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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose:N Purpose: The present study was applied in terms of 

purpose and qualitative approach with an exploratory design of 

categorization type. The research strategy is content analysis. 

Materials and Methods: In addition to reviewing specialized texts, 

semi-structured interviews (more than 850 minutes) were used to 

collect data. Participants in the study consisted of 16 academic 

experts (faculty members of related fields and senior managers of 

related fields of the Central Organization of the Islamic Azad 

University and the Science and Research Branch) who were selected 

by purposive sampling. The number of participants was determined 

based on the principle of theoretical saturation. It has been used to 

analyze qualitative data through open and axial coding techniques 

to extract categories. The validity of the study was determined by 

the approval of experts in the field of spiritual leadership and student 

maturity and the reliability was determined by the method of 

agreement between the two coders 87.6%. 

Findings: The results of the analyzes were the extraction of 368 

open codes, 42 central codes and 31 categories. 10 main 

antecedents, along with the mechanism, 3 final strategies and 5 

outcomes were formulated in the form of categories. The main 

strategies for the growth of spiritual leadership are strategic insights, 

educational strategies along with reviewing the mission and macro 

goals in this area. 

Conclusion: The results show that significant outcomes in the 

university and students include: spirituality-oriented developed 

university, spiritual development of society and development of the 

country, recognition of identity and spiritual maturity of human 

beings, modeling of spiritual leadership in society, efficient 

organizations with growing intellectual, spiritual and human capital 

is. It is suggested that considering the long-term effects of the 

spiritual leadership development system on the excellence of the 

society, this system should be implemented and implemented based 

on academic capacities. 

 
Authors 

Hassan Lotfi1, 

Parivash Jafari *2, 

Hamid Reza Arasteh3 

 

How to cite this article 
Lotfi H, Jafari P, Arasteh H R. 
Spiritual Development and 
Excellence of Student Leadership 
with the Growth System of Spiritual 
Leadership in the University: 
Prerequisites, Consequences and 
Strategies. Islamic Life Style. 2021; 
5(2):68-78 

1. PhD Student, Department of 

Higher Education Management, 

Science and Research Branch, 

Islamic Azad University, Tehran, 

Iran. 

2. Associate Professor, Faculty of 

Management and Economics, 

Islamic Azad University, Science 

and Research Branch. 

(Corresponding Author). 

3. Professor and Faculty Member, 

Department of Educational 

Management, Kharazmi University 

of Tehran, Tehran, Iran. 

 

Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Meta-Diagnostic 

Treatment, Emotional Problems, Nurses. 

* Correspondence:  

Address:  

Phone:  
Email: pjaafari@yahoo.com 

 

Article History 

Received: 2020/09/19 

Accepted: 2020/11/21 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             1 / 11

http://mail.islamiclifej.com/article-1-445-en.html


  و همکاران     حسن لطفی  69

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

با نظام  انیدانشجو یرهبر یو تعال یتکامل معنو
 ندها،یشایدر دانشگاه: پ یمعنو یرهبر یبالندگ

 و راهبردها اامدهیپ
 

 ،۱یحسن لطف
واحد علوم  ،یآموزش عال تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یوتحق
 
 ، ۲*یجعفر وشیپر

واحد  ،یمو اقتصاد، دانشگاه آزاد اسال تیریدانشکده مد ار،یدانش
 مسئول( ،  سندهی. )نوقاتیعلوم و تحق

 
 ۳آراسته درضایحم

دانشگاه  ،یآموزش تیریگروه مد ،یعلم أتیو عضو ه استاد
 .رانیتهران، تهران، ا یخوارزم

 
 چکیده

 کردیو از نظر رو ی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردهدف
 یتراتژانجام شد. اس یبنداز نوع مقوله یبا طرح اکتشاف یفیک

 .باشدیمحتوا م لیپژوهش تحل
تون م یبررس بر عالوه هاداده یردآورگ ی: براو روش ها مواد

( استفاده قهیدق 850از  شی)ب افتهیساختار مهیاز مصاحبه ن ،یتخصص
 نظرانصاحب از نفر 16 پژوهش در کنندگان. مشارکتدیگرد

رشد ا رانیمرتبط و مد یهارشته یعلم أتیه ی)اعضا یدانشگاه
احد و و یآزاد اسالم گاهدانش یمرتبط سازمان مرکز یهاحوزه

فمند هد یریگدادند که به روش نمونه لی( تشکقاتیعلوم و تحق
 یظرن اشباع اصل اساس بر کنندگانانتخاب شدند. تعداد شرکت

 یگذارکد کیتکن قیاز طر یفیک یهاداده لیتحل یشد. برا نییتع
پژوهش  ییتا استخراج مقوالت استفاده شده است. روا یباز و محور

 ییایو پا ییدانشجو یو بالندگ یمعنو یرهبرخبرگان حوزه  دییبا تأ
 .دیگرد نییتع 87.6دو کدگذار % نیبا روش توافق ب

و  یحورمکد  42کد باز، 368استخراج  هالیتحل جهینت ها: افتهی
 ییاهبرد نهار 3به همراه سازوکار،  ،یاصل ندیشایپ 10مقوله شد.  31
 یبالندگ یبرا یاصل یشد. راهبردها نیبه شکل مقوله تدو امدیپ 5و 

با  همراه یآموزش یراهبردها ک،یاستراتژ نشیب ،یمعنو یرهبر
 .باشدیحوزه م نیکالن در ا دافرسالت و اه یبازنگر

ر د ریگچشم یامدهایکه پ دهدینشان م جینتا :یریگ جهینت
محور،  تیمعنو افتهیشامل: دانشگاه توسعه انیدانشگاه و دانشجو

 و تیکشور، شناخت هو یافتگیجامعه و توسعه یتکامل معنو
در جامعه،  یعنوم یرهبر یها، الگوسازانسان یمعنو یبالندگ

النده ب یو انسان یمعنو ،یفکر یهاهیکارا با سرما یهاسازمان
ظام نبلندمدت  راتیبا توجه به تأث گرددیم شنهادی. پباشدیم

به  هینظام با تک نیجامعه ا یدر تعال یمعنو یرهبر یبالندگ
 و اجرا گردد. یسازادهیپ یدانشگاه یهاتیظرف
 
نظام  ،یمعنو تکامل ،یرهبر یدانشجو، تعال یبالندگ ها:واژه دیکل

 .یمعنو یرهبر یبالندگ
_________________________________ 

1Kellogg 

 ۲9/06/۱۳99تاریخ دریافت: 
 0۱/09/۱۳99تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئول.comyahoo@pjaafari 

 

 مقدمه
ها و تغییرات هزاره ها، چالشسیستم آموزش عالی برای پیچیدگی

آموزش  یاتیو حمهم  سوم ایجاد شده است. این نظام برای نقش
 یتوسعهباشد. دستیابی به رهبران آینده دارای ظرفیت و اعتبار می

 -آموزش رهبر لهیوسبهبالندگی و ارتقای اجتماعی  و داریپا
بالندگی دانشجو کاربرد مفهوم تعالی  د بود.دانشجویان ممکن خواه

جدید با این هدف که دانشجویان بتوانند  یطیدر شراانسان است اما 
دست  ی رو به رشد خود تسلط یافته و بای وظایف پیچیدهبه همه

ها و دانشگاه (.1ک خودکفایی بتوانند مستقل شوند )یافتن به ی
اند، مند بودهنشجویان عالقهها همواره به فرآیند بالندگی دادانشکده

در چند دهه گذشته، آموزش عالی، بر آمادگی دانشجویان برای 
در  ،اندمتمرکز بوده یابهتر حرفه یهاتیو موقعکسب مشاغل 

داشتند اما  تریمتعال برای زندگی هاآننتیجه توجه کمی به آمادگی 
 تکاملخاص  طوربهو  جانبههمهتمایل به بالندگی دانشجویی  اخیراً،

 جانبههمهمذهبی و معنوی افزایش یافته است. تمایل به بالندگی 
پژوهانی که بالندگی معنوی( توسط دانش خصوصاًدانشجویان )

است  قرارگرفته دیتأکدهند مورد دانشجویی را مورد بررسی قرار می
رهبری دانشجویی فرآیندی است که باعث رشد و کمک  تعالی (.2)

رغم فقدان (. علی3شود )وانایی دانشجویان میبردن ت به باال
یکپارچگی کامل در برنامه تحصیلی مؤسسات آموزش عالی، 

د کرده و رش هادانشگاهرهبری دانشجویان  تعالیدر حوزه  پژوهش
 یریگمیتصمهای روش مفاهیم جدیدتری مانندبا  الگوهای قدیمی را

دگی دانشجویان الگوی بالن ولیت بااخالقی، عدالت اجتماعی و مسئ
محققان نتیجه  1پروژه بنیادکلگ در (.4دانشگاه درآمیخته است )

وجود دارد که این پتانسیل  که توانایی رهبری در هر دانشجو گرفتند
های گوناگون بالندگی های رهبری و فعالیتتواند از طریق برنامهمی

 (.1) ابندی
یدی از ها و توسعه نسل جدبالندگی رهبری معنوی در دانشگاه

به  با توجهرهبران با ویژگی معنویت از طریق آموزش عالی از 
در  (5فرای )اهمیت زیادی برخوردار است.  عصر حاضر یهایژگیو

 برای الگویی معنوی رهبری»عنوان با  ایمقاله با انتشار 2009 سال
 یمحیط ایجاد مسئول را و دانشگاه عالی آموزش ،«درونی بالندگی

 خود، معنوی نیازهای پرورش به آن در ودانشج که داندمی
 یهینظر .یابدمی دست خود هایپتانسیل و ظهور 2خوداکتشافی

یک پارادایم جدید و یک الگو  عنوانبهتواند رهبری معنوی می
رهبری معنوی شامل  رای؛ زدرونی دانشجویان مطرح شود تکاملبرای 
انگیزه درونی ذاتی  طوربهها و رفتارهایی است که ها، نگرشارزش

را برای  هاآنبه  و پاسخنمایند و نیازهای اساسی را در افراد ایجاد می
رهبری  (.5.)آوردتعالی، بالندگی و رفاه حال روحانی افراد فراهم می

معنوی دارای ابعاد کلیدی مانند ایجاد دیدگاهی متعالی در خدمت 
ن به اهداف و معنی در زندگی و احساس پیوست داشتن به دیگران،

فرهنگ اجتماعی/سازمانی برمبنای عشق که همراه با قدردانی و 

2 Self-discovery 
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رهبری معنوی یک امر درونی  منبع .باشدیمدرک متقابل است 
منبع اساسی  عنوانبه و تکراراست که از طریق تمرین معنوی 

لذا (. 5مثبتی دارد ) راتیتأثزندگی بر روند زندگی افراد  بخشالهام
که با طرحی منظم و با استفاده از دانشگاه پیشرفته بر آنند  جوامع

 یهادر حوزهو مراکز آموزش عالی به تربیت رهبران معنوی 
 (.6سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، هنری و اخالقی بپردازند )

عنوان یکی اخیر به یهاسالمطالعه بالندگی رهبری دانشجویان در 
؛ کرده است عالی ظهور آموزشاز موضوعات برجسته تحقیقاتی در 

های رهبری را از یک منجر به تغییر پارادایمی گردید که نظریه که
 افتهیتکاملمدل خاص مبتنی بر رفتار به یک مدل فرآیند گرای 

. تبدیل کرده است پارادایمی جدیدبرای  سکوی پرتاب عنوانبه
ای بالنده و متعالی از طریق تربیت رهبران میسر دستیابی به جامعه

این جامعه نیازمند رهبرانی است که بتوانند همگام با  خواهد شد.
لی سوق دهند. اتع یسوبهها و تغییرات جهان جامعه را چالش

مؤسسات آموزش عالی نیز باید دانشجویان را در جهت موفقیت در 
ای در آموزش عالی نقش عمده (.7جهان پیچیده تجهیز نمایند )

که در  طورهمان کند.کیفیت رهبری در اجتماع ایفا می یدهشکل
ای نشان داده شده های دانشگاهی و دانشکدهبسیاری از مأموریت

 آموزش بالندگی هادانشگاه یهاتیمأمورف یا اهدیکی از ا است،
یکه های رهبری در میان دانشجویان است، کسانها و تواناییمهارت

ت اس ی(. بالندگی رهبری دانشجویی فرآیند8رهبران آینده هستند )
(. 3شود )بردن توانایی دانشجویان میکه باعث رشد و کمک به باال

تسلط به  منظوربهدر حقیقت فرآیندی است که دانشجویان را 
دهد. همچنین پیچیده و دستیابی به رشد جامع تغییر می هایچالش

مقابله با  منظوربهفرصتی است برای توانمندسازی دانشجویان 
های رهبری برای هدایت ش مهارت(. آموز6های جامعه )چالش

دانشجویان به برقراری ارتباط مؤثر، تقویت صالحیت و ارتباط بین 
آموزش . است فردمنحصربههای متفاوت و فردی، رشد با فرهنگ
های رهبری باعث ارتباطات اثربخش، تقویت دانشجویان در مهارت

 یهافرهنگارتباطات بین فردی آنان با افراد و  رشدها، صالحیت
توان از طریق آموزش های رهبری را میشود. مهارتمتنوع می

(. افراد 4ی خالق و جدید اندازه گرفت. )هاو در روش تدریس کرد
از طریق تمرین، رشد مهارت و تعمق در توانایی رهبری  توانندیم

توجه به رشد شایستگی رهبری در دانشجویان بر  خود رشد کنند
کند که بتوانند بر تغییرات ن تأکید میتربیت نسل جدید از رهبرا

ها، رشد تأثیر گزار باشند. ویژگی این رهبران تأکید بر ارزش
خودآگاهی، کارگروهی، اصول رهبری، حل مسائل، مشارکت در 

های . رشد ظرفیتباشداجتماعات متعدد و پیوستگی با اجتماع می
ی هاافراد احتیاج به رهبری مؤثری مثل مدیریت خود، مهارت

بالندگی »های تجهیز کار دارد که با مقوله اجتماعی و توانایی
معیار: شفافیت،  (. رست رهبری را با شش9مترادف است )« شخصی

قابل پژوهش، عملی،  قابل درک توسط محققان،اختصار، 
کند که آموزش وی اظهار می(. 10) کندیمتعریف  متقاعدکننده

کند تا روح جدیت افراد را را درگیر می هاآنهای رهبری فعالیت
است  یهاتیفعالبالندگی رهبری شامل  .فرای محیط گسترش دهد

افرادی که  کند؛در یک شیوه و فرایند مداوم را تقویت می رشدکه 

 ریتأثرسند، افرادی هستند که قادر به به مرحله باالی رشد می
هم متقابل، مؤثر و بازده در یک دنیای پیچیده و متنوع هستند که 

 .(11است )در رفتارهای جاری و هم در رفتارهای آینده مشهود 
اخیر، معنویت دانشجویان دانشگاه، کانون تمرکز  یهاسالدر 

به  تحقیقات در حوزه بالندگی دانشجویان قرار گرفته است،
طوریکه بسیاری از محققان افزایش عالقه به معنویت در دانشجویان 

ابزاری برای دانشجویان  عنوانبهمعنوی  های. فعالیتکنندیمرا تائید 
، رشدی که در نهایت آنان منجر به رشد وجودیاست که دانشگاه 

. شودجهان و باور و ایمان است می، باعث درک خود از سایر افراد
های گرایشی نو، در عرصه عنوانبهامروزه گرایش به معنویت 

-ه چشم میهای دیگر بآموزشی، تربیتی و فرهنگی بیش از عرصه

زیرا حوزه تعلیم و تربیت بهترین موقعیت و فرصت را ؛ (12) خورد
 ذاتاًکند و موضوع معنویت برای تبلور معنویت در انسان فراهم می

ها و مؤسسات در همۀ کشورها، دانشگاه .موضوعی تربیتی است
آموزش عالی حصول اهداف ارزشی و معنوی را وجهۀ همت خود 

توانند در کنار های آموزش عالی نمیتی؛ نظامدهند. به عبارقرار می
 شانیمعنوهای کارکردهای علمی و فنی خود، به وظایف و مسئولیت

و حصول اهداف ارزشی و معنوی اهمیت ندهند. امروزه معنویت 
شود و نظام آموزش جامعه شمرده می یهاارزش نیترمهمیکی از 

 .ندداعالی یکی از اهداف خود را گسترش معنویت می
های دنیا بر آموزش با هدف ارتقای معنویت در بسیاری از دانشگاه

و تعالی معرفتی و رفتاری تأکید شده است و بر این اساس با تدوین 
پردازند که پس برنامه آموزشی مناسب به تربیت نیروی انسانی می

هایی التحصیلی در محیط کار خود و در اجتماع، انساناز فارغ
گذار خواهند بود و جامعه را به سمت تعالی سوق توانمند و تأثیر

هدف از آموزش، شکوفاشدن استعدادهای آدمی در . خواهند داد
ریزی دقیق در ابعاد ابعاد گوناگون است و تحقق این مهم، به برنامه

باشد. تربیت نیروی انسانی کارآمد و مؤثر بر مختلف نیازمند می
اختار محکم و مبانی پایه یک نظام منظم و هماهنگ و دارای س

عالی تربیتی ممکن خواهد بود. امروزه اهمیت و ضرورت تعالی 
های منابع سازمان نیترمهم عنوانبهمعرفتی و رفتاری نیروی انسانی 

های تعالی برنامه رأسآموزشی، دغدغه اصلی مدیران آموزشی و در 
ارتقای معرفتی و رفتاری  پیشایندلذا شناخت (. 13) سازمانی است
آموزش فعالیتی هدفمند در جهت ارتقای  ست.ا امری ضروری

کردن امکان  یادگیری است و وظیفه اصلی نظام آموزش عالی فراهم
 دانشجویان و خود کارآمدی ایرشد شایستگی و صالحیت حرفه

 (.13) .است
 آموزش نگر آن است که بدون آموزش معنوی،برخی مطالعات بیا

تواند و اجتماعی نمی یشناختنروادیگر ابعاد زیستی،  در عالی
عملکرد درست داشته باشد یا به حداکثر ظرفیت خود برسد و 

پنج  .نخواهد بود یابیدستقابلبنابراین باالترین سطح کیفیت آموزش، 
از: احساس خود اثربخشی،  اندعبارتویژگی تعالی و بالندگی 

احساس اعتماد به دیگران، احساس خود سامانی، پذیرفتن شخصی 
مالحظه که  طورهمان (.ارزشمندی) بودن داریمعننتایج، احساس 

های معنوی مرتبط است. شاید بسیار با مؤلفه هایژگیواین  نماییممی
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  و همکاران     حسن لطفی  7۱

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

-بتوان با ارتقای معنویت گام مهمی در بالندگی و تعالی در سازمان

بنابراین توجه به این بعد در آموزش عالی ؛ های آموزشی برداشت
 یگسترهبا توجه به  رونیازا باشد.ز اهمیت میبسیار مهم و حائ

درگیراست که شامل  هاآنبنیادی که جامعه کنونی ما با  یهاچالش
 باشدیمفرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...  یهاحوزهتمامی 

تربیت رهبران معنوی بالنده و توانمند توسط نظام آموزش عالی 
 خألاست لذا با وجود  هاینابسامانمدیریت و حل این  دیکلشاه

پژوهشی و نظری در زمینه نظام بالندگی رهبری معنوی در دانشگاه 
 پاسخ هدف با حاضر دانشجویان، پژوهش یو بالندگبرای پرورش 

 شد. انجام ذیل هایپرسش به
 امند؟کد در دانشگاهپیشایندهای نظام بالندگی رهبری معنوی  .1

هبری ربالندگی  نظام یسازیو جار یسازادهیپراهبردهای  .2
 معنوی کدامند؟

 ند؟کدام در دانشگاهپیامدهای نظام بالندگی رهبری معنوی  .3

 
 اهروش  مواد 

به  .هدفمنداست یریگنمونهکیفی  یهاروش روش در نیترمتداول
 و اهدافسئله م نظر از که شوندیمانتخاب  ییهانمونه معنا کهاین 

 رویکرد محقق در یهرچند گاه. باشند و متخصصپژوهش غنی 
مق بخشیدن به متنوعی برای ع یهااز نمونهعامدانه  تواندیمکیفی 
. گیرد پدیده مورد مطالعه بهره هممحتوای کیفی  لیدر تحلدرک 
د افراد و اینکه تعدا یجابهدر پژوهش کیفی  یریگنمونهمعیار 
حقیق تباشد طبیعت موضوع و موقعیتی است که در آن  هاگروه

و خروجی اشباع  هادادها ورودی اشباع صورت گرفته است. لذ
امل حنظری، معیار ورودی حجم و نمونه است. اینکه چه کسانی 

تحقیق  یهاپرسشمرتبط با موضوع و مسئله و  یهاتجربهانواع 
ژوهش پدر این  پژوهشگر هستند، مبنای انتخاب نمونه بوده است.

ر نمونه ه را دمرتبط با مسئل یهاباتجربهمختلف درگیر  یهاگروه
عات و کفایت تحقیق از حیث تنو ازیموردن یهادادهوارد نموده تا 

 یبردارونهنمتحقیقات کیفی، تعداد واحدهای  در آن به اشباع برسد.
غیر همگون  یهاگروهو برای  8الی  6همگون،  یهاگروهرا برای 

 یبردارمونهندر این پژوهش به دلیل تنوع در واحدهای  20 تا 12بین 
 استفاده شد. کنندهمشارکت نفر 16از 

 یهاگاهیاپو جستجو در  اولدستبا مراجعه به منابع در دسترس 
 در قالب اینترنتی مختلف، همۀ اطالعات در دسترس مرتبط و مربوط

خصصان، انتخاب زیر نظر مت 2019 تا سال و کتاب نامهانیپامقاله، 
نابع، نخست م وشد. با مطالعۀ سطر به سطر مقاالت  یبردارشیفو 

کدگذاری توسط پژوهشگر و سپس کدگذاری مستقل توسط چند 
کدیگر مقایسه نفر از اساتید فن انجام و نتایج این دو کدگذاری با ی

ربوط شد و سپس در راستای اهداف و سؤاالت تحقیق در جداول م
 گردید. یبنددستهبا ذکر منبع، 

. انددادهصاص دقیقه را به خود اخت 60میانگین هر مصاحبه  طوربه
 دقیقه بوده است. 850 هامصاحبهمجموع زمان صرف شده برای 

 3از  آمدهدستبه یهادادهبرای ارزیابی  پژوهشپژوهشگر در این 

_________________________________ 
1Member Checking 

2Credibility 

مالک فوق  3اساس  بر مالک عینیت، اصالت و اعتبار استفاده نمود.
 صورت گرفت. هادادهاقدامات ذیل برای اطمینان از دقیق بوده 

: بازبینی توسط اعضاء اقدامی 1کنندگانمشارکتی توسط الف( بازبین
. در این پژوهش شودیم هاداده 2است که باعث تأییدپذیری

و از دانشجویان دکتری  نفر به دو آمدهدستبه یهاداده یهالیتحل
پژوهش  یهادادهارسال گردید تا عینیت  شوندگانمصاحبهنفر از  دو

مورد نظر برای الح موارد از طریق دریافت تأییدیه و یا اص
 شود. پژوهشگر حاصل

تحلیل داده مکرراً  یآورجمع: در طی فرایند 3ب( خود بازبینی محقق
حاصل توسط محقق و استاد راهنما بازبینی گردید.  هادادهو  هالیتحل

فراهم  هادادهتکرار کُدها نیز نوعی اعتماد )ثبات و هماهنگی( را از 
 نموده است.

از  یفیک اتقیدر تحق ییایمحاسبه پا یبرا دو کدگذار: ج( توافق بین
رحله مروش متون در دو  نیاستفاده شده است. در ا یروش هولست

 یهاداده ییایپا نییتع یرا برا یفرمول ی. هولستشوندیم یکدگذار
 Percentage of ای« شدهدرصد توافق مشاهده» برحسب یاسم

Agreement Observation ارائه کرده است:PAO = 

2M / (N1+N2) 

ذار دو کدگ نیمشترک ب یتعداد موارد کدگذار Mفرمول فوق  در
ده ش یموارد کدگذار هیتعداد کل بیترت به N2 و N1. باشدیم

وافق( صفر )عدم ت نیب PAOتوسط کدگذار اول و دوم است. مقدار 
باشد مطلوب  تربزرگ 0/7)توافق کامل( است و اگر از  کیو 
عینیت، اصالت  یهامالک زمانهمکه  ییهاوشریکی از  باشدیم

کُدگذار  توافق بین دوروش ، دهدیمو اعتبار را مورد توجه قرار 
و  باشدیماست. در این پژوهش کُدگذار اول، شخص پژوهشگر 

ایت غکدگذار دوم فردی در روش تحقیق کیفی است که از هدف و 
ذاری بین کُدگپژوهش مطلع شده است. نتایج حاصل از میزان پایایی 

خالصه شده  1-3در جدول  مشاورمحقق و استاد راهنما و کُدگذار 
ین دو کُدگذار در صد پایایی ب شودیمکه مشاهده  گونههماناست. 

ر است درصد بیشت 70و چون از میزان  باشدیم 87.6%برابر با 
ص تکرارپذیری و از نظر شاخ هاافتهیادعا نمود که  توانیمبنابراین 

 ی بین دو کُدگذار مورد تأیید است.پایای
 کدگذارانمحاسبه پایایی بین . 1 جدول

تعداد 
 تعداد کل کُدها مصاحبه

تعداد 
 توافقات

پایایی 
بین 

 کُدگذار

16 
 420 محقق

858 368 %87.6 
همتا و 
 خبرگان

438 

 

3Self-Monitoring 
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 7۲ .. .با نظام انیشجودان یرهبر یو تعال یتکامل معنو  

 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 1, Summer 2021 

بالندگی  نظام یندهایشایپ :اولبه سؤال  مربوط یهادادهتحلیل 
 کدامند؟ دانشگاهوی در رهبری معن

هایی که به وقوع یا گسترش وقایع و اتفاق ،حوادث: یشایندهاپ
در این مرحله از (. 1385)استراس و کوربین،  انجامدای میپدیده

های مصاحبه و فرآیند تحقیق، کدهای اولیه شناسایی شده در فرم
رهبری معنوی را استخراج یشایندهای پای مرتبط منابع کتابخانه

ها نشان . جدول زیر این کُدها را به همراه متن مربوط به آنشودیم
رهبری معنوی  پیشایند نظام عنوانبهمورد  105مجموع  در دهد.می

کُد استخراج شده، تعداد  105اند. از این در دانشجویان شناسایی شده
کُد مربوط به  16ها استخراج شده و تعداد کد از متن مصاحبه 89

 مورد 105 مجموع پژوهش در نیدر ا باشد.ای میانهمنابع کتابخ
 شناسایی دانشجویان در معنوی رهبری بالندگیپیشایند  عنوانبه

 از پس و شد استخراج کد 46درنهایت  تعداد این از. اندشده
 اختصار جدولجهت  که .یافت تقلیل اصلی مقوله 10 به یبندجمع

 .شودیمنهایی ارائه 
 

 معنوی رهبری نظام ضروری یندهایشایپ محوری کدهای از اصلی یهامقوله استخراج هایین جدول .2 جدول
 نهایی مقوالت یمحور کدهای

 یسازمان یمعنو فرهنگ

 و دانشگاه جامعه ،در خانواده معنوی فرهنگ وجود

 

 افراد در یمعنو یرهبر نهیزم جادیا بر طیمح ریتأث

 دانشگاه یرونیب طیمح و دانشگاه یداخل معنوی طیمح

 در یمعنو یرهبر فرهنگ بر دانشگاه برون پیشایند راتیتأث
 دانشگاه

 کشور یمعنو فرهنگ بستر و یفرهنگ و یخیتار یهانهیزم

 جامعه در معنویت فقدان از ناشی یهایناهنجار ،هاچالش
 (مانع)

 غنی یاجتماع هیسرما با یاجامعه وجود

 خانواده یمعنو فرهنگ

 دانشگاه ینومع فرهنگ

 دیاسات و رانیمد نیدر ب انیدانشجو یبرا یمعنو الگوهای

 معنوی رهبری الگوهای وجود

 انیبر دانشجو دانشگاه آموختگاندانش معنوی راتیتأث

 یمعنو رهبران توسط یافته ظهور یهاارزش راتیتأث

 و هاسازمان بین یتیترب و یمعنو یالگو عنوانبه دانشگاه نقش
 کشور نهادهای

 دیاسات کشور از کالن مدیریت تیحما میزان

 انیو دانشجو اساتید مدیران، شدهادراک حمایت

 اساتید از دانشگاه یمال تیحما میزان

 (مانعزودهنگام ) یتیریمد راتییتغ

 یمعنو یروهاین یبرا جامعه یتقاضا

 یمعنو یبالندگ در دولت بودن سازنهیزم نقش

 دانشگاه بالنده دانشهرون تربیت رسالت
 معنوی یبر رهبر مبتنی راهبردهای وجود

 دانشگاه معنوی و رسالت تیمأمور

 یمعنو - یعلم یمحتوا
 معنوی رهبری بالندگی حوزه در علمی محتوای

 معنوی یبخش تیهو جهت معنوی محتوای
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  و همکاران     حسن لطفی  7۳

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

 یمعنو رهبران پرورش در دیاسات تیاهم

 معنوی رهبری یبالندگ در حوزه توانمند مدیران اساتید،

 دیاسات یمعنو یهاارزش و باورها

 دانشگاه امور بر تسلط و رانیمد یاحرفه یهاتیصالح

 یمعنو یرهبر و تیمعنو به رانیمد اعتقاد و باور

 دیاسات در ینید ریغ علوم از ییافزا معرفت نگاه وجود

 در جامعه اخالقی یو رفتارها یمداراخالق

 دانشگاهی جامعه در اخالقی ییراگعمل و اخالقی سواد

 یمعنو یرهبر حوزه در دیاسات و رانیمد ییگراعمل

 کارکنان و رانیمد یمعنو و دوستانهنوع رفتار

 ییگرامدرک و ییگرانمره با مبارزه

 یظاهرساز از زیپره و یدانشگاه رانیمد در رفتار صداقت

 تیبر معنو مبتنی بینی وجهان فردی نگرش

 معنویت به دانشجویان فطری گرایش از بر خواسته یاهنگرش

 دانشجویان یمعنو تیهو

و  یمعنو یرهبر یهابرنامه در شرکت یبرا لیتما
 دانشجویان ییگراتیمعنو

 یمعنو یجستجو یبرا انیدانشجو درونی و وافر عالقه

 افراد یمعنو سرشت و استعداد

 یمعنو یبالندگ در یفرد خودجوش حرکات

 معنوی رهبری بالندگی بر مبتنی افتهیپرورش فردی نیو ب فردی یهارتمها

 یمعنو یرهبر در روانیپ اخالقی و یرفتار معنو

 روانیو پ رهبر یمعنو بلوغ و سطح میزان

 کودکستان ژهیوبه دانشگاه از قبل یهادوره یهاآموزش

 آموزان دانش و آموزش تیدر ترب توانمند وپرورشآموزش

 اساتید یررسمیغ و رسمی یهاآموزش

 معنوی رهبری بالندگی بر مبتنی وزشیمآ جامع نظام

 یرهبر یارهایمع با یابیارزش و یآموزش یهادستورالعمل
 یمعنو

 یارزش و یمعنو یاستانداردها با رانیمد رفتار یهماهنگ

 یدانشگاه یهاآموزش با جامعه و خانواده یهماهنگ

 :دوم سؤالپاسخ به 
 کدامند؟ دانشگاهراهبردهای بالندگی رهبری معنوی 

برای  مؤثر پیشایندمجموعه اقدامات خرد و کالنی است که بر اثر 
شامل راهبردهای  ؛ وشودیمدر نظر گرفته  یادهیپدبهبود و تقویت 

ها، تدابیر، ترفندها و شگردهایی ها، شیوهرفتاری و اعمال، تاکتیک
. فراستخواه، دهدیمها و شرایط روی نهکه به اقتضای زمی شودیم

-. بر پایه ادبیات و تحلیل مصاحبه426: 2012؛ کرسول،100: 1395

کُدهای نهایی راهبردهای رهبری معنوی  عنوانبه راهبرد 10ها 
ها استخراج مورد از متن مصاحبه 7شناسایی شده است. از این تعداد، 

خراج گردیده است. ای استمورد از متن منابع کتابخانه 3شده و 
ای مشترک بود ها و منابع کتابخانهمورد بین مصاحبه 1همچنین، 

 مقوله راهبردی تقلیل یافت. 3که درنهایت به 
 

 کدهای محوری راهبردهای نظام بالندگی رهبری معنوی. 3جدول 
 منبع کد بالندگی رهبری معنوینظام کدهای محوری راهبردهای  ردیف

 P1-P11-P14 یررسمیغشی رسمی و راهبردهای آموز 1

 P3-P7-P8P-9 لزوم حرکت تدریجی در رهبری معنوی 2
 P1et all توجه به تعریف رسالت معنوی در دانشگاه 3

 P1et all تدوین استراتژی تربیتی و معنوی در دانشگاه 4

 2007مپ، ، برسکP6 استفاده از اهداف معنوی در تدوین رسالت و مأموریت معنوی برای دانشگاه 5

 P6 های دانشگاهها و رسالتتوجه به مأموریت 6

 P6 های عملیاتی در راستای بالندگی رهبری معنویها و برنامهتدوین استراتژی 7
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 P6-P14 یپژوهندهیآضرورت شناخت وضع موجود و  8

 2004باراکو،  الگوی تربیتی و معنوی عنوانبهتوجه به نقش دانشگاه  9

 2003کویینگ،  در ارتقاء معنویت در جامعه نقش دانشگاه 10

 2002بیساجات،  های بالندگی معنوی در بالندگی سازمانیتوجه به ویژگی 11

 2007برسکمپ،  ها به سمت بالندگی معنوی در جهانحرکت دانشگاه 12

 در خصوصمقوله  3فوق ی کد محور 12 شودمیچنانچه مالحظه  پژوهشگر :منبع
 .گردید خراجاست انیدر دانشجوی رهبری معنوی راهبردهای بالندگ

 
 بالندگی رهبری معنوی راهبردی نظام مقوالت. 4جدول 

 کد محوری
 

 مقوالت نهایی از منابعبرخی 

در بالندگی  توجه به نقش راهبردی دانشگاه
 معنوی جامعه

، 2003کویینگ، 
 2004باراکو، 

بری معنوی ره یبر بالندگکالن مبتنی  و اهداف تدوین رسالت
 دانشجویان برای دانشگاه

 P1-p16 تدوین استراتژی معنوی برای دانشگاه

معنوی در  تیو مأمورتوجه به تعریف رسالت 
 دانشگاه

P5-p16 

های عملیاتی برنامه وجود اهدافضرورت 
 منبعث از راهبردهای بالندگی رهبری معنوی

P6  ،برسکمپ
2007 

 P1-16 یررسمیغرسمی و  یهاآموزش
آموزشی مبتنی بر بالندگی رهبری  اتیو عملتدوین راهبردهای 

 معنوی
 P3-P1 لزوم حرکت تدریجی در رهبری معنوی

 استراتژیک  در بالندگی رهبری معنوی بینش
 P6-P14 یپژوهندهیآضرورت شناخت وضع موجود و 

 پژوهشگر :منبع

معنوی بالندگی رهبری  نظامپیامدها  :سوم الؤسمربوط به  یهاافتهی
 کدامند؟ دانشگاه

-بسیاری پیامدهای چشم از شوندگانو مصاحبهتمامی پژوهشگران 

-اند. پیامدها دارای ویژگیگفتهگیر بالندگی رهبری معنوی سخن 

خواسته یا ناخواسته،  صورتبههای ذاتی خود هستند و ممکن است 
دامنه یا گسترده کممدت، فوری و یا تدریجی یا کوتاه بلندمدت

-بدینتوان های کیفی پژوهش  پیامدها را میاساس یافته د. برباشن

 شیو افزاها ها، توانمندیصالحیت تقویت صورت مطرح نمود:

 ایدئولوژی و بینیجهان، ایجاد خدا گونه اثربخشی، ایجاد انسان

 و شغلی بهتر هایفرصت یافتن و پذیریتعاملمتکامل،  و معنوی
 روحی نیازهای هستی، رفع انجه و خود از عمیق اجتماعی، درک

 اجتماعی.  پیروان و ارتقای یو روان
رهبری معنوی شناسایی  نظام عنوان پیامدهایبهمورد  42در مجموع 

ها مورد از پیامدهای از متن مصاحبه 28شده است. از این تعداد، 
ای در زمینه مورد این از متن منابع کتابخانه 14استخراج شده و 

مقوله  5عنوی استخراج گردید که درنهایت به پیامدهای رهبری م
 اصلی منتج شد.

 
 پیامدهای بالندگی رهبری معنوی  اصلی از کدهای محوری یهامقولهجدول نهایی استخراج . 5 جدول

 مقوالت نهایی منبع کدهای محوری
(، 2011) یدهرت ،(2015) فریاستونس دانشگاه معنویت محور

 (2014 نایدو ) ،( 2004) آستین
P1et al 

 بهبود عملکرد دانشگاه معنویت محور افتهیتوسعهدانشگاه 
 ایجاد فرهنگ معنوی در دانشگاه

 تکامل معنوی جامعه
 یفرا(، 2011) یدهرت ،(2015) یمازن

 یکند ،(2007 برسکمپ )(، 2003)
(2007.) 

P1et al 

 کشور یافتگیو توسعهتکامل معنوی جامعه 

 ن معنوی در جامعهپرورش رهبران و پیروا
 هدفمند شدن جامعه

 حاکمیت رهبری معنوی در جامعه
 تزریق عشق به جامعه

 افراد جامعه افزایش خودکنترلی
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  و همکاران     حسن لطفی  75

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

 پذیری اجتماعیمسئولیت
 یافتهکشور توسعه

 بالندگی و تکامل معنوی انسان
 ) تیاگ(، 2012 چن )(، 2014 تاجهنو )

 (2011 ) مانیبرا(، 1998
P1et al 

 بالندگی معنوی انسانی
 هامشترک در انسان و زبان هاایجاد ارزش

 هاهای هویتی انسانحل چالش
 یابی با هر رشته تحصیلیهویت

 الگوسازی با رهبران معنوی P1,P4 الگوسازی

 یریگجهینت
این پژوهش  دربالندگی رهبری معنوی نظام پیشایندهای خصوص  در

، توان به فرهنگ معنویمید که شاستخراج مقوله اصلی  10 تعداد
 اساتید مدیران، شدهادراک معنوی، حمایت رهبری الگوهای وجود

 معنوی، محتوای رهبری بر مبتنی راهبردهای دانشجویان، وجود و
در  توانمند مدیران معنوی، اساتید، رهبری بالندگی حوزه در علمی
 در اخالقی ییگراعمل و اخالقی دمعنوی، سوا رهبری بالندگی حوزه

 فطری گرایش از بر خواسته یهانگرشدانشگاهی،  جامعه
 افتهیپرورش فردی نیو ب فردی یهامهارتمعنویت،  به دانشجویان

 بر مبتنی آموزشی جامع معنوی، نظام رهبری بالندگی بر مبتنی
که خاستگاه آن خانواده است و  .اشاره کرد معنوی رهبری بالندگی

این فرهنگ معنوی همراه با  ابدییمجامعه و دانشگاه ادامه  در
ناخودآگاه دانشجویان رسوخ  در در کشورهای تاریخی و عمیق زمینه

تواند همچنین بیگانه می یهافرهنگخردهکرده و حتی با وجود 
 عنوانبهوجود الگوهای رهبری معنوی و مدیران و اساتید توانمند 

رهبری معنوی ضروری است تا با  وزهدر ح "عامالن تکامل روح"
مسیر بالندگی یاری کنند. این  های خود دانشجویان را دراندوخته

های بالندگی رهبری معنوی جزو که برنامه افتدیممهم وقتی اتفاق 
با حمایت نظام  جزبهقرار داشته باشد و  هاآنو باورهای  هاتیاولو

از تغییرات سریع  کالن مدیریتی کشور و آموزش عالی و اجتناب
نخواهد بود. مدیران و اساتیدی که از تظاهر  ریپذامکانمدیریتی 
و با  گردندیماخالقی خود الگو  ییگراعملکنند و با دوری می

باشد دیگری می یاثرگذارمحتوای غنی علمی معنوی که خود عامل 
توانند اساتید می .ورزندبه پرورش دانشجو در این حوزه اهتمام می

هم با ایجاد فضای تجربه رهبری معنوی و  با نقش الگو و هم
های مرتبط با این موضوع، دانشجویان تخصیص تکالیف و پژوهش

(، 6زاده )امیریان نتایج این پژوهش با تحقیقات را بالنده نمایند.
(، 17) شوریده (،16) (، چیما15) کمرون (،4) دهرتی(، 14) محمدی

 .راستاستهم (19) درگاهی و (18) فاضل
مرکز تولید فکر و علم در جوامع، مطرح  عنوانبهها همواره دانشگاه

و تعالی هر جامعه نسبت مستقیمی با نظام آموزش عالی و  اندبوده
و  هاحوزهآن دارد. در بالندگی معنوی جامعه نیز این  یهادانشگاه
 مؤثر طوربهنقش راهبردی خود را  توانندیمهستند که  هادانشگاه

 یهایاستراتژایفا کنند. ضروری است برای ایفای چنین نقشی 
برای دانشگاه تعریف شود و این راهبردها با توجه به  متناسب

 گردد. بدون داشتن چنین راهبردها و یسازادهیپسازوکار مناسب 
-نظامسایر  ها اتفاقی در این حوزه وآن یسازیو جارالتزام به اجرا 

ن ایکی از متخصصخواهد افتاد. دانشگاه ن پرورشی در های آموزشی و
 برای آینده در کهنیا برای زادآ دانشگاه» کند:میچنین تأکید 

 سبب این و ندارد ایبرنامه ،فتدابی اتفاقی چه است قرار دانشجو
بعد از تعریف «. فتدابی عقب دیگر معتبر هایدانشگاه از که شودمی

معنوی و رهبری گی رسالت و مأموریت متناسب با نظام بالند
به تعریف اهداف کالن و خرد و  نوبتراهبردهای مرتبط با آن 

موعه رسد. مجمیسازی راهبردها پیادههای عملیاتی جهت برنامه
که ضرورت دارد برای نظام سازی است جهتارکان  ،آنچه گفته شد

جامع بالندگی معنوی در دانشگاه تعریف و تدوین گردد. این اهداف 
گیری و زهااندصورت کیفی و کمی و قابل بهاهبردها حاصل از ر

ی ها به همهابالغیهو  هانامهوهیشها، دستورالعملشکل بهارزیابی 
ها لزوم آمایش دقیقی از ایندر کنار  .گرددمیسیستم اعالم اجزای 

ترین راهبردهای آموزشی یکی از مهم جامعه آماره ضروری است.
که به شکل است نظام بالندگی معنوی های تدوین راهبردهای قسمت

 بینش استراتژیکباشد. داشتن میهای رسمی و غیر رسمی آموزش
مرتبط با بالندگی رهبری معنوی در مدیران دانشگاهی امری 

باشد و میمدت بلندضروری است. چرا که این نظام یک حرکت 
مکن است به شکست در آن منجر گردد. شتاب در آن م هرگونه
بایست با شناخت وضع موجود نگاهی به آینده میمدیران  ،همچنین

پژوهی هرچه بیشتر بینش آیندهداشته و با استفاده از اصول علمی و 
درجه  360د. نتیجه این بینش نگاه ناستراتژیک خود را تعمیق ببخش

بخش است. با نتیجهسرانجام  و بلندمدت مدت وکوتاهجانبه، همه و
و را دیده و قبل از ایجاد آسیب به نظام های فرارچالش ،این نگاه

 :هایپژوهشاین نتایج با شود. میها حل و فصل بالندگی معنوی آن
 یمازن (،22کومار )(، 5(، فرای )21) رریفر(، 20فرگوسن )(، 3دی )

راستا هم (27نژاد )مهدی  ( و26(، جمالی )25) کوینو (24) ویپ (،23)
 است.

محور در تربیت و رشد و عمق بخشیدن تمعنوی یهای بالندهدانشگاه
وسیله های آرمانی را بجامعه تبعبهو  آیندمیوجود هدانشجویان ببه 
کنند. تکامل معنوی جامعه نیز از اثرات این نوع میها ایجاد آن

نیاز جوامع پرآشوب کنونی بیش از  های بالنده خواهد بود.دانشگاه
است که تهی از آن  ینویتتوسعه اقتصادی و رفاهی، مع فناوری و

های جنبششاهد  هامروز .شدت رنگ باخته استهاند و بشده
دنبال هکه ب هستیمیافته توسعهگرای بسیاری در کشورهای معنویت

رهبران معنوی برخاسته از نظام  چاله عظیم هستند.سیاهپرکردن این 
تکامل  گوی این نیاز بوده وحوزوی هستند که پاسخ دانشگاهی و

دنبال این تکامل تبعاً بهآورند. میعنوی جامعه را به ارمغان م
این فضاست که خود  در .یافتنی خواهد شددستیافتگی کشور توسعه

ها جای خود را به کنترلی حاکم گشته و ضعف مدیریتی و خود
 رفته و ها باالراندمان .ندشومیفرصت تبدیل به ها و تهدیدها قوت

فساد و  ،افتدمیفرامرزهای دانش اتفاق کشف  نوآوری و ،خالقیت
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ها شاخصبسیاری از  یابد و درمیشدت کاهش هها بناهنجاری
چون رهبری معنوی یک  های مثبت را شاهد خواهیم بود.جهش

 یافتگی نیز درتوسعهاست. هعرصهجانبه و در همه همهرهبری 
ها خواهد بود. رهبری معنوی سبکی از رهبری است عرصهتمامی 

های گوناگون و ابعاد ساحتنیازهای  گویبه شکل حاضر پاسخه ک
در سایه چنین رهبری است  انگیز روحی و مادی انسان است.حیرت

نتایج تحقیقات  نهایت کمال قرار گرفت.مسیر بی در توانمیکه 
هایی که از الگوی رهبری معنوی استفاده سازمان ؛نشان داده است

و پیروان با انگیزه  هستنددمان باالتری تر و دارای رانآکنند کارمی
کنند و در نهایت چالش و نارضایتی میو توانمند بیشتری فعالیت 

تربیت و بالندگی رهبران معنوی موجب  کمتری خواهند داشت.
و  یافتتر دست سریعشود به سطوح باالتری از بلوغ سازمانی می

 ایگل(، 28) های یانگوهشپژ. بودتعالی نهادهای خود  شاهد رشد و
 قاسمی ،(33) (، مباشر32) الو (،31) (، گیاگالون30) (، چن29)
 باشند.میمؤید این نتایج (، 34)

های داخلی بیانگر این حقیقت است که تاکنون نتایج پژوهش
عرصه  های ما نظامی برای بالندگی دردانشگاه آموزش عالی و

ن حوزه ای در هدف تعالی دانشجویان خصوصاً رهبری معنوی با
آموزش دروس  یها در حوزه ارتقاعمده فعالیت اند وننمودهطراحی 

 فرهنگی صرفاً  های پژوهشی وبرنامههمچنین  .باشدمی آکادمیک
گرایی تقویمی بدون هم های فصلی وشکل یک سری فعالیتهب

از چنین  باشد واری بر ابعاد کلیدی وجودی دانشجویان میذثیرگأوت
حتی  و ستجاهرهبران بالنده انتظاری نابسیستمی توقع تربیت 

-میموزش عالی دور از انتظار آرسیدن به اهداف سند جامع نظام 

 وثر ؤمبایست پیشایندها، راهبردهای این راستا می باشد. لذا در
سازوکارهای اجرایی دقیق این نظام شناسایی، تعیین و ارائه گردد که 

و ه شاهد تحوالت با جاری سازی آن خبرگان دانشگاهی و جامع
های مختلف کشور عرصههم در  عمیقی هم در دانشگاه و راتیتأث

سند جامع بالندگی تحقیقات آتی  د درشومیپیشنهاد باشند. 
مهارتی( با توجه به  اخالقی، علمی و )فرهنگی، معنوی، دانشجویان

خصوص بالندگی  مدلی درهمچنین  .مالحظات بومی تدوین شود
 ،حیاتی برای آینده کشور است امری بسیار معنوی دانشجویان که

 .ارائه گردد
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