود یسازمان تعهد و مستمر بهبود ،یتعضو ،یدوست نوع بین همبستگی

 افزایش نیز کارکنان سازمانی رینیکارآف میزان معنوی، رهبری های مؤلفه از یکهر افزایش با

 سازمانی کارآفرینی بر معنوی رهبری های مؤلفه ،شد مالحظه کهطور همان .بالعکس و یابد می

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر
 

 یسازمان ینیکارآفر و یمعنو یرهبر یها مؤلفه ینب یهمبستگ ماتریس. 0 جدول
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1            

0 071/2** 1           

0 042/2** 052/2** 1          

6 026/2** 001/2** 776/2** 1         

5 760/2** 710/2** 724/2** 701/2** 1        

4 424/2** 550/2** 677/2** 500/2** 402/2** 1       

7 061/2** 014/2** 027/2** 702/2** 701/2** 402/2** 1      

0 622/2** 607/2** 000/2** 620/2** 557/2** 415/2** 675/2** 1     

7 177/2** 072/2** 022/2** 001/2** 640/2** 605/2** 070/2** 466/2** 1    

12 772/2** 707/2** 001/2** 407/2** 716/2** 505/2** 006/2** 650/2** 054/2** 1   

11 460/2** 400/2** 420/2** 556/2** 470/2** 475/2** 724/2** 422/2** 600/2** 717/2** 1  

10 712/2** 710/2** 470/2** 402/2** 722/2** 560/2** 717/2** 642/2** 642/2** 020/2** 475/2** 1 

 

 یدسترس .4 پاداش .9 یکار استقالل .2 یریتمد یتحما .4 :از اند عبارت ترتیب به ها مؤلفه

 یتعضو .40 یمعنادار .3 یمانا /یدام .8 یدوست نوع .7 انداز چشم .6 ینسازما مرز .1 یزمان

 .مستمر بهبود .42 یسازمان تعهد .44
 

 ساختاری یابی مدل :سازمانی کارآفرینی بر معنوی رهبری تأثیر
 و مثبت اثر ازمانیس کارآفرینی رب معنوی رهبری داد نشان ساختاری معادالت یابیمدل آزمون نتایج

 ،دوستی نوع معنوی، رهبری ةکنند تبیین متغیرهای بین در .است گذاشته (80/47 با برابر) معناداری
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 سازمانی کارآفرینی های مؤلفه بین در .هستند تبیین درصد بیشترین دارای مستمر بهبود و عضویت

 نظر از مربوطه مدل .است تبیین درصد ینباالتر دارای زمانی دسترسی و پاداش کاری، استقالل

 آزادی درجة بر دو کای نسبت زیرا ،است مناسبی وضعیت در برازش و تناسب های شاخص

 30 از AGFI و GFI های شاخص مقدار و 08/0 از تر کوچک RMSEA مقدار 9 از تر کوچک

 .است تحقیق این های پرسشنامه باالی روایی و اعتبار بیانگر نتایج مجموع .است تر بزرگ درصد
 

 
Chi-Square=157/76, df=53, P-Value=0/0000, RMSEA=0/079 

 استاندارد حالت در مدل
 

 
Chi-Square=157.76, df=53, P-Value=0.00000, RMSEA=0.076 

 معناداری حالت در مدل

 اندازچشم

 دوستینوع
 حمایت

 ایمان /امید

 سازمانی مرز

 بهبود

 معناداری

 عضویت

 سازمانی تعهد

 زمانی دسترسی

 پاداش
 رهبری
 معنوی

 کاری استقالل

 آفرینیکار
 سازمانی

54/0  

17/0  

17/0  

11/0  

65/0  

83/0  

17/0  

36/0  

29/0  

12/0  

25/0  

36/0  

68/0  

84/0  

92/0 

80/0  

94/0  

59/0  

41/0  

91/0  

80/0  

94/0  

91/0 

86/0  

91/0  

 اندازچشم

 دوستینوع
 حمایت

 ایمان /امید

 سازمانی مرز

 بهبود

 عناداریم

 عضویت

 سازمانی تعهد

 زمانی دسترسی

 پاداش

 کاری استقالل

 رهبری
 معنوی

 کارآفرینی
 سازمانی

06/0  

63/8  

5/9  

29/8  

24/11  

42/11  

60/8  
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 گیری نتیجه و بحث
 از فراتر چیزی خود کار در کنند می فعالیت که کجایی هر در کارکنان رسد، می نظر به امروزه

 خواستار و دکنن می وجو جست را امیدبخش و بامعنا کاری اه آن .هستند مادی های پاداش

 که ندهست رو هروب ای بالنده و رشدیافته کارکنان با ها سازمان .هستند خود زندگی ساختنمتعادل

 .هستند هایی ویژگی چنین با کاری های محیط پرورش و هدفمند بامعنا، کاری یافتن پی در

 و معنابا ،ارضاکننده کارشان که است نانیکارک تجربة کنندة توصیف کار در معنویت ،درواقع

 و معنویت های زمینه تنیدگی درهم و ادغام (Kinjerski & Skrypnek, 2004) است دارهدف

 شناسایی به جدید رویکردهای کشف ابزار عنوان به پژوهش فرایند در معنوی رهبری

 تر متجانس و تر عمیق یفهم ایجاد مزمانه طور به و است مبرهن و واضح کارآفرینی

 Kauanui et al., 2007).) کنند می ترکیب کار با را روحشان و جسم ذهن، اشخاص که هنگامی

 شده موجب کارآفرین کارکنانی داشتن طرفی از محصوالت و خدمات در نوآوری به نیاز

 ها سازمان این .بپردازند خود در رهبری وضعیت در تجدیدنظر به ها سازمان از بسیاری .است

 طور به مربوطه سازمان تا کنند می تلقی سازمانی فرهنگ عنوان به را نوآوری و کارآفرینی

 اسلوسم و یفرا ،ینهمچن (.4988 ،سیدنقوی و عزتی) دهد ادامه خود حیات به تری اثربخش

 و اندازچشم یک به یمانا یمترس یقطر از ینومع یرهبر دادند نشان خود ةمطالع در (2008)

 و یسازمان عملکرد یرهایمتغ و یمعنو رفاه بر یتوجه شایان و مثبت صورت به ،یتعال فرهنگ

 از یاریبس بر یمعنو یرهبر .دارد یهمخوان یجنتا با که گذارد یم یرتأث کارکنان یتوانمند

 ینیکارآفر یتوضع بهبود و ینانهکارآفر های یتفعال گسترش بر جمله از یسازمان عوامل

 کارآفرینی بر معنوی رهبری دهد می نشان تحقیق نتایج (.Fernando, 2007) است یرگذارتأث

 تحقیقات نتایج مشابه نتیجه این که دارد معناداری و مثبت تأثیر تهران دانشگاه در سازمانی

 سازمانی کارآفرینی بر انداز چشم و بینش .است (Fernando, 2007 و 4988 ،سیدنقوی و عزتی)

 از دبای سازمانی کارآفرینی به دستیابی برای تهران دانشگاه یعنی ؛دارد یدار معنی و مثبت تأثیر

 در و نددار کافی شکیبایی و صبر نامالیمات با برخورد در که کند استفاده مدیرانی و رهبران

 اهداف ترسیم و تعریف ،همچنین .باشند رویه وحدت و قدم ثبات دارای اهداف به دستیابی راه

 به عشق .است مفید کارآفرینی هدف به دستیابی در نیز کارکنان سایر و سازمان برای متعالی
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 راستای در باید تهران دانشگاه یعنی دارد؛ سازمان کارآفرینی بر دار معنی تأثیر نیز دوستی نوع

 ترین مهم و ترین اصلی از یکی عنوان به کارکنانشان به سازمانی کارآفرینی هدف به دستیابی

 به و است مهربان ها آن با سازمان کنند احساس ها آن که نحوی به ،باشند داشته توجه عامل

 .باشند غرور بدون و صادق زیردستان با برخورد در مدیران و باشد اروفاد و رازدار کارکنان

 و مدیران یعنی دارد؛ سازمانی کارآفرینی بر دار معنی مثبت تأثیر نیز انداز چشم تحقق به ایمان

 کارکنان در تعهد ایجاد موجب هک کنند تدوین چنان آن را اندازها چشم باید دانشگاه مسئوالن

 .کند تدوین سازمان و عوامل همة برای را روشنی آیندة و باشد جذاب و واضح و شود

 شرایط باید دانشگاه مدیران بنابراین، ؛دارد سازمانی کارآفرینی بر مثبت تأثیر نیز معناداری

 وظایفی دادن انجام ،همچنین .است هدفمند و بامعنی ها آن رکا کنند احساس افراد تا ندنک ایجاد

 کارآفرینی به بیشتر هرچه دستیابی موجب کند تلقین را معناداری حس این ها آن به که

 رهبری تأثیر بر تأکید ضمن ای مطالعه در گیبنز. (Gibbons,2001) دشو می دانشگاه در سازمانی

 معنای کارکنان شود می موجب معنوی رهبری است معتقد ،کاری زندگی تکیفی و معنوی

 .شوند قائل اهمیت خود شغل برای و کنند درک را خود شغل واقعی

 ،ینبنابرا ؛دارد معناداری و مثبت تأثیر سازمانی کارآفرینی متغیر بر کار در عضویت مؤلفة

 ،یتهو احساس موجب کارکنان در مشارکت یشزااف و یسازمان تعهد یجادا با دانشگاه یرانمد

 را سازمان مشکل کارکنان که کنند یجادا یطشرا و شوند سازمان به آنان یوابستگ و یوفادار

 بر مؤلفه این ،همچنین .بردارند گام سازمان مشکالت حل راستای در و بدانند خود مشکل

 اهداف و ها ارزش به یوفادار باید درنتیجه، .دارد ریمعنادا و مثبت تأثیر سازمانی کارآفرینی

 .داد یشافزا را سازمان در ماندن به یوابستگ و تعلق احساس ینهمچن و سازمان

 یرانمد .دارد معناداری و مثبت تأثیر سازمانی کارآفرینی بر مستمر بهبود و یور بهره

 یدجد یها راه یافتن یندهایفرا و ها یستمس اصالح برای یدبا ارک بازده افزایش یبرا دانشگاه

 یسازمان تعهد و مستمر بهبود ،یتعضو ،یدوست نوع که یقتحق یجنتا به توجه با .ندنک اقدام

. است داشته را تهران دانشگاه کارکنان ینب در یسازمان ینیکارآفر با را یهمبستگ یشترینب

 دانشگاه در کارآفرینی وضعیت بهبود برای بنابراین، ؛دارند پایینی میانگین ها مؤلفه نین،همچ
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 یاهنظر از ها یریگ یمتصم در و باشند داشته توجه کارکنان به دانشگاه مدیران شود می یشنهادپ

 به دانشگاه باشند، کوشا دانشگاه کارکنان مشکالت رفع در دانشگاه مدیران .ندنک استفاده ها آن

 اشتباهات د،نک تالش ها آن کاری وضعیت یارتقا و حفظ برای و باشد وفادار خود کارکنان

 را آموزشی های برنامه ها آن رفع راستای در و شود گرفته یدهناد دانشگاه کارکنان سهوی

 باشند، داشته تبعیض از دوربه و صادقانه برخورد کارکنان با دانشگاه مدیران .بگیرند نظردر

 عملکرد تشویق و کارکنان تحسین متقابل، درک بینی، خوش جو ایجاد در دانشگاه مدیران

 خاطر تعلق ایجاد برای دانشگاه عمومی فضای ایجاد در دانشگاه مدیران .باشند فعال کارکنان

 در شود یم پیشنهاد پژوهش به دنبخشیجامعیت برای .باشند داشته ریزی برنامه کارکنان در

 .گیرد انجام مشابه تحقیقات دولتی یها دانشگاه دیگر
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