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 صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان تیمی کار بر مدیران معنوی رهبری سبک تاثیر بررسی

 بوشهر استان گردشگری و دستی

 

 سیری  دهنه حبیبی زینب

 ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد تربیتی، علوم گروه

 

 
 چکیده

 آماری جامعه. است بودهبوشهر  استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان تیمی کار بر مدیران معنوی رهبری سبک تاثیر بررسی پژوهش این هدف

 از استفاده باو  کوکران فرمول اساس بر آنها میان از که بود 1316در سال بوشهر  استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان از نفر 171 پژوهش این

 –توصیفی ها، داده آوری جمع نحوه نظر از و کاربردی هدف، لحاظ از تحقیق این نوع. شدند انتخاب پژوهش آماری نمونه عنوان به نفر 118 تصادفی ساده گیری نمونه روش

       از ها داده تحلیل و تجزیه در. گردید فادهاست (5001) گموئندن و هوگل تیمی کار و (5002) فرای معنوی رهبری های پرسشنامه از ها داده گردآوری برای .است پیمایشی

 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان تیمی کار بر مدیران معنوی رهبری سبک که داد نشان ها یافته. شد استفاده رگرسیون تحلیل های روش

 سبک ارتقای که داد نشان پژوهش کلی نتیجه .شود می بهتر نیز کارکنان تیمی کار شود، تر معنوی سازمان در رهبری سبک چقدر هر که معنا این به ،دارد معناداری بوشهر تاثیر

  .نماید کمکبوشهر  استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان تیمی کار به تواند می زیادی حد تا مدیران معنوی رهبری

 .بوشهر استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره ،تیمی کار مدیران، معنوی رهبری سبک :کلیدی گان  واژه

 

 مقدمه
در سازمان به موضوع قابل اهمیتی در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی تبدیل شده است و بسیاری از  رهبری معنویکه در تشریح ابعاد مساله باید گفت 

اند. آنچه امروزه تحت عنوان رهبری مطرح است، جایگاه ویژه ای فراتر از کاربرد سیاسی آن در امور دولتی،  پرداخته سازماندر  یمعنو یمحققان به رهبر

؛ زیرا اگر بازرگانی، صنعتی و از همه مهمتر مدیریت علمی را به خود اختصاص داده است. در زمینه مدیریت، رهبری، اصلی تفكیک ناپذیر از مدیریت است

و  خدماتبر اساس تعالی و تولید است، تعالی انسانها جز با برخورداری از صفات رهبری میسر نیست و به عبارت دیگر، افزایش  بپذیریم که رسالت مدیر

رهبری معنوی شامل مدل های خدمتگزاری رهبری، مشارکت دادن  (.1314، اقتداری) تكامل کمی و کیفی آن جز با حضور یک رهبر امكان پذیر نیست

د سازی آنان است و بر اساس فلسفه رهبری خدمتگزار بنا نهاده شده است؛ نوعی رهبری که بر ارائه خدمت به دیگران، دیدگاه کلی نسبت به کارکنان و توانمن

یریت و مینه مدکار، توسعه فردی و تصمیم گیری مشترك تاکید دارد. در مدیریت اسالمی نیز به این مهم تاکید شده که رهبر نه تنها باید دارای بینش در ز

 (.1314، رضائیانباشد ) مخصوصاً در سازمان خویشکارکنان تخصص در اداره امور باشد بلكه باید قادر به تامین نیازهای معنوی 

. کند کسب را بهره بیشترین  افراد، انرژی و ها مهارت ها، توانمندی مجموع از کوشد می که است کردن کار از مشخصی ی شیوه تیمی، کار تشویق و توسعه

. هستیم مواجه گروه با عمالً خورد، می گره هم به اهدافشان یا انتظارات ها، ویژگی ها، خواسته و گیرند می قرار یكدیگر کنار در نفر دو از بیش یا نفر دو وقتی

 کار و است تیمی کار و تیم از تر ردهگست بسیار بحثی گروهی، کار و چه گروه اگر. کنند می فعالیت ها تیم قالب در و تر خاص شكلی به اوقات گاهی ها گروه

 گروهی کار و جماعت بر باز دیر از تیمی کار اصول. دهد می تشكیل را آنها رفتار و ها گروه شناخت دانش از کوچكی بخش تنها آن، های حاشیه و تیمی

 در آنها نیروهای افراد همكاری در که چرا آید، نمی بر تنهایی به شخص عهده از دهد، انجام تواند می تیم یک که کاری است این واقعیت. است شده تاکید

 هر های اولویت از کار تیمی تشویق و توسعه امروزه اساس همین بر. است بیشتر تک به تک صورت به افراد توان برآیند از کار حاصل و شود می ضرب هم

 به و برند می لذت آن از و کنند می کار هم با مطلوب نحوی به که رك،مشت اهداف به دستیابی به متعهد افرادی از فعال گروهی تیمی کار. است سیستمی

 (.1314 اقتداری،) رسند باال می کیفیت با نتایجی

 ترویج. آورد می ارمغان به را فراسازمانی نتایج و آثار هم و دارد سازمانی فرا بسترهای هم معنوی رهبریباید بیان نمود که  پژوهش ضرورت و تیاهمدر بحث 

 ها انسان کلی طور به. دارد جامعه در مؤثری نقش سازمان از فراتر بلكه آفریند می وری بهره افزایش برای مساعد و نشاط با محیط تنها نه سازمان در یتمعنو
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 در وقتی افراد ینهم است ممكن. دهد می شكل را آنها رفتار و گفتار پندار، که هستند اخالقی و معنوی خاص های ویژگی دارای شخصیتی و فردی بعد در

 روی بر انسانی های ویژگی این که بزند سر فردی بعد از متفاوتی رفتار و گفتار پندار، که شود موجب عواملی گیرند می قرار سازمانی پست و جایگاه یک

 سطح در منفی یا مثبت پیامدهای بروز بموج تواند می عملكرد و رفتارها نبودن یا بودن معنوی طرفی از. بگذارد تاثیر سازمان بخشی اثر و کارایی میزان

 کامیابی یا شكست روند بر گرانبها سرمایه این به توجه و است آن انسانی سرمایه سازمان، سرمایه ارزشمندترین و مهمترین اینكه به توجه با. گردد سازمان

 می تحقیق این انجام چرایی مورد در. باشند داشته توجه آن به باید مدیران که است مهمی امر کارکنان، در معنویت توسعه برای تالش دارد، تأثیر سازمانها

 از سازمانها در را آن نقش مدیریتی حوزه متخصصان و دارد کارکنان کار تیمی بر موثری نقش مدیران معنوی رهبری سبک اینكه به توجه با که گفت بایست

 فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان تیمی کار بر مدیران معنوی رهبری سبک تاثیر بررسی ضوعمو دارد نظر در محقق اند دانسته کارکنان ارتقاء های شرط  پیش

 مند بهره خود کارکنان ارتقاء پیشبرد جهت در آن نتایج از مدیران تا درآورد اجرا به تر عملیاتی و کاربردی طور به را بوشهر استان گردشگری و دستی صنایع

 میراث کل اداره کارکنان تیمی کار بر میزان چه به مدیران معنوی رهبری سبک که است مطرح صورت این به پژوهش این در اصلی از این رو، سؤال، گردند

 دارد؟ معناداری تاثیر بوشهر استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی،

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  معنوی رهبری سبک مفهوم

ها، شناخت دقیق وضعیت، تشخیص نقااط ضاعو و قاوت ساپح طارح برناماه        سازمانی و بهبود کار در سازمانزیر بنای هرگونه حرکت به سوی رشد و توسعه 

باه   و نیاز های سنجیده برای اصالح جریان امور خواهد بود. اندیشه سالمت کامل در یک سازمان توجه ماا را باه عاواملی کاه رشاد و شاكوفایی آن را تساهیل        

گذاری بر افراد به طاوری کاه از روی میال و     یراز عمل تأث: . رهبری معنوی عبارت است کند یجلب م نماید یوگیری مکامل آن جل های یاییشرایطی که از پو

 یررا که بر کارشان تاأث  ییها ارزش ترین یقگروهی تالش کنند. مدیران، عالقه فزاینده ای به تلفیق معنویت و مدیریت دارند این تلفیق عم یها عالقه برای هدف

ها خواهد بود. مدیران به خاطر برخی عالقه های مشترك، خود را باه معنویات ملازم     به همراه دارد و نیز به همان میزان نوید دهنده موفقیت بیشتر آنگذار است 

یعای موجاود   مداوم برای یافتن معنا و هدف زندگی درك عمیق و ژرف اندیش زندگی، وسعت عالم، نیرو های طب ی(. معنویت، جستجو1314 ،افجهاند ) کرده

معنویت تالشی در جهت یگانگی به پرورش حساسیت نسبت باه خویشاتن دیگاران، محایط طبیعای کاه ایان تاالش و کوشاش           .و نظام باور های شخصی است

ت اهمیت و ضرورت معنویت در سازمان آنچناان اسا  . همواره در پی وحدت بخشیدن و یگانگی، جهت دادن به سوی سعادت در جهت انسان کامل شدن است

اصاطالحاتی مانناد رهباری معناوی،      .( 5002 دنات، را باه ارمغاان آورد )   یتمساوول  ها، انسانیت و برای اجتماع، فعالیت و برای محیط، برای سازمان تواند یکه م

رهبار نشاان    یتن مساوول هستند که برای ایجاد یک فضای فكری و معنوی در محیط کار، به عناوا  ییها رهبری اخالقی، رهبری قابل اعتماد همگی نشانگر روش

هاای   یات ظرفمحیط کار سالم، محیطی است که در آن کارکنان، نیروی محرکه اصلی سازمان هستند فرآیناد رهباری معناوی    (. 5006 ،)مارکوییز شوند یداده م

ر گااه ساازمان بخواهاد در دنیاای     . ها گاذارد  یما در اختیاار ساازمان    ،شود ینمی توانایی انسانی که از آن استفاده کامل  سرچشمهبالقوه را برای بهره برداری از 

 .( 5001 گیبونح،) پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهد، این نیروی بالقوه را بایستی مهار کرده و مورد استفاده قرار داد

 تیمی کار مفهوم
 کار طریق از را ممكن نتایج بهترین و کرده آشكار و ییشناسا را خود کارکنان استعدادهای بهترین تا دهد می اجازه ها سازمان مدیران به تیمی فعالیت

 به قبال که هایی مهارت کشو در را مدیران و شود می کار محل در افراد میان جدید روابط ایجاد به منجر تیمی کار تشویق و توسعه. بخشند تحقق مشارکتی

 دستیابی در کارآمد کاری های تیم اهمیت از موفق های سازمان امروزه،. رساند یم یاری نبودند، مشاهده قابل شغل شرح قالب در و شغلی وظایو انجام واسطه

 برقراری نیازمند ها آن رهبران و موفق های تیم اعضای. هستند مطلع خوبی به سازمانی های فعالیت سودمندی افزایش و ها هزینه کاهش همچون اهدافی به

 از مناسب استفاده برای تالش و مثبت نحوی به تغییر پذیرش برای آمادگی خالقیت، امور، در شتاقانهم و کامل مشارکت و همكاری یكدیگر، با مؤثر ارتباط

 هدفی به رسیدن برای یكدیگر با را مشابهی وظایو بتوانند افراد که است هایی راه شامل تیمی کار تشویق و توسعه. باشند می تیمی روح مداوم تجدید و منابع

 با. دهند بهبود را تیم و خود عملكرد نهایت در و داده کاهش را یكدیگر اشتباهات بتوانند تا کند می کمک تیم عضو از یک هر به اه مهارت این. دهند انجام

 تیم اعضای از یک هر بنابراین، است، مشكل بسیار تیم در کردن کار شود، تیم نابودی به منجر است ممكن که تضادهایی و مخالو نظرات علت به حال، این

 (.1314)افجه،  باشند هم به نزدیک نظرات دارای موردی هر در که کنند ایجاد کاملی تیم بتوانند تا بوده تیمی کار ضروری های مهارت تمرین یازمندن
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 سبک یتوضع نشان داد که . یافته هاپرداخت سینا بوعلی دانشگاه کارکنان کارتیمی در معنوی رهبری سبک نقش بررسیبه  ی( در پژوهش1312)قنبری 

 کارتیمی و معنوی رهبری سبک بین. بود( 3) متوسط حد در آنان تیمی کار میزان و( 3)  متوسط حد از باالتر سینا بوعلی دانشگاه کارکنان معنوی رهبری

 .دارند را کارتیمی بینی پیش قدرت تعهد و بازخورد دوستی، نوع های مولفه که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج. شد مشاهده معنادار و مثبت رابطه کارکنان

 های یافتهیافته ها حاصل نشان داد که  .پرداختقروه  درمان و بهداشت شبكه کارکنان تیمی رفتار بر رهبری سبک اثر بررسیبه  ی( در پژوهش1313) محمدی

 رگرسیون تحلیل نتایج. دارد وجود کارگران تیم رفتار و عملگرا رهبری و تحولی رهبری رهبری سبک دو بین داری معنی و مثبت رابطه که دهد می نشان ما

 داری معنی ارتباط. دهند می تشكیل% 17570 با معادل واریانسی کارگران تیم در برای عملگرا رهبری و تحولی رهبری رهبری سبک دو این که دهد می نشان

 .باشد ازمانس در رهبر نقش اهمیت از حاکی که دارد وجود کارگران تیم رفتار و رهبری سبک و بین

 

 روش تحقیق

 کارکنان کل شامل پژوهش این آماری جامعه. است بوده پیمایشی –توصیفی ها، داده آوری جمع نحوه نظر از و کاربردی هدف، لحاظ از تحقیق این نوع

 فرهنگی، میراث کل رگزینی ادارهواحد کا رسمی آمار اساس بر. باشد می 1316 سال دربوشهر  استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 نمونه حجم برآورد فرمول از استفاده با تحقیق این در .باشد می نفر( 37 ، زن134 مرد) 171 با برابر کارکنان کل تعداد ،بوشهر استان گردشگری و دستی صنایع

 نمونه، انتخاب برای. شد محاسبه نفر 118 برابر نمونه حجم درصد، 2 خطای احتمال با درصد 12 اطمینان سطح در نفر 171 آماری جامعه حجم با کوکران

 . شد استفاده ساده تصادفی گیری نمونه روش از آماری جامعه پراکندگی و وسعت عدم به توجه با تحقیق این در که دارد، وجود مختلفی های روش

)چشم مؤلفه  6گویه می باشد. این پرسشنامه دارای  51شتمل بر م و همكاران رهبری معنوی فرایپرسشنامه  :(5002)رهبری معنوی فرای ( پرسشنامه 1

و بازخورد عملكرد  30تا  57ی تعهد سازمان، 56تا  51یسازمان ، درك50تا  15، ایمان سازمانی 11تا  6 سوال نوع دوستیعشق به  ،2تا  1انداز سازمانی سوال 

 .باشد یم( 2؛ کامال موافقم؛4؛موافقم،3؛ نه موافقم نه مخالو،5؛ مخالفم،1)کامال مخالفم، كرتیل اسیپرسشنامه بر اساس مق نیا باشد. می (32تا  31سوال 

 کرونباخ یآلفا سنج پایایی آزمون از استفاده با هم قیتحق نیا در. است آمده بدست/ 88 کرونباخ یآلفا آزمون با (5002) فرای توسط پرسشنامه نیا ییایپا

 بدست آمد. 86/0 پرسشنامه کل برای آن نتایج که نمودیم محاسبه را پرسشنامه ییایپا

 خرده 8 و گویه 45 از که است شده ساخته( 5001) گموئندن و هوگل توسط تیمی کار پرسشنامه(:5001) گموئندن و هوگل تیمی کار پرسشنامه( 5

 مشارکت توازن ،(16 و 12 ،14 ،13 های سوال) مكاریه ،(15 و 11 ،10 ،1 های سوال) هماهنگی ،(8 و 7 ،6 ،2 ،4 ،3 ،5 ،1 های سوال) ارتباطات مقیاس

 ،33 ،31 های سوال) تعارض ،(30 و 51 ،58 ،57 ،52 های سوال) گیری تصمیم ،(54 و 53 ،55 ،51 های سوال) گذاری هدف ،(50 و 11 ،18 ،17 های سوال)

 .است شده تشكیل( 45 و 41 ،40 ،31 ،38 ،36 های سوال) همبستگی ،(32 و 34

 

 ایافته ه

استان بوشههر   یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکارکنان اداره کل م تیمی کاربر  رانیمد یمعنو یسبک رهبر: اصلی فرضیه 

 دارد. یمعنادار ریتاث

 

 تیمی کاربر  رانیمد یمعنو یسبک رهبرخالصه مدل تاثیر  1جدول 

R R
2

 

 
R

2 

تنظیم شده
 

 خطای برآورد

255/0 575/0 562/0 27/6 
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 تیمی کاربر  رانیمد یمعنو یسبک رهبرنتایج تحلیل واریانس تاثیر  5جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مربعات df مجموع مربعات مدل

21/1101 رگرسیون  1 21/1101  

52/55  0001/0  
17/2020 باقیمانده  117 17/52  

71/6160 کل  112 - 

 

مندرج استان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکار تیمی کارکنان اداره کل م و رانیمد یمعنو یسبک رهبرنتایج رگرسیون دو متغیری بین 

استان  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیبر کار تیمی کارکنان اداره کل م رانیمد یمعنو یسبک رهبردر جداول فوق نشان می دهد که 

R= 574/0دارد.با توجه به مقدار ( تاثیر معناداری  >0001/0Pدر سطح ) =53/44Fبوشهر
2

درصد از  4/57 رانیمد یمعنو یسبک رهبرنیز می توان گفت که  

 را تبیین  می کند.استان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکارکنان اداره کل م کار تیمی متغیر واریانح

 

 ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده    2جدول 

 مدل

 استاندارد نشده ضریب
ضریب 

استاندارد شده 
Beta 

t 
 سطح

 معنی داری 

B  خطای

 استاندارد

55/110 مقدار ثابت  66/10  - 25/10  0001/0  

521/0  رانیمد یمعنو یسبک رهبر  075/0  255/0  62/6  0001/0  

 

بر کار تیمی کارکنان اداره  رانیمد یمعنو یسبک رهبرن گفت که با توجه به مقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده )بتا( می توا 3اساس داده های جدول  بر

معنا که هر چقدر سبک  نیبه ا( می باشد  >0001/0Pدارای اثر مثبت و معنی داری در سطح )استان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل م

 .ارتقاء می یابد زیکارکنان ن کارتیمیتر شود،  یدر سازمان معنو یرهبر

 

 نتیجه گیریبحث و 

 راثیبر کار تیمی کارکنان اداره کل م رانیمد یمعنو یسبک رهبرکه  استفاده شد که نتایج نشان داد رگرسیون تحلیلاز  فرضیهپاسخگویی به  منظور  به

R= 574/0ر با توجه به مقدا ( تاثیر معناداری دارد. >0001/0Pدر سطح ) =53/44F استان بوشهر یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ
2

نیز می توان گفت که  

           را تبییناستان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکارکنان اداره کل م کار تیمی متغیر درصد از واریانح 4/57 رانیمد یمعنو یسبک رهبر

 راثیبر کار تیمی کارکنان اداره کل م رانیمد یمعنو یسبک رهبربا توجه به مقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده )بتا( می توان گفت که  می کند.

در  یمعنا که هر چقدر سبک رهبر نیبه ا( می باشد  >0001/0Pدارای اثر مثبت و معنی داری در سطح )استان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ

 .ارتقاء می یابد زیکارکنان ن کارتیمیتر شود،  یسازمان معنو

 رسد می نظر به امروزه که دهد می نشان فوق فرضیه تبیین و بررسی. است آمده دست به( 1312) و قنبری( 1313) محمدیتحقیقات  در اه یافته این با مشابه

 و بخش امید و ایمان معنا، با کاری جستجوی در آنان کنند می جستجو را کار در مادی های پاداش از فراتر چیزی کنند می فعالیت که کجا هر در کارکنان

 پرورش و هدفمند معنا، با کاری یافتن پی در که هستند رو روبه ای، بالنده و یافته رشد کارکنان با ها سازمان. هستند شان زندگی ساختن متعادل واستارخ

 دار هدف و معنا با کننده، ارضاء کارشان که است کارکنانی تجربه کنندة توصیو کار، در معنویت واقع در. هستند هایی ویژگی چنین با کاری های محیط

 سودمند دالیل. بود خواهد اساسی موضوعات از یكی معنویت و است کار محیط در گیری شكل حال در بنیادی تغییرات که ندارد وجود تردیدی هیچ .است
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 معنا با توام کار دورنمای دیگری و دارد مدیریتی رفتار بر معنویت که است تأثیری آنها از یكی. دارند وجود مدیریت و معنویت رابطه بررسی برای بسیاری

 در معنا جستجوی در افراد. دهد می تغییر را کار ماهیت معنویت،. است سازمان و کارکنان مدیریت برای بسیاری مزایای دارای کار، در معنویت ایجاد. است

 دست به از فراتر شوندکه هماهنگ هدفی و بصیرت با و زنندب پیوند معنویشان زندگی با را کاریشان زندگی که هستند راهی دنبال به آنها هستند، کارشان

. شوند مرتبط زندگیشان، جوانب همه در متعال خداوند با که دهد می اجازه آنها به و سازد می نیرومند کارشان در را افراد معنویت. است پول آوردن

 نقشی هیچ که بودند دهندگانی دستور مدیران دوره، یک در. است شده دگرگون نیز کارکنان و مدیران بین ارتباط است کرده تغییر کار ماهیت که گونه همان

 معنویت، از برخورداری با. کنند می کمک همكارانشان برای هدف و معنا خلق به که هستند راهنماهایی مدیران امروزه. نداشتند کارکنان شخصی بالندگی در

 یک یا باطن رضایت و خاطر آرامش به توانند می مهمتر آن از بلكه بخشند، بهبود خود سازمان یا کار محیط در را کار تیمی تنها نه توانست خواهند مدیران

 ماهیت در تغییر. شوند برخوردار باطن رضایت و شادی این از نیز همكارشان دوستان و دوست همكاران تا آورند فراهم را محیطی و یابند دست طوالنی شادی

 آشكار و شناسایی را خود کارکنان استعدادهای بهترین تا دهد می اجازه ها سازمان مدیران به تیمی فعالیت.  است شده سازمانها ماهیت در تغییر به منجر کار

 و شود می کار محل در افراد میان جدید روابط ایجاد به منجر تیمی کار تشویق و توسعه. بخشند تحقق مشارکتی کار طریق از را ممكن نتایج بهترین و کرده

 از موفق های سازمان امروزه،. رساند می یاری نبودند، مشاهده قابل شغل شرح قالب در و شغلی وظایو انجام واسطه به قبال که هایی مهارت کشو در را دیرانم

 های تیم اعضای. هستند مطلع خوبی به سازمانی های فعالیت سودمندی افزایش و ها هزینه کاهش همچون اهدافی به دستیابی در کارآمد کاری های تیم اهمیت

 نحوی به تغییر پذیرش برای آمادگی خالقیت، امور، در مشتاقانه و کامل مشارکت و همكاری یكدیگر، با مؤثر ارتباط برقراری نیازمند ها آن رهبران و موفق

 .باشند می تیمی روح مداوم تجدید و منابع از مناسب استفاده برای تالش و مثبت
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of managers' spiritual leadership style on teamwork of 

employees of the Bureau of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Bushehr Province. The statistical 

population of this study was 171 employees of the General Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts and 

Tourism of Bushehr Province in 1396, among which based on Cochran formula and 118 simple random 

sampling method, were selected as the statistical sample. The type of this research is purposeful, applied and in 

terms of data collection, descriptive-survey. For data collection, the Fayyah Spiritual Leadership Questionnaire 

(2005) and Hoagle and Gemünden teamwork (2001) were used. In analyzing data, regression analysis methods 

were used. The findings showed that the spiritual leadership style of the managers has a significant effect on the 

teamwork of the staff of the Bureau of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Bushehr province, 

meaning that the more leadership style in the organization becomes more spiritual, the better the team work of 

the staff will be. The overall result of the research showed that promotion of the spiritual leadership style of 

managers can greatly contribute to the team work of the staff of the Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts 

and Tourism of Bushehr province. 

Key Words: Spiritual Leadership Leadership, Teamwork, Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Bushehr 

Province. 


