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 .4دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی سازمانی دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
 .9کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت39/06/42 :
تاریخ پذیرش34/07/4 :

چکیده
با ورود معنویت و خدا به عرصة سازمان و مدیریت ،بهعنوان چالش قرن  ،24مدیران و رهبران سازمانها بهویژه
نهادهای آموزشی باید با این پدیدة نوپا مواجه شوند .تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تأثیر رهبری معنوی بر
کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه تهران انجام گرفت .جامعة آماری پژوهش تمام کارکنان (رسمی ،پیمانی
و قراردادی) دانشگاه تهران بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران
 268نفر انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامة الکترونیکی استاندارد بود و شامل سه بخش فردی
ویژگیهای کارکنان ،رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی میشد که از روایی محتوا و برای ارزیابی پایایی آن
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمارههای توصیفی و استنباطی مانند
تحلیل همبستگی و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو
 Lisrelانجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد؛
بهعبارت دیگر ،هرچه میزان رهبری معنوی باالتر بود ،میزان کارآفرینی سازمانی افزایش مییافت.
واژههای کلیدی :رهبری ،رهبری معنوی ،کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران ،معنویت.

 نویسندة مسئول:

Email: shmarzban@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه سازمانها -از سازمان خانواده تا سازمانهای بزرگ -نقش بسیار زیادی در زندگی افراد
ایفا میکنند .درنتیجه ،زندگی بدون سازمان میسر نیست .در جریان تغییرات سریع علم و
فناوری در رقابت ملل جهانی ،توانایی سازمانها بهویژه دانشگاه و مراکز علمی در تولید علم و
فناوری ،خدمات و تولیدات نوین ،تأثیر زیادی بر عملکرد و رقابت آن در صحنة جهانی داشته
است؛ بنابراین ،باید بهدنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین و متفاوت از قبل
بود .رقابتیشدن محیط بینالمللی ،تنوع بیاندازة محصوالت و خدمات ،پیشرفت چشمگیر
فناوری ،نیاز به چابکی و سازگارپذیری و نیز افزایش رقابتهای بین سازمانی موجب
بیاعتمادی به نظام مدیریت سنتی و احساس نیاز به سازمان کارآفرین شده است .سازمانهای
موفق سازمانهایی هستند که مدیران و کارکنان خالق و کارآفرین دارند (.)Hult et al., 2003
هیتون کارآفرینی سازمانی را یکی از مؤلفههای کارآفرینی میداند

(2005

.)Hayton,

کارآفرینی سازمانی فرایندی است که از طریق القای فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان به
ارائة نوآوری در محصول و فرایندها منجر میشود

(1993

 .)Fry,معنویت و فضای معنوی

بستری برای بالندگی کارآفرینی در سازمان است .سازمانها برای اینکه در رقابت جهانی از
قافلة علم عقب نیفتند به رهبرانی شجاع و جسور نیاز دارند تا در سازمان تغییر ایجاد کنند.
موضوع معنویت در سازمان به موضوعی عمومی در رفتار سازمانی تبدیل شده است

)Robbins,

 .(2002معنویت عامل مؤثری در افزایش کارایی رهبران است ( .)Reave, 2005در دانشگاهها
بهدلیل رابطة مستقیم با جوانان ،شیوة درست رهبری نقش بسیار مهم و حیاتی در ایجاد فرهنگی
کارآفرینی ایفا میکند .در این راستا و با توجه به حجم رو به گسترش فعالیتهای آموزشی-
پژوهشی کارآفرینی در کشور ،داشتن سازمانی کارآمد مبتنیبر ارزشهای معنوی و خالق و
توانمند بهمنظور ارتقای سطح علمی کارآفرینان امری ضروری است .درنتیجه ،برای رسیدن به
این مرحله ضرورت دارد میزان کارآفرینی کارکنان واحدهای آموزشی بررسی شود تا بتوان با
استناد به یافتههای آن ،راهکارهای الزم را بهمنظور تقویت کارآفرینی سازمانی و تأثیر رهبری
معنوی دانشگاهها ارائه کرد؛ بنابراین ،هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری معنوی بر
کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران است.

تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران
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مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی راهاندازی کسبوکار جدید درون شرکتهای درحال پیشرفت است که
از طریق نوآوری داخلی ،اقدامات یا مالکیت مشترک ،نوسازی راهبردی ،محصول ،فرایند و
مدیریت نوآوریها بهدست میآید

(et al., 2004

 .)Ergünویژگیهای کارآفرینی سازمانی

عبارتاند از :کسبوکار جدید ،نوآوری محصول /خدمت؛ نوآوری در فرایند؛ خودنوسازی؛
ریسکپذیری؛ پیشگامی و مزیتهای رقابتی

(& Hisrich, 2004

 .(Antoncicکارآفرینی

سازمانی فعالیتهای رسمی و غیررسمی برای ایجاد کسبوکار جدید و توسعة بازار از طریق
نوآوری در فرایند یا محصول است

(1993

 .)Zahra,زهرا در تحقیق خود عوامل زیر را بر

کارآفرینی سازمانی مؤثر دانستهاند:


حمایت مدیریت 4:اگر مدیران عالی سازمان طوری رفتار کنند که مشوق رفتار کارآفرینی
باشد و این مدیر عالوهبر حمایت ،خودش الگوی رفتار کارآفرینی باشد ،رفتار کارآفرینی
در سازمان ترویج مییابد (.)Twomey et al., 2000; Lumpkin et al., 1996



استقالل کاری /اختیار کاری 2:اگر کارکنان در نحوة انجامدادن فعالیت آزادی عمل
داشته باشند ،احتمال نوآوری در آنها باال میرود

(et al., 2000

 .)Twomeyاگر

واحدهای سازمانی در تصمیمگیریها و ادارة امور داخلی مستقل و پاسخگوی عملکرد
خود باشند ،به رفتار کارآفرینانه روی میآورند (.)Bichard & Michael, 1998


پاداش /تقویت 9:یک نظام مؤثر پاداش که محرک خوبی برای فعالیتهای کارآفرینانه
است باید اهداف ،بازخوردها ،تأکید بر مسئولیت فردی و انگیزشهای مبتنیبر پیامدها
را هدف قرار دهد .اگر کارکنان بدانند در نتایج کار خود سهیم هستند و نتایج مثبت
پاداش مثبت دارد ،رفتار کارآفرینانه در آنها ترغیب میشود ( ;Twomey et al., 2000

.)Dess et al., 1997

1. Managment suppurt
2. independence of work
3. reward
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زمان در دسترس 4:زمان در دسترس یا دسترسی زمانی بهمعنی داشتن زمان کافی برای
کار بر پروژههای کارآفرینانة مورد نیاز است.



مرزهای سازمانی 2:ساختار سازمانی باید سازوکارهای اداری را برای ارزیابی انتخاب و
اجرای نظرها پیش ببرد .مرزهای سازمانی مانعی اصلی برای مدیران میانی در
فعالیتهای کارآفرینی سازمانی هستند (مقیمی و رمضان.)4930 ،

معنویت
معنویت بهمثابة نیرویی انرژیزا ،انگیزاننده ،الهامبخش و روحبخش زندگی است ( Mc Knignt,

 .)1984ازآنجا که واژة معنویت 9در زمینههای گوناگونی بهکار میرود ،تعریف آن مشکل
است .واژة معنوی معموال در زمینة احساسات ،رفتارها و نگرشهای یک فرد بهکار گرفته
میشود .معنویبودن مترادف با گشادهروبودن ،جود و بخشش ،شفقت و مهربانی یا هر آن
چیزی است که در رفتار فرد بهعنوان «پاکدامنی» یا «نیکی» قلمداد میکنیم و اغلب همراه با
خوشخلقی و پرهیز از گزافهگویی است (طالقانی و همکاران.)4932 ،
جامعترین تعریف معنویت عبارت است از تالش در راستای پرورش حساسیت به خویشتن،
دیگران و وحدتبخشیدن و یگانگی به این حساسیتها و جهتدادن بهسوی سعادت
( .)Hinnells, 1995معنویت امری شخصی و منحصربهفرد است و به همة اعتقادات مذهبی و
الگوهای کلی و احساسات و رفتاری گفته میشود که درنهایت در ارتباط با خالق انسانها
صورت میپذیرد ) .(Rezach, 2002معنویت و رهبری در اسالم به هم آمیخته شده است و هر
دو با خدمت به خدا مرتبط هستند و در تسلیم خود در برابر قدرت پروردگار ریشه دارند ( Al

 .)Arkoubi, 2008معنویت رسیدن به بهرهوری را تسهیل میکند و مانع استرس در سازمانها
میشود؛ بنابراین ،رهبران معنوی نقش مهمی در اثربخشی سازمان ایفا میکنند (

& Aydin

.)Ceylan, 2009

1. available time
2. Organizational boundaries
3. Spirituality
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رهبری معنوی

نیروی رقابتی جهانی ،سازمانهای امروزی را مجبور کرده است تا روشهای کاری جدید را
در پیش گیرند ،بهگونهایکه سازمانها دارای ثبات کاری نیستند و نوعی ثبات نسبی دارند
( .)Geijsel.et al, 2003امروزه سازمانها توجه خود را به رهبران سازمانی معطوف کردهاند و
با شجاعت و جسارت خاصی میکوشند درون سازمان تغییرات بنیادی ایجاد

کنند ( Robbins,

 .)2002نیاز به رهبران معنوی در سازمانهای یادگیرنده نمود یافته است و وجود رهبری معنوی
در چنین سازمانهایی موجب تغییر و تحول و موفقیت مستمر میشود ( .)Wax, 2005درواقع،
رهبر معنوی کسی است که با استفاده از ارزشها ،طرز تلقیها و رفتارهایی که الزمة انگیزش
درونی خود و دیگران است ،بقای معنوی اعضای سازمان را فراهم کند .نظریة رهبری معنوی
براساس مدل انگیزش درونی توسعه یافته است که ترکیبی از چشمانداز ،ایمان به تحقق هدف،
عشق به نوعدوستی ،معناداری در کار ،عضویت ،تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد رهبر است
(2003

 .)Fry,وجود رهبران معنوی در سازمانها موجب پرورش معنویت در محیط کار،

معنادارشدن کار ،مسئولیتپذیری ،عشق به همنوع ،تعهد سازمانی و بهبود عملکرد کلی
سازمانها میشود

(et al., 2010

 .)Fryرهبران معنوی افراد تأثیرگذاری هستند که میتوانند

روشها ،سازوکارها و کارهای دیگران تغییر دهند ( .)Krishnakumar & Neck, 2002رهبران
معنوی زمینه را برای کارکنانی باکفایت ،بادانش و جسور و قدرتمند در تصمیمگیریها و
تمایل به نوعدوستی ایجاد میکنند ( .)Daniel, 2010فرای و همکاران ( )2011هفت بعد برای
رهبری معنوی معرفی کردهاند که عبارتاند از:
الف) چشمانداز 4یا بینش و بصیرت :چشمانداز درواقع فلسفة چرایی سازمانهاست و به
عبارتی مقصد آرمانهای آنها را منعکس میکند و به کارها معنا میبخشد و امید و ایمان را
پرورش میدهد و تشویق میکند .چشمانداز مفهومی دربرگیرندة تصویر و سیمای گروهی و
جمعی سازمان است (فرهنگی و همکاران.)4981 ،
ب) عشق به همنوع 2:عشق به دیگران یعنی مجموعهای از ارزشها ،مفروضات و روشهای
1. Vision
2. Altruistic Love
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تفکر که از نظر اخالقی درست است و اعضای گروه آن را به اشتراک میگذارند و به اعضای
جدیدالورود آموزش میدهند.
پ) عضویت 4:عضویت دربرگیرندة ساختارهای فرهنگی و اجتماعی است .عضویت تعلق
فرد به ساختارها و تعامالت اجتماعی و فرهنگی را دربرمیگیرد (.)James, 2002
ت) امید /ایمان 2:ایمان و امید منشأ این باور است که آرمانها ،اهداف و مأموریت سازمان
با موفقیت تحقق مییابد .افراد باایمان و امیدوار دربارة مقصد ،حرکت به سمت آن و نحوة
رسیدن به آن بینش روشنی دارند (نورعلیزاده.)4987 ،
ث) معناداری 9:معناداری اشاره دارد به تجربة متعالی یا اینکه چطور از طریق خدمت به
دیگران تفاوت ایجاد کنیم و بدینترتیب معنا و هدف در زندگی ایجاد میشود (

Fry et al.,

 .)2010یکی از چالشهای پیش روی رهبران سازمانها این است که چگونه از طریق درگیری
شغلی و تعریف هدف ،حس یکسان و معناداری را در کارکنان خود ایجاد کنند

( Galbraith,

.)1977

ج) تعهد سازمانی 4:وفاداری به ارزشها و اهداف سازمان و همچنین احساس تعلق و
وابستگی به ماندن در سازمان را تعهد سازمانی مینامند (باقری و توالیی.)4983 ،
چ) بهرهوری و بهبود مستمر 1:بهبود مستمر به این معناست که سازمانها در افزایش بازده
کارشان ،اصالح سیستمها و فرایندهای تولیدی و خدماتی و همچنین افزایش بهرهوری به انتها
نمیرسند و همیشه با نوآوری و خالقیت میتوان راههای جدید و با قابلیتهای باالیی را به
وجود آورد .بهرهوری به کار هوشمندانه تعبیر شده است (اولیاء و دهستان.)4981 ،
تأثیر رهبری معنوی و کارآفرینی

چارچوب نظری پژوهش :در این پژوهش ،تأثیر مؤلفههای رهبری معنوی بر کارآفرینی
1. Membership
2. Hope / Faith
3. Meaning
4. Organizational commitment
5. Productivity and Continuous improvement
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سازمانی بررسی شده است؛ بنابراین ،با توجه به ادبیات تحقیق مدل پژوهش بهصورت زیر
است.
چشمانداز
حمایت مدیریت

نوعدوستی

استقالل کاری

امید /ایمان

پاداش

کارآفرین
سازمانی

رهبری
معنوی

معناداری
عضویت

دسترسی زمانی

تعهد سازمانی

مرز سازمانی

بهبود مستمر

نگارة  .1چارچوب نظری تحقیق

درنتیجه ،هدف رهبری معنوی توجه به نیازهای اساسی پیروان است تا امکان بقای معنوی و
زمینة نوآوری و خالقیت را برای آنان فراهم آورد؛ بنابراین ،فرضیة اصلی تحقیق به شرح زیر
صورتبندی میشود:
فرضیة اصلی :رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه تهران تأثیرگذار
است.

همچنین ،تحقیقات نشان میدهد رهبران معنوی حتما باید چشمانداز داشته باشند و در
حرکت به سمت ایجاد چشمانداز ،رهبران معنوی سه کار انجام میدهند :به واقعیت وضع
موجود احترام میگذارند ،زمینه را برای تحقق چشمانداز فراهم میکنند ،رهبران معنوی هر
چیزی را برای تحققیافتن چشمانداز همراستا میکنند ( .)Bishop & Schol, 2006درواقع ،رهبر
معنوی با ویژگیهای منحصربهفرد خود چشماندازی از آیندة سازمان ایجاد میکند و بهگونهای
در کارکنان نفوذ میکند تا آنان به تحقق چشمانداز سازمان ایمان آورند و به آیندة سازمان
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امیدوار باشند .بهاینترتیب ،انگیزة درونی کارکنان را برای تالش بیشتر افزایش میدهند؛
بنابراین ،فرضیة فرعی اول تحقیق بهشکل زیر است:
فرضیة اول :چشمانداز سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر میگذارد.
رهبر معنوی با رواج فرهنگ نوعدوستی در سازمان موجب میشود افراد توجه عمیقی به
خود و زندگی گذشتة خود داشته باشند و روابط مطلوبی با دیگران برقرار کنند؛ بنابراین،
فرضیة فرعی دوم تحقیق بهشکل زیر صورتبندی میشود:
فرضیة دوم :عشق به نوعدوستی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر میگذارد.
رهبری معنوی در سازمان موجب شکلگیری اعتقادات معنوی و ایمان به کار در کارکنان
میشود و بهعنوان محرکی درونی در کارکنان موجب افزایش مسئولیتپذیری در کارکنان
میشود .درنتیجه ،فرضیة فرعی سوم تحقیق بهشکل زیر تدوین میشود:
فرضیة سوم :ایمان به کار بر کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار است.

رهبری موجب میشود کارکنان معنای واقعی شغل خود را درک کنند و برای شغل خود
اهمیت قائل شوند (معناداری) .درواقع ،اهمیت و معناداری کار از دید کارکنان موجب میشود
آنها شناخت بیشتری از شغل خود داشته باشند؛ بنابراین ،فرضیة فرعی چهارم بهشکل زیر
مطرح میشود:
فرضیة چهارم :معناداری در کار بر کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار است.

وجود رهبری معنوی در سازمان موجب میشود کارکنان احساس کنند شغلشان از نظر
سازمان و سایر همکاران اهمیت دارد (عضویت) .درحقیقت ،احساس داشتن کاری مهم از نظر
سازمان و سایر همکاران موجب میشود کارکنان جو اعتماد و صمیمیت را بین خود و سایر
همکاران تقویت کنند و توسعه دهند؛ بنابراین ،فرضیة فرعی پنجم بهشکل زیر صورتبندی
میشود:
فرضیة پنجم :عضویت در کار بر کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار است.

رهبری معنوی با ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان موجب احساس هویت ،وفاداری و
وابستگی آنان به سازمان میشود و موجب میشود فرد سازمان را معرف خود بداند و آرزوی
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باقیماندن در سازمان را داشته باشد .درنتیجه ،فرضیة فرعی ششم تحقیق بهشکل زیر تدوین
میشود:
فرضیة ششم :تعهد سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار است.
رهبری معنوی با ارائة غیررسمی عملکرد روزانة کارکنان به آنها و همچنین بازدیدهای
رسمی دورهای ،به عملکرد آنان بازخورد نشان میدهد .بازخورد عملکرد موجب میشود
کارکنان از جزئیات کارشان بر مبنایی منظم مطلع شوند و از ضعفهای عملکرد خود آگاهی
یابند .درنتیجه ،فرضیة فرعی هفتم تحقیق بهصورت زیر تدوین میشود:
فرضیة هفتم :بهبود مستمر بر کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار است.
روششناسی
این پژوهش براساس هدف کاربردی محسوب میشود و به لحاظ روش گردآوری اطالعات،
توصیفی از نوع همبستگی و از نظر ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع علی است .همچنین،
دادههای پژوهش بهصورت میدانی جمعآوری شده است .جامعة آماری پژوهش شامل تمام
کارکنان (رسمی ،پیمانی و قراردادی) دانشگاه تهران در سال  4932میشود .با استفاده از
فرمول کوکران  268نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامة الکترونیکی استاندارد استفاده شد که شامل سه
بخش فردی ویژگیهای کارکنان ،پرسشنامة استاندارد رهبری معنوی فرای و مترلی ( )2001و
پرسشنامة استاندارد سنجش کارآفرینی سازمانی هورنزبای و همکاران ( )2002میشود .شایان
ذکر است پرسشنامة استاندارد رهبری معنوی فرای و مترلی ( )2001مؤلفههای چشمانداز
سازمانی ،عشق به نوعدوستی ،ایمان به کار ،معناداری در کار ،عضویت در سازمان ،تعهد
سازمانی و بازخورد و بهبود مستمر عملکرد را دربرمیگیرد .همچنین ،پرسشنامة استاندارد
سنجش کارآفرینی سازمانی هورنزبای و همکاران ( )2002شامل مؤلفههای حمایت مدیریت،
استقالل کاری ،پاداش ،دسترسی زمانی و مرز سازمانی میشود.

برای تعیین روایی محتوایی ،پرسشنامه بین استادان دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران
توزیع و پیشنهادها بررسی شد .پایایی آن با استفاده از نرمافزار  spssارزیابی و مقدار ضریب
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آلفای کرونباخ برای پرسشنامهها اندازهگیری شد (کارآفرینی سازمانی= 0/389؛ رهبری
معنوی=  .)0/362برای تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرمافزار
 SPSSwin20و  lisrel8.5استفاده شد که در بخش آمار استنباطی بهدلیل فرضیات ارتباطی و
تأثیری از تحلیل همبستگی و مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

نتایج آمار جمعیتشناختی پاسخدهندگان در زمینة جنسیت نشان داد  14درصد پاسخدهندگان زن،
 43درصد مرد ،در زمینة تحصیالت  7درصد دارای دیپلم 49 ،درصد دارای مدرک کاردانی43/8 ،
درصد دارای مدرک کارشناسی 23 ،درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  4/2درصد دارای
مدرک دکتری بودند .همچنین ،در زمینة ردة سازمانی  44/2درصد مدیر و  88/8درصد کارمند
بودند .وضعیت استخدامی  48درصد پیمانی 16/9 ،درصد رسمی و  21/7درصد قراردادی بود .از
نظر ردة سنی  2درصد در ردة سنی  40 ،21 -20درصد در ردة سنی  90 -26سال 23 ،درصد در
ردة سنی  91 -94سال 24 ،درصد در ردة سنی  40 -96سال 24 ،درصد در ردة سنی  41 -44سال،
 44درصد در ردة سنی  10 -46سال و  9درصد در ردة سنی باالتر از  10سال قرار داشتند .محل
خدمت کارکنان به این صورت بود :پردیس علوم  6درصد ،فنی  3درصد ،هنرهای زیبا  41درصد،
پردیس فارابی  9درصد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  8درصد ،پردیس ابوریحان  7درصد،
دانشکدههای اقتصاد ،مطالعات جهان ،مدیریت ،روانشناسی ،تربیتبدنی و کارآفرینی  7درصد،
ادبیات  9درصد ،حقوق و علوم سیاسی  1درصد ،الهیات  9درصد ،محیطزیست  9درصد ،علوم
اجتماعی  9درصد و واحدهای ستادی دانشگاه  23درصد .سابقة خدمت پاسخدهندگان نیز به این
شکل بود 1 -4 :سال  7درصد 40 -6 ،سال  41درصد 41 -44 ،سال  94درصد 20 -46 ،سال 43
درصد 21 -24 ،سال  48درصد و باالتر از  21سال  7درصد.
نتایج جانبی

جدول  4نتایج اولویتبندی مؤلفههای کارآفرینی سازمانی و رهبری معنوی را نشان میدهد
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که بهترتیب شامل میزان مرز سازمانی ( ،)9/44دسترسی زمانی ( ،)9/92پاداش و تقویت
( ،)9/0497استقالل کاری ( )2/37و حمایت مدیریت ( )2/022میشوند.
جدول  .1نتایج اولویتبندی مؤلفههای کارآفرینی سازمانی و رهبری معنوی
میانگین

حمایت مدیریت
استقالل کاری
پاداش و تقویت
دسترسی زمانی
مرز سازمانی
چشمانداز
عشق به همنوع
امید و ایمان
معناداری
عضویت
تعهد سازمانی
بهرهوری و بهبود مستمر

انحراف معیار

مؤلفههای کارآفرینی سازمانی
2/77777
0/2000
1/22600
0/7701
1/22260
0/2107
2/71072
0/0001
2/05062
0/6101
مؤلفههای رهبری معنوی
2/77666
0/4050
1/206000
0/1177
2/47560
0/0764
2/70700
0/7026
1/22146
0/0207
2/00107
0/5040
2/07071
0/6217

ضریب تغییرات

اولویت

2/26740
2/24100
2/24111
2/26041
2/25027

5
6
0
0
1

2/26701
2/24057
2/26060
2/26664
2/24110
2/25006
2/25671

0
7
0
1
4
6
5

نتایج اولویتبندی ،ابعاد کارآفرینی سازمانی را نشان میدهد .ترتیب اولویتها به این
صورت است :میزان معناداری ( ،)9/3804امید /ایمان ( ،)9/87چشمانداز ( ،)9/69تعهد
سازمانی ( ،)9/18بهبود مستمر ( ،)9/4047عضویت ( )9/2097و عشق به همنوع (.)9/4433
آمار استنباطی
الف) تحلیل همبستگی

برای بررسی تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان مورد مطالعه از تحلیل
همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج نشان داد رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد
و ضریب اثر آن  0/896است .همچنین ،برای بررسی تأثیر مؤلفههای رهبری معنوی بر
کارآفرینی سازمانی کارکنان مورد مطالعه از تحلیل همبستگی استفاده شد (جدول  .)4بر اساس
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نتایج ارائهشده در جدول مشاهده میشود که از بین مؤلفههای مربوط به رهبری معنوی تمام
آنها شامل چشم انداز ،نوع دوستی  ،امید /ایمان ،معناداری  ،عضویت ،تعهد سازمانی ،بهبود
مستمر و کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد و به ترتیب بیشترین همبستگی
بین نوع دوستی ،عضویت ،بهبود مستمر و تعهد سازمانی وجود دارد و بهترتیب بیشترین
همبستگی بین نوعدوستی ،عضویت ،بهبود مستمر و تعهد سازمانی وجود دارد .براساس نتایج،
با افزایش هریک از مؤلفههای رهبری معنوی ،میزان کارآفرینی سازمانی کارکنان نیز افزایش
مییابد و بالعکس .همانطورکه مالحظه شد ،مؤلفههای رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول  .0ماتریس همبستگی بین مؤلفههای رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی
1
0
0
6
5
4
7
0
7
12
11
10

1
1
**
2/071
**
2/042
**
2/026
**
2/760
**
2/424
**
2/061
**
2/622
**
2/177
**
2/772
**
2/460
**
2/712

3

2
1
2/052
**
2/001
**
2/710
**
2/550
**
2/014
**
2/607
**
2/072
**
2/707
**
2/400
**
2/710
**

1
**
2/776
**
2/724
**
2/677
**
2/027
**
2/000
**
2/022
**
2/001
**
2/420
**
2/470

4

5

1
2/701
**
2/500
**
2/702
**
2/620
**
2/001
**
2/407
**
2/556
**
2/402
**

6

1
2/402
**
2/701
**
2/557
**
2/640
**
2/716
**
2/470
**
2/722
**

1
**
2/402
**
2/415
**
2/605
**
2/505
**
2/475
**
2/560

7

8

1
2/675
**
2/070
**
2/006
**
2/724
**
2/717
**

9

1
2/466
**
2/650
**
2/422
**
2/642
**

10

11

12

1
1 **2/054
1 **2/717 **2/600
**
1 2/475 **2/020 **2/642

مؤلفهها به ترتیب عبارتاند از .4 :حمایت مدیریت  .2استقالل کاری  .9پاداش  .4دسترسی
زمانی  .1مرز سازمانی  .6چشمانداز  .7نوعدوستی  .8امید /ایمان  .3معناداری  .40عضویت
 .44تعهد سازمانی  .42بهبود مستمر.
تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی :مدلیابی ساختاری
نتایج آزمون مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی اثر مثبت و
معناداری (برابر با  )47/80گذاشته است .در بین متغیرهای تبیینکنندة رهبری معنوی ،نوعدوستی،
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عضویت و بهبود مستمر دارای بیشترین درصد تبیین هستند .در بین مؤلفههای کارآفرینی سازمانی
استقالل کاری ،پاداش و دسترسی زمانی دارای باالترین درصد تبیین است .مدل مربوطه از نظر
شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت مناسبی است ،زیرا نسبت کای دو بر درجة آزادی
کوچکتر از  9مقدار  RMSEAکوچکتر از  0/08و مقدار شاخصهای  GFIو  AGFIاز 30
درصد بزرگتر است .مجموع نتایج بیانگر اعتبار و روایی باالی پرسشنامههای این تحقیق است.
0/68
0/11

حمایت

0/12

استقالل کاری

0/94

0/17

پاداش

0/91

0/25

دسترسی زمانی

0/36

مرز سازمانی

0/94

کارآفرینی
سازمانی

0/92

رهبری
معنوی

0/86

0/80

چشمانداز

0/54
0/17

0/91

نوعدوستی

0/59

امید /ایمان

0/65

0/41

معناداری

0/83

0/91

عضویت

0/17

0/80

تعهد سازمانی

0/36

0/84

بهبود

0/29

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

مدل در حالت استاندارد

8/29

حمایت

8/29

استقالل کاری

9/5

پاداش

10/22

دسترسی زمانی

22/29

10/82

مرز سازمانی

19/19

20/00
30/37

27/46

کارآفرینی
سازمانی

17/80

رهبری
معنوی

12/41

چشمانداز

19/24

نوعدوستی

10/41

امید /ایمان

6/89

معناداری

11/42

عضویت

8/60

19/27
132/62

14/82

8/63
11/24

تعهد سازمانی

10/51

بهبود

10/14

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

مدل در حالت معناداری

0/06
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بحث و نتیجهگیری
امروزه به نظر میرسد ،کارکنان در هر کجایی که فعالیت میکنند در کار خود چیزی فراتر از
پاداشهای مادی هستند .آنها کاری بامعنا و امیدبخش را جستوجو میکنند و خواستار
متعادلساختن زندگی خود هستند .سازمانها با کارکنان رشدیافته و بالندهای روبهرو هستند که
در پی یافتن کاری بامعنا ،هدفمند و پرورش محیطهای کاری با چنین ویژگیهایی هستند.
درواقع ،معنویت در کار توصیفکنندة تجربة کارکنانی است که کارشان ارضاکننده ،بامعنا و
هدفدار است

)(Kinjerski & Skrypnek, 2004

ادغام و درهمتنیدگی زمینههای معنویت و

رهبری معنوی در فرایند پژوهش بهعنوان ابزار کشف رویکردهای جدید به شناسایی
کارآفرینی واضح و مبرهن است و بهطور همزمان ایجاد فهمی عمیقتر و متجانستر
هنگامیکه اشخاص ذهن ،جسم و روحشان را با کار ترکیب میکنند (.(Kauanui et al., 2007

نیاز به نوآوری در خدمات و محصوالت از طرفی داشتن کارکنانی کارآفرین موجب شده
است .بسیاری از سازمانها به تجدیدنظر در وضعیت رهبری در خود بپردازند .این سازمانها
کارآفرینی و نوآوری را بهعنوان فرهنگ سازمانی تلقی میکنند تا سازمان مربوطه بهطور
اثربخشتری به حیات خود ادامه دهد (عزتی و سیدنقوی .)4988 ،همچنین ،فرای و اسلوسم
( )2008در مطالعة خود نشان دادند رهبری معنوی از طریق ترسیم ایمان به یک چشمانداز و
فرهنگ تعالی ،بهصورت مثبت و شایانتوجهی بر رفاه معنوی و متغیرهای عملکرد سازمانی و
توانمندی کارکنان تأثیر میگذارد که با نتایج همخوانی دارد .رهبری معنوی بر بسیاری از
عوامل سازمانی از جمله بر گسترش فعالیتهای کارآفرینانه و بهبود وضعیت کارآفرینی
تأثیرگذار است

(2007

 .)Fernando,نتایج تحقیق نشان میدهد رهبری معنوی بر کارآفرینی

سازمانی در دانشگاه تهران تأثیر مثبت و معناداری دارد که این نتیجه مشابه نتایج تحقیقات
(عزتی و سیدنقوی 4988 ،و  )Fernando, 2007است .بینش و چشمانداز بر کارآفرینی سازمانی
تأثیر مثبت و معنیداری دارد؛ یعنی دانشگاه تهران برای دستیابی به کارآفرینی سازمانی باید از
رهبران و مدیرانی استفاده کند که در برخورد با نامالیمات صبر و شکیبایی کافی دارند و در
راه دستیابی به اهداف دارای ثبات قدم و وحدت رویه باشند .همچنین ،تعریف و ترسیم اهداف
متعالی برای سازمان و سایر کارکنان نیز در دستیابی به هدف کارآفرینی مفید است .عشق به
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نوعدوستی نیز تأثیر معنیدار بر کارآفرینی سازمان دارد؛ یعنی دانشگاه تهران باید در راستای
دستیابی به هدف کارآفرینی سازمانی به کارکنانشان بهعنوان یکی از اصلیترین و مهمترین
عامل توجه داشته باشند ،بهنحویکه آنها احساس کنند سازمان با آنها مهربان است و به
کارکنان رازدار و وفادار باشد و مدیران در برخورد با زیردستان صادق و بدون غرور باشند.
ایمان به تحقق چشمانداز نیز تأثیر مثبت معنیدار بر کارآفرینی سازمانی دارد؛ یعنی مدیران و
مسئوالن دانشگاه باید چشماندازها را آنچنان تدوین کنند که موجب ایجاد تعهد در کارکنان
شود و واضح و جذاب باشد و آیندة روشنی را برای همة عوامل و سازمان تدوین کند.
معناداری نیز تأثیر مثبت بر کارآفرینی سازمانی دارد؛ بنابراین ،مدیران دانشگاه باید شرایط
ایجاد کنند تا افراد احساس کنند کار آنها بامعنی و هدفمند است .همچنین ،انجامدادن وظایفی
که به آنها این حس معناداری را تلقین کند موجب دستیابی هرچه بیشتر به کارآفرینی
سازمانی در دانشگاه میشود ) .(Gibbons,2001گیبنز در مطالعهای ضمن تأکید بر تأثیر رهبری
معنوی و کیفیت زندگی کاری ،معتقد است رهبری معنوی موجب میشود کارکنان معنای
واقعی شغل خود را درک کنند و برای شغل خود اهمیت قائل شوند.
مؤلفة عضویت در کار بر متغیر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین،
مدیران دانشگاه با ایجاد تعهد سازمانی و افزایش مشارکت در کارکنان موجب احساس هویت،
وفاداری و وابستگی آنان به سازمان شوند و شرایط ایجاد کنند که کارکنان مشکل سازمان را
مشکل خود بدانند و در راستای حل مشکالت سازمان گام بردارند .همچنین ،این مؤلفه بر
کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .درنتیجه ،باید وفاداری به ارزشها و اهداف
سازمان و همچنین احساس تعلق و وابستگی به ماندن در سازمان را افزایش داد.
بهرهوری و بهبود مستمر بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .مدیران
دانشگاه برای افزایش بازده کار باید برای اصالح سیستمها و فرایندهای یافتن راههای جدید
اقدام کنند .با توجه به نتایج تحقیق که نوعدوستی ،عضویت ،بهبود مستمر و تعهد سازمانی
بیشترین همبستگی را با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه تهران را داشته است.
همچنین ،مؤلفهها میانگین پایینی دارند؛ بنابراین ،برای بهبود وضعیت کارآفرینی در دانشگاه
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پیشنهاد میشود مدیران دانشگاه به کارکنان توجه داشته باشند و در تصمیمگیریها از نظرهای
آنها استفاده کنند .مدیران دانشگاه در رفع مشکالت کارکنان دانشگاه کوشا باشند ،دانشگاه به
کارکنان خود وفادار باشد و برای حفظ و ارتقای وضعیت کاری آنها تالش کند ،اشتباهات
سهوی کارکنان دانشگاه نادیده گرفته شود و در راستای رفع آنها برنامههای آموزشی را
درنظر بگیرند .مدیران دانشگاه با کارکنان برخورد صادقانه و بهدور از تبعیض داشته باشند،
مدیران دانشگاه در ایجاد جو خوشبینی ،درک متقابل ،تحسین کارکنان و تشویق عملکرد
کارکنان فعال باشند .مدیران دانشگاه در ایجاد فضای عمومی دانشگاه برای ایجاد تعلق خاطر
در کارکنان برنامهریزی داشته باشند .برای جامعیتبخشیدن به پژوهش پیشنهاد میشود در
دیگر دانشگاههای دولتی تحقیقات مشابه انجام گیرد.
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