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زمانی با ارائه مدل ساختاری ارتباطی، بین رهبری معنوی و بهزیستی سا

 گری مثبت اندیشی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آبادمیانجی

 

بخش فرحسعید 
 

 آزیتا ستار
 سیده مریم پورمحمدی

 چکیده
گرری   مطالعه حاضر در صدد آزمون مدل ارتباطی بين رهبری معنوی و بهزيستی سازمانی با ميانجی

نوع مطالعره توصري ی از نروع همبسرتگی اسرت.       باشد. انديشی در بين مديران مدارس ابتدايی می مثبت
دادنرد کره    آباد تشریي  مری   جامعه آماری اين مطالعه را کليه معلمان و مديران مدارس ابتدايی شهر خرم

گيرری تارادفی سراده بره عنروان نمونره انت را          ن ر از معلمان به روش نمونره  131مدير و  11 تعداد
 نامره بهزيسرتی سرازمانی    ( و پرسرش 1665) ی معنوی فررای نامه رهبر پرسش ها به وسيله گرديدند. داده

( گرردآوری شردند. تجزيره و تللير      1111) نامه مثبت انديشی اينگرام و ويسرنيیی  ( و پرسش1313)
 و روش آماری مدل سازی معادالت ساختاری انجام شد. lisrelو  spssها با است اده از نرم افزار  داده

نی مدارس ابتدايی با رهبری معنروی و مثبرت انديشری رابطره داشرته      نشان داد که ميزان بهزيستی سازما
( با رهبری معنوی و هم غيرمستقيم يعنی β=54/6) ای که بهزيستی هم به صورت مستقيم گونه است. به

برازش کلی مدل نشان داد که نسربت خری دو بره روی     ( ارتباط دارد.β=01/6) از طريق مثبت انديشی
گردد. مرديران مردارس    که بيانگر اين است که برازش مدل موکداً تاييد می ودب 91/1درجه آزادی برابر 

و ايمران/   انرداز م يرد   ی چشم بهزيستی سازمانی سعی نمايند که ابتدا با ارائه برای ايجاد فضای همراه با
ترر   اميد و تعهد سازمانی و برقراری ارتباط نوع دوستانه به معلمان و مليط کاری، موجبات هرچه بريش 

دستيابی به اهداف واالی آموزشی را  توانند هم بهزيستی در مدارس را فراهم کنند. زيرا از اين طريق می
 تری گردد. مناسب عملیرد و بازخورد آموزشی تسهي  نمايند و هم موجب
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 مقدمه
کارکنران هرسرازمانی اغلرب اوقرات زنردگی خرود را در ملريط کرار         کره   با توجه به ايرن 

وسري  برا سر مت جسرمی و روانری در       ای گونره گذرانند، عوام  موجود در مليط کار بره   می

اند و ايجاد فضای سالم و عاری از هرگونه تنش و مشی  در مليط کار نقش به سرزايی   ارتباط

ی راهیرار مناسرب بره     د. بنرابرين بررای ارائره   نيروی انسرانی دار  ی تجربهدر کارايی، مهارت و 

آموزشی ضروری است که عوام  ايجراد سر مت جسرمی،     های سازمانها و ب اوص  سازمان

اساسی انسان اسرت کره    نيازهایروانی و اجتماعی کارکنان مورد بررسی قرار گيرد. س مت از 

م هوم بهزيسرتی   ها ازمانسدر توسعه پايدار نقش حياتی دارد. يیی از م اهيم اصلی س مت در 

. برای تمام افراد س مت روانی، فيزيیی و اجتماعی اجزای ضروری حيات هسرتند کره   باشد می

(. س متی يک سازمان 9 ، ص1311)صائميان،  اند وابستهو به شدت به هم  آمي تهکام ً در هم 

، 1311فررد،  )علروی و جنتری    عبارتست از بهزيستی کام  جسمی، روانی و اجتماعی کارکنران 

(. به عبارت کلی يیی از م اهيم اصلی س مت در سرازمان، بهزيسرتی سرازمانی اسرت.     19 ص

بهزيستی سازمانی: به توانايی سازمان در ترويج وح ظ س مت جسمی، روانی و اجتماعی برای 

 .(303 ، ص1616، 1)تروری و تونيولرو   شرود  میهر رده شغلی در تمامی سطوح سازمان اط ق 

، ارتباطرات و سراير مسرائ     هرا  آگراهی روانی: ارزيابی يک فرد از کي يرت تجربيرات،   بهزيستی 

، 1661، 1)کييرز، اشرموتیين و رير     فرد در زندگی اوست های ارزشمندیفرهنگی و مرتبط با 

برا جامعره، پرذيرش     هرا  آن(. بهزيستی اجتماعی به عنوان ادراک افراد از يیپرارچگی  1669 ص

 ،3)الرسرون شرد   مری و احساس فرد از مشارکت با جامعه تعرير    ديگران، پيوستگی با اجتماع

(. و بهزيسرتی فيزيیری بره عرواملی فيزيیری      31 ، ص1319 ،: به نق  از حيدری و غنايی1110

دارد. عوام  متعرددی در ايجراد و بهبرود فضرای سرالم در       اشاره کار  مليطمطلو  موجود در 

فرردی، اجتمراعی و يرا سرازمانی باشرد از       دتوانر  میاست که  ثرؤسازمان و بهريستی سازمانی م

بيران   (031 ، ص1665) 4به رهبری اشراره کررد. دنرت و همیراران     توان میاين عوام   ی جمله

 مهم نظير خودشیوفايی و درک معنا در زندگی را  های ويژگیکنند که رهبران معنوی برخی  می
 

                                                      
1-  Torri & Toniolo  

2-  Keyes, shmotkin, & ryff 

3-  larson 

4-  Dent et all 
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و بهزيستی در مل  کرار   که ممین است، موجب س مت کنند میتضمين  هايشان سازمانبرای 

 انداز چشمشود. نياز جامعه به رهبر و اهميت عملیرد او برکسی پوشيده نيست. رهبران معنوی 

مشترک برای کارکنان ايجاد کرده، موجبات توانمندی گروهی و سرازمانی آنران را    های ارزشو 

افرزايش   نهايت، سطح بهزيسرتی جسرمی، سر مت و تندرسرتی کارکنران      که در کنند میفراهم 

(. سربک رهبرری مردير در    93 ، ص1319)ضيايی، نرگسيان و آيباغی اصر هانی،   خواهد يافت

 باشرد  مری مليط کار روانی و اجتماعی يیی از عناصر کليدی برای بهزيستی فردی و سرازمانی  

رهبری اثرب ش در سازمان، . (13، ص 1613 ،1: به نق  از رو 1661و همیاران،  1)اسپارکس

ثر کسرانی هسرتند کره    ؤاساسی در ايجاد هم یری و همدلی اسرت و رهبرران مر   عام  اصلی و 

بتوانند افراد مت اوت را در زير چتر فیری و نظر واحد گردآورند و اين درک را ايجاد کنند کره  

اعتبار و ارزش دارد، روح جمعی اسرت کره بايرد     چه آناخت فات، جزئی و کم اهميت است و 

رهبرری  (. 9 ، ص1314)سراعتیی و عزيزپرور شرويی،     باشد در يک مجموعه يا سازمان حاکم

. باشرد  مری يک فرايند جهت هدايت کارکنان به سوی اهداف سازمان همراه همیراری مشرترک   

و امرروزه موفقيرت    باشرد  مری در موفقيت اهرداف سرازمانی   مؤثر  رهبری يیی از عوام  مهم و

به مطالعات در حروزه رهبرری    تر بيش به خاطر حضور رهبری باعث توجه ها سازمان گير چشم

جذا  در عرصه اين مطالعات مربوط به رهبرری معنروی اسرت.     های حوزه. يیی از است  شده

اهميت اين مقوله به واسطه قدرت تلمي  اهداف به کارکنان از طريق معنا ب شيدن بره آثرار و   

 گرفتره اسرت.  . تمرکز بر رهبری معنوی به تازگی در ادبيات رهبری جای باشد میآنان  کارهای

 اسرت   شدهکه خأل معنويت و عدم توجه به کارکنان به عنوان يک انسان کام  باعث  ای گونهبه 

: بره نقر  از   1666 )گيبرون،  مليط کار توجه زيادی را به خود جلب کند که م هوم معنويت در

(. برخری از پژوهشرگران گ تمران جديرد پاسر گويی بره       33، ص1313 ،همیاران فر و صادقی

متعرالی   نيازهایکه ارضای  اند عقيده، آنان بر اين دانند میآينده مديريت را معنويت  ایه چالش

، بره نقر    14: 1663)کندی،  و جو کرد جستدر الگوی مربوط به معنويت  توان میکارکنان را 

از اهميت رهبری در سازمان غافر    توان نمی(. بنابراين 111 ، ص1311از طالقانی و همیاران، 

نيرز برا توجره بره نقرش       معنويرت  کره  اينترين عنار سازمان تلقی کرد و  آن را مهم شد و بايد

                                                      
1-  Sparks et all 

2-  Rob 
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و ترکيرب رهبرری و    سرازد  مری شراخ  و برجسرته    ای چهرره کاريزمای خود از افراد م تل  

)طالقرانی و   شرود  مری  ها سازمانبا افق وسي  برای  انداز چشممعنويت با همديگر منجر به ايجاد 

کره   کنرد  مری ( رهبری معنوی را چنين معنا 11 ، ص1663) 1رای(. ف111 ، ص1311همیاران، 

 کره  طوریايجاد انگيزه در خود و ديگران است به  ی الزمهاست که  رفتارهايیو  ها ارزششام  

، انداز چشم های مؤل هدارای حس بقای معنوی از طريق ارتباط و عضويت باشند که شام   ها آن

داری،خواستار و عضويت اسرت. رهبرری معنروی باعرث     ، اميد، ايمان، معنادوستی نوععشق به 

که کارکنان معنای واقعی شغ  خود را درک کنند و برای وظراي ی کره دارنرد، اهميرت      شود می

که شغلشران از نظرر سرازمان و سراير      دهد میاين احساس دست  ها آنقائ  شوند. همینين به 

بلیه  دانند نمیای س مت کافی همیاران دارای اهميت است. پژوهشگران نداشتن بيماری را بر

که داشتن احساس رضايت از زندگی، پيشرفت بسنده، تعام  کارآمد و مرؤثر باجهران،    معتقداند

 های مش اهانرژی و خلق مثبت، پيوند و رابطه مطلو  با جم  و اجتماع و پيشرفت مثبت، از 

ثيرگرذار برر   أامر  ت (. بنابراين يیری ديگرر از عو  116 ، ص1669، 1)کاراديماس فرد سالم است

 مثبت انديشری مرديران باشرد از م راهيم مهرم در بهداشرت روان و       تواند می بهزيستی سازمانی

 کنريم  مری س مت روان، م هوم ت یر مثبت است. افیاری که برای للظات زندگی خود انت ا  

 که تجربه خواهيم کرد. اگر تاميم بگيريم کره شراد بينديشريم، اگرر     کند مینتايجی را مش   

تاميم بگيريم که به موفقيت فیر کنيم و در پی س متی باشريم؛ طبيعتراً شرادابی و سر متی را     

 ن وذهرای ترا در برابرر    سرازد  مری  تری مطمئنتجربه خواهيم کرد. اين ذهنيت مثبت از ما انسان 

برا دادن قردرت و    توانرد  می(. رهبری سالم 19 ، ص1116 ،3بيرونی مقاومت کنيم. )کمال الدين

خرود برر بهزيسرتی سرازمانی      ی نوبهمثبت به  انداز چشم ی ارائهردن کارکنان و همینين فعال ک

نيرروی   بنابراين (.13 ، ص1613 : به نق  از رو ،1616همیاران،  و 4)هوم ريز تاثيرگذار باشد

ايرن سرازمان ملسرو      ی سررمايه  تررين  مهرم انسانی در سازمان آموزش و پرورش به عنروان  

 بايد نهايت ت ش بره عمر  آيرد. فررح ب رش و سرتار       هايی سرمايهين ؛ برای ح ظ چنشود می

بهزيستی سرازمانی( مرديران    های مؤل ه)يیی از  (، در پژوهشی به بررسی س مت روانی1311)

                                                      
1-  Frys 

2-  Karademas 

3-  kamaluddin 

4-  Humphreys et all 
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مدارس شهرستان خرم آباد پرداختند که نتايج حاص  از آن حاکی از آن بود که س مت روانری  

د و بين کي يت زندگی کراری مرديران و سر مت روان    در بين مديران در حد متوسطی قرار دار

بهزيسرتی و   توجه به اين مهرم مرورد پرژوهش قررار دادن     داری وجود دارد. با آنان ارتباط معنی

 هرا  آناصلی سازمان آموزش و پرورش که م اطبان اصلی  های اولويتس مت سازمانی بايد از 

اين پژوهش تأثير رهبری معنوی مديران  درهمين راستا  بگيرد. در نس  آينده جامعه است؛ قرار

گری مثبت انديشی مديران پرداخته  شهر خرم آباد با تعدي  بر بهزيستی سازمانی مدارس ابتدايی

مناسب بررای ايجراد بهزيسرتی در     راهیارهای به آن های و يافته نتايج طريق از بتوان تا شود می

مثبرت انديشری مرديران؛     ی روحيهو آموزش و پرورش دست يافت و با تقويت رهبری معنوی 

 سازمان آمروزش و پررورش را ارتقراخ ب شريده و بقرای طروالنی بررای        بهزيستی سازمانی، در

 س مت سازمان را فراهم کرد.  
 

 بهزیستي سازماني

 هرای  پراداش ، چيزی فراتر از کنند می، کارکنان در هر جايی که کار رسد میامروزه به نظر 

رو برويند که در پی يرافتن کرار برا     ای يافتهبا کارکنان رشد  ها سازمان. کنند میمادی را جستجو 

هستند. در واق  معنويت در کار،  هايی ويژگیکاری با چنين  های مليطمعنا، هدفمند و پرورش 

اسرت. همینرين    توصي  کننده تجربه کارکنانی است که کارشان ارضا کننده، با معنا و هدفدار

 کرار همرراه اسرت    افرزايش خ قيرت، صرداقت، تعهرد و اعتمراد در     تجربه معنويت در کار، با 

، کنار آمدن به شريوه مثبرت سرسر تی    بينی خوشبا  آور تا افراد  (.3 و 1 ، ص1665، 1)واکس

کرانر   بهتر جسمی و روانی پيونرد دارد.  پيامدهایبا  ها ويژگی. که اين گردند میروانی مش   

رنگ کردن عواملی چون استرس و افسردگی، بهزيستی با تعدي  و کم ها ويژگیاين  اعتقاد دارد

بهزيستی سازمانی به ايجراد يرک جريران همبنرد در     . (40 ، ص1660 ،1)کانر کنند میرا تضمين 

؛ آورد مری فرد و سازمان شرايطی را به وجرود   های ارزشو  نيازهاسازمان که در آن تجانس بين 

 واحردهای ، دار معنری مايتی بررای اشرتراک   اشاره دارد. که در آن سازمان به يک مليط امن و ح

(. با توجره  43، ص 1613)رو ،  شوند میثر، کارکنان نيرومند و الهام ب ش تبدي  ؤمديريتی م

                                                      
1-  Wax 

2-  Connor 
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کره در آن بره ارائره     ( انجرام شرده،  1613) به بررسی ادبيات بهزيستی سازمانی که توسط رو 

ط که بهزيستی در آن نه تره  است. اين مدل يک ملي شدهمدلی برای بهزيستی سازمانی پرداخته 

. چنين مليطی يک عام  حياتی برای موفقيت است کره شرام  اسرترس،    دهد میاست را نشان 

 نيازهرای . اين مليط همینين تاديق کننده تجانس باشد میترويج يادگيری و عملیرد انطباقی 

اخ و فردی و سازمانی مل  کار است و همینين بيانگر اين است که در سرازمان چگونره اعضر   

، دار معنری و مليط کار  شود میبه عنوان يک ک  در نظر گرفته  داری معنیبه طرز  ها آنعملیرد 

در  ترر  بيش گذاری سرمايهرا قادر به  ها آنو  پردازند میو پرشور به کار  تر بيشکارکنان با انگيزه 

 .کنند میمارف انرژی متمرکز در دستيابی به آن 
 

 

 

 

 بهزيستی سازمانی

 

  

 

 

 (1613) مدل م هومی بهبود بهزيستی سازمانی، رو  . 1 شی 
 

برای بهبود بهزيستی سازمان، رهبران و اعضاخ گروه بايد بره طرور مرنظم در کرار، تعراري       

نقش فردی را بيان کنند؛ اين کمک خواهد کررد اعضرای گرروه برا آگراهی از       های ايدهنقش و 

 ،1تورنبرول و اروبرا  برقرار کنند.  تری ستم ارتباط مناسبشناختی و عاط ی خود، با سي های زمينه

طور که گ ته شد اين امر مستلزم آگاهی از نقش  (. همان41 ، ص1613 ؛ به نق  از رو 1665

و وظاي  در مليط کار روانی و اجتماعی اسرت، کره باعرث تسرهي  کرار در ملريط روانری و        

(. 31 ، ص1613 ؛ بره نقر  از رو   1660 ،1)النگ، نيوتون و چراپمن  شود میاجتماعی سازمان 

                                                      
1-  Turnbull & Arroba 

2-  Long, Newton, & Chapman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 کار بامعنی

 ازهای انگيزشیني  ها ارزش

 رهبری+ مديريت واحدها 

 

 جریان همبند

 تجانست

 مليط سازمان
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يیی ديگر از ابعاد بهزيستی سازمانی، بعد اجتماعی آن است که مستلزم ايجاد يک فراينرد کرار   

شناسی مثبرت برود کره     يک ساختار روان وجوی جست. برای اين معنا بايد در باشد می دار معنی

ز دی وريرز، تريرزی،   )کتر  باشرد  مری حاص  انطباق انتظارات درونی فرردی و واقعيرت بيرونری    

(، عملیرد ش اف کارکنان سرازمان برا اطمينران،    11ص  ،1613؛ به نق  از رو  1611 کوروتو،

کره کارکنران دلسروزانه و     ای گونره ، بره  دهرد  مری را به طور همزمان نشان  عملیرد انطباقی آنان

ضمن  های آسيبو نسبت به يیديگر متعهداند و از عدم  کنند میهمدالنه نسبت به يیديگر کار 

در سازمان بره ايجراد جريران بهزيسرتی سرازمانی       دار معنیکار مطمئن هستند. مشارکت در کار 

 (.  1613، )رو  کند میکمک 
 

 رهبری معنوی

در شرايط حاضر، نيروی فزاينده و نوظهوری برای جهانی شدن و تغيير سازمانی شی  

بيرونی و سرپرستی  های کنترل گرفته است؛ از اين رو، به رهبری جامعی نياز است تا به جای

از نگريستن به رهبری  ای شيوهکيد کند. معنويت أمستقيم، برانگيزش درونی و خود مديريتی ت

 ،1)ريو ، رفتار، اثرات بر پيروان و تلقق اهداف را يیپارچه نمايدها ويژگی تواند میاست که 

سيج ديگران به منظور به عنوان هنر برا  همینين در تعري ی ديگر رهبری (.006 ، ص1665

؛ به نق  از 1119)کوزيس و پزنر،  اند کردهمشترک تعري   آرزوهایت ش برای برآورده شدن 

 (. 019 ، ص1663 فرای،

و  ها ارزشکه شام   کند می(، رهبری معنوی را چنين معنا 11 ، ص1663) 1فرای

دارای حس  ها آن که ریطوايجاد انگيزه در خود و ديگران است به  ی الزمهاست که  رفتارهايی

، عشق به انداز چشم های مؤل هبقای معنوی از طريق ارتباط و عضويت باشند که شام  

که  شود میخواستار و عضويت است. رهبری معنوی باعث  ، اميد، ايمان، معناداری،دوستی نوع

ند. کارکنان معنای واقعی شغ  خود را درک کنند و برای وظاي ی که دارند، اهميت قائ  شو

که شغلشان از نظر سازمان و ساير همیاران دارای  دهد میاين احساس دست  ها آنهمینين به 

، رفتار، اثرات ها ويژگی تواند میاز نگريستن به رهبری است که  ای شيوهمعنويت  اهميت است.

 بر پيروان و تلقق اهداف را يیپارچه نمايد.

                                                      
1-  Raeve 

2-  Fry 
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 مثبت اندیشي

در زنردگی   بينانره  خروش ، افیار و رفترار و کرردار   ها نگرشمثبت انديشی به معنای داشتن 

 بينانره  خوشو هم رفتار  انديشی مثبتهم  گرايی مثبت شناسی رواناست. به عبارت ديگر از نظر 

، بلیره نروعی رويیررد    شرود  نمری است. مثبت انديشی صرفاً در داشتن افیاری خاص خ صره  

اشرتن بره امرور مثبرت در زنردگی و      . مثبت انديشی يعنی توجه داست زندگیدرباره  گيری جهو

من ی، مثبت انديشی يعنی نيک انديشيدن دربراره ديگرران و حسرن ظرن      های جنبهنپرداختن به 

مثبت انديشی به ايرن معناسرت کره     و با ديگران به صورت مثبت برخورد کردن. ها آنداشتن به 

خود  های خواستهبه اين که  برسيم و يقين داشتن چيزهاتا در دنيا به بهترين  باشيم  داشتهانتظار 

 (.1-19 ص ص ،1310 ؛ ترجمه براتی و صادقی،1669خواهيم رسيد )کويليام، 
 

 پژوهش ی پیشینه

( در پژوهشی به بررسی بهزيستی سازمان به عنوان چرالش بنيرادی   1616) 1توری و تونيول

دث ملريط کرار،   آينده؛ پرداختند. که هدف از آن تعيين تنش مرتبط با کار و ارتباط آن برا حروا  

و همیراران و   1غيبت و مشی ت جسمی بود. دو پرسشنامه س مت سرازمانی، توسرط آوالرون   

( به عنوان ابزار مطالعه است اده شد. نتايج بيانگر اهميت 1100) 3پرسشنامه واکنش اجتماعی راتر

  بعردی  ايجاد جو سازمانی بهتر و در نظر گرفتن ارتقاخ برای کارکنان بود. ارائه توصي  مراحر 

نيز با نقاط ضع  روش شناختی و پيامدهای مرتبط به مسيرهای عملياتی و استراتژيک  مداخله

( در پژوهشری برا   1615) و همیاران 4. سانیاسيانیبرای پيشگيری و ارتقاخ س مت رو برو شد

هدف بررسی بهزيستی سازمانی و خدمات ارائره شرده توسرط اداره بهداشرت روانری ايتاليرا و       

 -توصري ی ين رضايت شغلی و بهزيستی روانی کارکنان انجام شد. اين پژوهش از نروع  ارتباط ب

کارگر بهداشت روانی صورت گرفرت. بهزيسرتی روانری و رضرايت شرغلی       43همبستگی بين 

گيرری شرد.    اندازه (MOHQ) چند بعدی س مت سازمانی ی نامه پرسشکارگران با است اده از 

برين رضرايت شرغلی کرارگران و      داری معنری که همبستگی نتايج اين پژوهش حاکی از آن بود 

                                                      
1-  Torri & Toniolo 
2-  Avallone 

3-  Rotter  

4-  Sancassiani  
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بهزيستی روانی وجود دارد و مواردی از قبي  به رسميت شناختن کارکنان و جبران نقاط قروت  

 تواند از خدمات م يد توسعه سازمانی باشد. می ها آنو ضع  

)دسرتيابی برره   ( در پژوهشری برره بررسری توسررعه رهبرری معتبررر   1665) 1آواليرو و گرراردنر 

پيشرنهاد کردنرد کره برا      با توجه به نتايج به دسرت آمرده  ، از رهبری مثبت( پرداختند هايی ريشه

اين تلروالت نيراز    بينی پيشبرای  ،دهد میخ رپويا  های سازمانتوجه به فع  و ان عاالتی که در 

ر اين بين نقش تعديلی يرک بافرت مثبرت سرازمانی بررای      د .شود میمطرح  به رهبری اثرب ش

بررای رهبرر همینران بايرد ادامره داشرته باشرد و         هرا  فرصتثرب ش رهبر و توجه به عملیرد ا

 ( ارتبراط قروی برين ت یررات مثبرت و بهزيسرتی روانری را        1666) 1همینين ماکلود و مروری 

 گزارش کردند.

(، در پژوهشری بره بررسری م هروم رهبرری معنروی در       1611) 3و سراهرتيان  تارا فريسديان

رهبرری مبتنری برر     هرای  نظريهرهبری معنوی را با  تواند میآن  ی سيلهوسازمان پرداختند که به 

نسبت بره   تری عميقبه عبارتی درک  مرتبط سازد. مدار رابطهموجود، به ويژه رهبری  های ارزش

دانشگاهی و کسب و کار و همینرين برا درکری عميرق از مبنرای       های مليطرهبری معنوی در 

ايرن   فرراهم کررد. نترايج    هرا  سرازمان ارزشمند بررای  يک الگوی  توان مینظری رهبری معنوی 

اسراس اط عرات    از طريرق پررس و جرو، برر     با است اده از رويیرد منطقی تجربی، پژوهش که

برين   رابطره دسرت آمرده، حراکی از وجرود     ه تلقيقات قبلی بر  های يافتهم تل  و  های بررسی

( در پژوهش خود 1611) 4تپوالرهبری مبتنی بر ارزش بود.  های نظريهرهبری معنوی و ديگر 

به بررسی کي يت ميزان بروز رفتار رهبری در بين اعضای هيأت علمری دانشرگاه پرداخرت. در    

دانشجوی دانشیده کوکالی ترکيره در سرال تلاريلی     1111اين مطالعه از نوع توصي ی و بين 

ن ررر برره عنرروان نمونرره انت ررا  و برره  431 هررا آنصررورت گرفررت، کرره از ميرران  1616-1661

 فررای  (slرهبرری معنروی )   ی نامره  پرسرش مقياس رهبری معنروی برا اقتبراس از     ی نامه رسشپ

پاسخ دادند. نتايج حاکی از آن بود که دانشجويان معتقدانرد اعضرای هيرأت علمری در      (1663)

 رهبرری و توجره بره     هرای  ويژگری در سطح متوسطی بودنرد و   انهنمايش ابعاد عشق نوع دوست
 

                                                      
1-  Avolio and gardner 
2-  Macleod   & Moore 
3-  Frisdiantara & Sahertian 

4-  Polat 
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در مطالعره  (، 1665) فررای، ويیترور و کرديلو   . شود نمیافی نمايش داده دانشجويان به اندازه ک

 به عنوان يک سیوی پرش برای پرارادايمی جديرد در   خود نشان دادند که مدل رهبری معنوی

که تئوری کاريزماتيرک و تلرول    ای گونه، به کند میتئوری تلقيقات و عمليات رهبری فعاليت 

 . در اين پژوهش پيشنهاد شرد نمايد میا گسترش و ترکيب ر ها ارزشآفرين همانند اخ قيات و 

معنوی افراد در ملريط کرار داشرته باشرد؛ در ايرن       نيازهایکيد بيشتری بر أکه رهبری بايستی ت

يرک سرازمان بايرد دارای جرو      حالت نتايج فردی و سازمانی م يردی در پری خواهرد داشرت.    

رهبر در ايجراد چنرين ملريط     ی ظي هومشارکتی مثبت در جهت ايجاد بهزيستی سازمانی باشد. 

 باشرد  مری  هرا  ارزشاجتمراعی طبرق    های ائت فگروهی و دفاع از  رفتارهایسالمی، پيش بينی 

(. سبک رهبری مردير در ملريط کرار روانری و     1613، ؛ به نق  از رو 1111 ،1)جارت و کلنر

ارکس، فراگرر و  )اسرپ  باشد میاجتماعی يیی از عناصر کليدی برای بهزيستی فردی و سازمانی 

ثر از طريق القاخ حرس اعتمراد بره ن رس و تقويرت ارتبراط       ؤ(. رهبران م411 ، ص1661کوپر، 

باعث رشد و تغيير قاب  مشاهده و پر شرور در ملريط کرار شروند و همینرين       تواند میهمبند 

و بره ايرن    باشرند   داشرته بايد انجام شرود   چه آنرهبران بايد درک درستی از اعضای سازمان و 

 ،1)کيلترز  ئله باور داشته باشند که بايد تمام ابزرا الزم برای موفقيت کارکنران را فرراهم کننرد   مس

ت یر مثبت به عنوان يک »در پژوهشی با موضوع (، 1616) 3گورديوا و اوسين. (01 ، ص1669

ل ه موجرود در ت یرر مثبرت يعنری     ؤسه م« آموزان مقاط  باال دانشعام  پيشرفت تلايلی در 

مثبرت از آينرده را    بينری  پيشاز تجربه گذشته و حال و  بينانه خوشاز خود، ت سير  تاور مثبت

کره   دهرد  میحاکی از آن بود که اين سه عام  به فرد امیان  ها آنبررسی کردند. نتايج پژوهش 

س ت  که اين( در تلقيقی نشان داد که ضمن 1660) 4والیر. درک مناسبی از جهان داشته باشد

درمرانی مبتنری برر     هرای  تینيرک در مقايسه برا سراير مشراغ  کمترر اسرت و      پرستاران  5رويی

برا   هرا  آندر باال بردن سر ت رويری پرسرتاران و سربک رويرارويی       انديشی مثبتو  بينی خوش

ثير برنامه مداخله روانی مثبت انديشی أنيز به ت (،1665) سليگمن است.مؤثر  شغلی های استرس

ثير مثبتری کره در   أر شررايط سر ت کراری و همینرين تر     د آوری تا در بهبود کي يت کاری و 

                                                      
1-  Jarrat & Kellner 

2-  Kiltz 

3-  Godeevan & osin 

4-  Walker 

5-  Haediness 
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(، در پرژوهش خرود کره بره     1661) 1فورالنرگ و اوايری   فرسودگی شغلی دارد پرداخته اسرت. 

صورت پيش آزمون و پس آزمون انجام شد، به اين نتيجه رسيدند که نقش تغييررات شرناختی   

 رنهايت تغييررات افسرردگی  در شناخت رفتار درمانی، در افیار خودآيند و نگرش ناکارآمد و د

است و نتايج پژوهش حاکی از آن بود که افیار خودآيند مستقيماً برا تغييررات شرناختی و    مؤثر 

 ناکارآمد مرتبط است. های نگرش

بره متغيرر بهزيسرتی سرازمانی و      دهرد  مری پيشين نشان  های پژوهشمطالعه مناب  موجود و 

پژوهش حاضر تبيين چارچوبی بررای بررای   . لذا هدف است نشدهبر آن توجهی مؤثر  متغيرهای

مرتبط ساختن رهبری معنوی با بهزيستی سازمانی با تاکيد بر نقش ميانجی مثبت انديشی است. 

 بنابراين سواالت پژوهش به شرح زير است:

آيا بين رهبری معنوی مديران، مثبت انديشی آنان و بهزيستی سازمانی مدارس ابتدايی شهر 

 داری وجود دارد؟ رابطه معنی آباد خرم

آباد رابطه  ابتدايی شهر خرم بين رهبری معنوی مديران و بهزيستی سازمانی مدارس آيا

 وجود دارد؟

آباد رابطه وجود  ابتدايی شهر خرم و مثبت انديشی مديران مدارس آيا بين رهبری معنوی

 دارد؟

م آبراد رابطره   آيا بين مثبت انديشی مديران و بهزيستی سازمانی مدارس ابتردايی شرهر خرر   

 وجود دارد؟

 

 ها   ابزار و روش گردآوری داده

شرود. از سروی ديگرر برا      تلقيق حاضر به للاظ هدف، يک تلقيق کاربردی ملسو  مری 

)غيرر آزمايشری(    هرای توصري ی   توجه به نلوه گردآوری داده، اين تلقيرق در زمرره پرژوهش   

 ی، روش انجام ايرن تلقيرق   های توصي های گوناگون پژوهش شود. از ميان روش بندی می طبقه

 )مدل معادالت ساختاری( است. جامعره آمراری ايرن مطالعره را     های همبستگی از نوع پژوهش

دادند که  آباد تشیي  می ن ر( مدارس ابتدايی شهر خرم 106) ن ر( و مديران 1151) کليه معلمان

 ن رر از   131د( و های مثبت انديشی و رهبری معنوی پاسخ دادنر  نامه )به پرسش مدير 11 تعداد
 

                                                      
1-  Furlong & oei 
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 انديشی مثبت گری ميانجیمدل م هومی پژوهش؛ رابطه بين رهبری معنوی، بهزيستی سازمانی با  . 1 شی 

 

گيرری تارادفی سراده بره      نامه بهزيستی سازمانی پاسخ دادند( به روش نمونه )به پرسش معلمان

اسرت اده شرد. کره     نامه سشپراز سه  ها داده آوری جم عنوان نمونه انت ا  گرديدند. به منظور 

فر و همیراران برر اسراس مقيراس      مربوط به رهبری معنوی که توسط صادقی نامه پرسششام  

 هاشرمی  اينگرام و ويسينيیی براز ترجمره   مثبت انديشی نامه پرسشو  است  شدهفرای طراحی 

 (.1314) و ملمرديان  ب رش  فرح( و پرسش نامه بهزيستی سازمانی طراحی شده توسط 1311)

شده از روش تللي  مسير و نمودار مقادير آمراره   آوری جم  های دادهه منظور تجزيه و تللي  ب

T  ليزرل افزار نرمبا است اده از (Lisrel.است اده شده است ) 

و ملمرديان،   ب ش فرح) بهزيستی سازمانی نامه پرسش: پرسش نامه بهزیستي سازماني -3

و روايی آن نيز با  %19آل ای کرونباخ  با است اده از (، در پژوهش ايشان پايايی اين مقياس1314

دست آمده است. دارای ابعاد بهزيستی سرازمانی: رهبرری، حمايرت    ه توجه به نظر مت ااان ب

باشد. کره برا طير      سازمانی ادراک شده، مليط، ارتباطات، مديريت استرس، مديريت تنوع می

 باشرد  گويره مری  30دی، هرگرز( و دارای  اغلب، بعضی اوقات، تاحدو )هميشه، بندی ليیر درجه

حقروق، بيمره و    -1 گويره  مديريت مدرسه يرک عامر  اطمينران اسرت،     -1)برای نمونه: گويه 

 در مورد مسائلی کره   -5 گويه .پردازم میمزايای مدرسه خو  است و با آرامش خاطر به کارم 
 



 319 …ارائه مدل ساختاری ارتباطي، بین رهبری معنوی و بهزیستي سازماني با 

يز پايايی اين مقيراس برا   توانم با مديرم صلبت کنم(. در مطالعه حاضر ن کند می مرا ناراحت می

 دست آمده است.ه % ب13کرونباخ  است اده از آل ای

عشرق بره    شام  ابعاد رهبری معنوی: چشم انرداز،  (2111) رهبری معنوی فرای نامه پرسش -

 15 از کره  باشرد  مری نوع دوستی، ايمان، معناداری، عضويت، تعهد سازمانی، بازخورد عملیررد  

مدير من وقتی که  -5 انداز مدرسه متعهد هستم. گويه به چشم من -1 )برای نمونه: گويه سوال

مدرسه من برای اشرتباهات سرهوی تنبيره     -9 کارکنان رنجور هستند، با اَنان مهربان است. گويه

 )کام ٌ م ال م، م ال م، نظری نردارم، مروافقم و کرام ً    ای درجهپنج  گيرد( با طي  در نظر نمی

فر و همیاران با آل ای کرونبراخ   در پژوهش، صادقی نامه پرسشموافقم( تشیي  شده است. اين 

. در مطالعه حاضرر پايرايی   است  شده(، به کار گرفته 1313) نور بين مدرسين دانشگاه پيام 91/6

 دست آمده است.ه % ب14کرونباخ  اين مقياس با است اده از آل ای

 1 )برای نمونه گويره  ئوالس 36که حاوی  1اينگرام و ويسنيیی اندیشي پرسشنامه مثبت -1

 5( برااليی برخروردارم   هرای  از قابليت -1 گويه مورد احترام همتايان و دوستان هستم. -

 پايرايی ايرن ابرزار در پرژوهش     باشرد.  ای )هميشه، اغلب اوقات، گاهی، بندر، هرگز( مری  گزينه

ملاسربه   15/6اساس روش دو نيمه کردن  و بر 14/6( بر اساس آل ای کرانباخ 1311)هاشمی، 

دسرت  ه % بر 1/11 کرونباخ شده است و در مطالعه حاضر پايايی اين مقياس با است اده از آل ای

 آمده است.
 

 های پژوهش یافته
در  جا اينآيد.  در اين مرحله است که از اط عات خام نتايج علمی ارزشمند به دست می

 شود. االت تلقيق پرداخته میؤگويی به س ها و پاسخ تجزيه و تللي  استنباطی به آزمون فرضيه

از مدل  گيری بهرهبودن، يیی از مواردی است که بايد پيش از  نرمال فرض  پيش

اسميرنوف بررسی شود. نتايج اين آزمون در  -معادالت ساختاری از طريق آزمون کلموگروف 

ح که برای تمام متغيرها سط شود، به سبب اين ( ارائه شده است. چنانیه ديده می1) جدول

توان با  شود. حال می ها تأييد می است، نرمال بودن توزي  داده α= 65/6معناداری بيشتر از 

 های پژوهش پرداخت. معادالت ساختاری به تللي  فرضيه سازی مدلاست اده از 

                                                      
1-  Ingram & Wisnicki 
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 اسميرينوف -نتيجه آزمون کلموگروف  . 1 جدول                  

 سطح معناداری ارزش آزمون متغیرها

10/1 عنویرهبری م  611/6  

16/1 بهزيستی سازمانی  116/6  

13/1 مثبت انديشی  150/6  

 

هم طی بودن متغيرها و  های م روضهع وه بر نرمال بودن قب  از آزمون مدل ابتدا 

استق ل خطاها مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد که شاخ  تلم  برای تمام 

همینين مقدار  11/1تورم واريانس کوچیتر از  ، شاخ 16/6متغيرهای پيش بين کوچیتر از 

بود.  91/1شاخ  دوربين واتسون که به منظور بررسی م روضه استق ل خطا اجرا شد برابر 

(، شاخ  تورم کوچیتر از ده collainearity< 1> 6اگر شاخ  تلم  کوچیتر از يک )

(16vif<( و مقدار آزمون دوربين واتسون کوچیتر از چهار باشد )4Durbin- Watson < )

است. با توجه به  های رگرسيون ت طی صورت نگرفته گ ت که از م روضه توان می

 نتيجه گرفت که شرايط انجام آزمون رعايت شده است.  توان میبه دست آمده،  های شاخ 

ثير رهبری معنوی بر أبررسی تبه منظور آزمون مدل معادالت ساختاری مورد نظر، يعنی 

از روش معادالت ساختاری است اده شد. نتايج مثبت انديشی  گری باتعدي  بهزيستی سازمانی

های برازش تللي  معادالت ساختاری، حاکی از برازش کلی مدل مورد  شاخ نشان داد که 

. نسبت مجذور کای 1های  های عاملی از شاخ  برای بررسی برازش مدل(. 1نظر بود )شی  

لويز يا شاخ  نرم نشده برازندگی  -( و تاکرNFIبونت ) -. شاخ  بنتلر1به درجه آزادی 

(NNFI ،)3( شاخ  ريشه ميانگين مجذورات تقريب .RMSEA و معيارهای ديگر )

RMR،GFI، AGFI،  CFI.است اده شده است 
 

 نيیويی برازش برای مدل پيشنهادی های شاخ  . 1 جدول

 χ مدل
2

 Df χ
2
/df RMSEA GFI AGFI NFI CFI NNFI 

 11/6 11/6 11/6 14/6 15/6 601/6 91/1 41 91/131 سه عاملی

 

 نيیويی برازش  های شاخ پژوهشگران معموالً به منظور ارزيابی ميزان برازش مدل از 
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شاخ  مورد است اده است. در صورتی که اين  ترين رايج RMSEA. شاخ  گيرند میبهره 

برازش  معنادار باشد، 65/6در سطح  آمدهدست ه ب p-valueبوده و  1/6از  تر پايينشاخ  

از  dfبر روی  chi-square(. همینين، اگر حاص  تقسيم 1319)هومن،  گردد میمدل تأييد 

؛ که در اين مدل حاص  اين تقسيم برابر گردد میکمتر باشد، برازش مدل مؤکداً تأييد  3مقدار 

مدل در اين  RMSEA (، به سبب اين که ميزانِ شاخ 1) بر اساس جدولاست.  91/1با 

بهزيستی سازمانی  بينی پيشبرای  آمده  دسته بتوان ادعا کرد که مدل  ، میباشد می 601/6برابر 

با واقعيت است. همینين، با توجه به اين که  قبولی قاب بر اساس رهبری معنوی دارای برازش 

 گ ت که توان می(، 1/6برازندگی در حد مطلوبی هستند )باالتر از  های شاخ مقادير ساير 

 مبنی بر برازش مناسب مدل مورد تأييد هستند.، RMSEA نتايج شاخ 
 

 
 انديشی مثبت گری ميانجیمدل تأثير رهبری معنوی بر بهزيستی سازمان با  t-valueمقادير   .3 شی 

 

های برازش کلی  های توليدی الگوی معادالت ساختاری فقط ملدود به شاخ  شاخ 

متناظر با آن برای هريک از مسيرهای  tو مقادير  و  βاردالگو نيست، بلیه پارامترهای استاند

علی از متغير برونزاد رهبری معنوی به متغيرهای درونزاد مثبت انديشی و بهزيستی سازمانی 

 )ضرايب گاما( و از متغيرهای نه ته ميانجی مثبت انديشی به متغير نه ته درونزاد بهزيستی
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 3و  1های  شی منظور از ع ئم اختااری در   .3 جدول

 متغیرها
 عالئم

 اختصاری
 متغیرها

 عالئم
 اختصاری

 متغیرها
 عالئم

 اختصاری

 Total.tp مثبت انديشی Total.w بهزيستی سازمانی Total.sl رهبری معنوی

 TP1 کارکرد مثبت روزانه W1 رهبری SL1 چشم انداز

 SL2 عشق به نوع دوستی
حمايت سازمانی 
 W2 ادراک شده

بت از نظر خودارزيابی مث
 TP2 ديگران نسبت به خود

 TP3 انتظارات مثبت از آينده W3 مليط SL3 ايمان

 TP4 خود اعتمادی W4 ارتباطات SL4 معنادرای

 W5 مديريت استرس SL5 عضويت
خودارزيابی مثبت 

 TP5 های روزانه فعاليت

   W6 مديريت تنوع SL6 تعهدسازمانی

     SL7 بازخورد عملیرد

 

، قدرت نسبی هر مسير را نيز ها شاخ رايب بتا( نيز وجود دارد. اين ضرايب و سازمانی )ض

و مقدار آنها حتما بايد بين ص ر و  اند شدهرگرسيون استاندارد  و  βدهد. ضرايب  نشان می

يک از متغيرهای رهبری  برای هر شود می( مشاهده 1 و 3طور که در شی  ) يک باشد. همان

و ( β)بتا ( و گاما ) گری مثبت انديشی ضريب مسير ی به ميانجیمعنوی و بهزيستی سازمان

رهبری معنوی به مثبت انديشی ( گاما ) ضريب مسير متناظر با آن نيز وجود دارد. t مقادير

نشان داد  t داری که آزمون معنی طوریه ( است که ضريب مسير مثبت و بااليی است ب94/6)

( گاما ) ضريب مسير(. t، 61/6>p=99/9) باشد می دار که اين مسير به للاظ آماری معنی

ه مثبت و بااليی است ب ( است که ضريب مسير54/6رهبری معنوی به بهزيستی سازمانی )

 باشد میدار  نشان داد که اين مسير به للاظ آماری معنی t داری که آزمون معنی طوری

(61/0=t، 61/6>p ضريب مسير .)β  ( است که 01/6سازمانی )از مثبت انديشی به بهزيستی

نيز نشان داد که اين مقدار به للاظ آماری  t داری معنیآزمون  ضريب مثبت و بااليی است و

 (.t ،61/6>p= 11/0)باشد  معنادار می

( Yکلی برازش و ضرايب گاما و بتا، بررسی ضرايب المبدا ) های شاخ در کنار بررسی 

مقدار بااليی هستند.  Y د، تمام ضرايب المبداطور که مشاهده ش نيز حائز اهميت است. همان
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به عنوان  tp1دهد که کليه ضرايب به دست آمده معنادارند. متغير  نشان می tآزمون معناداری 

 y انديشی دارد. باالترين مقياس شناخته شده است و بيشترين شباهت نظری را به مثبت

به عنوان  W6. باشد می w6زمانی بهزيستی ساy  است. باالترين tp1به سمت  انديشی مثبت

مقياس نيز شناخته شده است و بيشترين شباهت نظری را به بهزيستی سازمانی دارد. همینين 

که کليه ضرايب به  دهد مینشان  tمقدار بااليی هستند. آزمون معناداری  Xتمام ضرايب المبدا 

 باشد.  می sl2رهبری معنوی به سمت  xدست آمده، معنادارند. باالترين 

ضرايب  توان گ ت که مدل کلی پيشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. در مجموع می

مثبت انديشی به سمت بهزيستی ذهنی  βدر تمام مسيرها معنادار بود همینين ضريب   مسير

معنادار بود. اين بدين معنی است که مثبت انديشی نقش ميانجيگری رو انجام داده است. 

متغيرها را کاهش دهند و متغيرهای  توانند میيز نشان دادند که به خوبی ن x وy  ضرايب

 را توليد کنند. ای نه ته
 

 های تحقیق آزمون فرضیه
 3یه فرض

، عشق به نوع دوست، ايمان، معناداری، عضويت، انداز چشم) بين رهبری معنوی مديران

آباد رابطه  يی شهر خرمابتدا تعهدسازمانی، بازخورد عملیرد( و بهزيستی سازمانی مدارس

 وجود دارد.

شود، برای اثر متغير رهبری معنوی مديران بر بهزيستی  طور که در شی  مشاهده می همان

 11/6که اين ضريب مسير در سطح اطمينان  طوریه برآورد شده است ب 54/6 سازمانی، ضريب اثر

 مانی از للاظ آماری معنادار است.باشد؛ يعنی اثر افزاينده رهبری معنوی بر بهزيستی ساز می معنادار
 

 خ صه نتايج آزمون فرضيه تأثير رهبری معنوی بر بهزيستی سازمانی  .4جدول 

 رابطه فرضیه
 ضریب

 رگرسیوني

 سطح
 معناداری

 نتیجه
 آزمون

 تأييد فرضيه 61/6 54/6 بهزيستی سازمانی←رهبری معنوی 3

 

 2فرضیه 

 آباد رابطه وجود دارد. ابتدايی شهر خرم ارسبين رهبری معنوی و مثبت انديشی مديران مد
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شود، برای اثر متغير رهبری معنوی بر مثبت انديشی  طور که در شی  مشاهده می همان

 11/6برآورد شده است که اين ضريب مسير در سطح اطمينان  94/6مديران، ضريب اثر 

 للاظ آماری معنادار است. باشد؛ يعنی اثر افزاينده رهبری معنوی بر مثبت انديشی از می معنادار
 

 خ صه نتايج آزمون فرضيه تأثير رهبری معنوی بر مثبت انديشی .5جدول 

 رابطه فرضیه
ضریب 

 رگرسیوني

سطح 
 معناداری

نتیجه 
 آزمون

 تأييد فرضيه 61/6 94/6 مثبت انديشی ←رهبری معنوی  1

 

 1فرضیه 

 .آباد رابطه وجود دارد ی شهر خرمبين مثبت انديشی مديران و بهزيستی سازمانی مدارس ابتداي

شود، برای اثر متغير مثبت انديشی مديران بر بهزيستی  طور که در شی  مشاهده می همان

 معنادار 11/6برآورد شده است که اين ضريب مسير در سطح اطمينان  01/6 سازمانی، ضريب اثر

 لاظ آماری معنادار است.باشد؛ يعنی اثر افزاينده مثبت انديشی بر بهزيستی سازمانی از ل می
 

 خ صه نتايج آزمون فرضيه تأثير مثبت انديشی بر بهزيستی سازمانی .0جدول 

 رابطه فرضیه
 ضریب

 رگرسیوني

 سطح
 معناداری

 نتیجه
 آزمون

 تأييد فرضيه 61/6 01/6 بهزيستی سازمانی ←مثبت انديشی 3

 

 4فرضیه 

 گری ميانجیبا  آباد شهرخرمبتدايی بين رهبری معنوی مديران و بهزيستی سازمانی مدارس ا

 مثبت انديشی مديران رابطه وجود دارد.
 

 انديشی مثبت گری ميانجیخ صه نتايج فرضيه تأثير رهبری معنوی بر بهزيستی سازمانی با  .9جدول

 رابطه فرضیه
ضریب 

 رگرسیوني

سطح 
 معناداری

 نتیجه
 آزمون

 تأييد فرضيه  61/6 45/6 بهزيستی سازمانی ←مثبت انديشی ←رهبری معنوی  3

 

مثبت انديشی، ضريب  گری ميانجیبرای اثر متغير رهبری معنوی بر بهزيستی سازمانی با 

( را در ضريب مسير مثبت انديشی به بهزيستی 94/6مسير رهبری معنوی به مثبت انديشی )
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 شد که اين ضريب تقريبا بااليی ملسو  45/6( ضر  کرده و حاص  برابر 01/6سازمانی )

توان  باشد. بنابراين می می معنادار 11/6می شود بطوريیه اين ضريب مسير در سطح اطمينان 

نتيجه گرفت که مثبت انديشی نقش ميانجی در خاوص رابطه رهبری معنوی و بهزيستی 

 سازمانی را دارد.
 

 مقايسه تأثيرات مستقيم، غير مستقيم و ک  رهبری معنوی  .1 جدول
 اثرات

 اثر کل غیرمستقیماثر  اثر مستقیم
 متغیر وابسته مستقل های متغری

 رهبری معنوی
 بهزيستی سازمانی

54/6 45/6 11/6 

 انديشی مثبت
01/6 - 01/6 

 94/6 - 94/6 انديشی مثبت

 

از طريق ملاسبه ضرابب استاندارد و ضرايب غير  متغيرهادر اين مدل، تأثير مستقيم 

ستاندارد موجود در مسير و تأثير ک  از مجموع تأثيرات ضرايب ا ضر  حاص مستقيم از طريق 

 . آيد می دست بهمستقيم و غير مستقيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
پيشنهادی رهبری معنوی و ی در الگو اثرات مستقيم موجود، ضرايب مسير و معناداری آنها .4 شی 

 انديشی مثبت گری ميانجیبهزيستی سازمانی با 
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 بحث
به روش تللي  مسير مورد تجزيه و تللي  قرارگرفته است و مدل  ها دادهدر اين پژوهش، 

که رهبری معنوی و  کند میاست. به طور کلی، مدل برازش يافته مش    شده دادهبرازش 

. به اين ترتيب که ضريب اثر رهبری معنوی گذارند میبر بهزيستی سازمانی تأثير  انديشی مثبت

است و ضريب تقريباً بااليی  94/6و  54/6ترتيب به  انديشی مثبتبر بهزيستی سارمانی و 

بين رهبری  ی واسطهرا  انديشی مثبت توان میتأييد شده  مسيرهای. با توجه به شود میملسو  

بين رهبری معنوی و  انديشی مثبت ای واسطهمعنوی و بهزيستی سازمانی دانست. نقش 

رهبری معنوی بر بهزيستی  م. تأثير مستقيم و غيرمستقيگردد میبهزيستی سازمانی تأييد 

متعددی هم وان و هماهنگ است که به  های پژوهشسازمانی قاب  م حظه است. بنابراين با 

 :شود میاشاره  ها آن ترين مهم

 شرده ( در پژوهشی به ارائه مدلی م هومی برای بهزيسرتی سرازمانی پرداختره    1613) رو 

. چنين مليطری يرک   دهد میرا نشان  است. اين مدل يک مليط که بهزيستی در آن نه ته است

. باشرد  میعام  حياتی برای موفقيت است که شام  استرس، ترويج يادگيری و عملیرد انطباقی 

فردی و سازمانی مل  کار است و همینرين   نيازهایاين مليط همینين تاديق کننده تجانس 

به عنروان يرک    داری یمعنبه طرز  ها آنبيانگر اين است که در سازمان چگونه اعضاخ و عملیرد 

و پرشرور بره کرار     ترر  بريش ، کارکنان با انگيرزه  دار معنیو مليط کار  شود میک  در نظر گرفته 

در مارف انرژی متمرکز در دستيابی بره آن   تر بيش گذاری سرمايهرا قادر به  ها آنو  پردازند می

 هرای  سازمانن عاالتی که در ( معتقداند که با توجه به فع  و ا1665) 1و گاردنر 1آوا ليو .کنند می

. در ايرن  شرود  مری اين تلوالت نياز به رهبری اثرب ش مطرح  بينی پيش، برای دهد میپويا رخ 

توجه به  و همینين اثرب شيک بافت مثبت سازمانی برای عملیرد رهبری  گر تعدي بين نقش 

( ارتباط قوی برين  1666) 3ماکلود و موری برای رهبر همینان بايد ادامه داشته باشد. ها فرصت

(، در 1311) فرح ب رش و سرتار   و همینين ت یرات مثبت و بهزيستی روانی را گزارش کردند

بهزيسرتی سرازمانی( مرديران مردارس      هرای  مؤل ره )يیی از  پژوهشی به بررسی س مت روانی

 پرداختند که نتايج حاص ، حاکی از آن بود که س مت روانی در بين مديران در حرد متوسرطی   
 

                                                      
1-  Avolio 

2-  Gardner 

3-  Macleod & Moore 
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 داری وجود دارد. ار دارد و بين کي يت زندگی کاری مديران و س مت روان آنان ارتباط معنیقر

 

 گیری نتیجه
رهبرری معنروی برر     تأثيرگرذاری  ی نلروه  ترر  کام در مجموع نتايج اين پژوهش به درک 

 طرور  ايرن  تروان  می طورکلیمدل ساختاری مطالعه به  توجه به .کند میبهزيستی سازمانی کمک 

آموزشری بره دنبرال بهزيسرتی هسرتند. و       هرای  سرازمان و ب اوص  ها سازمانگرفت که نتيجه 

، ابعاد رهبری معنوی و مثبت انديشری مرديران برر بهزيسرتی     است دادهکه نتايج نشان  طور همان

دارند. و اين يک امر مهرم و کليردی بررای يرک سرازمان آموزشری تلقری          ثير مثبتأسازمانی ت

به نتايج مش   شده و مرورد نظرر    توان میايش سطح رهبری معنوی . به عبارتی با افزشود می

مثبت در رسيدن بره اهرداف    انداز چشمدر مدل مطالعه دست يافت که هر چه بينش و ايمان و 

بره طرور مسرتقيم برر بهزيسرتی       کره  اينباشد ع وه بر  تر بيشآموزشی توسط مديران آموزشی 

ريت اسرترس و مرديريت تنروع و ارتباطرات و     ثير دارد باعث به وجرود آمردن مردي   أسازمانی ت

به وجودآورنده بهزيستی سازمانی هستند؛ در ايجراد   های ل هؤمحمايت سازمانی ادراک شده که 

کره مرديران    شود می. در اين راستای پيشنهاد باشند میمؤثر  فضای سازمانی مطلو  در مدارس

رائره برنامره کراری برا اهردف      مدارس برای ايجاد فضای بهزيستی در مدارس سعی نمايند برا ا 

)عشق به نوعدوستی( و داشرتن تعهرد و اميرد و     )چشم انداز( و برقراری ارتباط انسانی روشن

برروز   توانند میايمان، ادراک معلمان از رهبری معنوی را بهبود ب شند زيرا که از اين طريق هم 

را در مدارس با کي يتری  موجبات بهزيستی سازمانی  را تسهي  کنند و هم بينانه خوش رفتارهای

 .شود میمناسب فراهم کنند. برای اين مهم در زير به چهار نمونه از پيشنهادات کاربردی اشاره 

     مديران سعی نمايند با افراد زير دست خود صميمانه رفتار کنند که چنرين رفتراری الزمره
 ادراک مثبت از رهبری معنوی است.

 را از روال کار و سطح پيشرفت مدرسره   ها آنان مديران با دادن بازخورد عملیرد به معلم
 آگاه کنند. 

          با ايجاد آشنايی مديران با رهبرری معنروی و شريوه کراربرد آن بره نوبره خرود در ايجراد
 .  است کنندهبهزيستی سازمانی مدارس کمک 

 چشم انداز مثبت نسبت به اهرداف  برای مدارس و معلمان و ايجاد ترسيم اهدافی صريح 
  بهزيستی سازمانی در مراکز آموزشی. و تسهي  دستيابی به گيزهجهت ايجاد ان
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