
 Quarterly of Research on Educational های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهش

Leadership and Management

Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 2, No. 7, Spring 2016 95تا  57، ص 95، بهار 7سال دوم، شماره 

 یشناختروان یو قراردادهاادراک از رهبری معنوی 

 1سالمت سازمانی با 

 3بدری شاه طالبی، 2فرحناز خدری

 51/20/01تاریخ پذیرش:    51/52/09تاریخ دریافت: 

 چکیده
با سالمت سازمانی  یشناختروان یو قراردادهاادراک از رهبری معنوی  پژوهش حاضر باهدف رابطه بین

 هجامع همبستگی انجام شد. از نوعروش توصیفی  به 03-09تحصیلی  در سال شهرنیشاهمعلمان مقطع ابتدایی 

 تعداد بااز این  داد که لینفر تشک 992به تعداد  شهرنیشاهاین پژوهش را کلیه معلمان مقطع ابتدایی  آماری

در شرکت  ینفر برا 029 با حجممتناسب  یاطبقهتصادفی  یریگنمونهروش  و به استفاده از فرمول کوکران

، (0221) و همکارانسه پرسشنامه رهبری معنوی فرای ، اطالعات یآورجمعد. ابزار انتخاب شدن پژوهش

بر ( 5002) و همکارانسالمت سازمانی هوی  و پرسشنامه( 5001راسئو ) یشناختروانقراردادهای  پرسشنامه

 آماری از نمونه نفر چند و استاد راهنمالیکرت بود که روایی صوری آن به تأیید  یادرجهپنج طیف اساس

مه آلفای کرونباخ استفاده شد. این ضریب برای پرسشنا بیاز ضر یریگاندازهپایایی ابزار  منظوربهرسید. 

محاسبه  21/2سالمت سازمانی  و پرسشنامه 22/2 یشناختروانپرسشنامه قراردادهای ، 02/2رهبری معنوی 

 و انحراف نیانگیم، درصد، امل فراوانیش) یفیتوص آمارسطح  دو در پژوهش یهاافتهی لیوتحلهیتجز گردید.

 ( انجامندگانهچ ونیو رگرستحلیل واریانس  آزمون، )شامل ضریب همبستگی پیرسون یاستنباط آمار ( ومعیار

ایمان به کار ، (r=695/2و  p<2/ 25سازمانی ) اندازچشمنشان داد که بین ابعاد  آمدهدستبه یهاافتهیگردید. 

(25 /2>p  193/2و =r) ،یدوستنوعبه  عشق (2/ 25>p  435/2و  =r) ،( 2/ 25احساس معناداری>p  و

390/2 =r) ،عضویت سازمانی (2/ 25>p  496/2و =r) ،تعهد ( 2/ 25سازمانی>p  162/2و =r )یورو بهره 

 یتبادل یشناختروان بین قرارداد نیهمچن ( رابطه معنادار وجود دارد.r=631/2و  p<2/ 25با سالمت سازمانی )

                                                           

 .ستااز دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان(  یآموزشکارشناسی ارشد رشته مدیریت  نامهانیپابرگرفته از  مقاله نیا .1

 .دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان( ،رشته مدیریت آموزشی آموختهدانش .5
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(25 /2>p  635/2و=rو ) ارتباطی با یشناختروان قرارداد ( 2/ 25سالمت سازمانی>p  953/2و=r رابطه )

یت رهبری معنوی سه مؤلفه عضو یهامؤلفهنشان داد از بین  گامبهگامرگرسیون  جینتا وجود داشت. معنادار

تبادلی  یشناختروانؤلفه قراردادهای سالمت سازمانی و م ینیبشیپتوانایی  اندازو چشم یوربهره، سازمانی

به  ا توجهبنظرات پاسخگویان  نیب داشتند. را سالمت سازمانی ینیبشیپتوانایی  یشناخترواناز قراردادهای 

برحسب جنس و سطح  یشناختروانرهبری معنوی و قراردادهای  متغیر دموگرافیک در یهایژگیو

وجود  سن تفاوت معنادار سالمت سازمانی برحسب جنس و ریمتغ در وجود داشت. داریمعنتحصیالت تفاوت 

 داشت.

  یشناختروانقراردادهای سازمانی،  سالمت، رهبری معنوی، ادراککلیدی:  یهاواژه

 مقدمه

 دانمواجهنهادهای آموزشی با محیط رقابت جهانی  خصوصبه هاسازمان حاضر کهدر عصر 

نیروی  ،دارند ازینکاری  یهاتیخالقو  یاهشیربه تغییرات  محیط نیدر ابرای موفقیت  و

 هاروشسال ادامه  هادهامروزی را مجبور کرده است که بعد از  یهاسازمان، رقابتی جهانی

 یثباتیبجدید کاری را در پیش بگیرند تا با  یهاسبکروش و ، کاری ثابت خود یهاهیروو 

با  ییراستاهم منظوربه هاانسازم(. اکثر 0223، 1گجسل و همکاران)نسبی همسو باشد. 

و با شجاعت و  اندکردهتوجه خود را معطوف به رهبران سازمانی ، تغییرات و تحوالت

 رهبری با چراکه، جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی در درون سازمان دارند

ا ا یباور به خد، حقیقت، ورود مفاهیمی همچون اخالق درواقعدارد.  سروکارایجاد تغییر 

و اقدامات مدیریتی و  هاپژوهشو ... به  یدوستنوع، معناجویی در کار، نیروی برتر

ایی ضی) نامندیمکه آن را معنویت  دیدی داردهمه حکـایت از ظهور پارادایم ج، وکارکسب

 (.5324، و همکاران

یت فتا حد زیادی به کی هاسازمانموفقیت یا شکست ( معتقدند 5302معمارزاده و صانعی )

اص خ ییهایژگیوبستگی دارد. رهبران جهت نیل به اهداف سازمان از فنون و  هاآنرهبری 

از  یاژهیوبرخی دیگر رفتارهای ، هستند یفردمنحصربه؛ برخی دارای صفات رندیگیمبهره 

                                                           

1. Geijsel & et al 
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 هایشپژوه تاکنون .وابسته است هاآنبه پیروان  نیز موفقیت برخی، دهندیمخود بروز 

ذهنی و عاطفی رهبران صورت گرفته ولی موضوعی ، فیزیکی یهایژگیو رددر مومختلفی 

سوی خود جلب کرده ویژگی رهبران معنوی  را بهتوجهات زیادی  اخیر یهادر سالکه 

را به ارمغان  یو سازمانجستن به معنویت سالمت فردی  با توسل توانیمو اینکه چگونه  است

کل  یک عنوانبهتا با کارمندان  شودیمعنویت باعث (. پدیده م0226، 1مائرلی آورد )فرای و

ه آنان ب از سازمانعضوی  عنوانبهفقط  کهنیانه کنند، را درک  هاآن عملکرد و رفتار کنند

به رهبرانی نیاز دارند که به بعد دیگری از زندگی انسانی که فراتر از روابط  هاسازمان بنگرند.

 مداخله در امور به یجابه هاتیموقعرهبرانی که در توجه کنند. ، پیرو است –عادی رهبر 

اقدام  یجاهباعمال محدودیت به استقالل؛  یجابهکنترل به اعتماد؛  یجابهبصیرت بخشی؛ 

کابدس و )کوراک کا کنندیممطرح نمودن خود به فروتنی تأکید  یجابهو  یرسازیتصوبه 

 (.0220 ،2همکاران

 اندازشمچحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده از در این میان نقش رهبران معنوی ت

، عالتا کارکنانی ف است بشردوستانه یهاارزشفرهنگی بر اساس  یهانهیزممعنوی و ایجاد 

(. بر اساس 0222، فرای و همکاران) .کنندرا تربیت  زهیباانگخشنود و ، باال یوربهرهدارای 

اشاره شده  هاآنتعددی است که در ادامه به ( رهبری معنوی دارای ابعاد م0221) یفرانظر 

 است.

باشند و در حرکت به سمت ایجاد  اندازچشمباید دارای  حتماًرهبران معنوی . اندازچشم

(. به واقعیت وضع موجود 0226، بایشوبدهند )یمرهبران معنوی سه کار انجام ، اندازچشم

با  رهبر معنوی درواقع. کنندیم راستاهم اندازچشمزمینه را برای تحقق ، گذارندیماحترام 

ر د یاگونهبهاز آینده سازمان ایجاد کرده و  یاندازچشمخود  فردمنحصربه یهایژگیو

سازمان ایمان آورند و به آینده سازمان  اندازچشمکه آنان به تحقق  کندیمکارکنان نفوذ 

؛ دهندیمزایش تالش بیشتر اف یرارا بانگیزه درونی کارکنان  بیترتنیابهامید داشته باشند. 

مشترک برای کارکنان موجبات  یهاارزشو  اندازچشمبنابراین رهبران معنوی با ایجاد 

                                                           

1. Matherly 

2. Kurak Kakabdse 
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سالمتی  ،سطح رفاه زیستی تیدرنهاتیمی و سازمانی آنان را فراهم کرده که ، توانمندی فردی

 (.5302، گیوریان) افتیو تندرستی کارکنان افزایش خواهد 

 ،یک موضوع مهم در ادبیات رهبری شناخته شده است عنوانبه اندازچشم 5022در دهه 

 توسعه تکنولوژی و یهاچرخهشدن  ترکوتاه، زیرا رهبران به دلیل رقابت شدید جهانی

بیشتر  ملزم توجه، در حال منسوخ شدن هستند سرعتبهرقابت  واسطهبهکه  ییهایاستراتژ

را  هاآن یهاآرمانمقصد واحدهای سازمان و  اندازچشم. هستند هاسازماننسبت به آینده 

صویری به ت اندازچشم .کندیمو امید و ایمان را تشویق  دهدیمبه کارها معنا ، کندیممنعکس 

دارد ره اشا یاندهیآاز آینده به همراه تفسیری روشن از چرایی تالش افراد برای خلق چنین 

سازمانی را در جهت مشخص متمرکز  یهاتیلفعا اندازچشم(. 0255، فرای و همکاران)

 یریگشکلو بعد از  شودیمآغاز  سؤالفرآیندی است که با چهار  اندازچشم. ایجاد کندیم

اند تا بتو کندیمسازمان را مشخص  یهاارزشو  تیمأموررهبران به کمک پیروان خود ، آن

 (.0225، 1استراتژی خاصی در پیش گیرند )ویس

 توانیمرا  اندازچشم. استنی متغیری کلیدی در فرآیند تحول سازمانی سازما اندازچشم

مدل ذهنی از آینده مطلوب سازمان تعریف کرد که بر اساس منطقی استوار قرار  عنوانبه

آن  ریأثتمناسبی ایجاد شود  اندازچشم. زمانی که گرددیمداشته و موجب تحریک کارکنان 

گاهی بر اساس دید اندازچشم معموالًارکنان خواهد بود. بیشتر از دیدگاه فردی ک مراتببه

و اجباری در پذیرش آن نیست و با خطاب قراردادن عواطف و  گرددیممشترک ایجاد 

ود از خ العادهفوقکه عملکردی  شودیماحساسات افراد در قلب آنان نفوذ کرده و موجب 

المی ارتباطات ک توانندیمحس کنند را  اندازچشمنشان دهند. چنانچه کارکنان با تمام وجود 

 (0220، کوراک کاکابدس و همکارانباشند )خوبی با هم داشته 

 است که اغلب با نیکوکاری مترادف است و یاواژه یدوستنوععشق به . یدوستنوععشق به 

تشکر و قدردانی از خود و ، خیرخواهی، نیکوکاری، نظیر وفاداری ییهاارزشاز طریق 

 ،عبارت است از: حس تمامیت یدوستنوع. در رهبری عشق به گرددیمن دیگران نمایا

                                                           

1. Veisse 
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دلواپسی و قدردانی از خود و ، توجه و مراقبه واسطهبهو خوشبختی  یبهروز، هماهنگی

هم علم پزشکی و هم علم ، مزایای عاطفی عظیمی دارد یدوستنوعدیگران. عشق به 

ر غلبه بر چهار گروه عمده از عواطف د تواندیمقدردانی که عشق  ریتأثبه  شناسیروان

ترس: شامل دلهره -5از: اندعبارت( که 10222اسنایدر و اینگرام)مخرب داشته باشد پرداخته 

 -3بخل و تنفر. ، جسارت، ناخشنودی، عصبانیت: شامل خصومت -0، و نگرانی و دلواپسی

ر منجاحساس گناه به خودکشی ، افسردگی، احساس شکست: شامل مواردی چون یاس

 تکبر.، خودبینی، خودخواهی، یداورشیپغرور: شامل -9.گرددیم

همه این عواطف مخرب از ترس از دست دادن چیزی که برای فرد ارزشمند است به 

ی برای و اساس آوردیمبنابراین عشق مبنایی را برای از بین بردن ترس فراهم ؛ دیآیموجود 

قه به دیگران همچنین باعث وفاداری و تعهد . عشق توجه و عالاست بخشامیالتهمه عواطف 

، رتمنافعی چون مس، بقای معنوی، یدوستنوعبه  عشق .شودیمبه افراد و شبکه اجتماعی 

االی ب یوربهرهصلح و صفا را برای فرد به دنبال داشته که خود منجر به تعهد و ، آرامش

، 2رومین) استیران و مد هاسازمانکه هدف بیشتر  گرددیمسازمانی و کاهش استرس 

5044.) 

ین تعریف کرده است: اطمینان و یق صورتنیبدلغت وبستر ایمان را  فرهنگ. ایمان به کار

، ان. در حقیقت ایمشودینمبه چیزهایی که آرزویش را داریم و اعتماد به چیزهایی که دیده 

و مادی  فیزیکیاعتقاد و باور راسخ به چیزی که برای اثباتش برهانی وجود ندارد و شواهد 

با وجود ایمان در مورد هدفی  افراد (.30222، دسی و رایاناست )وجودش را ثابت نکرده 

. شوندیمو روبر هامخالفتبا ، کنندیمکه دارند و چگونگی دستیابی به آن بصیرت پیدا 

 هتا اهدافشان را به دست آورند زمانی که افراد ایمان ب کنندیمرا تحمل  هارنجو  هایسخت

یش شخصی خود پ یهاارزشو فراتر از  کنندیمرا تمرین  یدارشتنیخوکار داشته باشند 

در دستیابی به اهداف سازمان تحمل و پشتکار بهترین و بیشترین تالش فردی را  روندیم

                                                           

1. Snyder & Ingram 

2. Romin 

3Desi & Rayan 
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توان بالقوه خود را به حداکثرمی رسانند و با تمام قوا برای موفقیت سازمان در تالش ، دارند

 هستند.

ه کار همراه است. ایمان ب یابیدستقابلوسیع اما ، ن به کار با تعیین اهداف چالش آورایما

تا جایی که فرد در جهت  کندیماعتقاد راسخ و اعتماد را به عملکرد کاری فرد اضافه 

 کندیممدل رهبری معنوی مطرح ، کندیمسازمان بیشترین تالش را  اندازچشمدستیابی به 

رزو آ هاآنو در  داردیمآینده نگه  انتظارچشماعضا را ، سازمان اندازچشمکه ایمان به کار و 

درونی برای تالش بیشتر فراهم  یزهیانگو از این طریق  آوردیمو انتظار مثبت به وجود 

 (.0225، 1فیرهولم) .کندیم

یک جنبه اساسی معنویت در کار شامل یک حس عمیق معنا و مقصود در . معناداری در کار

که چگونه کارکنان در کار  کندیمار است. این بعد از معنویت در محیط کار مشخص ک

همچنین بیان معنویت در کار شامل این فرض است ، در سطح فردی تعامل دارند شانروزمره

ارد که د ییهاتیفعالتمایل و عالیقی برای مبادرت به انجام ، که هر فردی انگیزش درونی

 (.0222، 2آشموس و دوچنبخشد )یمخودش و دیگران معنای بیشتری به زندگی 

یک بعد اساسی دیگر از معنویت در محیط کار شامل احساس نوعی پیوند . عضویت سازمانی

(. این بعد از معنویت در محیط کار 0223، فرایاست )و احساس همبستگی عمیق با دیگران 

کارکنان و همکاران داللت  بین تعامالتو بر  دهدیمدر سطح گروهی از رفتار انسانی رخ 

دارد. همبستگی در محیط کار مبتنی بر این باور است که افراد یکدیگر را در پیوند با هم 

بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد. این سطح  کهنیاو  دانندیم

 یهاروهگنان در احساسی و معنوی بین کارک، از معنویت در محیط کار شامل ارتباطات ذهنی

 (.0223، 3میلیمان و همکاران) استکاری 

یک جنبه اساسی دیگر از معنویت در محیط کار تعهد سازمانی است. تعهد . تعهد سازمانی

عهد بستن ، نداشتنگاه، تیمار داشتن، به عهده گرفتن، در لغت به معنای گردن گرفتن کاری

                                                           

1. Fairholm 

2. Ashmos & Duchon 

3. Miliman 
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(. تعهد سازمانی را نیرو و توانی 10226)کوهن(. 5325، معیناست )و پیمان بستن به کار رفته 

و  رفتار، در راستای یک یا چند هدف کندیمکه افراد را ملزم و موظف  اندکردهتعریف 

 (.0226، کوهن وکنند )مربوط به هم ایفا  یهاکنش

وفاداری و ، رهبران معنوی با ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان باعث احساس هویت

که فرد سازمان را معرف  آورندیمو حالتی را به وجود  شوندیمسازمان وابستگی آنان به 

که کارکنان  شودیمو آرزوی ماندن در سازمان را دارد. لذا این امر باعث  داندیمخود 

مشکل سازمان را مشکل خود بدانند و در جهت حل مشکالت سازمان گام بردارند و 

از این طریق باعث افزایش مشارکت ، باشند اشتهداعتماد  هاآناگر مدیران به  تیدرنها

 (.5302، گیوریان و همکارانشود )یمکارکنان در سازمان 

سطح مدیریتی و نحوه نگرش افراد به ، بسته به حوزه موضوعی یوربهرهواژه . یوربهره

اشکال مختلفی دارد. عمده این تعاریف در دو حوزه علم مدیریت و اقتصاد ، موضوعات

از  یامونهنتعاریف ذیل ، شودیمبا تعارفی انتزاعی و فلسفی تعریف  یوررهبهاست. گاهی 

 تعاریف بکار رفته در متون علمی مختلف ذکر شده است.

به این معناست که تا چه حد از منابع  یوربهره، برنوالک معتقد است در محیط تولید

که مهم است: اول این . این تعریف دارای دو ویژگیمیاداشتهتولیدات خوبی  مورداستفاده

 یورهرهبرابطه بسیار نزدیکی با نحوه استفاده و در دسترس بودن منابع دارد و دوم  یوربهره

 منظوربهه ک افتیدستبه این نتیجه مهم  توانیمبنابراین ؛ با ایجاد ارزش رابطه دارد شدتبه

. است یورهرهبوجود ضایعات مخالف  چراکهباید ضایعات حذف گردد.  یوربهرهبهبود 

، نیالوادانند )یمرا نسبت برون داد واقعی منابع مورد انتظار  یوربهرهسینگ و اسکات 

را یک فرهنگ و یک نگرش عقالنی  یوربهرهایران  یوربهرهملی  سازمان (.5320، احمدی

ندگی برای دستیابی به ز هاتیفعالکردن  ترهوشمندانهکه هدف آن  داندیمبه کار و زندگی 

 (.5302، اعرابیاست ) تریتعالهتر و ب

                                                           

1. Kohen 
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 تواندیمکه رهبری معنوی  کنندیم( بیان 0220) 1از سوی دیگر فرناندو و همکارانش

را با اهداف سازمان بیشتر همراه نماید.  هاآنافزایش داده و  شدتبهکارکنان را  یهازهیانگ

ان ری و هدایت کارکنرهب یوهیش نیتریمتعال، همچنین بیان شده است که رهبری معنوی

 اشدهیچیپهنوز این مفهوم به خاطر ماهیت ، با وجود مطالعات زیاد در زمینه رهبری .است

که از میان پیروان به  رسدیمدر وهله اول به نظر  العادهخارقمبهم مانده است. عالئم رهبران 

یک  انعنوبهرهبری »در کتاب خود تحت عنوان  2ماکس دی پری کهیطوربهوجود آید 

توصیف  ،این موضوع را بیان کرده است. همچنین او اضافه کرد که اولین مسئولیت رهبر «هنر

و تبیین واقعیت است و آخرین آن سپاس از پیروان است که در میان این دو رهبر باید یک 

 کندیمخدمتگزار و وامدار باشد که ماکس دی پری این را تحت عنوان رهبری معنوی بیان 

 .(0226، 3اسکول بایشوپ و)

مشارکت دادن ، خدمتگزاری رهبری یهامدلدرواقع نهضت رهبری معنوی شامل 

 ،و بر اساس فلسفه رهبری خدمتگزار بنا نهاده شده است استآنان  یتوانمندسازکارکنان و 

ردی و توسعه ف، دیدگاه کلی نسبت به کار، نوعی رهبری که بر ارائه خدمت به دیگران

رهبران معنوی  درواقع(. 40220، کاکابوس و کوزین) تأکید دارد.مشترک  یریگمیتصم

ه و ویژگی عمد عنوانبهو این سه عامل  دهندیماشتیاق و نتایج کار خودشان را بروز ، ایمان

 .(0226، بایشوپ و اسکول)نهاد رهبری معنوی است 

نسجام ا رهبری معنوی بر اساس این فرضیه استوار است که پیروان بایستی هماهنگی و 

رهبر را  راتیتأثو نیازهای پیروان را درک کنند و  هازهیانگرهبران باید ، الزم را داشته باشند

رار ق موردسنجش اندبردهتا حدی که پیروان از کارآمدی رهبر در زندگی خود بهره  توانیم

 .(0229 5، لرد و بروانداد )

                                                           

1. Fernando & et al 

2. Max D. Perry 

3. Bishop & School 

4. Kakabadse & kouzmin 

5. Lord & Brown 
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کل است که بر منافع شخصی شاز رهبری  ییهامدل کنار گذاشتنرهبری معنوی مستلزم 

 ثروت و، قدرت ازجملهشخصی  یهاارزشپیشین رهبری معنوی بر  یهامدل، اندگرفته

 هاآن، کنندیمشخصی را رد  یهاارزشرهبران معنوی  کهنیاداشتند. عالوه بر  دیتأکپرستیژ 

وی ن معندارند. رهبرا دیتأکآزادی و عدالت ، اخالقی از قبیل صداقت درستی یهاارزشبر 

و میان  آورندیمهویت اخالقی پیروان خود را جال داده و تعهد عمیقی را در آنان به وجود 

 کنندیمانعکاس اخالقی درونی و بیرونی کار و روابط اجتماعی کارکنان پیوند برقرار 

 (0252، 1کراسمن)

 :هستندزیر  یهایژگیواین رهبران معنوی دارای 

 متوسل شدن به خدا نتعریف اهداف الهی برای پیروا -

 احساس مسئولیت در مقابل خدا -

 افراد خداشناس فقطنهتوانایی نفوذ بر همه افراد  -

 (0220، 2لورن ورثخداوند )فرامین  بر اساسکار  -

با  یاگستردهالبته باید توجه داشت که چنین رهبرانی در ایفای نقش خود تعامالت 

طفی و معنوی نیاز دارند تا سازمانی معنوی عا یهامهارتدیگران داشته و بیش از سایرین با 

 (5326 ،عابدی جعفری و رستگار) ایجاد کرده و توسعه معنوی پیروان خود را موجب گردند.

یکی از عوامل سازمانی مهم که متأثر از سبک رهبری است روابط بین افراد درون  

 ،. از دید سیمزمهمی چون انتظارات است یهاسازه رندهیدربرگاین روابط ، استسازمان 

و سازمان در طول روابط  هاآنکه  کندیممجموعه انتظارات هر یک از کارکنان که مشخص 

 قراردادهای، کاری قرار است به یکدیگر چه چیز بدهند و چه چیزی از هم دریافت کنند

 .شودیمنامیده  یشناختروان

در همکاری افراد اما ، استسازمان  و اگرچه قراردادهای رسمی آغازگر تعامل فرد 

 عنوانبه 3. بارنادشودینمقراردادهای رسمی محدود  در قالبسازمانی تنها  یهاچارچوب

                                                           

1. Krasman 

2. Louren Worth 

3. Barnad 
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ضمن بیان اهمیت ساختارها و روابط ، دانش مدیریت یحوزهیکی از نخستین نویسندگان 

ابعاد غیررسمی را باعث ، و اجتماعی یشناختروان یهازانندهیانگغیررسمی و نیز سایر 

(. بر این اساس جهت فهم 5320، 1)اسکات داندیمگی و تمایل افراد برای انجام کارها همبست

ر این مبنا اکتفا نمود. ب هاسازمانتنها به ابعاد رسمی  توانینمبهتر الگوی تعامل فرد و سازمان 

( معتقدند که 5020) 4( و روسو5040) 3کاتر، (5062) 2چون آرگریس ینظرانصاحب

ین آنچه ا بلکه، شودینمرسمی خالصه  قرارداد سازمان تنها در و ان افرادچارچوب تعامل می

ورای قراردادهای رسمی است. این ، دینمایمالگوی تعامل و تعهدات طرفینی را معین 

 یرابطه ترقیدقجهت تبیین ، گرددیماطالق  یشناختروانچارچوب تعاملی که به آن قرارداد 

وها و الگ یشناختروان. قراردادهای شودیم کار گرفتهبسازمان با کارکنان متبوعشان 

 و حدودکه بر آن اساس افراد انتظارات  دهدیمذهنی را برای افراد شکل  یهاوارهطرح

 یناختشروان. بر این مبنا نوع قراردادهای کنندیمتعامل خود با سازمان را تعریف و تحدید 

 ،و نیز شکست و یا تغییر در آن قراردادها دینمایمایجاد  هاسازمانو الگویی که میان افراد و 

 ،اثراتی در رفتارها و نگرش افراد به همراه دارد، تحلیل خرد و چه کالن سازمانی در سطحچه 

 خودیخودبه توانندینم، یک مدل ذهنی هستند ازآنجاکه یشناختروانقراردادهای 

 منجر به هاآنکه  شودیمر افراد ذهنی سبب اقداماتی د یهاوارهطرحباشند.  نیآفرارزش

قراردادها در ذهن افراد  ازآنجاکه درواقع. گرددیمبرای سازمان  نیآفرارزشرفتارهای 

ان رفتار و نگرش کارکن ینهییآ خود را در هاآنرضایت از  عدم ایشکل گرفته و رضایت 

اهمیت  هاآنبر  یناختشروانشناسایی این ابعاد نحوه تأثیرگذاری قراردادهای ، دهندیمنشان 

 .ابدییمبیشتری 

ذهنی افراد  یهاچرخهاز باورها و انتظارات است که در  یامجموعه یشناختروانقرارداد 

 عنوانبه. چرا کندیمروزآمد و مداوم مانند مالک یا معیار ارزیابی عمل ، فعال صورتبه

ند در صحنه ذهن افراد حاضر باش توانندیممالک یا معیار به این دلیل که این انتظارات دائم 

                                                           

1. Scott 

2. Argyris 

3. Cutter 

4. Rousseau 
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به ، شودیمسازمان گرفته  یطورکلبهو بر اساس هر تصمیم و عملی که توسط مدیران و یا 

فرد برآورده شدن انتظارات را هشدار بدهند. اگر کارکنان احساس کنند که قرارداد 

ر خود را د یهاتیمسئولاست و سازمان تعهدات و  برقرارو سازمان  هاآنبین  یشناختروان

سازمانی  -تعهد سازمانی و رفتارهای مدنی، سطح رضایت شغلی، داندیمقبال آنان پاسخگو 

 و هاآناما در مقابل اگر کارکنان احساس کنند که قرارداد روانی بین ؛ رودیمباال  هاآن

 ،غلیطبیعی با افت رضایت ش طوربه، سازمان از طرف سازمان نفی و زیر پا گذاشته شده است

، 1)اندرسون و شالک شوندیمتعهد سازمانی و تمایل به رفتارهای شهروندی سازمانی مواجه 

مواجه گردد.  تهدید با سالمت سازمانی نیز انتظار داشت توانیمحالت  نیدر ا(. 5002

ترش گس و ارتقاء و با آنسازگاری  و خود طیدر محسازمان  یو بقاسالمت سازمانی به دوام 

سازمانی است ، سالم سازمان (.5342، عالقه بندکند )یمی سازش بیشتر اشاره برا توانایی خود

در ود خ ییو شکوفابه رشد  بلکه، دهدیمحیات خویش ادامه  خود به طیدر مح فقطنهکه 

از ادامه دهد. وضعیت مطلوب سالمت یک سازمان به مفهومی فراتر  طوالنی زمانمدت

اشاره  ادوامب نسبتاًاز خصایص  یامجموعه و بهداشته آن سازمان داللت  مدتکوتاه یاثربخش

 درازمدتدر  بلکه، ماندیمخود پایدار  طیدر مح تنهانهبه این معنا که سازمان  کندیم

 دبقای خو یرا براالزم  یهاییتوانا، سازگار شده محیط خود کافی با اندازهبهقادراست 

 نیقیبهست پیوسته اثربخش نی طوربهکه  یسازمان دهد. و گسترش کردهپیوسته ایجاد  طوربه

سازمان سالم جایی ، (. ازنظر جامعه0220، 2میسکل )هوی و نیست برخوردارسالمت نیز  از

. کنندیمو به کارکردن در این محل افتخار  ندیآیماست که افراد با عالقه به محل کارشان 

و  یساالرستهیشا، علقت، امنیت، روانی، در حقیقت سالمتی سازمان از لحاظ فیزیکی

و  هاآن یهاتیقابلتخصص و شخصیت ذینفعان و رشد دادن به ، به دانایی یگذارارزش

 ریأثتدر اثربخشی رفتار هر سیستمی ، انجام وظایف عمل شده از سوی فراسیستم های خود

 باعث، را بهبود بخشد کاری روابط تواندیم(. سالمت سازمانی 5326، بسزایی دارد )جاهد

، هانآاعضاء را شناسایی نماید تا با استفاده از  یاستعدادها، فزایش اثربخشی کارکنان گرددا

                                                           

1. Anderson & Shalk 

2. Hoy & miskel 
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دلپذیر  یطیمح جادیااهداف سازمانی به شکل مطلوبی تحقق پیدا کند. سالمت سازمانی سبب 

 اهد شدخوبه اهداف سازمانی  یابیو دستروحیه سازندگی  باال رفتن، کوشش و برای کار

 آموزشی یهاسازمان، مسائل انسانی در عرصهپیشرو  یهاسازماناز  یکی (.2153، 1لنچیونی)

 تیترب وافراد برای مشاغل آینده  یسازآماده، منابع انسانی و توسعههستند که رسالت رشد 

آموزشی بر  یهاسازماننیروی انسانی ماهر و متخصص را بر عهده دارند. اهمیت نقش 

 رونیااز شوندیمدرواقع موتور توسعه جوامع محسوب  اهآن چراکهپوشیده نیست  کسچیه

. ستابسیار مهم  هاآننحوه روابط بین افراد و سالمت سازمانی ، هاسازمانسبک رهبری این 

رهبری متناسب با تغییرات روز  یهاسبکعلیرغم این موضوع هنوز در برخی از این نهادها 

رهبری  یهاو سبک تیمعنو .ستینروز تحوالت جامعه ام یو پاسخگو افتهیرنییتغجوامع 

 وروابط بین افراد  تواندیماست که  ینهاد آموزشمغفول در این  یهاجنبهمعنوی یکی از 

پژوهشگر در پژوهش حاضر به دنبال آن است که به  رونیازا. کندسازمان را متأثر  سالمت

و داخته سازمانی پر با سالمت یشناختروان یو قراردادهابررسی رابطه سبکی رهبری معنوی 

 یهاو قراردادرا جهت ارتقاء سالمت سازمانی با عنایت به سبک رهبری معنوی  ییراهکارها

شابهی م های، پژوهشابطه با تبیین رابطه متغیرهای پژوهشر در ارائه نماید. یشناختروان

 با پژوهش حاضر در ارتباط هستند ینوعبهکه  ییهاپژوهش ازجملهصورت نگرفته است. 

 زیر اشاره کرد. یهاپژوهشبه  توانیم

 این کارکنان از نفر 063 مطالعه با، شرکت ظریف مصور در( 5320) باللی دهکردی

 تعهد قشن به توجه با شهروندی رفتارهای با ارتباطی و تبادلی روانی قرارداد رابطه، سازمان

 قراردادهای بین هک داد نشان نتایج .دادند قرار یموردبررس را شغلی رضایت و سازمانی

 و کفاشپور .دارد وجود معنادار و( 309/2) مثبت رابطه شهروندی رفتار و یشناختروان

 تعهد و اعتماد بر یشناختروان قراردادهای ریتأث به یپژوهش مقاله یک در( 5302) همکارانش

 نشان پژوهش این در آنان. پرداختند مشهد شهر در( عج) قائم بیمارستان پرستاران سازمانی

 را ودخ تعهد باشند داشته باور یشناختروان قراردادهای اجرای به پرستاران زمانی که دادند

                                                           

1. Lencioni 
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 ازمانیس تعهد تنهانه که کندیم روشنپژوهش  این. بخشید خواهند بهبود بیمارستان به

 ریتأث نیز یسازمان اعتماد بلکه است هاآن در مثبت یشناختروان فضای ایجاد درگرو کارکنان

 تواندیم کارکنان سازمانی تعهد ازآنجاکه، طرفی از. بخشدیم فزونی تعهد برای را فضا نای

 به انمدیر است الزم، لذا باشد مؤثر موجود منابع از بهینه استفاده و خدمات کیفیت بر

، یریگمیتصم در مشارکت، رفاهی امکانات نیتأم مانند سازمانی تعهد بر مؤثر یهامؤلفه

 .نمایند بیشتری توجه غیره و شغلی یسازیغن، مناسب ارتباط برقراری

 معنوی رهبری رابطه عنوان تحت پژوهشی یمقاله در (5302) خزایی و شجاعی یهاافتهی

 که داد شانن قزوین پزشکی علوم دانشگاه یهادانشکده کارکنان کاری زندگی کیفیت با

 در ویتعض، کار به ایمان، یدوستنوع به عشق، سازمانی اندازچشم) معنوی رهبری ابعاد بین

 ولی اردد وجود معناداری رابطه کاری زندگی کیفیت با (یوربهره و سازمانی تعهد، سازمان

( 5305) فیضی و قالوندی. نداشت وجود آماری معنادار رابطه کاری کیفیت و معناداری بین

 اب آن یرابطه و مدیران معنوی رهبری یهایژگیو مطالعه عنوان با پژوهشی مقاله یک در

 در یتعضو یهایژگیو دادند نشان (ارومیه دانشگاه کارکنان موردی مطالعه) شغلی رضایت

 اداریمعن و مثبت طوربه توانندیم عملکرد بازخورد و سازمانی اندازچشم، معناداری، سازمان

 مقاله یک در، (0220) سانداول مارتینو، سوزا .کنند ینیبشیپ را شغلی رضایت یهامؤلفه

 ینتأم یهاروش یواسطهبه قانونی و یشناختروان قراردادهای ساخت بررسی به پژوهشی

 انسانی و اخالقی یهاارزش به کارفرما که زمانی که نمودند بیان و پرداختند انسانی منابع

 شاهدهم کاری محیط در بهتر را یشناختروان قراردادهای به پایبندی تواندیم دهدیم اهمیت

 .پردازدیم خود کار به باالتری انگیزه با کار نیروی آن دنبال به و دنمای

 نگونجیری توسط کنیا زنان در معنوی رهبری از ییهادرس عنوان با که پژوهشی در

 عدالت که داد نشان شد انجام کنندهمشارکت 56 روی بر مصاحبه یلهیوسبه( 0252)

 حقیقت در و دارد مثبتی ریتأث کنیایی زنان نگرش روی بر معنوی رهبری سبک و اجتماعی

 عدالت احساس بگیرد قرار موردتوجه بیشتر سازمان در آن ابعاد و معنوی رهبری چه هر

، حرکت، امید افزایش باعث مسئله این بر عالوه. بود خواهد بیشتر زنان بین در اجتماعی

 نقش تحقیقی در، (0252) همکاران و ماتهیجیز. شد خواهد هاآن موفقیت به تمایل و انگیزه
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 داد ننشاپژوهش  این نتایج، کردند بررسی را یشناختروان قراردادهای در آینده اندازچشم

 عامل همچنین و است یشناختروان قرارداد تحقق با ارتباط در آینده اندازچشم که

 .است کارمند تعهد و یشناختروان قرارداد تحقق کنندهلیتعد

 مطرح فرضیه این گردید انجام( 0252) پارزیفالوهاکانین توسط که دیگریپژوهش  در

 که تاس عاطفی تعهد با ارتباط در مثبت طوربه یشناختروان قرارداد اجرای درک که بود

 ارتباط در یشناختروان قرارداد نیز و شودیم کارکنان سوی از، سازمان ترک کاهش به منجر

 قرارداد یزن و شودیم کارکنان سوی از، انسازم ترک کاهش به منجر که است عاطفی تعهد با

 رقرارب کاری تعهد واسطهبه، روابط این و است نیز روان سالمت با ارتباط در یشناختروان

 .است

 خصوصی بانک یک در ارشد سطح مدیر 02 روی بر پژوهشی در، (0255) هسانجافری

 رب یشناختروان هایدقراردا نقض از کارکنان ادراک تأثیر بررسی به نویدهل شمال در

 داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج. هاستپرداخت اعتماد و سازمانی شهروندی رفتارهای

 عتمادا و سازمانی شهروندی رفتارهای یامالحظهقابل طوربه یشناختروان قرارداد نقض که

 با ار داعتما و شهروندی رفتارهای تواندیم قراردادها نقض ادراک و کندیم ینیبشیپ را

 .دهدیم قرار تأثیر تحت را هاآن شغلی عملکرد خود نوبهبه عامل این که کند مواجه خطر

 در ادامه بیان شده است: کلی پژوهش یهاهیفرض

 سالمت سازمانی رابطه وجود دارد بین ادراک از رهبری معنوی با -5 

 وجود دارد سالمت سازمانی رابطه با یشناختروانبین ادراک از قراردادهای  -0

 پژوهش از قرار زیر است: جزئی یهاهیفرض

 یمعنادار ،به کار مانیا، یدوستنوعبه  عشق، سازمانی اندازچشمبین ابعاد رهبری معنوی ) – 5

 سالمت سازمانی رابطه وجود دارد. ( بایورو بهرهسازمانی  تعهد، سازمانی تیعضو، در کار

د سازمانی رابطه وجو سالمت ( بایارابطه، بادلیت) یشناختروانبین ابعاد قراردادهای  -0

 دارد.

 رابطه وجود دارد یشناختروانبین رهبری معنوی و قراردادهای  -3

 سالمت سازمانی را داراست. ینیبشیپابعاد رهبری معنوی توان  -9
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 سالمت سازمانی را داراست. ینیبشیپتوان  یشناختروان یابعاد قراردادها -1

 

 روش پژوهش

 هجامع .استهدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی  ازنظرن پژوهش ای

 ن بهاصفها شهرنیشاه وپرورشآموزشآماری در پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان ابتدایی 

کوکران  فرمول حجم نمونهنمونه بر اساس  حاضر حجم در پژوهش .استنفر  992تعداد 

 یابقهطحاضر تصادفی  در پژوهش یریگنمونهروش  نیهمچن گرفته شدند. نظر درنفر ( 029)

معلم زن برای  561معلم مرد و  30ترتیب  نیبد برحسب جنسیت بوده است. با حجممتناسب 

 در پژوهش حاضر سه پرسشنامه به شرح مورداستفاده ابزار شرکت در پژوهش انتخاب شدند.

 در سال و همکارانتوسط فرای پرسشنامه  نیا پرسشنامه رهبری معنوی: -الف زیر بوده است:

بر ، رهبری معنوی در ابعاد سؤال 33پرسشنامه دارای  نیا شده است. میو تنظ یطراح 0221

 در جدولمخالفم مطابق  ( کامال5ًو )موافقم  ( کامال1ًاز )لیکرت  یادرجهپنجطیف  اساس
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نامه پرسش-ب شده است. یگذارنمرهمعکوس  04پرسشنامه گویه  نیدر ا .است( 3-3)

 6 امهاز پرسشنبا استفاده  یشناختروانبه قراردادهای  یبندیپا :یشناختروانقراردادهای 

 یامبادله یشناختروان یقراردادهابه  یبندیپا 3تا  5 سؤال شد. دهی( سنج5001راسئو ) یسؤال

 یشناختروانبه قراردادهای  یبندیپا 6تا  9 سؤال قرارمی دهد و را موردسنجشیا سوداگرانه 

( 1موافقم= کامالً) یادرجهپنجابزار یک مقیاس  نیا قرارمی دهد. را موردسنجش یارابطه

حاضر  هشوپژ در پرسشنامه سالمت سازمانی:-ج .کندیم ( استفاده5مخالفم= کامالًتا )

 و همکاران یاستاندارد هو از پرسشنامهدرباره سالمت سازمانی  هادادهجهت گردآوری 

، موافقم یتا حدود موافقم، موافقم کامالً) یادرجهپنج فیدر ط السؤ 99از ( که 5002)

شده است استفاده  لی( تشک1، 9، 3، 0، 5) یهانمرهترتیب با  ( بهمخالفم کامالً، مخالفم نسبتاً

توایی نیازی به بررسی روایی مح هاپرسشنامه استاندارد بودنتوجه به  با حاضر در پژوهش شد.

نه نمو نفر از چند و راهنما استاد دییتأصوری ابزارهای پژوهش به  روایی اما؛ نبوده است

 ،رهبری معنوی یهاپرسشنامهآماری رسید. همچنین ضرایب پایایی کل برای هر یک از 

 منظوربهبه دست آمد. ، 21/2، 22/2و  02/2سالمت سازمانی ، یشناختروانقراردادهای 

 ، رسونیپهمبستگی  بی( ضرالفشامل  استنباطی آماراطالعات نیز از  لیوتحلهیتجز

 ( آزمون تحلیل واریانس چند راهه استفاده شد.ج، (گامبهگامچندگانه ) ونی( رگرسب

 هاافتهی

 : بین ادراک از رهبری معنوی با سالمت سازمانی رابطه وجود دارد.5فرضیه اصلی 

 ضریب همبستگی بین ادراک از رهبری معنوی با سالمت سازمانی .1جدول 
 سالمت سازمانی                                                        متغیر مالک

 شاخص آماری

 نیبشیپمتغیر 
 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 225/2 653/2 423/2** رهبری معنوی

11 /1>p 
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ی مت سازمانضریب همبستگی بین رهبری معنوی و سال دهدیمنشان  5جدول  یهاافتهی

رابطه  (r=423/2) یسازمانیعنی بین ادراک از رهبری معنوی با سالمت ؛ است داریمعن

درصد واریانس رهبری معنوی و  3/65( 0r) نییتعوجود دارد. بر اساس ضریب  داریمعن

بین ادراک از رهبری  کهنیامبنی بر  5سالمت سازمانی مشترک بوده است. لذا فرضیه اصلی 

 .گرددیمتأیید ، مت سازمانی رابطه وجود داردمعنوی با سال

 با سالمت سازمانی رابطه وجود دارد. یشناختروان: بین ادراک از قراردادهای 0فرضیه اصلی 

 و سالمت سازمانی یشناختروانضریب همبستگی بین قراردادهای  .2جدول 
 سالمت سازمانی                                                                متغیر مالک

 شاخص آماری 

 نیبشیپمتغیر 
 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 225/2 316/2 104/2** یشناختروانقراردادهای 

11 /1>p 

و  یشناختروانضریب همبستگی بین قراردادهای  دهدیمنشان  0جدول  یهاافتهی

و سالمت سازمانی  یشناختروانقراردادهای  یعنی بین؛ است داریمعنسالمت سازمانی 

(104/2=r)  نییتعوجود دارد. بر اساس ضریب  داریمعنرابطه (0r )6/31  درصد واریانس

مبنی بر  0و سالمت سازمانی مشترک بوده است. لذا فرضیه اصلی  یشناختروانقراردادهای 

ید تأی، ی رابطه وجود داردبا سالمت سازمان یشناختروانبین ادراک از قراردادهای  کهنیا

 .گرددیم

، به کار ایمان، یدوستنوعبه  عشق، سازمانی اندازچشمابعاد رهبری معنوی ) نیب فرضیه اول:

با سالمت سازمانی رابطه  (یورو بهرهسازمانی  تعهد، عضویت سازمانی، در کار یمعنادار

 وجود دارد.
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 ن با سالمت سازمانیضریب همبستگی بین رهبری معنوی و ابعاد آ .3جدول 

 سالمت سازمانی                                                                      متغیر مالک

 شاخص آماری 

 نیبشیپمتغیر 
 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 225/2 653/2 423/2** رهبری معنوی

 225/2 955/2 695/2** اندازچشم

 220/2 001/2 193/2** به کارایمان 

 225/2 139/2 435/2** یدوستنوععشق به 

 225/2 500/2 390/2** احساس معناداری

 225/2 116/2 496/2** عضویت سازمانی

 225/2 303/2 162/2** تعهد سازمانی

 225/2 923/2 631/2** یوربهره

 11 /1>p 

رهبری معنوی و ابعاد آن ضریب همبستگی بین  دهدیمنشان  3جدول  یهاافتهی

عهد ت، عضویت سازمانی، و احساس معناداری یدوستنوععشق به ، ایمان به کار، اندازچشم)

یعنی بین رهبری معنوی و سالمت ؛ است داریمعن( با سالمت سازمانی یوربهرهسازمانی و 

درصد  3/65( 0r) نییتعوجود دارد. بر اساس ضریب  داریمعنرابطه  (r=423/2) یسازمان

 کهنیاواریانس رهبری معنوی و سالمت سازمانی مشترک بوده است. لذا فرضیه اول مبنی بر 

و احساس  یدوستنوععشق به ، ایمان به کار، اندازچشمبین رهبری معنوی و ابعاد آن )

با سالمت سازمانی رابطه وجود  (یوربهرهتعهد سازمانی و ، عضویت سازمانی، معناداری

 .گرددیمتأیید ، دارد

رابطه  ( با سالمت سازمانییاو رابطه)تبادلی  یشناختروانفرضیه دوم: بین ابعاد قراردادهای 

 وجود دارد.
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 و ابعاد آن با سالمت سازمانی یشناختروانضریب همبستگی بین قراردادهای  .4جدول 

 سالمت سازمانی متغیر مالک

 شاخص آماری 

 نیبشیپمتغیر 
 سطح معناداری ب همبستگیمجذور ضری ضریب همبستگی

 225/2 316/2 104/2** یشناختروانقراردادهای 

 225/2 302/2 635/2** تبادلی یشناختروانقراردادهای 

 225/2 542/2 953/2** ارتباطی یشناختروانقراردادهای 

11 /1>p 

عاد و اب یشناختروانضریب همبستگی بین قراردادهای  دهدیمنشان  9جدول  یهاافتهی

 ارتباطی( با سالمت سازمانی یشناختروانقراردادهای ، تبادلی یشناختروانآن )قراردادهای 

رابطه  (r=104/2و سالمت سازمانی ) یشناختروانیعنی بین قراردادهای ؛ است داریمعن

درصد واریانس قراردادهای  6/31( 0r) نییتعوجود دارد. بر اساس ضریب  داریمعن

بین ابعاد  هکنیاازمانی مشترک بوده است. لذا فرضیه دوم مبنی بر و سالمت س یشناختروان

ید تأی، ( با سالمت سازمانی رابطه وجود داردیاو رابطه)تبادلی  یشناختروانقراردادهای 

 .گرددیم

 رابطه وجود دارد. یشناختروانفرضیه سوم: بین رهبری معنوی و قراردادهای 

 یشناخترواننوی و قراردادهای ضریب همبستگی بین رهبری مع -5جدول 
 یشناختروانقراردادهای  متغیر مالک

 شاخص آماری 

 نیبشیپمتغیر 
 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 225/2 953/2 693/2** رهبری معنوی

11 /1>p 

ضریب همبستگی بین رهبری معنوی و قراردادهای  دهدیمنشان  1جدول  یهاافتهی

 (r=693/2) یشناختروانیعنی بین رهبری معنوی و قراردادهای ؛ است داریمعن یختشناروان

درصد واریانس رهبری معنوی  3/95( 0r) نییتعوجود دارد. بر اساس ضریب  داریمعنرابطه 
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ن رهبری بی کهنیامشترک بوده است. لذا فرضیه سوم مبنی بر  یشناختروانو قراردادهای 

 .گرددیمتأیید ، رابطه وجود دارد یشناختنروامعنوی و قراردادهای 

 سالمت سازمانی را دارد. ینیبشیپفرضیه چهارم: ابعاد رهبری معنوی توان 

 رهبری معنوی با سالمت سازمانی یهامؤلفهجدول ضریب همبستگی چندگانه  .6جدول 
 شاخص آماری

 

 

 متغیر مالک

 نیبشیپ ریمتغ

ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

مجذور 

ضریب 

تگی همبس

 چندگانه

 بیمجذور ضر

همبستگی 

چندگانه 

 شدهلیتعد

ضریب 

F 

سطح 

 معناداری

نی
زما

سا
ت 

الم
س

 

گام 

 اول
 225/2 913/505 903/2 904/2 421/2 بعد عضویت سازمانی

 گام

 دوم

 بعد عضویت سازمانی

 یوربهرهبعد 
410/2 146/2 160/2 413/20 225/2 

گام 

 سوم

 بعد عضویت سازمانی

 یوربهرهبعد 

 اندازشمچ

401/2 633/2 609/2 964/60 225/2 

11/1>p 

در رگرسیون  موردمطالعهاز بین متغیرهای  دهدیمنشان  6جدول  یهاافتهی کهیطوربه

ام دوم بعد در گ، کننده سالمت سازمانی در گام اول بعد عضویت سازمانی ینیبشیپبهترین 

ی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل از رهبری معنو اندازچشمو در گام سوم بعد  یوربهره

هبری از ر اندازچشمو  یوربهره، ارتباط بین ابعاد عضویت سازمانی گامبهگامرگرسیون 

معنوی با سالمت سازمانی معنادار بوده است. بر این اساس در گام اول ضریب بعد عضویت 

عضویت سازمانی در گام دوم ضرایب ابعاد ، درصد واریانس سالمت سازمانی 4/90سازمانی 

درصد واریانس سالمت سازمانی و در گام سوم ضرایب ابعاد عضویت  6/14 یوربهرهو 

 F. کندیمدرصد واریانس سالمت سازمانی را تبیین  3/63 اندازچشمو  یوربهره، سازمانی

عه به جام میتعمقابلمعنادار بوده است بنابراین رگرسیون  p<25/2در سطح  شدهمشاهده

 .تاسآماری 
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 سالمت سازمانی ینیبشیپجدول ضریب بتا در  .6جدول 

 شاخص آماری

 

 متغیر مالک

 نیبشیپمتغیر 

 یبتاضرایب 

 راستانداردیغ

 بتا خطای معیار

 ضرایب بتای

 استاندارد
 tضریب 

سطح 

 معناداری

نی
زما

سا
ت 

الم
س

 

گام 

 اول
 225/2 205/55 421/2 230/2 312/2 سازمانی تیبعد عضو

 گام

 دوم

 سازمانی تیعضوبعد 

 یوربهرهبعد 

012/2 

590/2 

234/2 

235/2 

122/2 

393/2 

213/4 

465/9 

225/2 

225/2 

 گام

 سوم

 سازمانی تیبعد عضو

 یوربهرهبعد 

 اندازچشم

503/2 

536/2 

541/2 

234/2 

200/2 

292/2 

325/2 

350/2 

022/2 

520/1 

652/9 

333/9 

225/2 

225/2 

225/2 

11/1>p 

اکی از آن است که ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در بعد ح 4در جدول  هاافتهی

ضریب بتا به ازای یک واحد ، واحد افزایش 325/2سالمت سازمانی را ، عضویت سازمانی

واحد افزایش و ضریب بتا به ازای یک  350/2سالمت سازمانی را ، یوربهرهافزایش در بعد 

 .دهدیمواحد افزایش  022/2را  سالمت سازمانی، اندازچشمواحد افزایش در بعد 

 است: ارائهقابلفرضیه چهارم پژوهش به شکل زیر  بینییشپمعادله 

 (541/2) اندازچشم( + 536/2) یوربهره( + 503/2(+ عضویت سازمانی )431/5سالمت سازمانی = )

 سالمت سازمانی  ینیبشیپجدول متغیرهای بیرون معادله در رگرسیون برای  .8جدول 

 ریق ابعاد رهبری معنویاز ط
 سطح معناداری tمقدار  بتا مقیاس 

 گام سوم

 165/2 120/2 292/2 ایمان به کار

 224/2 406/5 541/2 یدوستنوععشق به 

 631/2 946/2 232/2 احساس معناداری

 369/2 055/2 240/2 تعهد سازمانی

10/1>p 
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، یدوستنوععشق به ، مان به کاررابطه ابعاد ای شودیممالحظه  2جدول از  کهیطوربه

 تعهد سازمانی از رهبری معنوی با سالمت سازمانی معنادار نبوده است.، احساس معناداری

 سالمت سازمانی را دارد. ینیبشیپتوان  یشناختروانفرضیه پنجم: ابعاد قراردادهای 

 ا سالمت سازمانیب یشناختروانقراردادهای  یهامؤلفهجدول ضریب همبستگی چندگانه  .1جدول 
 شاخص آماری

 

 

 متغیر مالک

 نیبشیپمتغیر 

ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

مجذور 

ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

مجذور ضریب 

همبستگی 

چندگانه 

 شدهلیتعد

ضریب 

F 

سطح 

 معناداری

سالمت 

 سازمانی

گام 

 اول

بعد قراردادهای 

 تبادلی یشناختروان
635/2 302/2 301/2 230/522 225/2 

11/1>p 

در رگرسیون  موردمطالعهاز بین متغیرهای  دهدیم نشان 0جدول  یهاافتهی کهیطوربه

تبادلی از  یشناختروانکننده سالمت سازمانی در گام اول بعد قراردادهای  ینیبشیپبهترین 

رتباط بین ا گامبهگامبوده است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون  یشناختروانقراردادهای 

 با سالمت سازمانی معنادار یشناختروانتبادلی از قراردادهای  یشناختروانهای بعد قرارداد

درصد  2/30تبادلی  یشناختروانبوده است. بر این اساس در گام اول ضریب بعد قراردادهای 

معنادار بوده  p<25/2در سطح  شدهمشاهده F. کندیمواریانس سالمت سازمانی را تبیین 

 است.

 سالمت سازمانی ینیبشیپدر  ضریب بتا 10جدول 

 شاخص آماری

 

 متغیر مالک

 نیبشیپمتغیر 

ضرایب بتای 

 راستانداردیغ

 خطای معیار بتا

 ضرایب بتای

 استاندارد
ضریب 

t 

سطح 

 معناداری

سالمت 

 سازمانی
 گام اول

بعد قراردادهای 

 تبادلی یشناختروان
350/2 230/2 635/2 220/52 225/2 

11/1>p 
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حاکی از آن است که ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در بعد  52 در جدول هاافتهی

 .دهدیمواحد افزایش  635/2سالمت سازمانی را ، تبادلی یشناختروانقراردادهای 

 است: ارائهقابلفرضیه پنجم پژوهش به شکل زیر  ینیبشیپمعادله 

 (350/2تبادلی ) یشناختروان(+ قراردادهای 155/0سالمت سازمانی = )

ابعاد  قیاز طرسالمت سازمانی  ینیبشیپجدول متغیرهای بیرون معادله در رگرسیون برای  .11جدول 

 یشناختروانقراردادهای 
 سطح معناداری tمقدار  بتا مقیاس 

 013/2 594/5 224/2 ارتباطی یشناختروانقراردادهای  گام اول

10/1>p 

 ارتباطی با یشناخترواند قراردادهای رابطه بع شودیممالحظه  55از جدول  کهیطوربه

 سالمت سازمانی معنادار نبوده است.

 یریگجهینتو بحث 

 یهاافتهی از رهبری معنوی با سالمت سازمانی رابطه وجود دارد. ادراک: بین 5فرضیه اصلی 

یعنی ؛ تاس داریمعنسازمانی  و سالمتضریب همبستگی بین رهبری معنوی  جدول نشان داد

 بر اساس وجود دارد. داریمعن( رابطه r=423/2سازمانی ) و سالمتمعنوی  بین رهبری

سازمانی مشترک بوده  و سالمترهبری معنوی  انسیدرصد وار 3/65(r2ضریب تعیین )

طه از رهبری معنوی با سالمت سازمانی راب ادراکبین  نکهیبر ااست لذا فرضیه اصلی مبنی 

در ( 5322) ییباباخش از پژوهش با نتایج پژوهش این ب جینتا .گرددیم دییتأ وجود دارد

( در زمینه رابطه 5302) ییخزا و یشجاع، سالمت سازمانی رهبری با یهاسبک خصوص

 یهایژگیو در خصوص( 5305) یضیو فقالوندی ، رهبری معنوی با کیفیت زندگی کاری

رهبری معنوی  بین وجود رابطهبر  ی( مبن0252رضایت شغلی ونگون جیری ) رهبری معنوی با

نیز بین سبک رهبری معنوی با سالمت  هاپژوهش نیدر ا، سازمانی همخوانی دارد و سالمت

 اب معناداری وجود داشته است. یرابطهکاری کارکنان  تیفیو کشغلی  تیرضا، سازمانی
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، الم استس یهاسازمان یهایژگیوزندگی کاری از  تیفیو کرضایت شغلی  کهنیاتوجه به 

 همسو است. هاپژوهشاین  جیبا نتاضمنی  طوربهحاضر پژوهش گفت  وانتیملذا 

کارآمدی  حدی که پیروان از تا توانیم رهبر رادر تفسیر این یافته باید گفت تأثیرات 

 معنوی مستلزم کنارگذاشتن یرهبر موردسنجش قرارداد. اندبردهزندگی خود بهره  در رهبر

بر ی پیشین رهبر یهامدل، اندگرفتهشخصی شکل  بر منافعاست که  یاز رهبر ییهامدل

 یهابر ارزشولی رهبران معنوی  تأکید داشتند ثروت، قدرت شخصی ازجمله: یهاارزش

ی رابطه با ارتباط رهبر در تأکید دارند. و عدالت یآزاد، یدرست، صداقت لیاز قباخالقی 

 تیدر موفقمعنویت  یهاشاخص یریکارگبهسازمانی دلیل اصلی برای  و سالمتمعنوی 

 یهاسازمانرهبران در  کرد کهسالمت سازمانی رامی توان چنین بیان  و ازجملهرهبری 

پیروان  را از باالتری ازیامت، کنندیمعادی فعالیت  یهاسازمان نسبت به رهبرانی که در، معنوی

قیت . موفعامل مؤثری برای سالمت سازمان خود باشند اندتوانسته و اندکردهخود دریافت 

: دوم، رهبری پیروان رهبر دراز سه جنبه بررسی کرد: اول: موفقیت  توانیمرهبری را 

 این اساس شخصی. بر یهاجنبهاز  رهبری گروه و سوم موفقیت رهبر رهبر درموفقیت 

در رهبری پیروانش موفق باشد که آنان به سطح رضایت باالیی از  تواندیمهنگامی رهبر 

تار اخالقی متعهدتر گردند و سطح رف ازنظر. مانندیمبه سازمان وفادار باقی ، رهبر خود برسند

 موفقیت رهبر در رهبری یهاشاخصسازمانی پیروان ارتقا یابد. با کمک گرفتن از این 

 هچراک، کندیمعامل نقش مهمی را ایفا  هر چهارگفت که معنویت در  توانیم، پیروانش

تودن دیگران رابطه مستقیمی با سطح رضایت پیروان از همدلی و س، درستی رفتار عادالنه

دالیل وفاداری پیروان به رهبر خود  نیترمهمرهبر دارد و درستی همدلی و ستودن دیگران از 

اخالقی پیروان و باال بردن سطح رفتار سازمانی آنان است. رهبران معنوی نقش مهمی  و تعهد

بر  ارتی رهبران معنوی مانع تمرکز فکری کارکنان. به عبکنندیمسازمان ایفا  یاثربخشرا در 

اخالقی را برای پیروان خود  یهاراهبهترین  کنندیمچیزی غیر از محیط کار شده و سعی 

اعضا تمایل بیشتری به پذیرش مسئولیت داشته و این موجب ، بیابند. در یک محیط معنوی

میان  ن است که تعامل خوبیای انگریب، سازمان سالم تسهیل پذیرش نقش رهبری شده است.

 ودوستانه باز  روابط، مثبت نگرش جادیاسازمانی باعث  سالمت اعضای آن وجود دارد.
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، روابط بین فردی شده و موجب ارتقای کیفیت اهداف و بهبودیکپارچگی سازمانی ، صادقانه

الم س یاامعهج. برای ایجاد شودیمکارکنان و وابستگی شغلی  تعهد، زندگی کاری تیفیک

ر پرورش و تالشگ مبتکر، خالق، مستقل، آزاد ییهاانسانداریم که در آن  ییهاسازماننیاز به 

الم س سازمان .استاجزای ساختار سازمانی  نیترمهمیابند. نیروی انسانی سازنده یکی از 

 افتخار وترتیب افراد احساس غرور  نیبد .دهندیمبه افراد آزادی بیان  در آنجایی است که 

که در آن  آوردیم به وجودرا  بخشلذت سازمان سالم محیطی جذاب و کی، کنندیم

 . رهبران معنوی به زیردستانبخشدیممختلف دریک برنامه ضعیف را بهبود  یهادگاهید

ارکنان ک و کنندیمآنان توجه  هایپیشنهاد عالیق و به، بخشندیمو محبت  و عشقخود امید 

 یالمو سزیردستان محیط کاری شاداب  رونیازا. دهندیمانجام  قایو اشتشور  را با کار خود

 .(0223، سالمت سازمانی را بهتر درک خواهند کرد )فرای و کنندیم را تجربه

 د.دارد با سالمت سازمانی رابطه وجو یشناختروانادراک از قراردادهای  نیب :0 یاصلفرضیه 

 تو سالم یشناخترواناردادهای ضریب همبستگی بین قر جدول نشان داد یهاافتهی

( r:104/2سازمانی ) و سالمت یشناختروانبین قراردادهای  یعنی؛ است داریمعنسازمانی 

واریانس قراردادهای  درصد 6/31(2rضریب تعیین ) بر اساس وجود دارد. داریمعن رابطه

 کهنیا ی برنبین فرضیه اصلی نیز مب لذا سازمانی مشترک بوده است. و سالمت یشناختروان

یج این . نتاگرددیم دییتأ، سازمانی رابطه وجود دارد و سالمت یشناختروانبین قراردادهای 

مارتین و سانداول ، سوزا، (0252هاکانن )پژوهش پارزفال و  جیبا نتا از پژوهشبخش 

( و باللی 5302همکارانش )کفاش پور و ، (0220هو ) –هیوئی فانگ و یانگ ، (0220)

با تعهد سازمانی  یشناختروانقراردادهای  یو اجرادرک  کهنیا ( مبنی بر5320) یدهکرد

 کارکنان رابطه مثبت دارد یمندتیرضا و احساسسالمت روانی  نیو همچنعاطفی  و تعهد

ی سالمت سازمان یهانشانهاز  و تعهد یمندتیرضازیرا احساس  است راستاهمضمنی  طوربه

ه مجموعه گفت: ب توانیمسالمت سازمانی  با یشناخترواندهای رابطه قراردا نییدر تب است.

خدمت قراراست  در طول و سازمان هاآن کندیمانتظارات هریک از کارکنان که مشخص 

 یشناختروان یقراردادها، چیزی از هم دریافت کنند و چهبه یکدیگر چه چیز بدهند 

بنا م نیبر ا .دهدیمی را برای افراد شکل ذهن یهاوارهو طرحقراردادها الگوها  نیا .ندیگویم
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 رییتغ ،شکست، دینمایمایجاد  هاسازمان و الگویی که میان افراد و یشناختروان نوع قرارداد

 هازآنجاکدرواقع ، قراردادها در رفتارها و نگرش کارکنان اثر مستقیم دارد در آنیا نقض 

فتار ر ینهییآ در خود را هاآنضایت از افراد شکل گرفته رضایت یا عدم ر در ذهنقراردادها 

زء جآموزشی که منابع انسانی  یهاسازمان در مسئله نیا، دهدیمنگرش کارکنان نشان  و

اشتن د ازآنجاکه .کندیماست اهمیت بیشتری پیدا  در سازمانمنابع موجود  نیترباارزش

، یزیربرنامه، ه سازمانکارکنان نسبت ب یمندو عالقهتعلق  احساس، در سازماناهداف روشن 

 وفاداری و ترمهم همه از و در سازمان و رهبرانکارکنان  نیاعتماد بوجود ، یسازشفاف

 رونیازاانجام تعهدات دوجانبه بین کارکنان و رهبران همه نمادی از سالمت سازمانی است 

 (5320، مهداد) .ارتقاء دهدسطح سالمت سازمانی را  تواندیم یشناختروانقراردادهای 

، یدوستعنوبه  عشق، ایمان به کار، سازمانی اندازچشم)فرضیه اول: بین ابعاد رهبری معنوی  

( با ادراک از سالمت سازمانی یوربهرهتعهد سازمانی و ، عضویت سازمانی، معناداری در کار

 رابطه وجود دارد.

سازمانی  سالمت ضریب همبستگی بین ابعاد رهبری معنوی با، جدول نشان داد یهاافتهی

د دارد. وجو داریمعنیعنی بین ابعاد رهبری معنوی با سالمت سازمانی رابطه ؛ است داریمعن

درصد  1/92، 3/30، 6/11، 0/50، 9/13، 1/00، 5/95( به ترتیب 2rبر اساس ضریب تعیین )

 ،معناداری در کار، یدوستنوععشق به ، ایمان به کار، سازمانی اندازچشمواریانس بین 

ه مشترک بوده است. لذا فرضیه اول مبنی بر اینک یوربهرهتعهد سازمانی و ، عضویت سازمانی

اداری در معن، ایمان به کار، یدوستنوععشق به ، سازمانی اندازچشم) یمعنوبین ابعاد رهبری 

( با ادراک از سالمت سازمانی رابطه وجود یوربهرهتعهد سازمانی و ، عضویت سازمانی، کار

شجاعی ، (5322)پژوهش بابایی  این بخش از پژوهش با نتایج یهاافتهی. گرددیم دییتأ، ددار

بین  نکهیبر ا( مبنی 0252) یریج( و نگون 5305) یضیو فقالوندی ، (5302خزایی ) و

ت عضوی، به کار مانیا، یدوستنوعبه  عشق، اندازچشمرهبری معنوی ازجمله  یهایژگیو

زندگی کاری و سالمت  تیفیک، با رضایت شغلی یورو بهرهی سازمان تعهد، در سازمان

 .است راستاهم وجود دارد یو معناداررابطه مثبت  سازمانی
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 یراف سازمانی از رهبری معنوی با سالمت سازمانی باید گفت: اندازچشمدر تبیین بعد 

ر دیک تصور ذهنی قوی از وضعیتی است که قرار است ، اندازچشم( معتقد است 0223)

آینده خلق شود. توانایی فکر کردن درباره آینده یا طراحی آینده با تصور و تخیل را 

که سازمان و پیروان بایستی در این مسیر حرکت کنند  ییآنجاآنچه یا ، ندیگویم اندازچشم

ا اهداف سازمانی ب یهاتیفعالکه عملیات و  دهدیمو به کارکنان اطمینان  کندیمرا توصیف 

 یوجوجستتا در  دهندیمدر سازمان به افراد قدرت  اندازهاچشمهند بود. همسو خوا

نند خلق ک خواهندیم آنچهبه همین دلیل چارچوبی برای ، امکانات و حقایق مطلوب باشند

وی ما را به س اندازچشممهم این است که  ینکته. رندیگیمفراهم کرده و راهنمای عمل قرار 

ب با مطلو یندهیآتصویر  یسهیمقا. شودیمر زمان حال تجربه ولی د کندیمآینده هدایت 

. در ندکیمرا فراهم  اندازچشمبرای تبدیل به واقعیت شدن  ازیموردننیروی ، واقعیت امروز

تبیین رابطه بین بعد ایمان به کار از رهبری معنوی با سالمت سازمانی باید اذعان نمود ایمان 

 ،احساس مسئولیت لیقباخالقی از  یهاارزش یریگشکلبه کار در کارکنان باعث 

صی از قبیل شخ یهاارزش. بدین ترتیب کارکنان کمتر بر شودیمو پشتکار  یدارشتنیخو

. با وضع قانون و مقررات شاید بتوان افراد را واداشت به کنندیم دیتأکمقام و قدرت ، پول

 ورد مطلوبی نداشته بلکه از سطحبازخ تنهانهوظایف خود عمل کنند ولی در موارد متعددی 

ثر رساندن که افراد برای به حداک شودیم. در مقابل ایمان به کار باعث ابدییموظیفه نیز تنزل 

توانایی فردی و شغلی خود تالش مداوم داشته باشند و همیشه به دنبال عالی بودن باشند. 

اهداف چالش آور را در ، شندچنانچه رهبران و مدیران سازمانی به کار خود ایمان داشته با

و توانایی القای این  دانندینمسازمان ایجاد کرده و تغییرات را مانعی در راه تحقق اهداف 

 عنوانهبتوسط مدیران  یابیدستقابلحس را به کارکنان دارند. تعیین اهداف چالش آور اما 

نگیزه درونی و ا، معلمان از روی تمایل قلبی گرددیمرهبران واحدهای آموزشی موجب 

 یریگشکلپشتکار در جهت تحقق این اهداف گام بردارند. رهبری معنوی در سازمان باعث 

ه یک نیروی محرک عنوانبه. این امر گرددیماعتقادات معنوی و ایمان به کار در کارکنان 

کار خود را درک ، کارکنان وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام دهند شودیمموجب 

حکیم یک در ت جهیدرنتبه فعالیت خود ادامه دهند.  یمندعالقهو با  کنندساس تعلق اح، کنند
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با سالمت  از رهبری معنوی، یدوستنوعتبیین بعد عشق به  در سازمان سالم نقش داشته باشند.

در  هاانسان همه دییتأمورد ، یک رفتار اجتماعی پسندیده یدوستنوعگفت  توانیمسازمانی 

، احساس سالمت عنوانبه یدوستنوع، هر ملیتی است. در رهبری معنویهر زمان و با 

از طریق اهمیت دادن و قدردانی کردن از خود و دیگران تعریف  جادشدهیارفاه ، همکاری

 .شودیم

 حفظ و توسعه روابط متقابل، فرآیند برقراری، روابط انسانی در یک سازمان آموزشی

یت احساس رضا، نیازهای مختلف فرد و گروه نیأمتبین اعضای سازمان است که از طریق 

ه و کمک کردن ب هاسازماندر  یدوستنوع. رواج عشق به شودیمو سودمندی متقابل ایجاد 

ود اهمیت و سپاسگزاری از کارکنان خ، سایر کارکنان بدون داشتن حس خودپرستی و توجه

ارکنان ن به رشد و توسعه کبه فرد و احترام به شخصیت کارکنا واگذارشدهدر انجام وظایف 

 هایپژوهش. از طرف دیگر پیشینه انجامدیمبه ارتقاء سطح سالمت سازمانی  تیدرنها

رس ت شودیمموجب  یدوستنوعکه عشق به  دهدیمنشان  یدوستنوعمربوط به عشق به 

شکست و گناه را از بین برد. به فرد ، خودخواهی، حسادت، عصبانیت، مربوط به نگرانی

اج . رهبر معنوی با رودهدیمس عضویت و رضایت شغلی و در ارتباط با دیگران بودن احسا

که افراد توجه عمیقی به خود و زندگی  شودیمدر درون سازمان باعث  یدوستنوعفرهنگ 

که  شودیمگذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبی با دیگران برقرار کنند. این امر موجب 

. نندکرهبران به نیازها و عالیق کارکنان خود توجه ، افراد شکل گیرد ارتباطی بین یهاشبکه

، بین معلمان و مدیران همکاری یدوستنوعبا ترویج فرهنگ  تواندیمرهبر معنوی در مدارس 

آن  تبعهباعتماد و وفاداری به یکدیگر را افزایش دهد که ، مهربانی، صبر، قدرشناسی، رفاقت

 تبیین رابطه بعد معناداری در در یابد. مان مدارس هستند ارتقاکه ه هاسازمانسطح سالمت 

گفت معناداری در کار از دیدگاه کارکنان  توانیمکار از رهبری معنوی با سالمت سازمانی 

شناخت بیشتری نسبت به شغل خود داشته باشند و قدرت تحلیل شرایط و  شودیمباعث 

کارکنان را برای پذیرش  تیدرنهاو  ددهیمموقعیت حال و آینده سازمان را افزایش 

رای کارکنان ب شودیم. احساس معنادار بودن کار باعث کندیمباالتر آماده  یهاتیمسئول

با آنچه در  شانیهاآرمانکار و فعالیت خود ارزش و اهمیت قائل باشند و آمال و آرزوها و 
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 ن فرصتی است که افرادبود داریمعنشغل خود در حال انجام دادن هستند تضادی نیابند. 

که  نندکیم. کارکنان احساس کنندیماهداف شغلی مهم و باارزشی را دنبال ، احساس کنند

ی معنادار برا یهاتیفعالاست.  باارزشنیروی آنان  که وقت و کنندیمحرکت  یاجادهدر 

و شوق  انگیزه و شور، اینکه نیرو یجابه کنندیمحرکت و هیجان ایجاد ، کارکنان هدفمندی

 ییهاتیفعال. رندآویممنبعی از نیرو و اشتیاق برای آنان فراهم ، بماند جهینتیبکارکنان ابتر و 

 یزدگدل ،آزردگی، که معنا و مفهومی برای کارکنان نداشته باشند حاصلی جز عدم رضایت

 یریذناپجبرانو نوعی احساس عدم تعلق برای آنان نخواهند داشت که ممکن است ضربات 

ی با که ارتباط تنگاتنگ وپرورشآموزشدر سازمان  خصوصبها پیکره سازمان وارد نماید. ر

منابع انسانی دارد. در تبیین رابطه بین بعد عضویت سازمانی از رهبری معنوی با سالمت 

رهنگی ساختارهای اجتماعی و ف رندهیدربرگگفت عضویت یا تعلق سازمانی  توانیمسازمانی 

. این ویژگی حس درک کردن و قدردانی است که یکی میاگرفتهقرار است که ما در آن 

و درک شدن تا حد زیادی از  درک کردن، . حس قدردانیاستاز نیازهای اساسی انسان 

 هاروهگاز طریق تعامل متقابل اجتماعی و عضویت در  دوجانبهروابط متقابل و ارتباطات 

حس متعلق بودن به آن اجتماع و برای افراد  هاسازمان. عضویت در شودیمناشی 

 ترزرگببخشی از یک جامعه  عنوانبهکه  آوردیمبه یکدیگر را به وجود  ییهایوابستگ

 رازنظکه کارکنان احساس کنند  شودیمارزشمند است. این ویژگی )عضویت( باعث 

همکاران و سازمان دارای کاری مهم هستند و احساس مسئولیت و مشارکت بهتری در 

سازمان داشته باشند. در پژوهش حاضر بعد عضویت از ابعاد رهبری معنوی  یهایریگمیتصم

ی رابطه را داشته و با سالمت سازمان ریتأثنسبت به سایر ابعاد این سبک رهبری بیشترین 

رهبر آموزشی معلمان  عنوانبهاذعان نمود مدیر  توانیماست. پس  کردهمعناداری حاصل 

و از کارهایشان  کندیمدرک  یاستهیشاآنان را به نحو ، دهدیمقرار  موردتوجهخود را 

که خودشان و کارشان برای مدیر و  آوردیماین حس را در معلمان وجود  کندیمقدردانی 

و  دانندیمخود را عضوی از مدرسه  رونیازادیگر همکاران مدرسه مهم و ارزشمند است. 

 ،. احساس اطمیناندهدیمه افراد روحیه برای این عضویت ارزش قائل هستند. عضویت ب

ان و مسئولیت متقابل را بین همکار کندیمهمدردی و دوستی را بین معلمان تقویت ، اعتماد
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 .گرددیممنجر ، استبه سالمت سازمانی که در پژوهش حاضر مدرسه  جهیدرنت. کندیمزیاد 

مانی باید گفت تعهد ساز تبیین بعد تعهد سازمانی از رهبری معنوی با سالمت سازمانی در

که  ردآویمو وابستگی فرد به سازمان است و حالتی در فرد به وجود  شاخصی از وفاداری

و آرزوی باقی ماندن در سازمان را دارد. ادبیات  داندیمسازمان را معرف خود ، فرد

عهد ت، استتعهد سازمانی دارای سه جنبه  دهدیممربوط به تعهد سازمانی نشان  هایپژوهش

عاطفی بیانگر وابستگی عاطفی کارمند به سازمان خود است. شاخصی از وفاداری فرد نسبت 

به سازمان و اینکه فرد تمایل زیادی دارد در آن سازمان بماند. در چنین وضعیتی فرد کار 

. کندیمو حتی فراتر از شرح وظایفش در سازمان عمل  دهدیمانجام  یخوببهخود را 

یی افراد عملکرد باال شودیمو اهداف سازمان باعث  هاارزشارکنان به وابستگی عاطفی ک

زیرا به حقوق  دهدیمشخص به کار خود در سازمان ادامه ، از خود نشان دهند. تعهد مستمر

که نیاز  رسدیمو مزایای آن سازمان نیاز دارد. فرد بر اساس تحلیل هزینه و فایده به این نتیجه 

در تعهد مستمر کارمند عملکرد شغلی متوسطی دارد. در تعهد تکلیفی ، دارد در سازمان بماند

ازمان باید در س کندیم. به دلیل اینکه احساس ماندیمفرد از روی الزام و ضرورت در سازمان 

 تواندیمنسازمانی  چیه . در تعهد تکلیفی فرد عملکرد پایینی دارد.ماندیمدر سازمان ، بماند

عضاء و کارکنان و سازمان نسبت به آن نوعی تعهد داشته باشند و در موفق شود مگر اینکه ا

جهت تحقق اهداف آن تالش کنند. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی باالتر هستند در 

عهد و رهبران آموزشی باید ت عنوانبه. مدیران کنندیمتحقق اهداف سازمانی تالش بیشتری 

ازمان حفظ کرده و آن را پرورش دهند. پژوهش پایداری خود و کارکنان را نسبت به س

 تنهاهنخود تعهد بیشتری دارند  یمدرسهحاضر بیانگر این است که معلمانی که نسبت به 

وب یک محیط کاری خ عنوانبهبلکه از آن با دوستان و دیگران ، آرزوی باقی ماندن را دارند

 رسه را مشکالت و مسائل. چنین معلمانی مشکالت و مسائل مدکنندیمو مطلوب صحبت 

 هاآنخاص خود درصدد رفع  یهامهارتاستعدادها و  یریکارگبهخود تلقی کرده. با 

هداف در تحقق ا هاشکست. معلمانی که دارای تعهد هستند حتی با وجود موانع و ندیآیبرم

 ،. معلمان متعهد دارای احساسات مثبتی برای شغل خود هستندورزندیمشغلی خود اصرار 

منطبق بر تعهد خود را گسترش دهند. این امر باعث رضایت شغلی  یهادگاهید کنندیمسعی 
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ار و خود را متعهد به ادامه ک کندیموابستگی پیدا  شانمدرسهبه  مرورزمانبه. شودیمآنان 

 در .دابییماز این طریق سالمت سازمانی مدرسه نیز ارتقا  جهیدرنت. دانندیمدر آن مدرسه 

: با توجه به گفت توانیماز رهبری معنوی با سالمت سازمانی  یوربهرهرابطه بین بعد تبیین 

عبارت است از استفاده بهینه از منابع  یوربهره، یوربهرهمربوط به  هایپژوهشادبیات 

رسیدن به اهداف کارا و اثربخش که در یک چارچوب نظامی ارزشی  منظوربهسازمان 

 ،به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی یوربهرهبود . هدف از بهاست موردقبول

انجام کار است. باید گفت: در  یهانهیهزبا حداقل  تسهیالت و امکانات به طریق علمی

ی از منابع انسان یوربهره، کندیمآموزشی که سیستمی انسان گرایانه را خلق  یهاسازمان

. پرداختن به بعد انسانی است ییهاسازماننین توسعه و رشد چ یهاتیاولوو  هاضرورت

. دیآینم به دستپاداش و امکانات رفاهی ، از طریق افزایش حقوق و مزایا صرفاً، یوربهره

 نیرتمهمهرچند پرداختن به این موارد شرط الزم است ولی کافی نیست. نیروی انسانی 

افزایش انگیزه و بهبود بینش و  منظوربهاست که در اختیار سازمان قرار دارد.  یاهیسرما

. تغییرات اساسی اعمال نمود ستیبایمنگرش آنان در جهت افزایش عملکرد کلی سازمان 

و اولین گام ایجاد اعتماد و ایمان به کار است و اینکه شخص درک  نیترمهمدر این میان 

انی پرورش سازمانی زم یوربهرهمفید خواهد بود.  صد درصد دهدیمکند کاری که انجام 

فردی برسند و نظام آموزش  یوربهرهکه کارکنان سازمان به  شودیمو کاربردی  ابدییم

ن مجموعه بتوانند بی هاآنکارکنان ایجاد کند تا  تکتکجامعی این نگرش و توانمندی را در 

علمی نگرشی و عاطفی خود انسجام و هماهنگی ، ذهنی، اخالقی، جسمی یهایتوانمند

ان . در این میرندیکارگبههماهنگ  یاگونهبهخود را  یهایتوانمند ازآنپسو  ایجاد کنند

نیز بر  خود را بهبود بخشند و نفساعتمادبهتا احساس  کنندیمرهبران معنوی به افراد کمک 

 ار وکاحساس ناتوانی یا درماندگی خود چیره شوند. بدین ترتیب در افراد شور و شوق 

ر آنان بالقوه د یهاتیظرفو انگیزه درونی برای استفاده از نهایت  گرددیمفعالیت ایجاد 

 نحوه تدریس و یادگیری صحیح و پیشرفت، کیفیت کار کهییازآنجا. ابدییمافزایش 

نقاط ضعف و قوت  کنندیمتحصیلی دانش آموزان برای معلمان در اولویت است سعی 

ند. مدیر بکوش هاآناط ضعف و قوت کارکنان را شناسایی کرده و در جهت رفع یا تقویت نق
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ه را و عملکرد معلمان و مدرس کردهرهبری معنوی فضای گفتگو و مباحثه را فراهم  عنوانبه

 لهازجم هاضعفو ترس از آشکار شدن  یاعتمادیبموانع گفتگو را که ، کندیمبیان 

ارکنان د از سایر کصداقت و اعتما، . با ایجاد فضایی مملو از صمیمیتبردیماز بین  هاستآن

. مشارکت ورزند هاضعفو  هایکاستو نظراتشان در جهت رفع  هادهیاتا با بیان  خواهدیم

یک  یهامشخصهترک خدمت و غیبت را که از ، یکارکم، پرداختن به این امر فشار عصبی

 .دینمایمموجبات سالمت سازمانی را فراهم  جهیدرنت، سازمان ناسالم است کاهش داده

رابطه  ( با سالمت سازمانییاو رابطه)تبادلی  یشناختروانضیه دوم: بین ابعاد قراردادهای فر

 وجود دارد.

آن  و ابعاد یشناخترواننشان داد ضریب همبستگی بین قراردادهای  جدول یهاافتهی

و  یتشناخروانیعنی بین قراردادهای ؛ است داریمعنبا سالمت سازمانی  (یارابطه، تبادلی)

 6/31( 0r) نییتعوجود دارد. بر اساس ضریب  داریمعنرابطه  (r=104/2المت سازمانی )س

از سالمت سازمانی مشترک بوده است.  و ادراک یشناخترواندرصد واریانس قراردادهای 

( با یاهو رابط)تبادلی  یشناختروانبین ابعاد قراردادهای  کهنیالذا فرضیه دوم مبنی بر 

بخش از پژوهش با نتایج  نیا جینتا .گرددیمتأیید ، ی رابطه وجود داردسالمت سازمان

جانسن ، النگه ید، بال، (5302همکارانش )پور و  کفاش، (5320) یدهکردپژوهش باللی 

بر  ی( مبن0255هسان جافری )، (0220هو ) –هیوئی فانگ و یانگ ، (0222ون در ولدی )

 دتعه، با اعتماد قراردادهااز این  تیو رضا یشناخترواناینکه پایبندی به قراردادهای 

این قراردادها باعث کاهش عملکرد و  و نقضشغلی رابطه مثبت دارد  تیرضا، سازمانی

اندرسون  فت:گ توانیم هاافتهیاین  نییدر تب. است راستاهمضمنی  طوربه شودیم یاعتمادیب

 نابع مالی ابزار عمده تبادالت بینتبادلی م یشناختروان( معتقد است در قراردادهای 5002)

 موردتوجهمختلف روابط کاری  یهاجنبهقراردادها  گونهنیا. در استکارکنان و سازمان 

 یهاعدهوبه  هاآنبه مدیریت سازمان از این منظر که  اعتماد به: توانیم ازجمله. ردیگیمقرار 

برخورد خواهد شد اشاره نمود. برابری و عدالت ، باانصاف هاآنخود عمل خواهند کرد و با 

را محفوظ  هاآندستمزد و پاداش ، که مدیریت حقوق چنانچه کارکنان احساس کنند

با  کنندیمدر مقابل کارکنان نیز به حقوق متبوع سازمان احترام گذاشته و تالش ، شمردیم
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در چنین  .از سازمان را داشته باشند یمندگلهکمترین شکایت و ، بهترین عملکرد و بازخورد

تا  کنندیمحالتی افراد احساس مسئولیت بیشتری نسبت به کار خود دارند و خود را متعهد 

ماد و حس اعت، زنندیمبهترین کار را ارائه دهند و دست به ابتکار عمل  هاافتیدردر قبال 

 به سالمت سازمانی تیدرنهاکه  شودیم فرماحکم احترام بین کارکنان و مدیران سازمان

 یناختشروانارتباطی از قراردادهای  یشناختروانجر خواهد شد. در تبیین بعد قراردادهای من

ارتباطی حول محور باورهای  یشناختروانگفت: قرارداد  توانیمبا سالمت سازمانی 

و  پایه، مادی تمرکز دارند یهاپاداش. این قراردادها کمتر بر چرخدیمکارکنان و مدیران 

اجتماعی و ارزشی است. چون قراردادهای ، احساسی، دها تعامالت شخصیاساس این قراردا

عواملی  ،ماهیتی بلندمدت هستند یدارا، جنبه روانی و اجتماعی دارند، یارابطه یشناختروان

ط رواب کهیهنگاموفاداری و عمل متقابل در این قراردادها نقش مهمی دارند. ، همچون اعتماد

و به  ردیگیمدوستی و صمیمیت شکل ، وفاداری، بنای اعتمادبین کارکنان و مدیران بر م

بلکه هریک از کارکنان خود را ، شودیمانتظارات برآورده  تنهانههمین صورت پیش رود 

در میان کارکنان رشد  نفسعزت، است مورداحترامعضوی مهم و ارزشمند تلقی کرده که 

انی زمینه را برای ارتقای سالمت سازم تیدرنهاو  ابدییمو رضایت شغلی نیز افزایش  کندیم

 .دینمایمفراهم 

 رابطه وجود دارد. یشناختروانفرضیه سوم: بین رهبری معنوی و قراردادهای 

نشان داد ضریب همبستگی بین رهبری معنوی و قراردادهای  جدول یهاافتهی

( r=693/2) یختشناروانیعنی بین رهبری معنوی و قراردادهای ؛ است داریمعن یشناختروان

درصد واریانس رهبری معنوی  3/95( 2rوجود دارد. بر اساس ضریب تعیین ) داریمعنرابطه 

رهبری  بین کهنیامشترک بوده است. لذا فرضیه دوم مبنی بر  یشناختروانو قراردادهای 

. نتایج این پژوهش با گرددیم دییتأ، رابطه وجود دارد یشناختروانمعنوی و قراردادهای 

و  جزیماته، (0220سانداول ) نویمارت، ( سوزا5302همکارانش ) پژوهش کفاش پور و

 دادو قراربین سبک رهبری  نکهیبر ا( مبنی 0252دری اورسون و واالش )، (0252) همکاران

 دهدیمن نشا هاپژوهشاین  جینتا هستنددریک راستا ، رابطه مثبت وجود دارد یشناختروان

نیز  یشناختروانبها دهد پایبندی به قراردادهای  یو انساناخالقی  یهاارزشهر چه رهبر به 
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د گفت که بای یشناختروانتبیین رابطه بین رهبری معنوی و قراردادهای  در .شودیمبیشتر 

تعامل  جهیدرنتبلکه فرآیندی است که ، اطالق عنوان رهبر به یک فرد نیست صرفاًرهبری 

هد رهبر برای اینکه پیروانی با انگیزه و رضایت باال و متع، ردیگیمبین رهبر و پیروان شکل 

در سازمان خود به وجود آورد باید به درک و شناخت کافی از آنان برآید. رهبر معنوی با 

، دیگران احترام به، انصاف در رفتار، درستی و صداقت، گذشت، داشتن صفاتی چون اعتماد

 یشناخترواندر تحکیم قراردادهای  اندتویمستودن دیگران و رفتار عادالنه ، همدلی

بردارد. رهبر معنوی با داشتن چنین صفات نیکویی هم نسبت به قراردادهای  یمؤثر یهاگام

ارتباطی پایبند خواهد بود. چنین رهبری  یشناختروانتبادلی و هم قراردادهای  یشناختروان

 ،از کارکنان خود دارد انتظارات و توقعات معقولی، و منصف است گوراست، فردی عادل

. ندیبیمآنان  یهاخواسته نیتأمرا محفوظ دانسته و خود را متعهد به  هاآنحقوق و دستمزد 

، تمشارک، هامهارتو فرصت توسعه  هایستگیشابروز  ینهیزمدر  تواندیمرهبر معنوی 

د و باش رگذاریتأثاست  یشناختروانقراردادهای  یهاشاخصاعتماد و امنیت شغلی که از 

 بر اساس احساس یشناختروانکارکنان را نسبت به سازمان وفادار نماید زیرا قراردادهای 

 یشناختروان. زمانی قراردادهای ردیگیمکارفرمایان و کارمندان از اعتماد و عدالت شکل 

مفیدند که باعث افزایش تعهد و رضایت کارمندان شود و عملکرد شغلی را ارتقا دهد بنابراین 

 خواهد شد. مندبهرهوضعیتی سازمان از سالمتی  نیر چند

 سالمت سازمانی را دارد. ینیبشیپفرضیه چهارم: ابعاد رهبری معنوی توان 

در رگرسیون  موردمطالعهجدول نشان داد از بین متغیرهای  یهاافتهیکه  طورهمان

 یوربهرهد م دوم بعدر گا، کننده سالمت سازمانی در گام اول بعد عضویت سازمانی ینیبشیپ

 گامبهامگرهبری معنوی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون  اندازچشمو در گام سوم 

 رهبری معنوی با سالمت سازمانی اندازچشمو  یوربهره، ارتباط بین ابعاد عضویت سازمانی

صد در 4/90معنادار بوده است. بر این اساس در گام اول ضریب بعد عضویت سازمانی 

 6/14 یوربهرهو در گام دوم ضرایب ابعاد عضویت سازمانی و  واریانس سالمت سازمانی

و  یروبهره، درصد واریانس سالمت سازمانی و در گام سوم ضرایب ابعاد عضویت سازمانی

در سطح  شدهمشاهده F. کندیمدرصد واریانس سالمت سازمانی را تبیین  3/93 اندازچشم
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25/2 >P در  هاافتهی. استبه جامعه آماری  میتعمقابلبنابراین رگرسیون ؛ ه استمعنادار بود

( حاکی از آن است که ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در بعد عضویت 51-9جدول )

ضریب بتا به ازای یک واحد در بعد ، واحد افزایش 325/2سالمت سازمانی را ، سازمانی

افزایش و ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش  واحد 350/2سالمت سازمانی را ، یوربهره

 .دهدیمواحد افزایش  02/2سالمت سازمانی را ، اندازچشمدر بعد 

 سالمت سازمانی را دارد. ینیبشیپتوان  یشناختروانفرضیه پنجم: ابعاد قراردادهای 

ننده ک ینیبشیپرگرسیون بهترین  موردمطالعهنشان داد از بین متغیرهای  جدول یهاافتهی

. بوده است یشناختروانسالمت سازمانی در گام اول بعد قراردادهای تبادلی از قراردادهای 

تبادلی از  یشناختروانارتباط بعد قراردادهای  گامبهگامبر اساس نتایج تحلیل رگرسیون 

با سالمت سازمانی معنادار بوده است. بر این اساس در گام اول  یشناختروانقراردادهای 

درصد واریانس سالمت سازمانی را تبیین  2/30تبادلی  یشناختروانبعد قراردادهای  ضریب

 میتعمقابلبنابراین رگرسیون ؛ معنادار بوده است p<25/2در سطح  شدهمشاهده F. کندیم

آن است که ضریب بتا به ازای  ( حاکی از52-9جدول )در  هاافتهی. استبه جامعه اماری 

واحد  635/2سالمت سازمانی را ، تبادلی یشناخترواند قراردادهای یک واحد افزایش در بع

 .دهدیمافزایش 
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