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 چکیده
معنوي و ارائه مدل كاربردي به منظور تقويت مديريت منابع  رهبري هاي مولفه هدف شناسايي روابط  بینبا  قیتحقاين 

از نوع  يفیها، توص از نظر هدف، كاربردي و از نظر گردآوري داده پژوهش ني. اباشدشركت هاي داروئي مي سازماني در
پژوهش، پرسشنامه است. نمونه آماري با توجه به محدود بودن حجم جامعه  نيطالعات در اا آوري جمع و ابزار ،يشيمایپ

، تكنیك مدلسازي ساختاري t يهاها از آزمونداده لیو تحل هيتجز يبرا ، وساده يتصادف يریآماري، از روش نمونه گ
از بررسي  نتايج حاصلشده است.  استفاده با استفاده از نرم افزار متلب   MICMACو تجزيه تحلیل   (ISM)تفسیري

هاي قرآني بیانگر آن است كه هر يك از مولفه هاي مذكور از حد  آموزه بر اسالمي مبتني مولفه هاي رهبري معنوي
 MICMACمتوسط بیشتر مي باشند. همچنین نتايج حاصل از تكنیك مدلسازي ساختاري تفسیري و تجزيه تحلیل 

سطح ، در عدالت محوريو تقوا ، در سطح اول، انديشه ورزيو  بصیرت بخشي، راييمعاد گ دهد كه مولفه هاينشان مي
، در سطح سوم بعنوان عوامل تاثیرگذار در ارائه مدل توكل، اخالص، شناخت و ياد خدا؛ دوم به عنوان عوامل اثر پذير

 مديريت منابع سازماني در شركت هاي داروئي مي باشد.

 .تكنیك مدلسازي ساختاري تفسیري ،ينابع سازمانم تيريمد ،معنويت کلیدی: اژگانو

 

 مقدمه

 جمله از رهبري نو هاي گیري نظريه شكل موجب رهبران، عاطفي و نمادين هاي رفتار به توجه اخیر، هاي سال در

 مطالعات تكوين سیر به است. توجه شده عاطفي رهبري بصیر و رهبري كاريزماتیك، رهبري آفرين، تحول رهبري

 و عاطفي ذهني فیزيكي، هاي ويژگي درباره مختلفي تحقیقات تاكنون كه سازد مي نكته رهنمون اين به را ما رهبري،

 است. اما رهبران معنوي هاي ويژگي جلب كرده، خود سوي به را زيادي توجه اخیراً كه موضوعي اما شده انجام رهبران
 عموماً، آن، به نگاه و بعدي تك حال، عین در و دهالعا فوق موضوعي مديريت، رايج ادبیات در «معنوي رهبري» موضوع
 ويژگي از مقصود كه دهد مي نشان زمینه اين به پژوهش هاي انجام شده در كوتاه نگاهي. است عیني و ابزاري نگاهي

)باقري و سعد  است دين منهاي معنويت اساس بر رهبري موجود، علمي ادبیات در رهبري معنوي و رهبران معنوي هاي
 پیرو -رهبر  عادي روابط از كه زندگي انساني از ديگري بعد به كه دارند نیاز رهبراني به سازمانها (. امروزه8931، آبادي

 اعتماد، به كنترل جاي به بخشي، بصیرت به كارها در جاي مداخله به ها موقعیت در كه رهبراني كنند؛ توجه است فراتر

 تأكید فروتني به خود، نمودن مطرح جاي به و تصويرسازي به قداما جاي استقالل، به به محدوديت اعمال جاي به

 اما است زيستي آسايش و رفاه شود مي عايد كه چیزي نهايتا است، مطرح غرب در كه رهبري معنوي، نظريه در كنند.
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 عدم و ستمهم ا بسیار هم انسان روحاني بعد بلكه نیست، بعد يك داراي تنها انسان كه كرد توجه نكته اين بايد به

 به تواند مي كه مواردي از است. يكي غرب در معنوي رهبري بزرگ مشكل خداگرايي و انسان روحي بعد به توجه

 اسالمي معنويت به توجه بین اين كه در است اسالمي ناب هايآموزه به توجه كند، شاياني كمك موفقیت سازمانها

 معظم مقام بارها اينكه كنند. بانمي سازمان در اسالميمسائل  به زيادي توجه كشورمان است. سازمانهاي ضروري

 را معنويت مقوله به توجه و بیاورند روي اسالمي و ديني مباني سمت داخلي به سازمانهاي كه اند كرده تأكید رهبري

 اساس بر معنويت بحث سازمانها در اگر بنابراين (.8934بدانند )عطافر و همكاران،  حاضر در عصر سازمانها اساسي نیاز

 كاركنان توسط سازماني عملكرد بهبود و ارتقا هايزمینه شود، اجرا عمل در جدي به طور اسالم مبین دين آموزه هاي

  فراهم مي شود.            
. ترديدي نیست كه انساني است ، منابعدر شركت  ها و در نهايت كل جامعهه وري از طرفي ديگر، مهمترين عامل بهر

ها با ياري ؛ بدين سبب است كه مسئوالن شركت  نهفته است عه اي در بهبود و پرورش منابع انساني آنشكوفايي هرجام
راستاي  . يكي از مفاهیمي كه دربه پرورش كاركنان مبذول مي دارندانساني توجه خاصي را  بعمتخصصان رفتاري و منا

ي براي نقش رهبري در فرآيند توانمند ساز رو است. از اين آموزه هاي قرانيبالندگي منابع انساني مطرح گرديده، 
بر اساس آموزه هاي  به مطالب عنوان شده و نقش مهم رهبري معنوي ه اند. با توجهكاركنان، اهمیت بسزايي قايل شد

ها به عنوان يكي از مهمترين مراكز فرهنگي كشور  در اين راستا شركت  ،شركت ها در توانمندسازي كاركنان در قرآني
بزرگي در زمینه توسعه و ترويج فرهنگ غني قرآن كريم بر عهده دارند. تاكید اسناد باالدستي منجمله سند رسالت 
بر اهمیت  یان،ء فرهنگ قرآن و عترت در بین شركتها مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، بر ارتقا شدن شركت  اسالمي

 .افزايد ها مي و جايگاه اين موضوع در شركت 

 ها به عنوان عامل زيربنايي، مستلزم ايجاد تحوالتي در حوزه  تر الزم براي تحقق اين مهم در شركت ضرورت ايجاد بس
باشد. توسعه فرهنگ قرآني خصوصاً در بین كاركنان شركت  ناخت، باورها و تغییر بینش و دانش در جامعه شركت ي ميش

هاي قرآني و  بخش مهارت هاي اثر سازي و آموزش مدت است كه توجه جدي به فرهنگ ي، نیازمند اجراي يك برنامه بلند
مولفه هاي مديريت  بررسي پژوهش اين با توجه به مطالب گفته شده هدف  پژوهي داشته باشد. هاي قرآن ايجاد زمینه

 سیستمي است. رويكرد هاي قرآني با آموزه بر مبتني منابع سازماني

 

 مباني نظری پژوهش

  معنوی معنویت و  رهبری
 محرك  داراي و يادگیرنده  سازماني ايجاد منظور به كه است سازماني تحول براي عالي نظريه اي معنوي، هبرير نظريه
 انداز، چشم از تركیبي كه يافته توسعه دروني انگیزش الگوي اساس بر معنوي رهبري نظريه. است آمده وجود به دروني
 سیالن، و آيدين) است معنوي بقاي و دوستي نوع به هعالق سازمان،  انداز چشم و مأموريت هدف، تحقق به ايمان
كند؛  فراهم را آنان معنوي بقاي موجبات تا است پیروان و رهبر اصلي نیازهاي به توجه معنوي رهبري . هدف(9113
 قائل اهمیت كه دارند، شغلي براي و كنند درك را خود شغل واقعي معناي كاركنان كه شود موجب مي رهبري چنین

 داراي نیز همكاران ساير و سازمان از نظر شغلشان كه دهد دست آنان به احساس اين همچنین دركار(؛ عناداري)م شوند

 و گروهي توانمندي موجباب و ايجاد، كاركنان براي ارزشهاي مشتركي و انداز چشم رهبران عضويت(. اين) است اهمیت
 و وريبهره همچنین و كاركنان تندرستي و سالمت و يزيست رفاه سطح نهايت كه در كنند مي فراهم را آنان سازماني

 و باورها ارزشها، از استفاده با كه است كسي معنوي رهبر (.9184همكاران،  )فري و يافت خواهد سازماني افزايش تعهد
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 يمعنو كند. رهبريمي فراهم را سازمان اعضاي معنوي بقاي است، ديگران و دروني خود انگیزش الزمه كه رفتارهايي
 (.9181)نافعي،  شودمي نفس كنترل باعث كه است فنوني عملكرد و درست آموزش اصول شامل

 

 های دیني  آموزه منظر مدیریت کارآمد از

 است. بندگان به سوي خدا از شده فرستاده برنامه آخرين پیروانش، اعتقاد به و الهي اديان از ترديد بي اسالم دين

 اسالم در معنويت پايان و آغاز خورد؛چشم مي به آن سراسر در معنويت كه است ايگونه به دين اين ساختار و طراحي

 عالم و انسان زندگي در تام تأثیرگذار و برتر موجودي اسالمي، پذيرش معنويت در قدم اولین شود.مي ختم خدا به

 حركت آغاز عصر سوره اول آيات شود.نمي شروع اسالمي معنويت واقعیتي، چنین اجمالي به اعتراف بدون است. هستي

 يابد. مي پايان ايويژه خصوصیات با و شود مي شروع خدا به ايمان با كه كندمي بیان صحیح به نحو را انسان
 و دين عملي و نظري هايو آموزه تعالیم باطن به اهتمام و كرد توجه تعريف چنین توانمي اسالم ديدگاه از را معنويت

 دستورهاي و احكام روحانیت به آن آراستن و تعلق ماديات از نفس پیراستن و هستي غیب و نباط به توجه كلي، طور به
 رهگذر از و آفرينش نظام در ساري و جاري نورانیت به آن دادن زينت و تدبر خالصانه و توجه پرتو در اسالم مبین دين

 جستجوكرد انسان خود باطن در بايد ار معنويت اصلي بناي زير و حقیقي ساحت اينرو، عارفانه. از و خلوص طهارت
 بخش تجلي نیز هستي بزرگ صحیفه و نمي شود محدود اسالم شريعت مترقي احكام دايره به معنويت(. 8917 مطهري،)

 و دهند جال را خويش جان امور، باطن به توجه رهگذر از تا تدبر است و تأمل اهل براي باطني حقايق و معنوي لطايف
 و تهذيب يا باطني تجرد به دنیوي معیشت و ديني ظواهر به توجه ضمن و باشند گرآشكارا نظاره آن در را هستي حقیقت

 بر را خويش بايد معنويت مسلمان و است مبتني دين بر معنويت اسالم ديدگاه از(. 8937 رباني،) يابند دست تزكیه نفس
 يعني مسلمان، فرد چهارگانه ارتباط نوع و كندمي معین دين را، فرد معنويت ثغور و حدود و سازد استوار اسالم دين اساس
شود )عبدلي و همكاران،  مي معین ديني تعالیم و آموزهها بر اساس خدا، با و محیط با ديگران، با خويشتن، با ارتباط
8934.) 
- بیت اهل يزندگ در آن جريان معنويت و به قرآن نگاه به انساني تكامل در معنويت جايگاه تبیین در مطهري شهید
 تكیه آن روي بر اسالم در كه عبادات همه اين. است تكامل پايه معنويت، قرآن، نظر كند: از مي اشاره -السالم علیهم

 باز دارد اي كه مشغله و گرفتاري همه آن با ببینید، را پیامبر زندگي است؛ انسان روح معنوي تقويت جنبه براي است شده
 اهلل و معك الذين من طائفه و ثلثه و و نصفه اللیل ثلثي من أدني تقوم أنك يعلم ربك إن "گويد مي قرآن حال همان در

 مقیاس به اجتماعي عدالت كنار در آينده در ما، انقالب( 91 )مزمل،"فتاب  علیكم تحصوه لن أن علم النهار و اللیل يقدر
 (.8949 )مطهري، ايم ديده ائمه و پیامبر در هك نمونه آن از معنويتي ، دارد شامل و گسترده معنويتي به نیاز اسالمي،

است  شده تبیین چنین كالم امام در ها ملت و جوامع پیروزي و پیشرفت در اسالمي، معنويت اثرگذاري همچنین میزان
 و تانك مقابل در را مشت كه است قدرت اين كه بینید مي "هاست ابرقدرت مادي هاي قدرت فوق اسالم، قدرت"

 اين قدرت. است واداشته تكاپو به را كوچك هاي بچه و است، كشانیده ها خیابان به را نها و پیرز است هداد قرار مسلسل
بايستد.  مقابلش در تواند نمي عالم قدرتي در هیچ و است؛ معنويت به و خداوند به ما اتكاي است؛ معنويت و مذهب
 ضمن امام، شود. همچنین، مي پیشرفت اسباب معنويت، اين باشد، كم اش مادي هاي قوه كه هم هر چه ما انقالب
 اساسي آفت را غرور مجاهده، هاي صحنه در پیروزي و عامل برتري عنوان به معنوي روحیات و معنويت حفظ به توصیه

 از معنويت،  .كنید حفظ را اسالمي لطیف جهات آن كه است اين دارم توقع...  شما از كه آن چیزي "داند:  مي معنويات

 شود، مي ما جاودانگي و سعادت موجب آنچه :خداست بندگي خلوص و عبوديت ايمان، ثمره انقالب، كبیر ررهب نظر

 (.8931)باقري و سعد آبادي،  بندگي است خلوص ثمرات و معنويت صفاي
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 خاصي بوي و رنگ از خدا معنوي رهبري اساس كه شودمي غرب مالحظه در معنوي رهبري زمینه در ادبیات بررسي در
 خود رفتار در و باشد معتقد اسالم دين اصول معنوي به بايد معنوي رهبر كه است اين بر تأكید اسالم در اما. استردهنب

 دين در اما است سازمان و انسانها مادي پیشرفت و توسعه در غرب، معنوي رهبري از اصلي هدف. نشان دهد را آنان
. است غیرمادي و معنوي مسائل به توجه و خودسازي باشد، مادي هرفا اينكه از معنوي قبل رهبري از هدف اسالم مبین

 طريق انسان از معنوي نیازهاي تأمین و انسان در خداگونه صفات ايجاد با تا است اين دنبال مديريت كارآمد به واقع در
 كند اقدام خداگرايي وحر طريق ايجاد از سازمان پیشرفت جهت در و تأمین، را افراد مادي نیازهاي خداوند با عمیق ارتباط

 (.8933)جعفري شورگل، 
 با پیروان در نفوذ و خود در ويژگیهاي خداگونه ايجاد و خداوند با عمیق ارتباط طريق از كه رهبري مديريت كارآمد يعني

 در انسازم پیشرفت به را كاركنان طريق اين از و دهد قرار و معنويت خداوند مسیر در را آنان خداگونه ويژگیهاي واسطه
 دهد: سوق الهي رضاي جهت

 مي اشاره آنها به كه اسالم هست ديدگاه و غرب ديدگاه از معنوي رهبري تعريف در اساسي تفاوت چند تعريف اين در
  :شود
 اگر اسالم در كه بدان معناست امر اين آيد؛مي دست به خداوند با عمیق ارتباط طريق از اسالم در معنوي رهبري. 8

 ارتباط، اين طريق از و باشند قوي ارتباط خداوند داراي با موفقیت براي بايد شوند؛ موفق میخواهند سازمان رهبران
 .كنند هدايت را سازمان

 از خداگونه صفات و برخي ويژگي شود ايجاد خداوند با صحیح ارتباط كه زماني: رهبران در خداگونه ويژگیهاي ايجاد .9
 مي سازمان موفقیت در امر اين كه شود مي سازمان ايجاد معنوي رهبران در عدالت و دوستي محبت، خلق، حسن جمله
 .باشد مؤثر تواند

 در. ديگران در نفوذ رهبري يعني كه میشود گفته رهبري تعريف در: خداگونه صفات ايجاد دلیل به پیروان در نفوذ .9
 سمت به حركت جهت در آنان جذب و پیروان در اسالم نفوذ نظر از اما شودمي پذيرفته تعريف مديريت كارآمد اين بحث

 كند همراه بدرستي خود با را كاركنان تواندمي زماني تنها رهبر و است رهبر الهي در صفات ايجاد دلیل به سازمان اهداف
 گذارند بسیارمي كاركنان بر خود در الهي صفات ايجاد طريق از رهبران كه تأثیري مسلما. باشد خداگونه داشته روح كه

 .آيدمي دست به ديگر روشهاي از كه است تأثیري از بادوام تر و مؤثرتر
 الهي معنويت مسیر در نیز آنان باعث میشود كاركنان مديريت كارآمد در نفوذ: معنويت مسیر در كاركنان قرارگرفتن .7

 كنند كمك ازمانس موفقیت به است خداوند رضاي در جهت كه سازمان اهداف جهت در طريق اين از و گیرند قرار
 (.9189همكاران،  و عطافر)

 معیارهايي و متغیرها معرّفها. در بردارند شناسايي براي مختلفي معرّفهاي سازمانها، در معنوي رهبران معتقدند پژوهشگران
 يا مستقیم طوربه آنها، تغییرات و فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، مختلف پديدههاي ابعاد يا خصوصیات سنجش براي

معنوي اسالمي  رهبري براي پژوهشگران توسط كه معنوي ارزشهاي مختلف، پژوهشهاي بررسي هستند. در رمستقیمغی
 گردد.مي بیان زير جدول شرح به است، شده تدوين

 
 منابع شاخص هاي رهبري معنوي اسالمي

 براي وسیلهاي كار خالصانه، خدمت دلسوزي،

 سالم زندگي مراقبه،
 (8913) رجايي پور و نادري

 نگر آينده و انداز چشم داشتن كفايت، صداقت،

 خضوع، شخصیت، استحكام بودن، مشوق بودن،

 
 (8931) همكاران و ذاكري
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 به تمايل خودشناسي، همتي، مهرباني، بلند

 سادگي، تواضع، بیطرفي، و انصاف مشورت،

 مسئولیتپذيري

 قرآن، و بیت اهل با انس احسان، بیروني، محیط

 دوستان، نسل، اصالت، هبي،مذ و ديني تقید

 خودسازي، استقامت، و باور، بصیرت و اعتقاد

 مديريتي، رفتار آگاهي، كارآمدي، تعهد، معرفت،

 روحي، ويژگیهاي ويژگیهاي رفتاري، فردي، رفتار

 جسمي ويژگیهاي

 
 

 (8931) سعدآبادي و باقري

 از دوري شجاعت، حق، احقاق صداقت، تقوا،
 عدالت، بیهوده، سخن از دوري خیانت، عدم بخل،
 ،)ص(پیامبر سنت و قرآن از تبعیت و آگاهي، علم
 گشادهرويي، امانتداري، وحدت، بخشش، و عفو

 رازداري، مردمگرايي، غرور، از سادهزيستي، دوري
 پرهیزكاران، و راستگويان با همنشیني مشورت،

 و اصالتها به توجه هوش فرهنگي، از بهرهگیري
 بكار از پرهیز كاركنان، يمال نیازهاي رفع ارزشها،

 نزديك در مناصب نزديكان گیري

 
 

 (8938) فقاهتي

 (8939) همكاران و عطافر معادگرايي توكل، تقوا، اخالص، خدا، ياد

 

 معنوی های سازمان

 :است شده شناخته سازمانِ معنوي، بودنِ ديني يا معنوي گوناگون شیوه پنج دنتون، و میترف تحقیقات اساس بر
 منفي معنويت، به و مثبت دين، به  آن گرايش يا است مثبت معنويت، و دين به آن گرايش يا: دين بر مبتني سازمان

 .است
 و مرتبط هاي ارزش يا كلي فلسفي اصول آن، مؤسسان و رؤسا سرمشق و الگو اينكه از: ها ارزش بر مبتني سازمان
 .تابد برمي سر باشد، معنويت يا خاص ديني با همسو

 است؛ منفي دين، به ولي مثبت معنويت، به گرايششان دارد كه وجود نیز مجزا سازمان نوع سه سازمان، نوع نجپ اين از
  :از است عبارت ها سازمان اين

 گذشت با و بخشد مي هويت خود آن به با يا كند مي برقرار ارتباط خاصي، دين با ابتدا، در سازمان، اين: تكاملي سازمان
 .دارد برمي گام تر، جهاني موقعیتي سوي به زمان

 ها گروهي AAگزيند.  برمي معنويت پرورش منظور به را« Alcoholics Anonymous»اصول: بازپروري سازمان
 يا خودشان دست به كه كنند مي كمك هستند به الكل اعتیاد ترك دنبال به كه افرادي به كه اند داوطلب و دستیار

 بهبود حال در سازمان كلیدي مديران از زيادي عده كه دهد مي رخ زماني مسئله، اين. بازيابند را شان سالمتي ديگران،
 .هستند اينها مانند و مخدر مواد الكل، به اعتیاد يافتن از
 بهبود و اصالح براي مستقیماً كه اي هاي قوي ارزش و اصول با سازمان مؤسسان و رؤسا: اجتماعي مسئولیت با سازمان

 با تا اند ارتباط در سهامداران با موارد غالب در سازمان رؤساي مورد، اين در .شوند مي هدايت ند،گیر مي كار به جامعه در
 .(8939)حسین زاده و يزداني، كاركنان  خود 
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  قرآن منظر اسالم و  از معنوی رهبری های مؤلفه
 عبارتند ها مؤلفه اين. پردازيم مي رضوي معارف و قرآن آيات منظر از معنوي رهبري هاي مؤلفه از برخي به بخش اين در
 .ورزي انديشه محوري، عدالت بخشي، بصیرت توكل، تقوا، معادگرايي، اخالص، خدا، ياد و شناخت: از

 

 خدا یاد و شناخت: الف
 است احديت ذات به آدمي وجود تماميِ كاملِ توجه و الهي قدس ساحت به انسان قلبي توجه خدا ياد و ذكر حقیقت

 اسالمي، معنويت در قدم اولین كه گذشت. شود مي ختم خدا به اسالم در معنويت پايان و شروع( 97:8917 مطهري،)
 واقعیتي، چنین به اجمالي اعتراف بدون. است هستي عالم و انسان زندگي در تام تأثیرگذار و برتر موجودي پذيرش
 .شود نمي شروع اسالمي معنويت
 نامرئي و مرئي و اخر و اول او: «عَلِیمٌ ءٍ شَي بِكُلِّ وَهُوَ وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَالْآخِرُ أَوَّلُالْ هُوَ: »فرمايد مي كريم قرآن در خداوند

 مراحل در و سامانه هر كارگزاران مجموعه و كارمند اسالمي، رهبر مدنظر اگر  (.9: حديد) داناست چیز همه به او و است
 و منطقي ها فعالیت و است منطبق خلقت فلسفه بر كه گیرد مي شكل ستدر هدف و مسیر در ها حركت باشد، خدا مختلف
 و خلوت در افراد رفتار بر دائمي ناظر طريق اين از و بیند مي حق محضر در را خود كارگزار زيرا شود؛ مي انجام علمي
 او خدا كه داند مي انسان راه اين در و داشت خواهد همراه به را كار سالمت و درستي دقت، نتیجتاً و گیرد مي شكل جلوت

 (.8919نبوي، ) بیند مي را

 

 اخالص: ب
 رضاي براي فقط را كارهايش همه و باشد يكي باطنش و ظاهر انسان اينكه يعني اخالص. است ايمان مراتب از اخالص

 از . منظور(8947كني،  مهدوي) باشد نداشته قدرداني و گزاري سپاس انتظار احدي از و دهد انجام خداوند به تقرب و خدا
 به عنايت و خداوند خشنودي و رضا براي اول درجه در را فعالیتش وي كه است اين اسالم در مديران و رهبران اخالص
 يا و سازگار و مساعد وضع از اعم احوالي و وضعیت هر در خود كارهاي در و دهد انجام مادي نه و اخروي هاي پاداش
 دچار را او تفكر و گذارد وي هاي فعالیت بنیان و براساس عمیقي تأثیرات تواند مي هك ناگوار اخبارهاي و نابسامان اوضاع

 روح و قلب اسالمي معنوي رهبر سبب بدين كند؛ شكرگزاري همواره و نباشد غافل خداوند ياد از كند ها كار در اختالل
 بر ريا و تظاهر با تنها و نباشد رفتارش در اخالص كه رهبري لذا گذارد؛ مي تعالي باري ذات اختیار در كمال و تمام را خود

 اعمال از ناشي را خاطر آسودگي اين و شود مي غافل خدا ياد از فراغت و راحتي و خوشي هنگام باشد، زده تكیه مسندي
 خدا ياد به باره يك به ناگوار و پیچیده حوادث و بحراني مواقع در كه اين حال و داند مي خود شخصیت عظمت و قدرت

 و ها كمك به نسبت و ندارد ريا و غش رفتارش در اخالص با رهبر و مدير اما كند مي كمك طلب خدا از و افتد مي
 در اخالص با رهبران( 8938پیروز، ) گردد نمي غافل يادش از و كند نمي ناسپاسي اظهار وضعي هر در خداوندي امدادهاي

 شوند نمي قبیل اين از رفتارهايي و توهین ديگران، به نسبت زتحقیرآمی رفتار بدزباني، خودبرتربیني، دچار ها سازمان
 (.8938همكاران ، و كاظمي)

 

 معادگرایي: ج
 وسیله به كه است الهي وحي معاد، به ايمان منبع ترين مهم. است معاد انسان، ساز سرنوشت و مهم بسیار موضوعات از

 قیامت روز به آورد ايمان پیامبران گفتار صدق به و شناخت را خدا اينكه از پس انسان. است شده ابالغ بشر به پیامبران
: فرمايد مي كريم قرآن در خداوند( 8911رباني، ) اند داده قرار خود دعوت و تبلیغ سرلوحه را آن به ايمان پیامبران همه كه
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 باز ما سوي به و ايم كرده خلق بیهوده را شما ايد كرده گمان آيا: «تُرْجَعُونَ الَ إِلَیْنَا وَأَنَّكُمْ عَبَثاً خَلَقْنَاكُمْ أَنَّمَا أَفَحَسِبْتُمْ»
 .(887: مؤمنون) گرديد نمي

 و ناشايست عمل به مادي اهداف به رسیدن براي هرگز گرايي، آخرت فرد و داشته قبول را آخرت كه معنوي رهبري
 داند مي خلق به خدمت میزان و اوندخد رضايت را خود عملكرد ارزشیابي و سنجش معیار بلكه دهد نمي تن اخالق خالف

 از را او رفتار كه است قوي دروني كننده كنترل و مؤثر نیروي خود اين. دهد مي تطبیق معیار دو اين با را خود عملكرد و
 مواظب پیوسته رفتارشان همه براي كتاب و حساب بودن كار در و معاد به اعتقاد با سازماني رهبران. كند مي كنترل درون

 به دقیق كتاب و حساب با و بیفتد گردنشان بر الناسي حق يا اهلل حق وظیفه اداي هنگام مبادا كه هستند خود ارهايرفت
 و ها سازي تصمیم لحظه به لحظه كند مي ايجاب اسالمي مديريت در گرايي آخرت اصل. پردازند مي وظايفشان اداي

 و نظر بر منطبق دقیقاً مختلف ابعاد در كالن و خرد مسائل در سازمان مختلف مختلف كارهاي اداره در ها گیري تصمیم
 باشد نظر مورد بايد مديريتي و ساختاري مختلف فرايندهاي در آنچه و باشد آخرت جهان و هستي جهان صاحب رضايت

 بر پايان ناي آيا كه گیرد قرار توجه مورد آن پايان كاري هر در و باشد ها كار همه به انديش عاقبت و گرا آينده اينكه
 نیست؟ يا هست منطبق خداوند رضايت
 و امروز كار به چشم يك چشم، دو از همیشه و نبردن ياد از را هدف حركت، هنگام يعني اسالمي مديريت در گرايي آخرت
 از غیر به چیزي است سازمان و انسان مطلوب آنچه رفتاري چنین با و است بودن هدف و پايان و فردا به ديگر چشم

 (.8938 كاظمي،) نیست خداوند رضايت
 

 تقوا: ح
 اصول از و زندگي، عقل فرمان تحت و باشد انسان خواهد مي كه است فردي هر زندگي الزمه كلمه عام معناي به تقوا

 معین زندگي در دين كه اصولي و دين نظر از آنچه از را خود انسان اينكه يعني الهي و ديني تقواي. كند پیروي معیني
 . رهبر(8937مطهري، ) نشود ها آن مرتكب و كند صیانت و حفظ است، شده شناخته زشتي و پلیدي گناه، و خطا كرده،

 در اگر كه داند مي و است الهي هاي فرمان مطیع تقوا، با رهبر. باشد داشته تقوا بايد نخست درجه در اسالمي معنوي
 برابرش در آساني به ها كار و باشد آماده بسیار ها ارك زمینه يا و آيد پیش برايش دشواري و سخت وضع ها، كار جريان
 را كار خاطر اطمینان و وقار با و ببیند الهي فرمان اجراي مسیر در را خود و نبازد را خود روحیه حالت دو هر در شود پديدار
 و بازدارنده نیروي آن و است رهبر هاي مؤلفه ترين اساسي و ترين مهم از اسالم در رهبران در الهي تقواي. دهد ادامه

 ها سختي و ها نشیب و فراز تمام در اسالمي مديريت استواري و پايداري و قوام باعث كه است مديران كننده محافظت
 خواري رشوه اختالس، چون غیراخالقي رفتار به زدن دست از بازدارنده نیروي اين با ها سازمان در متقي مديران. گردد مي

 (.79 رباني،) كنند مي رهیزپ شدن پول برده و بنده و
 

 توکل: خ
 خداوند شفقت و رأفت و حكمت قدرت، به كه اعتقادي به توجه با فرد آن در كه است خداوند با فرد رابطه نوعي توكل
 كند مي استمداد او از خود موفقیت براي لحظات تمام در و گیرد مي نظر در را خدا حضور سكنات، و حركات تمام در دارد

 كارهاي اداره در كامل اعتماد با انسان كه است معني اين به اسالمي مديريت در خدا بر توكل اصل( 8917مطهري، )
 را خود هاي قدم اصیل حقیقت به اتكا اين براساس و كند متصل انتها بي منبع يك به را خود عمل و فكر سازمان، مختلف
 اين به بندد؛ كار به را ها تالش بهترين است حق و ولمعق آنچه براساس سازمان مختلف كارهاي در و بردارد تر محكم
 و بهتر نیز خداوند به اتكا و توكل شود، بیشتر او كارسوزي و كارسازي و خدا وجود به يقین درجه و اعتقاد هرچه ترتیب
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 اصلي صاحب و مالك به ضعف حالت در و توانمندي حال در بزرگترين تا ريزترين از ها كار تمام واقع در و شود مي بیشتر
 هر در كه است اين ها آن از يكي دارد؛ درجاتي توكل (.8913شهري،  ري محمدي) است خداوند كه شود مي سپرده آن

 جز او كه بداني و باشي خشنود دهد، مي انجام تو به نسبت كه آنچه از و كني اعتماد او به» توست به مربوط كه كاري
 .«نمايي توكل او به و كني واگذار او به را كارت كه است اين در حكمت كه بداني و خواهد نمي تو براي خیر

 

 بخشي بصیرت و بصیرت بودن دارا: د
 كه است الهي نور از برخاسته قلبي توانايي معناي به بصیرت زيرا است؛ بصیرت داشتن الهي، رهبران صفات جمله از

 نهايي پیامدهاي تا كند مي كمك شخص به توانايي نینچ كند، درك چنان را اشیا و امور حقايق تا سازد مي توانا را شخص
 هاي توصیه و تبیین و بدهد آن رخدادهاي و روزمره هاي واقعیت از درستي تحلیل و كند درك نیز را عملي و حركت هر

 رب مبتني الهي مديريت و رهبري شیوه و خدا سوي به دعوت اساس. نمايد ارايه ها آن با تعامل و مواجهه براي مناسبي
 . است بصیرت

 

 محوری عدالت: ذ
 وجود عدالت كه اي جامعه در كرد برقرار جامعه در بايد يكديگري با توأم عدالت با را معنويت كه است اين اسالم منطق»

 رواني هاي عقده و كند مي رواني هاي عقده ايجاد ها محرومیت آيد، مي وجود به رواني بیماري هزار هزاران باشد، نداشته
 تواند مي گرايش و گريز و ستیز يا و بیروني و دروني يا كامل و جامع معنويت بنابراين ؛(8917 مطهري،...« )نفجارا تولید

 .انساني جامعه و فرد حقیقي سعادت آن سرانجام و فرجام و باشد انسان فطرت با گرا هم معنويت
 

 ورزی اندیشه: ه
 عقالنیت بر اسالمي معنويت. «است مجهول و معلوم بین ذهن ركتح فكر،: »اند كرده تعريف چنین را تفكر فرآيند و فكر

 نشیني عقب و شده تضعیف زندگي واقعیات تضاد و روزگار هاي چالش در نباشد خرد معنويت پشتوانه اگر زيرا گشته استوار
 و خردگروانه هاي پايه كه عرفاني و معنويت. است شده معرفي مؤمن راهبر و دلیل عقل اسالمي احاديث در لذا نمايد مي

 حقیقت در عقالنیت منهاي معنويت. نیست معنويت است ستیز در حتي و تعارض در عقالنیت با و ندارد ورزانه عقل
 به اسالمي رهبري مهم هاي مؤلفه از ورزي انديشه و عقالنیت جهت چند از دانست بايد .باشد مي معنويت منهاي معنويت

 و موجود شرايط در ورزي انديشه و ها آن سنجش و ها نیاز در فكر اهداف، در انديشه ريزي، برنامه در تفكر: آيد مي شمار
 بر معصومان كالم در و شده زيادي ترغیب تفكر به كريم قرآن و وحي كالم در .اين از پس شرايط بیني پیش و ارزيابي

 كه چنان شد؛ مي ختم تفكر به ها آن اداتعب اكثر و دادند مي اهمیت بیشتر تفكر به خدا اولیاي. است گرديده تأكید امر اين
 (. 919 قمي،) «التفكر ذر أبي عبادة اكثر. »است شده گفته اباذر مورد در

 فردي و رهبر معنوي؛ و مادي هدايت و سرپرستي يمنزله به اسالم در رهبري كه كرد اشاره توانمي واضح به طور
 نقش قرآن كريم كند. دررهبري مي اسالمي جامعه نهايي مطلوب و خواسته سمت به را جامعه كه است تدبیر با و دلسوز
 ينسخه او آسماني كتاب و آيدمي عمل به هدايت  معرفي عنوان به انسانها با او عالي ارتباط از و هادي عنوان به خداوند
 عهده به را يبشر جوامع فكري رهبري خطیر مسئولیت از خداوند پس كه هستند هادياني الهي پیامبران. است هدايت
 به. نمودندمي معرفي بشريت به و دادندمي تمیز خطا از را زندگي صواب شیوه نموده و محقق را هدايت مفهوم و اندداشته

 بشري حیات تاريخ طول در كه است انسان بر انسان سرپرستي امر يتكامل يافته مفهوم و رهبري هدايت اصل حال هر
 در اسالم ي عمدهتكیه. باشدمي انسان زندگي اجتماعي مختلف مناسبهاي بر متكي و نموده بروز متفاوت هايبه گونه
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 و است اسالم در رهبري و نقش رهبري نوع يتعیین كننده و تاكیدكننده انساني منابع از برداريبهره و انساني روابط نوع
 به توجه با بنابراين. بود خواهد مطالعه و قابل بررسي رهبري كلي مفهوم از شاخهاي عنوان به نیز سازمان در رهبري طبعا

 و تالشها از بیشتر برخورداري جهت در است الهي بر مفاهیم مبتني كه توحیدي مديريت اسالمي، يجامعه الزامات
میباشد  دارد، مقبولیت توحیدي منظر از كه ويژگیهايي با رهبري تثبیت جايگاه نیازمند موجود، امكانات و استعدادها
 (.8937و همكاران، )مرزوقي 
 سازمان و كار بر محیط معنويت تأثیر اهمیت باب در فراوان بحثهاي وجود با است، گرديده مطرح تاكنون كه همانگونه

 در معنوي رهبري كلیدي جايگاه تاكید بر و سازمان، در شاغل انساني منابع سازماني و فردي عملكرد بهبود نهايت در و

 اين طراحي اسالمي، معنوي رهبري از مانع و چهارچوب جامع فقدان از اطالع وجود با كه نمود اذعان بايد راستا، اين

 ساخت در اسالمي مباني تحقق براي وسیله اي به عنوان نبوده بلكه هدف خود خودي به اساس، اين بر چهارچوب

 و امروزي متالطم جامعه در عملیاتي و مفهومي زندگي برنامه سمت جامعه به نهايتاً و سازمان دادن سوق و سازماني
 .انسانهاست برتر و غائي هدف به براي دستیابي الهي ريسمان به زدن چنگ

 

 پیشینه پژوهش
بطور كلي، با توجه به اهمیت رهبري معنوي  و آموزه هاي قرآني مطالعات مختلفي انجام شده است كه در ذيل به برخي 

 از آنها اشاره شده است.
 از سازمان در اسالمي معنوي رهبري الگوي اعتباريابي و تدوين ، در تحقیقي تحت عنوان(8937) مرزوقي و همكاران

 سه دربرگیرنده ي بینشي بعد سه بر مشتمل اسالمي معنوي الگوي رهبري كه نهج البالغه به اين نتیجه رسیدند منظر

 دو شامل كنشي بعد و نگ سازيفره و عاطفي مؤلفه دو دربرگیرنده نگرشي تخصصي، بعد و عقالني اعتقادي، مؤلفه ي

 بررسي تأيیدي عامل تحلیل طريق از اندازه گیري مدل نیكويي كمي، مرحله در هدايت گري مي باشد. و منشي مؤلفه

شناخت  براي مناسبي مبناي میتواند پژوهش اين نهايي الگوي بود. لذا الگو پايايي و روايي تأيید يافته ها بیانگر و گرديد
 در رهبران معنوي عنوان به سازماني مديران نقش بهبود راهكارهاي ارائه و سنجش همچنین و خود هجايگا از رهبران

 آنها بهتر هرچه ايفاي متناسب براي آموزشهاي الگو، اين در شده تعريف معرفهاي براساس و گرفته قرار خويش، سازمان

بر  يمبتني آموزش عال در  يسازمان تيگوي معنوال(، در تحقیقي تحت عنوان 8937علي نقوي و همكاران )  گردد. ارائه
 ،يساختاري، رهبري، فرهنگ ،ييفضاي معنوي، محتوا ده عامل فضائل،ي به اين نتیجه  رسیدند كه آموزههاي اسالم

الگوسازي  جينتا نیمچنه رود؛ي شمار م به يسازمان تيمؤثر بر معنو عوامل عنوان به يو اجتماع زشیانگ مان،يا ت،یخالق
  دارد. گريد ديینه عامل كل نیرا ب يوابستگ نيقدرت نفوذ و كمتر نيشتریكه عامل رهبري ب داد نشان ريیري تفسساختا

 سازمان كاركنان بین در سازماني سالمت بر معنوي رهبري تأثیر (، در پژوهشي تحت عنوان8939قاسمي و همكاران)

دارد.  معناداري و تأثیر مستقیم سازماني سالمت بر معنوي رهبري زاهدان به اين نتیجه رسیدند كه اجتماعي تأمین
عطافر و   .دارند سازماني سالمت معناداري  بر و مستقیم تأثیر بازخور و عضويت معنوي، رهبري ابعاد بین از همچنین

 به اين نتیجه رسیدند كه سازماني عملكرد مديريت كارآمد بر تأثیر بررسي (، در تحقیقي تحت عنوان8934همكاران )
بر عملكرد سازماني تاثیر دارند. باقري و  ترتیب به معادگرايي و تقوا اخالص، توكل، مديريت كارآمد شامل: يادخدا، ابعاد

 پژوهشي "اسالمي ارزشهاي بر اساس معنوي رهبري الگوي طراحي" (، در تحقیقي تحت عنوان8711سعد آبادي )

 براي مدلي به سرانجام "كاظمي احمد پاسدار سرلشگر شهید فرمانده ويژگیهاي بر تاكید با داده بنیاد، راهبرد بر مبتني

همچون  عواملي مدل، اين در يافتند. دست پیروان با روابطشان و معنوي رهبران مختلف وجوه الگوي شكل گیري تبیین
 ايجاد به منجرفرمانده  رفتارهاي و ويژگیها و خودسازي و معرفت افراد، رشد مسیر در موثر پیش زمینه هاي رشد، محیط
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در تحقیقي  (،8931) صانعي و معمارزاده .افتدمي اتفاق نفوذ فرايند و مي شود نیروها در رفتاري و فكري روحي، تولي
 نظام در معنوي رهبري كه ويژگیهاي به اين نتیجه رسیدند  "ايران اداري نظام در معنوي رهبري الماس"عنوان  تحت

 به توجه و فردي ويژگیهاي جامعه، منافع به توجه كاركنان، به منافع توجه سازمان، منافع به توجه بعد 7 در ايران اداري

 است. شده گروه بندي خويشتن،
 تيعوامل معنو ييتحت عنوان شناسا ي( در پژوهش9187) مانیسلدر بین پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور نیز 

 تيعوامل مؤثر بر معنو ييو شناسا يبه بررس ياكتشاف يعامل لیحلبا استفاده از ت يدر كسب و كار در چارچوب اسالم
فضائل و  مان،يپژوهش وي نشان داد كه سه عامل ا جيدر سازمانهاي منتخب كشور مالزي پرداخته است. نتا يسازمان

ر در بین تحت عنوان معنويت در كا يپژوهشنیز در ( 9189باگوان ) .است يسازمان تيفضاي معنوي، عوامل مؤثر بر معنو
 ي با معنويت در سطح باالتري نسبت به ساير مولفه ها دارد.عامل اجتماعدانش آموزان آفريقايي  به اين نتیجه رسیدكه 

 جهینت نيبر عملكرد بخش به ا يمعنو يرهبر ریتحت عنوان تاث يقیدر تحق (9188) همكاران و يفرا لویدب سيیلو
 يرهبران نظام نیدر ب يدیكل يسازمان يمولفه ها و يرفاه معنو ي،نومع يرهبر نیب يكیناميرابطه د كيكه  دندیرس

تحت عنوان رهبري معنوي و عملكرد سازماني به  يپژوهش( در 9191لوئیس دبلیو فراي و لورال ال متري )وجود دارد. 
شده براي  هاي سازماني طراحي هاي سببي دگرگوني يكي از تئوري (STL)اين نتیجه رسیدند كه تئوري رهبري معنوي 

 در كارايي معنويت و رهبري نقش مطالعه  در تحقیقي به( 9183باشد. ريو ) اً انگیزشي ميايجاد سازمان آموزشي و حقیقت

 است. لويس كرده معرفي رهبران افزايش كارايي در مؤثري عامل را معنويت پرداخت، وي سازمان و رهبري اثربخشي و

 وي پرداخته است؛ سازمان كاركنان انگیزه در ايجاد در آن نقش و معنوي يعنوان رهبر تحت ( در تحقیقي9189) فراي

 است.  معنوي رهبري هاي انگیزش، تئوري شده فراموش عوامل از مهمترين يكي كه است معتقد
با توجه به موارد فوق، امروزه شناسايي وضعیت مديريت منابع سازماني در سازمان و تقويت آن يك فعالیت مثبت و 

به شمار مي آيد. در اين مقاله نیز هدف شناسايي وضعیت شركت هاي داروئي از لحاظ میزان توجه به مديريت  سازنده
منابع سازماني و ارائه مدل كاربردي جهت تقويت مديريت منابع سازماني است. بر همین اساس سواالت زير قابل بررسي 

 مي باشد:

 در شركت هاي داروئي چگونه است؟ وضعیت هر يك از مولفه هاي مديريت منابع سازماني 

 مدل تقويت مديريت منابع سازماني در شركت هاي داروئي چگونه است؟ 

  از بین مولفه هاي مديريت منابع سازماني كدامیك تاثیر گذارترين مولفه بر ساير مولفه ها در شركت هاي داروئي
 باشد؟مي

 

 روش شناسي پژوهش

 ابزار و روش
باشد. جامعه آماري اين  آن كاربردي بوده اما براساس روش تحقیق از نوع توصیفي مي اين تحقیق با توجه به هدف

  871دهند كه تعداد آنها شاغل  در حوزه  معاونت نیروي انساني شركت هاي داروئي تشكیل مي كاركنان  هیكلتحقیق را 
)در  استشده ه عنوان نمونه آماري انتخابنفر ب 41نفر شناسايي شده است. با استفاده از  فرمول تعیین حجم نمونه تعداد 

 بدست آمده است. همچنین =74/1бها هاي هر يك از گويهگزينه پائینو  اين رابطه با استفاده از كران باال
 37/8=197/1 z   87/1و=e   .)در نظر گرفته شده است 

 (8) رابطه
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روش نمونه گیري تصادفي ساده نمونه هاي آماري انتخاب شده است. در اين پژوهش براي در نهايت با استفاده از 

ها جهت بررسي سواالت  براي گردآوري داده از فیش تحقیق استفاده شده است و گردآوري مباني نظري و ادبیات پژوهش
  تحقیق نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

) ، تكنیك مدلسازي ساختاري تفسیريt يهاا از آزمونهداده لیو تحل هيتجز يبرا
1
ISM)  و تجزيه تحلیلMICMAC  

  استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار متلب 
اي انجام شده است. اين روش كه تاكنون مقايسه -سازي ساختاريهاي گردآوري شده با روش نمونهوتحلیل دادهتجزيه

بندي معیارها در چند سطح وسیلۀ تجزيه و دستهبه كارگیري شده است، به 9هاي نرماغلب در بررسي و تحلیل سیستم
ها كه پردازد. الگوي حاصله، سطوح ارتباط بین شاخصها مي (، به تحلیل ارتباط بین شاخص9181، 9)كانان مختلف

ها و ن به تحلیل شاخصتوانمايد كه از طريق آن، مياند را مشخص مي صورت تكي يا گروهي به يكديگر وابسته به
 (.9114، 7؛ لین و چن9187، 7؛ راوي و شانكار9181، 7)سینگ و كانت شده پرداختهاي بررسي مؤلفه

تفسیر سیستمي عناصر است كه اولین  اي( روشي بر مبناي تحلیل ومقايسه -تفسیري )يا ساختاري -مدلسازي ساختاري
اين روش، با تجزيۀ معیارها در چند دسته در قالب سطوح تأثیرشان، به در . مطرح شده است (8347)بار به وسیله وارفیلد 

ارتباطات ويژگي هاي  نتايج اين تكنیك مي تواند براي تجزيه و تحلیل. ارتباطات دروني مؤلفه ها پرداخته میشود تحلیل
روش ابتدا عوامل موثري اين  .مؤلفه كه براي يك مسالۀ خاص تعريف شده اند، استفاده شود مختلف مابین چند متغیر يا

متخصص و خبره به آزمون گذارده، سپس روابط مابین  كه دربارة موضوع مورد مطالعه مشخص شده را از طريق گروه
 . در اين( مشخص مي كندسطوحي جداگانه )از لحاظ تأثیر بر موضوع مورد مطالعه اي شفاف و درعوامل را به گونه

 .دلفي( استفاده شده است ابین متغیرها از روش قضاوت خبره گان )روشپژوهش با هدف شناسايي نحوه ارتباط م

 

 روایي و پایایي پرسشنامه
است. پايايي آنها نیز با روش ها با استفاده از روش روايي محتوايي مورد بررسي قرارگرفته در اين پژوهش روايي پرسشنامه

نفر افراد خبره در جامعۀ آماري مورد مطالعه با فاصله  81 ها در دو نوبت متفاوت بین آزمون مجدد، با توزيع پرسشنامه
اي، بررسي شده است. بدين منظور، با استفاده از ضريب همبستگي اسپیرمن، همبستگي بین نتايج حاصل  زماني دو هفته

 آمده است.  دست  به 14/1از نوبت اول و دوم براي پرسشنامه 
 

 های پژوهشیافته
آوري و تلخیص گرديده و سپس نرمال بودن آنها مورد ها جمعابتدا دادهل پژوهش از آزمون او سوالبه  ييپاسخگو يبرا

تفسیري استفاده  –ساختاري پژوهش از آزمون دوم و سوم سوالبه  ييپاسخگو يبرا بررسي قرار گرفته است. همچنین
 شده است كه در ادامه به برسي هريك از آنها پرداخته مي شود.  

                                                           
1
  Interpretive Structural Modeling 

2
 Soft Systems Analysis 

3
 Kannan 

4
 Singh & Kant 

5
 Ravi   & Shankar  

6
 Lin & Chen  
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اسمیرنوف استفاده شده  -ل بودن داده هاي بدست آمده براي متغیرهاي تحقیق از آزمون كولموگروفبراي آزمون نرما
كند و فرض مقابل ها از توزيع نرمال تبعیت ميها فرض صفر چنین است كه توزيع دادهاست. در آزمون نرمال بودن داده

بوده است، از  17/1( تمامي متغیرها بیشتر از sig) داري(، سطح معني8بر خالف اين امر داللت دارد. با توجه به جدول )
هاي تحقیق نرمال است. به همین منظور براي آزمون هاي بدست آمده از پرسشنامهتوان گفت كه توزيع دادهاين رو مي

ز گويه ها به دلیل پنج گزينه اي بودن هر يك ا  tاستفاده شده است. به منظور استفاده از آزمون  tسواالت از آماره آزمون 
  و   H0در نظر گرفته شده است. بنابراين براي هر يك از  سوال ها  9میانگین جامعه آماري هر يك از متغیرها  برابر 

H1.به صورت زير است 









3
3

1

0

μH

μH

:

:

 
 حاصل شده است.  SPSSدر نهايت، نتايج حاصل از آزمون سواالت ها به كمك نرم افزار 

 اسمیرنوف و آزمون سواالت تحقیق -ل از آزمون کولمو گروفنتایج حاص :(1) جدول

ابعاد رهبري معنوي 
 N K-S Sig t df Sig. (2-tailed) اسالمي

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

 127171 127147 12111 73 42147 12178 82998 41 شناخت و ياد خدا

 828397 123998 12111 73 872994 12177 82978 41 اخالص

 129871 -128113 12111 73 12779 12791 12187 41 توكل

 828841 121977 12111 73 892191 12181 82793 41 معاد گرايي

 127774 129178 12111 73 72147 12883 82811 41 تقوا

 123797 127117 12111 73 882781 12179 82938 41 عدالت محوري

 127498 121131 1217 73 92399 12987 82177 41 بصیرت بخشي

 127394 121391 1217 73 92899 12793 82977 41 انديشه ورزي 

نتايج حاصل بیانگر آن است شاخصهاي مديريت منابع سازماني در جامعه آماري تحت مطالعه بیشتر از متوسط مي باشد. 
% مي باشد؛ 7براي تمامي شاخص ها كمتر از  sigمقدار  ( مي توان نتیجه گرفت كه8بطور كلي، با توجه به جدول )

در نهايت براي بررسي روابط دروني مولفه هاي رد مي شود و تمامي شاخص ها معني دار است،  H0بنابراين  فرض 
بندي هاي تحقیق، شامل سطح با روش نگرشي سیستمي بوده است. يافتهمديريت منابع سازماني در شركت هاي داروئي 

بوده است كه در ادامه و با هدف گسترش الگو، به سطوح  ISMبا روش شاخصهاي مديريت منابع سازماني بندي و دسته
 ها نیز، تسرّي يافته است.تر يعني سطح زيرشاخصپايین

ها و ارائه الگوي روابط دروني، ابتدا بايستي الگويي بر حسب مولفه هاي  و فعالیتمديريت منابع سازماني براي بررسي 
هاي ها مشخص شود. بدين منظور و در گام نخست، پرسشنامۀ با هدف شناسايي روابط بین مؤلفهاولیه از روابط بین مؤلفه

(، بین افراد خبره توزيع شده است. مطابق با روش 8)جدول شاخصهاي مديريت منابع سازماني اصلي تحقیق، يعني 
هاي كیفي اخذ توافقات گروهي مانند روش دلفي  طريق روشاي، ورودي مورد نیاز از مقايسه-سازي ساختارينمونه

هاي گوناگون و در هاي كسب آراء و نظرات خبرگان است كه به شیوهترين روشگردد. اين روش جزو قديمي حاصل مي
ق دو يا بیش از دو دور پیمايش، قابل اجرا و پیاده سازي است. دلفي با بیش از دو دور پیمايش در راستاي حصول تواف

شود كه خبرگان از موضوع و مسئله تحت بررسي، اطالعاتي مبهم و ناقص مي كارگیريخبرگان، عموماً در وضعیتي به
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داشته باشند و يا اينكه نتوانند در دور اول به توافق برسند. در مطالعۀ حاضر، با توجه به میزان تخصص و آگاهي گروه 
شده در هاي بررسي، در مرحلۀ شناسايي و تبیین روابط بین مؤلفهخبره از موضوع تحت مطالعه و میزان پیچیدگي آن

، معیار تعیین ISMها استفاده شده است. مطابق با روش  تحقیق، از روش قضاوت خبرگان )دلفي( در دو دور پیمايش داده
يانگر وجود يا عدم ها، كسب توافق اكثريت خبرگان بوده و معیاري است كه نمارابطه بین هر زوج مرتب دلخواه از مؤلفه

تعداد افراد خبره در نظر گرفته شود، كسب حداقل تعداد  nباشد؛ بنابراين، اگر وجود ارتباط مابین آنها مي
( )12
n

رأي از  
طريق پرسشنامۀ مقايسات زوجي، بر وجود رابطه بین دو عنصر مورد بررسي اشاره دارد. بدين ترتیب، تمامي ارتباطات 

بندي آوري و جمع، در قالب دياگراف اولیه روابط، گردآوري شده است؛ لذا، پس از جمعشده از طريق پرسشنامهناساييش
صورت هاي تحقیق، بهشده از سوي گروه خبره مطابق با روش مذكور، دياگراف روابط مستقیم بین مؤلفههاي ارائه پاسخ

 دست آمده است.( به8شكل )

 
( وارد گرديده و ماتريس ارتباط 9ها در جدول روابط همجواري )جدولابط، روابط في مابین شاخصاز روي دياگراف رو

، بگونه  Dijتشكیل شده است؛ تمامي روابط مستقیم موجود مابین شاخص ها در ماتريس (Dij)مفهومي ما بین متغیر ها 
بعد تقوا( بیان كننده تاثیر و ستون پنجم ) در سطر دوم )اخالص( 8آمده است. بعنوان نمونه عدد  9اي واضح در جدول 
 Dij بر بعد تقوا مي باشد. از روي دياگراف روابط نیز، كلیه روابط دسترسي ممكنه از طريق بسط گذاري بعد اخالص

 شود.اين جدول، جدول دستیابي اصالح شده نامیده مي .(9جدولماتريس بدست آمده است )
 (Dijجدول روابط همجواری ) (:2)جدول 

 به

 از

A- شناخت
 و ياد خدا

B-اخالص C-توكل 
D-  معاد

 گرايي
E- تقوا 

F-  عدالت
 محوري

G-  بصیرت
 بخشي

-H  انديشه
 ورزي

A-1 8 1 8 8 8 1 8 شناخت و ياد خدا 

B- 1 1 1 8 1 1 8 8 اخالص 

C- 1 1 1 1 8 8 8 1 توكل 

D- 1 1 1 1 8 1 1 1 معاد گرايي 

E-  1 8 1 8 1 1 1 1 تقوا 

F- 1 1 8 1 1 1 1 8 دالت محوريع 

G- 8 8 1 1 1 1 1 1 بصیرت بخشي 

 -H8 8 1 1 1 1 1 1 انديشه ورزي 
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، براي دستیابي به تمامي روابط ممكنۀ مستقیم و غیرمستقیم، ابتدا بايستي ماتريس همانيISMهاي روش مطابق با گام
 I با ماتريسijD ( 8جمع شده، سپس كل عبارت به توان-nبرسد )كه در آن، 8n ترين مسیر در تعداد رئوس طوالني

، با ijTهاي ماتريسي روابط است؛ محاسبه درايهافتيخوددر، ماتريس دستیابي نهايي يا ijTماتريس  دياگراف اولیه است.
 ( آورده شده است.9انجام شده و خروجي نهايي آن در جدول ) MATLABافزار گیري از نرمبهره

 
 

 (Tijجدول دستیابي اصالح شده ) ماتریس دستیابي نهایي  (:3)جدول 

-باشد. در ادامه و مطابق با گام ( مي9جدول )هاي ماتريس خود دريافتي اي سطح بندي عناصر، افراز، مبنISMدر روش 

 ( آمده است.7بندي روش در جدول ) هاي فن الگوسازي ساختاري تفسیري، خروجي نهايي سطح
. به عنوان براي هريك از شاخص ها مشخص شده است 9هاي قابل دسترسي و پیشتازمجموعه 9با استفاده از جدول 

هايي كه شاخص متناظر با آنها عدد يك دارند بعنوان مجموعه قابل نمونه، در سطر مربوط به عضويت، تمامي خانه
هاي كه آيند؛ همچنین در ستون مربوط به بعد عضويت تمامي خانه( به حساب مي8 دسترسي بعد عضويت )شاخص

 شوند.پیشتاز در نظر گرفته ميشاخص متناظر با آنها عدد يك دارند به عنوان مجموعه 

 ISM(: مرحله اول: تعیین سطح تاثیر در تکنیك 0جدول )

 شاخص مجموعه ورودي مجموعه خروجي فصل مشترك سطح

- A, B, C A, B, C, D, E, G,H A, B, C,F A-شناخت و ياد خدا 

- A, B, C A, B, C, D, E, G,H A, B, C,F B-اخالص 

- A, B, C A, B, C, D, E, G,H A, B, C,F C-توكل 

 معاد گرايي -D D A, B, C,D,F D سطح اول

- E E, G,H A, B, C,E,F E-  تقوا 

- F A, B, C, D, E,F, G,H F F- عدالت محوري 

 بصیرت بخشي -G, H G, H A, B, C, E, F, G,H G سطح اول

                                                           

1. 
ij ij

.
T (I D )   n 1

  

2
 Reachability & Antecedent Sets 

 به

 از

A- شناخت
 و ياد خدا

B-اخالص C-توكل 
D-  معاد

 گرايي
E- تقوا 

F-  عدالت
 محوري

G-  بصیرت
 بخشي

-H انديشه
 ورزي

A-8 8 1 8 8 8 8 8 شناخت و ياد خدا 

B-8 8 1 8 8 8 8 8 اخالص 

C-8 8 1 8 8 8 8 8 توكل 

D- 1 1 1 1 8 1 1 1 معاد گرايي 

E-  8 8 1 8 1 1 1 1 تقوا 

F- 8 8 8 8 8 8 8 8 عدالت محوري 

G- 8 8 1 1 1 1 1 1 بصیرت بخشي 

-H8 8 1 1 1 1 1 1 انديشه ورزي 
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 انديشه ورزيG, H G,H A, B, C, E, F, G,H -H سطح اول

، ابتدا با استفاده از اعداد مشترك بین مجموعه قابل دسترسي و مجموعه پیشتاز، مجموعه 7جدول در محاسبه خروجي 
فصل مشترك و مجموعه قابل دسترسي برابر هستند،  شود. سپس در سطرهايي كه مجموعهفصل مشترك حاصل مي

 دهند.هاي خروجي مرحله مربوطه را تشكیل ميشاخص
 1L{=D, G,H}ي سطح اول عبارتست از : برا  ISMاين خروجي تكنیك بنابر

 را تشكیل مي دهیم.  7همانند مراحل باال جدول  D, G,Hدر ادامه، پس از حذف سطرها و ستون هاي 
 ISM(: مرحله دوم: تعیین سطح تاثیر در تکنیك 5جدول )

 شاخص مجموعه ورودي مجموعه خروجي فصل مشترك سطح

- A, B, C A, B, C,E A, B, C,F A-و ياد خدا شناخت 

- A, B, C A, B, C,E A, B, C,F B-اخالص 

- A, B, C A, B, C, E A, B, C,F C-توكل 

 تقوا  -E E A, B, C,E,F E سطح دوم

 عدالت محوري -F A, B, C, E,F F F سطح دوم

 9L{=E,F}براي سطح دوم نیز عبارتست از :  ISMخروجي تكنیك 
 ذكر شده بدست آمده است. نیز، خروجي سطوح سوم با روش 7در جدول

 ISMمرحله سوم: تعیین سطح تاثیر در تکنیك  (:7)جدول 

 شاخص مجموعه ورودي مجموعه خروجي فصل مشترك سطح

 شناخت و ياد خدا-A, B, C A, B, C A, B, C A سطح سوم

 اخالص-A, B, C A, B, C A, B, C B سطح سوم

 توكل-A, B, C A, B, C A, B, C C سطح سوم

 9L{= A, B, C }براي سطح سوم عبارتست از :  ISMخروجي تكنیك 

(، الگوي سیستمي ارتباطي بین مولفه هاي رهبري معنوي  بر مبناي 7،7،7در جداول ) ISMخروجي روش با توجه به 
فه ( نشان داده شده است. در الگوي مذكور، مول9دست آمده كه در شكل )اي، در سه سطح بهمقايسه -روش ساختاري

هايي اند؛ يعني مؤلفههاي  مرتبط با رهبري معنوي اسالمي، بر حسب سطوح تأثیرپذيري، از باال به پايین ساختاردهي شده
 تر، اثرگذاري باالتري بر سايرهاي سطوح پايیناند، داراي اثرپذيري باال، و مؤلفهكه در باالترين سطح الگو ظاهر شده

  ها دارند.مؤلفه
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در سطح اول تأثیرپذيري « انديشه ورزي»و« بصیرت بخشي»،  «معاد گرايي»(، سه مؤلفۀ 9ي شكل )مطابق با الگو

هاي كمتر اثرپذير و بیشتر اثرگذارِ سیستم قرار دارند كه سه فعالیت  ترين سطح، مؤلفهاند. همچنین در پايینقرارگرفته
-دستهاي به اند. در گام بعد، با استفاده از خروجيدر اين دسته قرارگرفته«  توكل»و « اخالص»، « شناخت و ياد خدا»

پرداخته شده است؛ در  8وابستگي -، به تحلیل قدرت نفوذوابط بین مولفه هاي رهبري معنويمنظور تحلیل رآمده، و به
تعداد  (، مقدار قدرت هدايت و مجموع ستوني9اين روش، مجموع سطري تعداد روابط در ماتريس خوددريافتي )جدول 

 (.9)شكل  آورده شده است: 1نتايج در جدول دهد دست ميوابط هر مؤلفه، قدرت وابستگي آن را بهر
 قدرت هدایت و  قدرت وابستگي (:8جدول )

    
 مولفه ها

A- شناخت و ياد
 خدا

B-

 توكل-C اخالص
D-  معاد

 گرايي
E- تقوا 

F-  عدالت
 محوري

G-  بصیرت
 بخشي

-H انديشه
 ورزي

 9 9 1 9 8 4 4 4 قدرت هدايت

 4 4 8 7 7 7 7 7  قدرت وابستگي

 . گردد يم ي ترسیمابیدست سيماتر يوابستگ( قدرت هدايت و قدرت 9) ، شكل1 جدول از روي
 دسته بندی ابعاد رهبری معنوی از نقطه نظر قدرت هدایت و وابستگي (:3)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نظر قدرت هدايت و وابستگي در چهار  آمده، از نقطهدستهاي تحقیق با توجه دو مقدار عددي به(، مؤلفه9در شكل )
شوند كه داراي قدرت هدايت و سیستم ظاهر ميهاي تقريباً مستقل در اند؛ در ناحیۀ اول، متغیربندي شدهناحیه دسته

در اين ها  مؤلفهاز  كي چیهوابستگي ضعیفي هستند و روابط مستقیم كمتري با بقیه اجزاي نظام دارند. در تحقیق حاضر، 
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هاي وابسته به نظام است كه قدرت هدايت كم ولي وابستگي شديدي به ساير  ناحیه قرار ندارند. ناحیۀ دوم، شامل مؤلفه
هاي واقع در اين ناحیه كه باالترين قدرت وابستگي و كمترين قدرت هدايت در نظام را دارند، اجزاي نظام دارند؛ مؤلفه

ها، عوامل ؛ در تقويت اين دسته از عوامل و فعالیت«انديشه ورزي»و « بصیرت بخشي»، «معادگرايي»، «تقوا»از:  عبارتند
(. سومین 8939پیرلو، زاده و ضیائي حاجي)تقي ساز تحوالت باشندتوانند زمینهزيادي دخالت دارند، ولي خودشان كمتر مي

 ریغعالوه، هاي مستقلي است كه قدرت هدايت و وابستگي زيادي نسبت به ديگر اجزاي نظام دارند؛ به دسته، شامل مؤلفه
را  تشانیوضعتواند ت، بازخور نظام نیز ميدهد و درنهايبوده و هر نوع تغییر در آنها، كل نظام را تحت تأثیر قرار مي ستايا

هايي است كه  در اين ناحیه قرار ندارند. ناحیۀ چهارم، شامل مؤلفهها  مؤلفهاز  كي چیهدوباره تغییر دهد. در تحقیق حاضر، 
 ( كه مانند زيربناي ساختاريِ نظام،337، 8باشند )ماندال و داشموخداراي قدرت هدايت قوي ولي وابستگي ضعیف مي

، »شناخت و ياد خدا»عمل كرده و براي شروع تغییر و تحولي اساسي، بايستي در اولويت باشند؛ در تحقیق حاضر، 
 اند. ؛ در اين ناحیه شناسايي شده«عدالت محوري»و « توكل»، «اخالص»

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها
رهبران جهت نیل به اهداف سازمان از فنون  موفقیت يا شكست سازمانها تا حد زيادي به كیفیت رهبري آنها بستگي دارد.

گیرند؛ در عصر حاضر نه تنها بقا و رشد و توسعه سازمانها به رهبري معنوي در آن سازمان و ويژگیهاي خاص بهره مي
توان گفت كه رهبري  وابسته است بلكه بقاي جامعه نیز با نقش رهبري در سازمانها ارتباط مستقیم دارد. بنابراين مي

شود و با توجه به اين  وري و رقابتهاي اقتصادي و توسعه رفاه اجتماعي محسوب مي مهمترين اصل براي بهره معنوي
شود  اصل كه منابع انساني هر سازماني از مهمترين ابزار براي دستیابي به اهداف و مقاصد آن سازمان محسوب مي

 دارد. بنابراين نوع عملكرد آنان در رضايتمندي ارباب رجوع نقش مهمي 
در اين مطالعه ابتدا به بررسي ابعاد مديريت منابع سازماني بر اساس  آموزه اي قرآني  در شركت هاي داروئي پرداخته 

هاي رهبري  معنوي اسالمي در شركت هاي شده است. نتايج بیانگر آن است كه از نظر نمونه آماري، تمامي مولفه
نیز بیانگر آن است كه نتايج بدست آمده از تحلیل  tايج حاصل از آزمون باشد. نت( مي9)عدد داروئي بیشر از حد متوسط

قابلیت تعمیم به جامعه آماري را دارند. به  داده هاي حاصل از نمونه آماري، همه مولفه هاي  رهبري  معنوي اسالمي
گیري شده است،  بهره ISMمنظور ارائه مدل تقويت رهبري معنوي  اسالمي در سازمان تحت مطالعه نیز از تكنیك 

از لحاظ قدرت هدايت در وضعیت  "توكل"و "اخالص"، "شناخت و ياد خدا"دهد كه مولفهنتايج حاصل نشان مي
باشد؛ بدين منظور كه تقويت اين مولفه ها، باعث باالتري قرار دارند. اين مؤلفه ها نیز  بعنوان زير بناي ساير مولفه ها مي

مديريت منابع سازماني در شركت هاي داروئي مي گردد. در نهايت، به كمك تجزيه و تقويت ساير مولفه ها و در نهايت 
چشم انداز سازماني  "قدرت هدايت و قدرت وابستگي هر يك از مولفه ها مشخص شده است. مولفه MICMACتحلیل 

نیز  MICNAC ترين قدرت همبستگي است؛ نتايج حاصل از تجزيه و تحلیلداراي باالترين قدرت هدايت و پائین "
تقوا و عدالت "بر روي "توكل"و "اخالص"، "شناخت و ياد خدا"بیانگر تاثیر مستقیم و غیر مستقیم مولفه هاي 

 گردد. ها و رهبري معنوي در سازمان ميبر ساير مولفه "محوري
 مربوط مطالعات در ماا قرار گیرد؛ مقايسه مورد پیشین پژوهشهاي نتايج با پژوهش اين نتايج كه است ضروري پايان، در

ا توجه بندارد.  وجود باشد داشته را تحقیق اين با و اهداف نتايج لحاظ از مقايسه امكان كه پژوهشي پژوهش، پیشینه به
 اسالمي تياجراي معنو منظور به عامل )اگرچه با درجات متفاوت( هشتكرد كه هر ريیگ جهینت تواني بحث م نيبه ا

خأل  تواندیالگو م نيا نیاست؛ همچن رگذارتریتأث عوامل و شناخت شتریدرك ب لیفقط به دلآنها  تبندييمهم است و اولو
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در شركت هاي كشور متناسب با مديريت منابع سازماني  نهیجامع را در زم الگوي نبودن اریبر در اخت يموضوع مبن اتیادب
 الگو نسبت به نياز ا ريیگ با بهره انندتوي شركت ها م رانياساس مد نیبرطرف سازد. بر هم ينيد و يفرهنگ اتیمقتض

ارائه و  نحال،يا معنوي در شركت  بپردازند. با تيريشركت  خود اقدام كنند و آگاهانه به مداسالمي   معنوي يحسابرس
آغازگر  ينيهاي د در آموزه تيمعنو خاص و منحصر به فرد گاهيكشور با توجه به جا يالگو به جامعه علم نيا يمعرف
 .عرصه است نيحال جذاب در ا نیالش اما در عپرچ يراه

اراي روابط اثرگذاري بیشتري دهايي باشد كه  مؤلفه اولويت با تقويت بايستيپیشنهاد مي شود كه  شركت هاي داروئي 
متقابل  وابستگي . در عین حال، با توجه به ارتباطات شناسايي شده مابین تمامي مؤلفه ها واند شده در سیستم شناسايي

ور يا تغییر شرايطي صورت نتايج آن براي بهبود ام  نها با همديگر، نبايستي ديگر شاخصها هر تحقیقي با هدف استفاده ازآ
 .مي گیرد

ها  اهمیت  به آموزه هاي قرآني در شركت حاصل از اين تحقیق نیز مي تواند مورد استفاده مديراني قرار گیرد كه  نتايج
در خصوص فاكتورها  ژوهش، با در نظر گرفتن تمامي عوامل و مؤلفه هاي مؤثر دردر اين پ ن مي دهند.كمتري نشا

رها با يكديگر متفاوت خواهند شرايط متفاوت، اهمیت فاكتو مديران بايستي توجه داشته باشند كه در محیطهاي مختلف و
 . بود
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