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 چکيده

غلی شعملکرد  رابطه رهبری معنوی با سالمت سازمانی وپژوهش حاضر با هدف شناخت پژوهش حاضر با هدف 

ل ان اداره ککارکن تمامیع همبستگی و جامعه آماری عبارت از انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نو ،کارکنان

به  ی و مورگان وبود که طبق جدول کرجس نفر 326به تعداد  1399در سال  آموزش و پرورش استان مازندران

نامه پرسش ر اندازه گیریابزاانتخاب شدند.  نفر به عنوان نمونه آماری 181تعداد  تصادفی سادهروش نمونه گیری 

لکرد شغلی پاترسون عم( و 1969(، سالمت سازمانی مایلز )2005رهبری معنوی فرای و ماترلی )استاندارد های 

ستنباطی ( و آمار استاندارداها با استفاده از آمار توصیفی )میانگین و انحراف ( بود. تجزیه و تحلیل داده1992)

نجام شد. ا( =05/0درصد ) 95نان در سطح اطمی 23SPSS افزار)ضریب همبستگی پیرسون( از طریق نرم

 و عملکرد هبری معنویرو سالمت سازمانی و بین رهبری معنوی معنادار بین  رابطه مثبتها نشان داد که یافته

 شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران وجود دارد.

 ازمانی، عملکرد شغلی.رهبری معنوی، سالمت س واژگان کليدی:                              
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 مقدمه 

امروزه یکی از مهم ترین عوامل بهره وری در سازمان ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست که 

ن های بسیاری که در جهاای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است. با توجه به نوآوری ها و دگرگونیشکوفایی هر جامعه

-های فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ میخاصی را برای استفاده از کلیه ظرفیت های موفق، تدابیربا آن مواجه هستیم، سازمان

های انسانی و سرمایه ها، در گرو(، زیرا در این دوران، مزیت رقابتی پایدار سازمان1389کنند )جاللی جواران و جاللی جواران، 

رشان عجین شوند و نیل به اهداف سازمانی را با تحقق فردی خود همسو بدانند تا مجموعه سازمان بتواند کارکنانی است که با کا

تژیك هر استراساسی ترین منابع از انسانی امنابع (. با این وصف، 2010، 1در محیط کسب و کار رقابت جهانی موفق شود )ارتورک

)حاتمی و ست ابسته وانسانی امنابع از مد رآکاده ستفاابه ری کای ط هامحیو ها ن مازموفقیت سان، مانی می باشد. بی گمازسا

نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری یك سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. کارکنان  (. هم چنین،1390همکاران، 

به حفظ عضویت سازمانی، از نیازهای  متخصص، وفادار، سازگار با ارزش ها و اهداف سازمانی، دارای انگیزه قوی، متمایل و متعهد

اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی می باشد. زیرا، سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به 

ر عملکرد کار و فعالیت بپردازند. وجود چنین نیروهایی در هر سازمان ضمن کاهش غیبت، تأخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگی

سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دست یابی به اهداف فردی خواهد شد )اسچافلی و 

در این میان، مدیران نیز در سازمان ها وظایفی دارند که برای انجام آن بایستی نقش های سازمانی و روابط بین  (.2009، 2شیمازو

به طور روشن درک کرده و در جهت تأمین نیازهای کارکنان و مراجعان تالش نمایند و سازمان را قادر به  فردی و اهداف سازمان را

برخورد موفقیت آمیز با نیروهای داخلی و خارجی کرده تا بتواند نیروهای مخرب را نیز در جهت اهداف اصلی سازمان، هدایت و با 

می توان اثربخشی سازمان، از جمله عوامل در  (.1389کنند )شریفی و آقاسی،  تأمین اهداف، سودمندی و ادامه حیات آن را تضمین

به نقش رهبر سازمان اشاره داشت. سازمان ها برای این که بتوانند از رشد و بالندگی بهره مند گردند، باید از رهبرانی برخوردار 

یکی از شیوه های نوین رهبری در سازمان ها و به  باشند که بتوانند جو سازمانی سالم و مطلوبی را حاکم کنند. رهبری معنوی

 دنبال تامین بقای معنوی کارکنان می باشد که می تواند موجب پرورش سالمت روانی کارکنان و در نتیجه بهره وری سازمان شود.

صاحبنظران  ت،گرچه رهبری موضوعی است که از دیرباز، موضوع مطالعه پژوهشگران، دانشمندان و حتی افراد معمولی بوده اس

معتقدند برای این که یك سازمان بتواند به حیات اثربخش خود ادامه دهد، الزم است مدیران بخش های مختلف آن، مهارت های 

رهبری و مدیریت را با هم داشته باشند. رهبری معنوی یکی از شیوه های نوین رهبری در سازمان ها است و به دنبال تأمین بقای 

باشد که در این مسیر می تواند موجب پرورش سالمت روانی کارکنان در سازمان شود )قاسمی و همکاران، معنوی کارکنان می 

(. معنویت یك عنصر مهم رهبری است و تالش برای پیدا کردن هدف نهایی فرد در زندگی را در بر می گیرد و یك ثبات و 1393

رهبری معنوی با تفکر، درک، ارزش . (1390)گیوریان و همکاران،  برابری بین اعتقادات فرد و ارزش های سازمان ایجاد می کند

گذاری و عمل تیمی در جامعه رابطه دارد و به نیازهای اساسی رهبر و پیرو برای بقای معنوی توجه می کند تا محیط برای موفقیت 

ی منجر می گردد تا سازمان سازمان فراهم شود، در نتیجه به پیامدهای شخصی سودمند مانند افزایش سالمت جسمی و روان

هدف رهبری معنوی این است که نیازهای معنوی رهبر و در حقیقت،  (.2007، 3متعهدتر و مولدتری وجود داشته باشد )دیویس

پیروان را برای بقای معنویت و سعادت معنوی از طریق احساس عضویت و معنا در کار جهت خلق بینش، بصیرت و هم خوانی 

 ی، تیمی و سازمانی رفع نماید و با پرورش سالمت روانی مثبت، تعهد و بهره وری سازمانی را تحقق بخشدارزشی در سطوح فرد

(. رهبری معنوی رویکردی شامل ارزش های اخالقی عمیق از قبیل استقالل، آزادی، انصاف، نوع 1391)غالمی و همکاران، 

                                                      
1. Ertürk 

2  . Schaufeli & Shimazu 

3  . Davis 



 1400  اییز/  هاروچفصلنام   ژنهش های کاربردی در مریریت ن عل و انسانی / سال دنو/ شمار   /84

 

سجام در سازمان را دارا می باشد. ویژگی  اصلی رهبر معنوی را دوستی، مهربانی و صداقت و کمال است و قدرت ایجاد وحدت و ان

پیرو دریافت. در واقع رهبری معنوی به دنبال ایجاد نوعی ارتباط باز است تا انسجام شخصی، اراده و  -می توان در تعامل بین رهبر

( نیز رهبر معنوی 2011فرای و همکاران ) (. از دیدگاه1391ایجاد استانداردهای باالی معنوی را تشویق و حمایت کند )بهرامیان، 

کسی است که با استفاده از ارزش ها، طرز تلقی ها و رفتارهایی که الزمه انگیزش درونی خود و دیگران است، بقای معنوی اعضای 

به کار، عضویت بعد چشم انداز سازمانی، نوع دوستی، ایمان  7( رهبری معنوی شامل 2003سازمان را فراهم کند.  از دیدگاه فرای )

در سازمان، معناداری، تعهد سازمانی و بهره وری است. چشم انداز سازمانی به معنی آن است که رهبری معنوی، آینده جذابی برای 

سازمان خود ترسیم می کند و به گونه ای در کارکنان نفوذ می کند که آنان به تحقق چشم انداز سازمان ایمان آوردند و به آینده 

یدوار باشند. عشق به هم نوع )نوع دوستی( به معنی عشق و توجه به همه بدون هیچ چشم داشتی است. عشق به نوع سازمان ام

دوستی اغلب از طریق ارزش هایی هم چون وفاداری، نیکوکاری و خیرخواهی نسبت به دیگران ظاهر می شود. ایمان به کار )امید/ 

انتظارات مثبت در آن ها است، افراد با ایمان داشتن به کار خود تمام سختی ها را در  ایمان(، همان اعتقادات معنوی کارکنان، آرزو و

مسیر رسیدن به اهداف خود تحمل می کنند تا به اهداف خود برسند، این ایمان باعث افزایش مسئولیت پذیری در کارکنان می 

و همکاران، احساس مسئولیت بودن و مشارکت در به معنی احساسِ داشتنِ کاری مهم از نظر سازمان شود. عضویت در سازمان 

تصمیم گیری های سازمان است. به عبارت دیگر، وجود رهبری معنوی در سازمان به کارکنان این احساس را می دهد که شغل آن 

اهمیت  ها از نظر سازمان و سایر همکاران نیز دارای اهمیت است. معناداری به معنی درک معنای واقعی شغل توسط کارکنان و

قائل شدن برای آن است و چنین نوع رهبری موجب می شود که کارکنان معنای واقعی شغل خود را درک کرده، برای شغلی که 

دارند اهمیت قائل شوند. تعهد سازمانی عبارت است از احساس هویت، وفاداری و وابستگی کارکنان به سازمان. رهبری معنوی با 

، حالتی در فرد به وجود می آورد که فرد، سازمان را معرف خود می داند و آرزوی باقی ماندن در ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان

سازمان را دارد. بهره وری و بهبود مستمر )بازخورد عملکرد( رهبری معنوی با ارائه غیررسمی عملکرد روزانه کارکنان هم چنین، 

می آورد. بازخورد عملکرد باعث می شود که کارکنان در جریان چند و  بازدیدهای رسمی دوره ای، بازخورد عملکرد آنان را فراهم

چون کارشان بر یك مبنای منظم قرار گیرند و از ضعف های عملکرد خود، آگاهی یابند. نقاط قوت عملکرد خود را تقویت کنند، به 

در جهت اصالح و بهبود سازمان گام کیفیت کار خویش توجه نمایند و در نهایت، از طریق اطالعات کسب شده از سوی رهبران، 

عالوه بر سبك رهبری، از آن جا که رفتار کارکنان در سازمان، می تواند متاثر از نگرش های  (.1391بردارند )رستگار و همکاران، 

بر نگرش  آنان نیز باشد، از این رو آگاهی از آن برای مدیران سازمان ها ضروری به نظر می رسد. از جمله عواملی که می تواند

های افراد در خصوص انجام کارها نیز تاثیر بگذارد و در سطح و میزان باور افراد در زمینه انجام کار و نیز انگیزه های آنان انرژی 

مضاعف به وجود آورد، جو حاکم بر سازمان می باشد. در سازمانی که جو سالمی حاکم باشد، کارکنان نیز متعهد و مسئولیت پذیر 

(. 1396در واقع، الزمه رشد و توسعه هر جامعه، داشتن سازمان های سالم، پویا و اثربخش هست )داورپناه و همکاران،  خواهند بود.

سازمان سالم شامل پیروان و رهبران سالم است. سازمانی که از محیط کار سالمی برخوردار است، انرژی خود را در جهت تحقق 

عتماد بین افراد در سازمان بیشتر شود و روحیه آن ها ارتقا یابد. این عوامل باعث اهداف سازمان سوق می دهد و سبب می شود ا

افزایش کارایی کارکنان می شوند. کارکنان در سازمان های سالم، معموال متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و 

با یکدیگر همکاری می کنند؛  -غ از مقام رسمیفار-حل مشکل به صورت غیر رسمی  عملکرد باالیی برخوردار هستند و در جهت

چنین سازمانی معموال در انجام وظایف به طور مؤثر موفق بوده و توانایی سازگاری با رشد را دارد )عواطفی منفرد و همکاران، 

سوددهی و سالمت سازمانی از عوامل بسیار مهمی است که می تواند منجر به اثربخشی سازمان گردد و در نهایت در  (.1391

(. در واقع، سالمت سازمانی مفهومی است که توسعه داده شده 1390بازدهی سازمان کارایی داشته باشد )براتی مارنانی و همکاران، 

تا منعکس کننده اثربخشی بیشتر سازمان در محیط های مختلف باشد و این که چگونه سازمان به تغییرات در موقعیت ها واکنش 

تنها در یك محیط سالم سازمانی، جایی که عقاید،  بستگی دارد که تا چه حد افراد سالم و موفق هستند.نشان می دهد به این 
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نیازها، انتظارات، شخصیت و تمامیت وجود کارکنان، اعم از فرادستان، همکاران یا زیردستان مورد توجه و احترام هستند، می توان 

ماتیو مایلز، اولین  (.1391به بهره وری دست یافت )عواطفی منفرد و همکاران، امیدوار بود که به کارآیی، اثربخشی و در نهایت 

در مقاله مفصلی به تعریف و توضیح این مفهوم پرداخت، پس از او صاحب نظران  1956نظریه پرداز سالمت سازمانی است. او سال 

(. 1392ش و ارزیابی آن پدید آوردند )اسدپور، دیگر به پیگیری و تکمیل این مفهوم پرداخته، چارچوب نظری و ابزاری برای سنج

مایلز یك سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف می کند که نه تنها در محیط خود دوام می آورد، بلکه در برهه ی زمانی 

دهد. چیزی که طوالنی نیز به طور کافی سازش کرده و توانایی های بقاء و سازش خود را به طور مداوم توسعه داده و گسترش می 

در این تعریف واضح است این است که سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروهای آن ها 

را به طور اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می کند. البته عملکرد سازمان در یك روز مشخص ممکن است 

باشد، اما عالیم دراز مدت در سازمان های سالم، مساعد اثربخشی است. مفهوم سالمت سازمانی مثبت در  اثربخش یا غیراثربخش

یك سازمان توجه را به شرایطی جلب می کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده و یا موجب پویایی های سازمانی می باشد 

مانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان داللت داشته، به که البته مفهوم جدیدی نیست. مایلز می گوید: سالمت ساز

مجموعه ای از خصائص سازمانی نسبتاً پر دوام اشاره می کند. به نظر او سالمتی سازمانی به دوام سازمان در محیط خود و سازگار 

پژوهش  (. در این میان،1391و عمادی،  با آن و ارتقاء و گسترش توانایی خود، برای بقاء سازش بیشتر اشاره می کند )نصیری

درصد از  52رهبری معنوی با سالمت سازمانی رابطه مستقیم و معناداری دارد و قادر است ( نشان داد که 1396داورپناه و همکاران )

 رابطه سازمانی تسالم و بین معنویت سازمانی ( نیز نشان دادند که1395زوار و عنایتی )واریانس سالمت سازمانی را تبیین نماید. 

نشان دادند که بین رهبری معنوی و سالمت ( 1395و همکاران ) در پژوهشی دیگر، مطهری نیادارد.  وجود معناداری و مثبت

سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین، ابعاد رهبری معنوی از جمله چشم انداز سازمانی، عشق به نوع دوستی، ایمان به کار، 

کار، عضویت در سازمان، تعهد سازمانی و بهره وری و بهبود، سالمت سازمانی را افزایش می دهند. هم چنین، پژوهش معناداری در 

( نیز نشان داد که رهبری معنوی و مولفه های آن )چشم انداز، تعهد سازمانی، عضویت، معناداری، ایمان 1393زرین فر و همکاران )

( نیز  نشان 1393ت سازمانی رابطه معناداری دارند. یافته های پژوهش قاسمی و همکاران )و امید، نوع دوستی و بازخورد( با سالم

داد که رهبری معنوی بر سالمت سازمانی تاثیر مستقیم و معناداری دارد و از بین ابعاد رهبری معنوی، عضویت و بازخورد تاثیر 

معنویت در محیط کاری و عملکرد  وهشی نشان داد که بین( در پژ2017) 1گارگ مستقیم و معناداری بر سالمت سازمانی دارند.

تعهد سازمانی، انگیزش شغلی و مشارکت کارکنان با معنویت در  سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. هم چنین، بین متغیرهای

نی )یعنی عاطفی و هنجاری(، محیط کار و عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از سویی، دو مولفه تعهد سازما

مشارکت کارکنان و انگیزه کاری، نقش میانجی در رابطه بین معنویت در محل کار و عملکرد سازمانی دارند. پژوهش اسکات و 

( نیز نشان داد بسیاری از سازمان ها از سبك رهبری معنوی استفاده می کنند چون سبب افزایش سالمت معنوی، 2016) 2تویید

وجود تغییرات با با این وصف،  نان، تعهد کارکنان، بهره وری و سود مالی در این سازمان ها و شرکت ها شده است.رضایت کارک

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندرانسریع و دنباله دار در اقتصاد، فناوری، مشاغل، فرهنگ و اجتماع و ساختارهای سازمان، 

ثربخش، سالم، نوآور و یادگیرنده و با بهره گیری از مدیرانی معنویت گرا به ارائه خدمات هر چه نیز باید با ایجاد جو سازمانی کارا، ا

کارکنان بیشتر به جامعه بزرگ دانش آموزان مازنی باشد. از این رو، با توجه به این که مشابه این پژوهش در این جامعه آماری )

است و یا دست کم نتایج پژوهش های انجام شده در اختیار پژوهشگران ( انجام نشده اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

قرار نگرفته است، بررسی موضوع می تواند به انجام برنامه ریزی های دقیق تر و فراهم نمودن شرایط و زمینه های الزم برای 

                                                      
1  . Garg 

2  . Scott & Tweed 
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قاء هر چه بیشتر بهره وری سازمانی توسعه هر چه بیشتر رهبری معنوی، سالمت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان و در نتیجه ارت

آیا بین رهبری معنوی با ، پژوهش حاضر قصد دارد به این سوال اصلی پاسخ دهد که با عنایت به موارد مطرح شدهفراهم سازد. 

 سالمت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران رابطه وجود دارد؟

 

 روش 

لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش تحقیق، همبستگی می باشد. مقدار همبستگی یا پژوهش حاضر از 

اداره کل آموزش و پرورش رابطه از طریق توزیع نمرات متغیرها تعیین می شود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کارکنان 

نفر گزارش شد.  326است که بنابر آمار ارائه شده، تعداد جامعه آماری برابر  1399واقع در شهرستان ساری در سال  استان مازندران

نفر به دست آمد. برای  181جهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان مراجعه شد. بر این اساس تعداد نمونه برابر 

مبانی نظری موضوع پژوهش و دستیابی به جهت مطالعه استفاده شد. ساده تصادفی انتخاب آزمودنی ها نیز از روش نمونه گیری 

به اطالعات الزم در این زمینه نسبت به فیش برداری از کتب، مقاالت، پایان نامه ها، نشریات داخلی و خارجی اقدام شد. هم چنین، 

استفاده  ی(سایت های معتبر علم از شبکه اینترنت )جهت رجوع بهمنظور دستیابی به جدیدترین مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش 

 شد. جهت برآورد اهداف پژوهش و آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه هایی به شرح زیر استفاده شد:

( معرفی شده است و دیدگاه، نظر و نگرش 2005: این پرسشنامه توسط فرای و ماترلی )پرسشنامه رهبری معنوی

(، ایمان و امید 1-4خرده مقیاس چشم انداز )گویه های  7ه گویه اندازه گیری می کند. این پرسشنام 29پاسخگویان را در قالب 

(، تعهد سازمانی 18-22(، عضویت )گویه های 14-17(، معناداری )گویه های 9-13(، نوع دوستی )گویه های 5-8)گویه های 

دارای مقیاس نگرش (، را سنجش می کند. در این مقیاس اندازه گیری، هر گویه 27-29( و بازخورد )گویه های 23-26)گویه های 

امتیاز  2امتیاز؛ کم،  3امتیاز؛ تا حدودی،  4امتیاز؛ زیاد،  5درجه ای لیکرت است به طوری که برای انتخاب گزینه خیلی زیاد،  5سنج 

قرار می گیرد. چنان چه در هر  145تا  29امتیاز کسب می شود. بر این اساس، در این پرسشنامه نمره هر فرد بین  1و خیلی کم، 

ك از مولفه ها )خرده مقیاس ها( و کل سواالت پرسشنامه )رهبری معنوی کل( نمرات بر تعداد سواالت تقسیم گردد، نمره هر ی

قرار می گیرد. روایی این مقیاس به روش روایی سازه و تحلیل عاملی انجام شد و نشان داده شد که پرسشنامه  5تا  1پاسخگو بین 

است. هم چنین، پایایی آن با محاسبه مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای کل سواالت پرسشنامه  دارای روایی مطلوب و قابل قبولی

 . (1396به دست آمد )داورپناه و همکاران،  82/0برابر 

معرفی شده است و دیدگاه، نظر و نگرش پاسخگویان ( 1969مایلز  ): این پرسشنامه توسط سالمت سازمانیپرسشنامه 

(، کفایت ارتباطات )گویه 1-4خرده مقیاس تمرکز بر هدف )گویه های  10ندازه گیری می کند. این پرسشنامه گویه ا 40را در قالب 

(، نوآور بودن 17-20(، روحیه )گویه های 13-16(، اتحاد و همبستگی )گویه های 9-12(، توزیع بهینه قدرت )گویه های 5-8های 

(، کفایت حل مسئله )گویه های 29-32ازگاری با محیط )گویه های (، س26-28(، خودمختاری )گویه های 21-25)گویه های 

 5( را سنجش می کند. در این مقیاس اندازه گیری، هر گویه دارای مقیاس نگرش سنج 37-40( و کاربرد منابع )گویه های 36-33

 2امتیاز؛ مخالفم،  3ز؛ نظری ندارم، امتیا 4امتیاز؛ موافقم،  5درجه ای لیکرت است به طوری که برای انتخاب گزینه کامال موافقم، 

قرار می گیرد. چنان  200تا  40امتیاز کسب می شود. بر این اساس، در این پرسشنامه نمره هر فرد بین  1امتیاز و کامال مخالفم، 

قسیم گردد، چه در هر یك از مولفه ها )خرده مقیاس ها( و کل سواالت پرسشنامه )سالمت سازمانی کل( نمرات بر تعداد سواالت ت

قرار می گیرد. به روش روایی سازه و تحلیل عاملی نشان داده شد که پرسشنامه دارای روایی مطلوب  5تا  1نمره هر پاسخگو بین 

به دست  97/0و قابل قبولی است. هم چنین، پایایی آن با محاسبه مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای کل سواالت پرسشنامه برابر 

 (. 1396همکاران، آمد )داورپناه و 
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گیری عملکرد شغلی از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی کارکنان پاترسون : جهت اندازهپرسشنامه عملکرد شغلی

ای بر مبنای گیری این پرسشنامه فاصلهمقیاس اندازهگویه تشکیل شده است.  15(، استفاده شد. این پرسشنامه از تعداد 1992)

باشد، به طوری که پاسخگو برای انتخاب می 1-5دامنه تغییرات هر گویه به صورت  ر این اساس،لیکرت است. ب سنجنگرش طیف

نماید. کسب می امتیاز 5، امتیاز و همیشه 4امتیاز؛ اکثر اوقات  3امتیاز؛ گاهی اوقات،  2امتیاز، اغلب اوقات،  1گزینه به ندرت، 

دادند که این پرسشنامه همبستگی باالیی با پرسشنامه خود ارزشیابى ( نشان 1386، به نقل از ارشدی، 1375کن )سیاحی و شکر

عملکرد دارد، در نتیجه روایی هم زمان آن مورد تایید قرار گرفت. هم چنین، با استفاده از روش همسانی درونی و محاسبه ضریب 

 طلوب این پرسشنامه است.به دست آمد که نشان دهنده پایایی م 85/0آلفای کرونباخ، پایایی این پرسشنامه برابر 

نرم از طریق و  α=05/0ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری ها با استفاده از آزمونتجزیه و تحلیل داده

 انجام شد. 23SPSS افزار

 

 هایافته

 دهد.شناختی نمونه آماری را نشان می، توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت1جدول 
 ی جمعيت شناختی: توزیع فراوانی متغيرها1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی هاشاخص متغيرها
 

 جنسیت
 58 105 مرد
 42 76 زن

 
 
 سن

 12 21 سال و کمتر 30
40 - 31 52 29 

50 - 41 58 32 

 27 50 سال و بیشتر 51

 
 تحصیالت

 46 83 لیسانس

 54 98 فوق لیسانس

 
 

 سابقه کار

10 - 1 28 15 

20 - 11 72 40 
 45 81 و بیشترسال  21

درصد  32سال،  40الی  31درصد  29سال و کمتر،  30درصد  12 باشند.درصد زن می 42درصد مرد و  58، نشان داد 1جدول 

الی  1درصد  15درصد دیگر فوق لیسانس دارند.  54درصد لیسانس و  46سال و بیشتر سن دارند.  51درصد  27سال و  50الی  41

 50الی  41درصد(،  58سال و بیشتر سابقه کار دارند. بنابراین، اکثریت مرد ) 21درصد  45سال و  20الی  11درصد  40سال،  10

 درصد( سابقه کار دارند. 45سال و بیشتر ) 21درصد( و  54درصد(، فوق لیسانس ) 32ساله )

 دهد.، شاخص های میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان می2جدول 
 

 های مرکزی و پراکندگی متغيرها: شاخص2جدول 
ميانگين  بيشينه کمينه هامتغير

 نظری

انحراف  ميانگين نمونه

 استاندارد

 69/0 68/3 3 5 1 رهبری معنوی

 71/0 69/3 3 5 1 سالمت سازمانی

 55/0 88/3 3 5 1 عملکرد شغلی

معنوی، سالمت سازمانی و عملکرد شغلی به ترتیب برابر ، نشان می دهد میانگین متغیرهای مورد بررسی یعنی رهبری 2جدول 

 ( است. 3که بیشتر از متوسط )میانگین نظری یا نقطه برش در پرسشنامه: است  88/3و  69/3، 68/3



 1400  اییز/  هاروچفصلنام   ژنهش های کاربردی در مریریت ن عل و انسانی / سال دنو/ شمار   /88

 

 دهد.، بررسی همبستگی بین رهبری معنوی با سالمت سازمانی و عملکرد شغلی را نشان می3جدول 

 وی با سالمت سازمانی و عملکرد شغلی: بررسی رابطه بين رهبری معن3جدول 
 شاخص های آماری متغيرها

 سطح معناداری r تعداد مالک بينپيش
 

 چشم انداز
 000/0 52/0 181 سالمت سازمانی

 000/0 56/0 181 عملکرد شغلی
 

 ایمان و امید
 000/0 62/0 181 سالمت سازمانی

 000/0 51/0 181 عملکرد شغلی

 
 نوع دوستی

 000/0 58/0 181 مانیسالمت ساز

 000/0 66/0 181 عملکرد شغلی

 
 معناداری

 000/0 53/0 181 سالمت سازمانی

 000/0 70/0 181 عملکرد شغلی

 
 عضویت

 000/0 48/0 181 سالمت سازمانی

 000/0 44/0 181 عملکرد شغلی

 
 تعهد سازمانی

 000/0 73/0 181 سالمت سازمانی

 000/0 76/0 181 عملکرد شغلی

 
 بازخورد

 000/0 59/0 181 سالمت سازمانی

 000/0 64/0 181 عملکرد شغلی

 
 رهبری معنوی

 000/0 67/0 181 سالمت سازمانی

 000/0 71/0 181 عملکرد شغلی

( را تایید 1H( را رد و فرضیه پژوهش )0H(، داده ها فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95، نشان داد در سطح اطمینان 3جدول     

. بنابراین، چون مقادیر همبستگی تر است( کوچكαبینی شده خطا )( از مقدار پیش.Sigداری )چرا که مقدار سطح معنی نمایند،می

توان ادعا نمود بین رهبری معنوی و ابعاد آن )چشم انداز، ایمان و امید، نوع باشد، در نتیجه، میمحاسبه شده اعدادی مثبت می

عهد سازمانی و بازخورد( با سالمت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دوستی، معناداری، عضویت، ت

 دارد.

 

 گيرینتيجهبحث و 

بین رهبری معنوی و ابعاد آن )چشم انداز، ایمان و امید، نوع دوستی، معناداری،  ها نشان داد که رابطه مثبت معناداری یافته

 هم چنین، وجود دارد. کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ( با سالمت سازمانیعضویت، تعهد سازمانی و بازخورد

بین رهبری معنوی و ابعاد آن )چشم انداز، ایمان و امید، نوع دوستی، معناداری، عضویت، تعهد سازمانی و  رابطه مثبت معناداری

. در واقع، بر اساس نتایج، در نتیجه وجود دارداستان مازندران کارکنان اداره کل آموزش و پرورش بازخورد( با عملکرد شغلی 

کارکنان اداره کل آموزش و عملکرد شغلی کاربست سبك رهبری معنوی در سازمان انتظار می رود میزان سالمت سازمانی و 

یش سالمت سازمانی و پرورش استان مازندران افزایش یابد و برعکس. بنابراین، از جمله متغیرهایی که می تواند موجب افزا

عملکرد شغلی در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران شود، استفاده از سبك رهبری معنوی است. نتیجه به دست 

زرین فر و همکاران (، 1395(، مطهری نیا و همکاران )1395(،  زوار و عنایتی )1396آمده با پژوهش های داورپناه و همکاران )

 در تبیین نتیجه به دست آمده، ( همسو است.2016( و اسکات و تویید )2017(، گارگ )1393ی و همکاران )(، قاسم1393)
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 نیکه در ا باشدی م بقای معنوی کارکنان نیبه دنبال تأم کهها است  رهبری در سازمان نینو های وهیاز ش یکیرهبری معنوی 

رهبری  به عبارتی دیگر، کارکنان در سازمان شود. و عملکرد ی، معنوی، سازمانیموجب پرورش سالمت روان تواندی م ریمس

تك کارکنان  برای تك یانداز سازمان را به خوب بتواند چشم دیبا به سمت اهداف مشخص، در درجه اول آن تیسازمان برای هدا

کنند.  تالش در جهت اهداف یقلب لیبشناسند و بتوانند از روی تما یانداز را به خوب چشم نیافراد ا تمام ای که کند به گونه میترس

 شیامر موجب افزا نیو مهربان باشد، ا رازدار ها فردی الزم است که رهبر به کارکنان توجه کامل داشته و برای آن نیبنابرا

ند. خود صادق باش یباعث شود که کارکنان در تمام امور سازمان تواندی خود م نوبه وفاداری و تعهد کارکنان به سازمان شده و به

در  یکه به خوب افرادی و دادن پاداش به کارکنانداشتن روابط دوستانه و کمك به حل مشکالت  قیاز طر سازمانرهبر معنوی 

که  یوقت، نیچن . همدارد نقشو عملکرد مطلوب و بهینه آنان  سازمان سالم جادیدر ا کنند،ی جهت اهداف سازمان تالش م

 شودی چرا که رفتار رهبر به کارکنان جهت داده و باعث م .کنندی انتخاب م رای اهداف چالش د،نکارکنان سازمان را قبول داشته باش

. بنابراین، توسعه رهبری معنوی از طریق همسویی میان اهداف و انتظارات سازمان و اهداف سازمان عمل کنند جهت ها در که آن

ش می دهد و موجبات ارتقا و افزایش آن را فراهم می نماید. کارکنان، به سالمت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اهمیت و ارز

از  .الزم است مدنظر قرار گیرد ها این پژوهش نیز مانند هر پژوهشی از محدودیت های برخورردار بوده است که برای تعمیم یافته

ظ گردآوری اطالعات و داده ها دامنه زمانی از لحا بودن محدود ،پرسشنامه های بسته پاسخبه  پژوهش اجرای بودن محدود ،جمله

آموزش و پرورش اداره کل کارکنان  به آماری جامعه بودن محدود مقطعی بودن آن، و 1399و تجزیه و تحلیل آن ها به سال 

محدودیت در توانایی و کنترل همه متغیرهای مؤثر در موقعیت پژوهش نظیر هوش، استعداد، خالقیت سبك  و استان مازندران

پایبندی به سالمت  پیشنهاد می گردد لذا، بر اساس نتایج حاصله .19-در کارکنان در ایام شیوع و همه گیری کوید زندگی و غیره

سازمانی به عنوان بخشی از شرح وظایف و مسئولیت های کارکنان در نظر گرفته شود و دامنه دانشی مورد نیاز آن در اختیار هر 

ات، دوائر و بخش ها( به صورت اختصاصی قرار گیرد. وضعیت دستمزدها و حقوق، حق کارمند )مدیریت، معاونت ها، کارکنان ادار

تمهیداتی اندیشیده شود تا کلیه  ماموریت ها، معیشت و رفاه کارکنان و خانواده آنان، مورد اهتمام و رسیدگی هر چه بیشتر قرار گیرد.

 نظام تعلیم و تربیت، دغدغه و نگرانی دیگری نداشته باشند. کارکنان جز انجام وظائف و مسئولیت ها به نحو احسن در جهت منافع

با بهره گیری از  توانمند سازی کارکنان در زمینه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

ین اطالعات مورد نیاز کارکنان ابزارهای اطالع رسانی از جمله وب سایت سازمان، توزیع سی دی های آموزشی، پمفلت و غیره، آخر

بیش از پیش از قبیل دانش سازمانی، آگاهی های فردی، نیازها و انتظارات سازمان و غیره در اختیار کارکنان قرار گیرد. و در نهایت، 

 عالوه بر کیفیت زندگی کاری و بهزیستی روانی، سالمت معنوی و سازمانی کارکنان مورد عنایت و توجه قرار گیرد.
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