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 چکیده
 آزاد اسالمیهای این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی دانشگاه

استان خراسان رضوی صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی بوده است. جامعه آماری 
باشد می نفر 1200خراسان رضوی به تعداد استان ی آزاد اسالمهای شامل تمام اعضای هیات علمی دانشگاه

نفر بعنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی طبقه ای  291مورگان تعداد  و که با استفاده از جدول کرجسی
انتخاب شدند. اطالعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه رهبری معنوی فرای و 

( 2000( و پرسشنامه تعالی سازمانی مولر )2003تاب آوری کورنر و دیویدسون ) (، پرسشنامه2005همکاران)
گردآوری شد روایی پرسشنامه ها نیز براساس روایی محتوا به تایید متخصصان در این حوزه رسیده است. 

ای .( با روش آلف/87.( و تعالی سازمان)/87.(، تاب آوری)/94پایایی ابزارها در پرسشنامه رهبری معنوی )

کرونباخ محاسبه شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی)معادالت اندازه گیری و 
با بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تحقیق در خصوص تاثیر ابعاد رهبری معنوی ساختاری( استفاده شده است. 

ری رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی و ابعاد تاب آوری بر تعالی سازمان مشخص گردید که به لحاظ آما
سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارد لذا بر اساس موارد ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که هرچه ابعاد رهبری 
معنوی و ابعاد تاب آوری در سازمان دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان رضوی باالتر باشد تعالی سازمان 

 افزایش خواهد یافت.

 رهبری معنوی، تاب آوری، تعالی سازمانیها: کلیدواژه گلید ها:کلید واژه
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 مقدمه

یکی از مواردی که در هر مجموعه و سازمانی باید مود توجه قرار گیرد مقوله معنویت و توجه بهه 

 پدیهده سهازمان، در باشهد معنویهتمی رهبری معنوی بعنوان رکنی تهاثیر گهذار در مهدیریت کنهونی

 سهوو  در را مدیران نیز و سازمان و مدیریت علم ظرانن صاحب از بسیاری توجه که است نوظهوری

 پایهدار منبعهی عنهوان بهه را معنویت آنان از بسیاری اساس، این بر. است کرده جلب خود به مختلف

 و رسهاند یهاری زده، آشهوب و پهرتالطم زمانهای در آنها به تواند می که اند دانسته ها سازمان برای

 رهبهری .(27 :1389 الههی، خهافف)کنهد  فصهل و حل را ازمانس در نظمی بی و نظم نمایی تناقض

 ارزشهها، عنوان معنوی نیز که معنویت را در سازمانها بعنوان اساس کار خود مد نظر قرار داده است به

 طوریکه در سهازمان به شودمی تعریف دیگران و خود درونی انگیزش جهت الزم رفتارهای و نگرشها

مههم  دو نکتهه مسهتلزم شود کهه می ایجاد عضویت و معناداری قطری از معنوی بقای احساس یك

 و هدفمنهدی معنها، احسهاس پیهروان و رهبهر آن در که است بصیرتی و بینش میباشد که اولی خلق

 بهه عشهق ارزشههایی هموهون مبنهای بهر سازمانی فرهنگ خلق و کنند و دوم برقراری می اهمیت

 گهرفتن، قهرار قدردانی مورد شدن، درك عضویت، احساس پیروان و رهبر آن موجب به که همنوعان

از دیگهر نکهاتی کهه بایهد در  .( 60 :2003فهرای، )کننهد می دیگران و خود از تقدیر و توجه مراقبت،

تهوان آن را بهه ایهن صهورت می سیستم کاری به آن توجه زیادی نمود مبحث تاب آوری میباشد که

 اولیه نیازهای و بگذرد سر از اجعه ای اتفاق بیفتد ودر یك سیستم کاری ف که تبیین نمود که هنگامی

 تهرین مههم. یابهد مهی ظههور احتمال آوری تاب گاه آن نگردد، تأمین انسانی آنگونه که باید و شاید

 ارتقاء را افراد توانمندی توانیم می که است این آوری، تابهای پژوهش دل از برآمده کاربردی نتیجه

 بهه باور و گذاری هدف گیری، تصمیم توانایی کارآمدی، و هویت احساس به آنها که ای بگونه دهیم

 دیگهران، بها رابوهه مهربهانی، بهرای خهود انسانی اولیه نیازهای بتوانند راه این از و یابند دست آینده

 پیشگیرانه، مداخالت گونه هر توجه کانون بعنوان فرسا طاقت شرایط در را داری معنا و قدرت چالش،

بها  امهروز، دنیای تغییر پر محیط بی شك در .(80 :2011ماستن دهند) قرار فردی مد درش و آموزشی

 در سرعت به و همواره متعالیهای دهد سازمانمی آن همه استرسی که سیستم ها را تحت تاثیر قرار

 و نیازهها متعالیهای سازمان. هستند پاسخگو و منعوف چابك، ذینفعان، انتظارات و نیازها تغییر برابر

 عملکهرد و نظاره را آنها ادراکات و تجربیات کرده، بینی پیش و گیری اندازه را خود ذینفعان انتظارات

 جمع آینده، و فعلی ذینفعان به مربوط اطالعاتها، سازمان این در .کنندمی بررسی را ها سازمان سایر
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 مقاصهد، اههداف،ها، ژیاسهتراتها، مشهی خهط بازنگری و کارگیری به تعیین، منظور به و شده آوری

 گیرد)نجمهی،می قهرار اسهتفاده مهورد مهدت بلنهد و مدت میان مدت، کوتاههای برنامه و ها شاخص

1383: 66.) 

نیروی انسانی شاغل در سازمان به عنوان غنی ترین منبع سازمان به واسوه ههدایت و رهبهری   

ام آموزش عهالی در تهامین و تربیهت دارند. در این راستا نظمی در جهت تحقق اهداف سازمان گام بر

سهازندگی هرکشهور از نقهش و های نیروی انسانی ماهر و متخصص به منظهور مشهارکت در برنامهه

امکانههات آموزشههی مناسههب،  (.115 :1391ردار اسههت)بیگدلی و همکههاران، جایگههاه خاصههی برخههو

ویها، فعهال و مشهتاق علمی معتبر، استادان با تجربه و محیط غنی تنها در کنهار ذههن پهای سرفصل

(. امروزه اعضهای هیهات 43، 1385 )امینیان،پیشرفت و سازندگی کشور را به دنبال دارد دانشجویان، 

علمی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزش عالی نقهش حسهاس و سرنوشهت سهاز در تربیهت 

 بهه همونهین کنند و ثمره تالش آنها رشد و توسعه جوامهع بشهری اسهتمی نیروهای متخصص ایفا

 در اگهر اصهوالً و میکنهد نزدیکتهر یکهدیگر را بهه دو ایهن همواره دانشگاه، و جامعه بین رابط عنوان

 دسهت از را خهود اهمیت و اعتبار باشد، نداشته پیوند اجتماعی زندگی با پرورش و آموزش هایهجامع

 ارکهان از یکهی نعنهوا بهه و میدهند تشکیل را دانشگاه هر اصلی بدنه علمی اعضای هیأت. دهدمی

 صهفی)شوند واقهع مؤثر سوح علمی جامعه ارتقای دانشجویان، آموزش در تا است نیاز تربیت و تعلیم

فراوانهی دارنهد هنگهامی کهه جهذب های اعضای هیات علمی در داخل کشور دغدغه (. 463 :2011،

زی برایشهان درسهت شوند انتظار دارند که در سازمان، محیط انعواف پذیر و چالش برانگیمی دانشگاه

کنند تا با تامین نیازهایشان به کار و فعالیت بپردازند بنابراین باید از سهرمایه فکهری اعضهای هیهات 

آنان، اثربخشی وکارآیی آنها های علمی در محیط دانشگاه استفاده گردد چرا که، عدم توجه به قابلیت

ازسوی دیگر بایهد ایهن مههم را در نظهر دهد. می و در نتیجه بهره وری سازمان را تحت الشعاع  قرار

سازمانی است، ونشهانه آن، وجهود فرهنگهی های داشت که معنویت در محیط کار، چارچوبی از ارزش

برد و فهم آن ها را از ارتباط می کاری فراترهای است که مدیران را به طور فزاینده ای از میان فرآیند

کننههد)بیك زاده و می سههاس لههذت را تجربهههبخشههد، بههه گونههه ای کههه احمی بهها دیگههران بهبههود

(. تئوری رهبری معنوی یك تئوری علمی برای تغییر و تحهول سهازمانی و خلهق 27 :1390همکاران،

(. رهبری به معنای توانایی نفوذ بر گروهی برای 840 :2001 ،باشد)فرایمی یك سازمان خود انگیخته

پهذیر مهدیریت اسهت و نقهش اساسهی را در رسیدن به هدف یا هدفهایی است. رهبری جزء جدایی نا



 

 50 شماره  ه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/پژوهشنام                                                           118

کند، اگر فقط یك عامل وجودداشته باشدکه باعث شود تفاوت بهین سهازمانهای می عملیات مدیر ایفا

کند کهه می موفق وناموفق معلوم شود بدون شك آن عامل رهبری پویا و مؤثراست. پیتر دراکر اشاره

(. هرسی و 60: 1388 پاریزی، روند)ایران نژادمی رهبران سازمانها منبع اصلی هر موسسه ای به شمار

بالنوارد، رهبری را اثر گذاری بر افراد که وظایفشان را با میل و عالقه انجهام دهنهد توصهیف کهرده 

دهد که می (. یك تحقیق تجربی که بر روی پنجاه مقاله انجام شده است، نشان54 :1389 اند)الوانی،

  تمندی بر انگیزش و کارایی کارکنان دارد )خافف الهی و همکهاران،رفتار ارزش مدار رهبران تأثیر قدر

1389 ،30.) 

تواند برای سازمانها، انسهانیت و بهرای می اهمیت و ضرورت معنویت در سازمان آنونان است که

اجتماع، فعالیت و برای محیط، مسئولیت را به ارمغان آورد درمجموع رهبهری معنهوی بها بهرانگیختن 

وری باال، متعهد فرهنگی براساس ارزشهای انسانی، کارکنانی فعال با بهرههای اد زمینهکارکنان و ایج

رهبهری معنهوی در بهر دارنهده مضهامینی چهون  (.82 ،1388 کنهد )ملکیهان،می و با انگیهزه تربیهت

باشهد و بهر اسهاس فلسهفه می خدمتگزاری رهبری، مشارکت دادن کارکنان و توانمنهد سهاختن آنهان

زار بناشده است که برای ارافه خدمت به دیگران، دیدگاه کلی نسبت به کار داشته و بر رهبری خدمتگ

 فهرای و اسهلوم(. 171 :2002 و کهازمین 1توسعه فردی و تصمیم گیری مشترك تاکید دارد)کهوراك

ایمان بهه یهك چشهم انهداز و  ترسیم از طریق معنوی رهبری در موالعه خود نشان دادند که( 2008)

عملکردسهازمانی و  ی، به صورت مثبهت و قابهل تهوجهی بهر رفهاه معنهوی و متغیرههایفرهنگ تعال

رهبهری  نیزمعتقد اسهت (2011) 2منیفر. (90 :2008 اسلوم، و فرایمیگذارد) تاثیر کارکنان توانمندی

شود بر همین اساس، می فاهداجهت رسیدن به و تاب آوری کارکنان  استقامت، امیدموجب ، معنوی

کنند که می یی بوده  و به سمت موفقیت حرکتباال یاثربخش ی دارایمعنو یرهبر رایی داسازمانها

اگر این رهبران در داخل سازمان بتوانند تحمل شرایط دشوار و نامالیمتی هایی که ممکهن اسهت در 

توانند بعنوان می هر شرایوی ایجاد شود را داشته باشند و همواره خود را مجهز به درك شرایط نمایند

. به موجب مهدل چشمگیری در سازمان باشندهای قیتفرادی تاب آور مدنظر قرار گیرند و شاهد موفا

ریزی شده یها واکهنش بهه یابند که از میان از هم گسیختگی برنامهآوری، افراد این فرصت را میتاب

 رخدادهای محیوی بصورت هشیار یا ناهشیار پیامهدهای از ههم گسهیختگی را خهود انتخهاب کننهد.

                                                           
1 Korac 
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شود که بر رشد و آگهاهی درك خهود و آورانه به انسجام مجدد یا توابقی گفته میانسجام مجدد تاب

شود کهه فهرد آوری وقتی شروع میشود. توصیف تابآوری منجر میقدرت افزایش یافته حاالت تاب

یسهتی روانهی ای از زمان خود با موقعیتش در زندگی توابق داده باشد استفاده از واژه تعادل زدر نقوه

معنوی به منظور توصیف حاالت توابق یافته ذهن، بدن و رو  است. تعهادل زیسهتی روانهی معنهوی 

ای از شهرایط خهوب یها بهد زمانی است که فرد بصورتی جسمی، روانی و معنوی خود را بها مجموعهه

اس بهی توابق داده است. وقتی انسانها در برابر شرایط سخت ونامساعد، خورهها و نامالیمهات احسه

ناگوار را تحمل نمایند نتایج غیر منتظهره های که این خورها و موقعیت کنندمی  پناهی کرده و سعی

شهود. می نامیده "تاب آوری"ای به دست می آورند. توانایی اجرای این عمل در حوزه علوم اجتماعی

ند کنش و واکنش در از تاب آوری تعاریف گوناگونی ارافه گردیده است از نظر گروهی، تاب آوری فرای

(. گروه دیگری، تهاب آوری را بهه معنهای سهازگاری در 1022 :2003 ،1مقابل نامالیمات است)کونور

موجود، مشکالت ارتباطی ومشکالت جهدی های خورها، استرسها، روحی، مصیبتهای مقابل ضربه

اسهاس تحقیقهات  دانند همونین برمی مالی در محیط کار و زندگیهای مربوط به سالمتی و استرس

مختلفی که انجام گرفته مشخص گردیده است که عوامل فردی، ارتباطی، اجتماعی، فرهنگی و بهوم 

(. ازطرفی با توجه به نکهاتی کهه 23 :2004 ،2شناختی جمعی، بر تاب آوری تاثیر به سزایی دارد)بونانو

مانی مترصد دستیابی بهه در مورد رهبری معنوی و تاب آوری گفته شد میتوان عنوان نمود که هر ساز

سهازمانی، کارکنهان  سازمانهای سرآمد براساس مدل تعالیسر آمدی و تعالی در امور خود خواهد بود. 

دورنگر و فراتر از نیهاز  فردی شان نگاهی کنند تا نگاهشان به سازمان و قابلیتهای می خود را ترغیب

ی شهان و حمایهت از توسهعه آنهها، در فکرهای سرمایه دقیق امروز باشد، لذا ضمن حفظ و نگهداری

 مهی تجاری استفاده نتایج کسب سرمایه ها برای زمان مقتضی و متناسب با تغییرات مورد نیاز از این

 کیفیهت جهایزه دریافهت جهت ها سازمان ارزیابی برای چهارچوبی عنوان مدل تعالی سازمان به کنند

 کیفیهت مهدیریت در ریشهه کهه مدل این. شودمی محسوب اروپا در سازمانی ابزار اروپا پرکاربردترین

 کیفیهت مهدیریت بهرای بعهدی چنهد چههارچوب عنهوان یهك بهه دارد، بالهدریج ملهی جایزه و جامع

 مهدل، ایهن مثبتهای جنبه از یکی دارد. کاربرد قابلیت ها سازمان تمامی در که شودمی درنظرگرفته

 آگهاه خود قوت و ضعف نقاط از را ها سازمان ی،خودارزیاب آن استبه این صورت که خودارزیابی کاربرد

                                                           
1 Connor 
2 Bonanno 
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 از اصهالحیههای ویرایش نگرشی، و محیوی تغییرات به توجه با مدل، این ظهور ابتدای از .سازدمی

 کنهونی نیازهای به این مدل توجه بر روشنی گواه مسئله، این. شده است ارافه اروپا کیفیت بنیاد سوی

 بهه نسهبت کهه گردیهد ارافهه 2010 سهال در مهدل ایهن سهخهن آخرین. رودمی شمار به ها سازمان

 معیارهها ارزیابی و دهی وزن وهمونین گذاری نام مفاهیم، عمق در تغییراتی خود، پیشینهای نسخه

 بنیهادین، مفهاهیم از اند عبارت است که شده اصلی تشکیل پایه سه از مدل این. است گرفته صورت

 بهرای آفرینهی ارزش متوازن، نتایج به دستیابی: از اند عبارت دینمفاهیم بنیا. ارزیابی منوق و معیارها

و  خالقیهت تقویهت کارکنهان، مبنای بر موفقیت فرایند، مبنای بر مدیریت رهبری آرمانگرا، مشتریان،

 کلهی دسهته دو بهه نیز معیارها .پایدار آینده به نسبت پذیری مسئولیتها، مشارکت گسترش نوآوری،

 کسب سازمان که آنوه) نتایج و( دهدمی سازمان انجام که آنوه) توانمندسازها :اند شده بندی تقسیم

 (. نمود خواهد

 استراتژی، رهبری، از اند عبارت اند، شده معرفی نتایج به دستیابی که جهت توانمندساز معیارهای

 نتایج مشهتری،:  از اند عبارت نتایج معیارهای. خدمات و کاالها فرایندها، منابع،ها، کارکنان، مشارکت

 اصال  را توانمندساز نیز معیارهای نتایج از حاصل بازخورد. کلیدی نتایج و جامعه نتایج کارکنان، نتایج

مدل تعالی سهازمانی یها سهرآمدی توان عنوان نمود که می (.112 :2006بخشد)توتونسو، می بهبود و

مختلف به های ستم ها در سازمانکسب و کار، بعنوان ابزارهای قوی برای سنجش میزان استقرار سی

ضهمن اینکهه یهك سهازمان ها، با بکار گیری اینگونه مهدل(. 90 :1382)نجمی،  کار گرفته می شود

بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار می دهد، های میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه

. مدل تعالی سازمان با ه بهترین آنها مقایسه نمایدمی تواند عملکرد خود را با سایر سازمان ها و به ویژ

 تحکیم روابط بین کارکنان و هدایت آنها بسوی اههداف مشهترك، فراینهد بهبهود مسهتمر را تقویهت

کند که این امر موجب جهت گیری بهینه مدل تعهالی سهازمان بهه سهمت مهدیریت اسهتراتژیك می

لی پژوهشگر پرداختن به ایهن سهوال اسهت کهه (. لذا دغدغه اص123 :2008 شود)مارتین،می سازمان

تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسهالمی 

 استان خراسان رضوی چگونه است؟
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 پیشینه پژوهش

بررسی تأثیر سبك رهبری معنهوی بهر کیفیهت "( در پژوهشی با عنوان 1395خورشید و قلی زاده )

به این نتیجه رسیدند که عشهق  "زیردستان از طریق بهروزی معنوی کارکنان -تبادلی مدیران رابوۀ

انداز او و عضویت پیروان، تأثیر مستقیم و مثبت دارد. امیهد/باور دوستانه رهبر بر امید/ باور و چشمنوع

پیروان تأثیر مستقیم و انداز رهبر بر تعهد/رسالت انداز او تأثیر مستقیم و مثبت دارد. چشمرهبر بر چشم

پیرو تهأثیر مسهتقیم و مثبهت دارد.  -مثبت دارد. تعهد/رسالت و عضویت پیروان بر رابوۀ تبادلی رهبر

 -رهبری معنوی بر بهروزی معنوی کارکنان و نیز بهروزی معنوی کارکنان بر رابوۀ تبهادلی مهدیران

 زیردستان تأثیر معنادار و مثبت دارد.

های رهبری معنوی و هوش معنوی با ( نشان دادند که بین تمام مؤلفه1394بهرامیان و همکاران )

 کیفیت زندگی کاری رابوه مستقیم و معناداری وجود دارد.

دوسهتی، انداز، امیهد و ایمهان، نوع( به بررسی نقش رهبری معنوی و ابعاد آن )چشهم1393صرفی )

نمندسهازی کارکنهان شهرکت مخهابرات معناداری، عضویت، تعهد سازمانی و بازخورد عملکهرد( در توا

دار و مثبهت میهان ابعهاد ها نشانگر تفهاوت معنهیسازی پرداخت. یافتهاستان سمنان پس از خصوصی

کند که بین ابعاد رهبری معنوی شهامل رهبری معنوی بوده و همونین نتایج آزمون فرضیات بیان می

عضویت، تعهد سازمانی و بازخورد عملکهرد(  دوستی، معناداری،انداز، ایمان و امید، عشق به نوع)چشم

 داری وجود دارد.و توانمندسازی کارکنان شرکت مخابرات استان سمنان رابوه مثبت و معنی

با عملکرد کارکنهان رابوهه  72/0( نشان داد که رهبری معنوی با ضریب همبستگی 1393صانعی )

انداز، تعهد سازمانی، عضویت، عشق به های رهبری معنوی شامل چشمداری دارد و تمامی مؤلفهمعنی

، 63/0، 48/0، 41/0هم نوع، ایمان، معناداری و بازخورد عملکرد به ترتیب با مقدار ضریب همبستگی 

 داری دارد.با عملکرد کارکنان رابوه معنی 54/0و  45/0، 3/0، 55/0

 بهه معنهوی ههوش و آوری تهاب" عنوان با پژوهشی در( 1393)محمدی و  آبادی دولت مشایخی

 ایهن بهه "روسهتایی و شههری آموزان دانش در تحصیلی خودکارآمدی بین پیش متغیرهای ی منزله

 خودکارآمهدی معنهادار و مثبهت شهکل بهه تواننهد مهی معنهوی هوش و آوری تاب که رسیدند نتیجه

 یخودکارآمد تواند می آوری تاب تنها شهری، آموزان دانش در همونین،. کنند بینیپیش را تحصیلی

 .کند بینی پیش مثبت شکل به را تحصیلی
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 و معنهوی رهبهریهای مؤلفهه بهین که یافتند دست این نتایج به( 1391) همکاران و متین زارعی

 آن گویهای تحقیق این از حاصل نتایج چنین، هم. دارد وجود دار معنا رابوه سازمانی یادگیری قابلیت

 و حهوزه پژوهشهگاه در سهازمانی، یهادگیری قابلیهت بهر معنوی رهبریهای مؤلفه تك تك که است

 دوسهتی نهوع بهه عشق و بیشترین انداز چشمها، مؤلفه این میان در که است بوده گذار تاثیر دانشگاه

 . داشتند را تاثیر کمترین

 در آوری تههاب و معنههوی تعههالی بههین رابوههه" عنههوان بهها پژوهشههی در( 1390) هاشههمی و جوکههار

 داری معنهی ارتبهاط آوری تهاب بها معنهوی تعالی بین که رسیدند تیجهن این به "دانشگاه دانشجویان

 آوری تاب دار معنیهای کننده بینی پیش معنوی وحدت و معنوی پیوند عامل به طوریکه است برقرار

 . است بوده موثر آوری تاب افزایش در معنویت و باشدمی

 در معنهوی رهبهری کهارکرد و نقهش بررسی " عنوان با پژوهشی در( 1389) دامادی و عبدالملکی

 نیهروی در نظهامی معنهوی رهبهری که دریافتند و دادند انجام ناجا سازمان در " انسانی منابع تقویت

 بهین اعتمهاد گسهترش و اعضهاء صهداقت ارتقهای سهبب توانهد می ایران اسالمی جمهوری انتظامی

 سیستم در را فردی فاییخودشکو تواند می معنوی رهبری همونین شود کشور سربازان و فرماندهان

 اصال  پذیری، فرمان تعهد، افزایش باعث معنویت گردد اعضاء عملکرد افزایش سبب و دهد افزایش

 .شود می جنگ در طلبی شهادت و جهادی روحیۀ تقویت و پذیری،

 کارکنهان توانمندسهازی در معنوی رهبری نقش" عنوان با پژوهشی در( 1391) همکاران و ضیایی

 کار، به ایمان دوستی، نوع به عشق انداز، چشم) معنوی رهبری ابعاد بین یافتندکه در "انتهر دانشگاه

 بهین و دارد وجهود معنهاداری رابوهه کارکنان توانمندسازی با( سازمان در عضویت و کار در معناداری

 میهان معکوسهی علّی رابوۀ نهایت در و ندارد وجود علی رابوه کارکنان توانمندسازی و سازمانی تعهد

 .دارد وجود کارکنان توانمندسازی و رهبر عملکرد بازخورد

 برجسته رهبری در آوری تاب و اخالقی ارزشهای رابوه بررسی"عنوان با پژوهشی در( 2016) کول

 رو ایهن از دارد ارتبهاط سهازمان در کارکنهان باورهای با آوری تاب و معنویت که داد نشان "سازمانی

 قهدرت اسهاس ایهن بر. دارد بستگی سازمان بینی پیش قابل غیر حیویم شرایط به سازمان موفقیت

 .  شودمی داده نشان سازمان محیط در سازمان برجسته رهبر قوی اعتقادی باور به توجه با  آوری تاب
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 عملکهرد بهر معنهوی رهبهری ابعهاد تأثیر بررسی"عنوان با پژوهشی در( 2011) همکاران و لوفیس

 معنوی رهبری ابعاد بین معناداری و مثبت رابوه که رسیدند نتیجه این به "معنوی سالمت و کارکنان

 . دارد وجود عملکرد و سازمانی تعهد با

 یهادگیری قابلیهت بها معنهوی رهبری رابوه ابعاد" عنوان با پژوهشی در(  2009)  سیالن و آیدین

 دوسهتی، نهوع بهه عشهق ،کهار بهه ایمان انداز، چشم) معنوی رهبری ابعاد بین که دریافتند "سازمانی

 دارد وجود مثبتی معناداری همبستگی سازمانی، یادگیری قابلیت و( عضویت و معناداری

 نشهان " مثبهت سهازمانهای برانگیزنده رفتارهای"عنوان با خود مقاله در( 2007) یوسف و لوزانس

 بهه کهه طهوری بهه میباشهد معنهاداری تفاوت دارای سازمانی سوح در آوری تاب ابعاد اولویت دادکه

 بها مقابله برای را الزم ظرفیت سازمان شود می باعث و  کرده کمك ای رویه و ساختاریهای پویایی

 قهدرت، مهؤثر ساختارهای چون ابعادی با آور تابهای سازمان. باشند داشته ها سختی و ها اری دشو

 .شوند می شناحته مؤثر ارتباطات و تغییر به نسبت مثبت نگرش واقعیت، پذیرش اجتماعی، روابط

 :از عبارتند حاضر تحقیقهای سوال

 است؟ چگونه سازمان تعالی بر معنوی رهبری تاثیر -1

 است؟ چگونه سازمان تعالی بر آوری تاب تاثیر2 -

 

 روش شناسی پژوهش

باشد. با توجه به می از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابیپژوهش حاضر 

)استان  9تمامی اعضای هیات علمی منوقه شامل  تحقیق آماری این جامعۀدف تحقیق، موضوع و ه

 علمهی مربهی،های رسهمی قوعهی، داری مرتبهه آزمایشهی، رسمی خراسان رضوی( اعمم از پیمانی،

با توجه به اطالعهات  استاد که بصورت تمام وقت مشغول بکار هستند میباشند که و دانشیار استادیار،

می باشد. در همین راستا در بهدو امهر، اطالعهات الزم  نفر 1200برابر با ه تعدادکل آنهاآوری شدجمع

دانشگاه آزاد اسالمی دریافت شد. حجم نمونه مورد نظر بر اساس  9جامعه آماری با مراجعه به منوقه 

خراسان استان ) 9نفر از اعضای هیات علمی منوقه  291جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان شامل

 ایهن شهد دراسهتفاده ی طبقهه ای تصادفباشد. برای انتخاب نمونه از  روش نمونه گیری می وی(رض

اسهتان ) اسالمی آزاد دانشگاه 9 منوقه واحدهای تمام علمی هیات اعضای تعداد اطالعات ابتدا روش
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 بهر سهپس طبقه تقسیم نمهودیم و 9و آنها را بر اساس واحد دانشگاهی به  دریافت(  رضوی خراسان

 باشهند، بهه هها پرسشهنامه پاسخگوی باید که واحد هر اعضای تعداد با متناسب و نمونه حجم اساس

بدسهت آمهده در پهژوهش حاضهر بهر اسهاس آمهار ههای داده. کهردیم انتخاب ساده تصادفی صورت

توصیفی)میانگین، فراوانی، نمودار و...( و آمار استنباطی)معادالت انهدازه گیهری و سهاختاری واریهانس 

آماری های مورد بررسی قرار گرفتند همونین تجزیه و تحلیل داده  PLSور( با استفاده از نرم افزارمح

تحقیهق بهر اسهاس سهه ههای داده انجام گرفتهه اسهت.  SPSSبر اساس نرم افزار در تحقیق حاضر 

سون ( پرسشنامه تاب آوری کورنر و دیوید 2005پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی فرای و همکاران)

( گردآوری شد. روایی پرسشنامه ها براسهاس روایهی 2000( و پرسشنامه تعالی سازمانی مولر )2003)

 آنهها از و شهد گذاشهته متخصصهان اختیار در آزمونهای محتوا تایید گردید به این صورت که سوال

 طیهف یك اساس بر را گویه هر «بودن ساده» و «بودن واضح» ،«بودن مربوط» میزان که خواستیم

 محتهوای کهل و نظهر مهورد صهفت آزمهون سواالت آیا و بیان نمایند که مشخص قسمتی 4 لیکرتی

متخصصی که پرسشنامه به آنهها داده شهد  افراد خیر. با توجه به اینکه بین یا گیردمی بر در را آزمون

 CVIخصداشت و از آنجا که مقدار روایی محتوایی بر اساس شها وجود توافق آزمون روایی زمینه در

هر پرسشنامه نیز محاسبه شد و روایی بدست آمده باالتر از نرم مورد نظر بود بنابر این های برای آیتم

 معنهوی رهبهری عنوان شده در بهاال دارای روایهی محتهوا میباشند)پرسشهنامههای تمامی پرسشنامه

پرسشنامه رهبری معنهوی ( همونین پایایی ابزارها در .( /88)سازمان تعالی و.( /89)آوری تاب ،.(/91)

 .( با روش آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. /87.( و تعالی سازمان)/87.(، تاب آوری)/94)

 ایهن در( 2005)همکهاران و فهرای معنهوی رهبهری پرسش نامه: معنوی رهبری استاندارد پرسشنامه

 و سهازمانی یت، تعههدعضهو معنهاداری، ایمهان، نوعدوسهتی، بهه عشق چشم انداز،) بعد 7 پرسشنامه

 انهدازه لیکهرت ارزشی پنج مقیاس براساس که دارد گویه 25 و شودمی گیری اندازه( عملکرد بازخورد

 : از عبارتند پرسشنامه اینهای مقیاس زیر که میشود گیری

 3-2-1. زیر مقیاس چشم انداز: 1

 9-8-7-6-5-4. زیر مقیاس عشق به نوع دوستی: 2

  12-11-10. زیر مقیاس ایمان: 3

 15-14-13. زیر مقیاس معناداری: 4

 18-17-16. زیر مقیاس عضویت: 5
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 22-21-20-19.تعهد سازمانی: 6

 25 24 -23. بازخورد عملکرد: 7

 پرسشنامه این در( 2003) سون دیوید و کورنر آوری تاب پرسشنامه: آوری تاب استاندارد پرسشنامۀ

 تغییهر مثبهت پهذیرش منفهی، عاطفهه تحمهل فردی، غرایز به اعتماد فردی، شایستگی تصور) بعد 5

 پهنج مقیاس براساس که دارد گویه 25 و شودمی گیری اندازه( معنوی تأثیرات و کنترل ایمن، وروابط

 : از عبارتند پرسشنامه اینهای مقیاس زیر که میشود گیری اندازه لیکرت ارزشی

  10 -11 -12 -16 -17 -23 -24 -25: فردی شایستگی از تصور زیرمقیاس. 1

  6 -7 -14 -15 -18 -19 -20: منفی عاطفه تحمل فردی غرایز به اعتماد زیرمقیاس. 2

 1 -2 -4 -5 -8: ایمن روابط و تغییر مثبت پذیرش زیرمقیاس. 3

 13 -21 -22: کنترل زیرمقیاس. 4

  3 -9: معنوی تأثیرات زیرمقیاس. 5

 مهولر اسهتاندارد پرسشهنامۀ تحقیهق ایهن در شهده استفاده ابزار: سازمان تعالی استاندارد پرسشنامه

 تجهاری، شهرکای کارکنهان، اسهتراتژی، و مشی خط رهبری،) بعد 9 پرسشنامه این در است( 2000)

 گیهری انهدازه( ردهاههعملک دیههکلی نتایج و جامعه نتایج ان،ههکارکن نتایج مشتریان، نتایجها، فرایند

 زیهر کهه شهودمی گیهری انهدازه لیکهرت ارزشهی پهنج مقیهاس براساس که دارد گویه 46 و شودمی

 : از عبارتند پرسشنامه اینهای مقیاس

  1 -2 -3 -4 -5: رهبری زیرمقیاس. 1

  6 -7 -8 -9: استراتژی و مشی خط زیرمقیاس. 2

 10-11-12-13-14: کارکنان زیرمقیاس. 3

 15-16-17-18-19-20: تجاری شرکای زیرمقیاس. 4

  21-22-23-24: ها فرایند زیرمقیاس. 5

 25-26-27-28-29:مشتریان نتایج مقیاس . زیر6

 30-31-32-33-34-35:کارکنان تتایج مقیلس . زیر7

 36-37-38-39-40-41:جامعه نتایج مقیاس زیر . 8

 42-43-44-45-46:عملکرد کلیدی نتایج مقیاس . زیر9
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 پژوهشهای یافته
بخشی از  خصوصیات جمعیت شناختی پاسخگویان به صورت تفکیك شده و در قالب جدول ارافهه 

 پژوهش ارافه شده است.های گردیده است و پس از آن یافته

 : توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس 1جدول شماره 

 درصد فراوانی جنس

 4/70 205 مرد

 6/29 86 زن

 100 291 کل

     

 پهژوهش آمهاری جامعهه نفهر 291 مجمهوع از شهودمی مشاهده 1 جدول شماره در که همانووری
 جدول در شناختی، جمعیت متغیر این به مربوط اطالعات که بودند، زن نفر 86 و مرد نفر 205 حاضر،
 .است مشاهده قابل  1 شماره

 : توزیع فراوانی سن کارکنان 2جدول شماره 

 درصد فراوانی سن

 7/12 37 سال 30زیر 

 6/53 156 سال 40-30

 7/33 98 سال 50-41

 100 291 کل

 
 30 زیهر سهن نفهر 37 حاضهر پژوهش آماری نمونه نفر 291 مجموع از 2 جدول شماره به توجه با
 درصهد بیشترین بنابراین. دارند سال 50تا 41 سن نفر 98 و سال 40 تا 30 سن دارای نفر 156 سال،

 اختصاص خود به سال، 50 از باالتر افراد را درصد کمترین و سال 40 تا 30 بین موالعه مورد افراد از
 است مشاهده قابل 2 جدول شماره در را شناختی جمعیت متغیر این به مربوط اطالعات که داده اند،
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 : توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس تحصیالت 3جدول شماره 

 درصد فراوانی میزان تحصیالت

 8/36 107 کارشناسی ارشد

 2/63 184 دکتری

 100 291 کل

 
 پهژوهش آمهاری جامعهه نفهر 291 مجمهوع از شهودمی مشاهده 3 جدول شماره در که همانووری

 کهه بودنهد،  دکتهری تحصیالت دارای نفر 184 و ارشد کارشناسی تحصیالت دارای نفر 107 حاضر،
 .است دهمشاه قابل 3 شماره جدول در شناختی، جمعیت متغیر این به مربوط اطالعات

 : توزیع فراوانی سابقه کار کارکنان 4جدول شماره 

درصههدفراوان فراوانی     سابقه خدمت
 ی

 سال 3کمتر از 
 سال  5تا  3
 سال  10تا  5

 سال 10بیشتراز 

3 
92 
128 
68 

1 
6/31 
44 
4/23 

 100 291  کل

 
 92 سهال، 3 از کمتهر کار هسابق نفر 3 آماری جامعه نفر 291 مجموع از 4 به جدول شماره توجه با
 دارای نفهر 68 و سهال 10 تها 5 بین کار سابقه دارای نفر 128 ، سال 5 تا 3 بین کار سابقه دارای نفر

 بهین کار سابقه دارای موالعه مورد افراد از درصد بیشترین بنابراین. دارند سال 10 از بیشتر کار سابقه
 .داده اند اختصاص خود به سال، 3 از کمتر کار سابقه با افراد را درصد کمترین و سال 10 تا 5

 
 آزمون سواالت تحقیق

Smat افزار نرم با جزیی مجذورات حداقل رویکرد با سازی مدل  PLS  برای پاسخ بهه سهواالت

قبل از پاسخ به سواالت تحقیق بایستی وضعیت نرمال بهودن  در دستور کار قرار گرفته است بنابراین

 یب تعیین را مورد توجه قرار دهیم.اسکوفر و ضر زادی، آزمون کای، درجه آTآماره ها، داده
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 تحقیقهای نرمال بودن داده : توزیع 5 جدول شماره

 کشیدگی چولگی 

 -504/0 -612/0 عملکرد خور باز

 524/0 -626/0 انداز چشم

 66/0 -820/0 فردی غرایز به اعتماد

 477/0 -981/0 فرآیند

 891/0 -960/0 کارکنان

 104/0 -220/0 کنترل

 512/0 -090/0 معناداری

 033/0 -785/0 عملکرد نتایج

 697/0 -190/0 جامعه نتایج

 -432/0 -842/0 کارکنان نتایج

 001/0 -319/0 مشتریان نتایج

 -212/0 -525/0 دوستی نوع

 155/0 -730/0 عضویت

 002/0 -046/0 تغییر مثبت پذیرش

 962/0 -905/0 شرکا

 721/0 -142/0 سازمانی تعهد

 -092/0 -383/0 فردی شایستگی از تصور

 147/0 -574/0 سازمانی تعالی

 813/0 -789/0 معنوی رهبری

 900/0 -388/0 آوری تاب

 کلهی طهور بهه. متغیرهاسهت آمهاری توزیهع بودن نرمال پارامتری، هایآزمون تمامی انجام نیازپیش
 توزیهع اگهر حهال. استوارند معیار انحراف و میانگین رب عموما پارامتری، هایآزمون که گفت توانمی

 نتهایج باشهد برقهرار بهودن اگرنرمهال و داشهت نتایج از درست استنباط تواننمی نباشد، نرمال جامعه
 نرمهال آزمهون ، بهرای 5با توجه به جدول شماره . گرفت خواهند قرار استنباط مورد خوبی به تحقیق
 به توجه با گردد می مشاهده که همانگونه گردید استفاده کشیدگی و چولگی آزمون از متغیرها، بودن
 مهورد هها داده بودن نرمال فرض نتیجه در باشد می -1 و 1 بین کشیدگی و چولگی اعداد بازه اینکه
 . است تأیید
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 تحقیقهای داده T:توزیع آماره  6جدول شماره 

 سازمانی تعالی آوری تاب معنوی رهبری 

   57/20 بازخورعملکرد

   23/6 انداز چشم

  66/14  فردی غرایز به اعتماد

 83/6   فرآیند

 70/3   کارکنان

  39/16  کنترل

   09/4 معناداری

 02/9   عملکرد نتایج

 73/11   جامعه نتایج

 16/21   کارکنان نتایج

 91/8   مشتریان نتایج

   27/7 دوستی نوع

   86/14 عضویت

  91/4  تغییر مثبت پذیرش

 90/5   شرکا

   30/13 سازمانی تعهد

  95/12  فردی شایستگی از تصور

 

 متغییرهای پنهان T: آماره  7جدول شماره 

 سازمانی تعالی آوری تاب معنوی رهبری 

 76/4   معنوی رهبری

 00/4   آوری تاب

    سازمانی تعالی

 یهك میانگین مقایسه فرض آزمون برای کنیدمی که در باال مشاهده 7و6با توجه به جداول شماره 

 باید آزمون این از استفاده در کنیممی استفاده ای نمونه یك t آزمون از مشخص مقدار یك با نمونه

 از استفاده با بتوانیم که باشد زیاد انقدر ها داده حجم یا باشند نرمال حتما ها داده توزیع که شود توجه
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که با توجه به اینکه نرمال بودن داده ها تایید شهده  بگیریم ظرن در نرمال را آن مرکزی حد ی قضیه

   باشدمی برای هر یك از گویه ها در باال مشخص Tاست آماره 

 اسکوفر داده ها آزادی و آزمون کای درجه:  8 شماره جدول

 185 آزادی          درجه 8/1023اسکوئر           کای

 منههای( n) نمونهه حجم از است عبارت اشاره دارد در آمار آزادی عمال به حق انتخاب افراد درجه
همهانوور کهه در جهدول بنابراین  .میشود برآورد ها داده از که( مجهول پارامترهای)پارامترهایی تعداد

 باشهد همونهین آزمهون کهایمی 185تحقیق برابهر های کنید درجه آزادی دادهمی مشاهده 8شماره 
 آماری آزمونهای معتبرترین از یکی باشد این آزمون بعنوانمی 8/1023 تحقیق برابرهای اسکوفر داده

 یاخیر دارد وجود متغیرها بین سیستماتیك رابوه یك آیا که برد پی توانمی آن وسیله به که باشدمی
با توجه به مقدار بدست  بنابراین میگیرد قرار استفاده مورد ها داده بودن نرمال آزمون از بعد عمال که
 باشدمی برقرار ارتباط تحقیق متغییرهای میان 8ه در جدول شماره آمد

 تحقیقهای : ضریب تعیین متغییر 9جدول شماره 

 R2 
  معنوی رهبری

  آوری تاب

 596/0 سازمانی تعالی

R2 مقهدار سهه چهین. گهذاردمی زا درون متغیر یك بر زا برون متغیر یك که دارد تاثیری از نشان 

 کندمی معرفی R2 قوی و متوسط ضعیف، مقادیر برای مالك مقدار عنوان به را 67/0 و 33/0 ،19/0

 چقهدر کنهیم تعیین میدهدکه را امکان این ما به گیری اندازه این(  28، ص 1392رضازاده، و داوری)
 مشهاهده 9شهماره  جهدول در کهه همهانوور که بود مومئن نمودار یا مدل یك بینی پیش به میتوان
 بودن قوی از حکایت خود که باشدمی ./596 مکنون متغییرهای برای نظر مورد عیینت ضریب میشود
باشد بعبارتی متغییهر مسهتقل می تحقیق مستقل متغییرهای توسط نظر مورد مدل بینی پیش احتمال

 کندمی . تغییرات متغییر وابسته را پیش بینی/60نزدیك به 
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 است؟ چگونه سازمان یتعال بر معنوی رهبری تاثیر: تحقیق اول سوال

 
 .مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد در حالت حذف چهارمتغیر غیرمعنادار1شکل 

 
 ها در مدل در حالت حذف چهار متغیر غیر معنادار.ضرایب معناداری فرضیه2شکل 

 معهادل یسهازمان تعالی بر معنوی رهبری بعد اثر که است شده مشخص2 و1های شکل به توجه با

 لهذا(. t=716/4) اسهت گرفتهه قهرار 96/1 مثبهت تها 96/1 منفهی بازه خارج t آماره. باشدمی 50/0

 معنهوی رهبری آماری لحاظ به و شودمی رد اطمینان درصد 95 با صفر فرض که نمود بیان توانمی
رهبری معنوی در های دارد به این صورت که با افزایش مولفه مستقیم و مثبت تاثیر سازمانی تعالی بر

 یابد می سازمان تعالی سازمانی نیز افزایش
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 سوال دوم تحقیق: تاب آوری چه تاثیری بر تعالی سازمان دارد؟

 
 غیرمعنادار چهارمتغیر حذف حالت در استاندارد ضرایب تخمین حالت در پژوهش مفهومی مدل.1 شکل

 

 
 معنادار غیر متغیر رچها حذف حالت در مدل در هافرضیه معناداری ضرایب.2 شکل

که در باال مشاهده میکنید مشخص شده است که اثر بعد تاب آوری بهر  2و1های با توجه به شکل

قرار گرفتهه اسهت  96/1تا مثبت  96/1خارج بازه منفی  tباشد. آماره می 39/0تعالی سازمانی معادل 

(21/4=tلذا ) شود و به لحهاظ آمهاری می ددرصد اطمینان ر 95توان بیان نمود که فرض صفر با می

تهاب های تاب آوری بر تعالی سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارد به این صورت که با افزایش مولفهه

 .کندمی آوری در سازمان تعالی سازمانی نیز افزایش پیدا
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 برازش مدل مفهومی

 سهوح نمود که در در نهایت بایستی مدل مفهومی باال را مورد برازش قرار دهیم که میتوان عنوان

 سهوح در. کنهدمی بهرآورد را ها مانده کواریانس و ها گویه بارهای PLS افزار نرم گیری، اندازه مدل

 واریهانس میهانگین و شهده تبیهین واریهانس متغیرهها، میهان همبستگی مسیر، ضرایب نیز ساختاری

 بارههای و مسیرها از یك هر برای T آماره. کندمی برآورد را( AVE) پنهان متغیرهای شده استخراج

 مهدل، مناسهب بهرازش. شودمی محاسبه سازی خودگردان یا متقاطع برش روش از استفاده با عاملی
 همسهانی و باشد قبول قابل شده تبیین واریانس بوده، معنادار مسیر، ضریب که شودمی محقق زمانی
 نشهان نیهز عهاملی بارهای قبول قابل مقادیر. باشد برقرار ها سازه از هریك برای 05/0 باالی درونی

 بهرازش بررسهی بهرای شاخصی نیز GOFشاخص براین، عالوه. باشندمی مدل مناسب برازش دهنده

 بهه ترتیهب، بهه 36/0 و 25/0 ،01/0 مقهدار سهه. باشهدمی زا درون متغیرهای پیش بینی جهت مدل

 (.153: 1392 ضازاده،ر و داوودی) اند شده معرفی GOF برای قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان

 ها سازه اشتراکات :14جدول شماره 

 میانگین آوری تاب معنوی رهبری سازمانی تعالی سازه

 47/0 53/0 43/0 47/0 اشتراکات
 

 .است 60/0 آمده دست به تعیین ضریب مقادیر

 
√   =  47/.  ×  ./60= ./534   

 مدل مناسب برازش از نشان آمده، ستبد 36/0 از بزرگتر GOF شده محاسبه مقادیر که آنجایی از

 همسانی و قبول قابل شده تبیین واریانس و بوده معنادار مسیرها ضرایب کلیه همونین دارد، پژوهش
 .میباشد05/0باالی ها سازه درونی
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 بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسهی تهاثیر رهبهری معنهوی و تهاب آوری بهر تعهالی سهازمان در 

باشد این تحقیق در راستای درك بهتر چگهونگی تهاثیر می آزاد اسالمی خراسان رضویهای دانشگاه

باشد تا شکاف تحقیقاتی موجود را تا حد ممکهن پهر می رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمان

به عمل آمده در خصوص های تحقیق در مورد سوال اول با بررسی تحلیلهای با توجه به یافتهنماید 

آزاد های ی تاثیر ابعاد رهبری معنوی بر تعالی سازمان در بین  اعضای هیهات علمهی دانشهگاهچگونگ

اسالمی استان خراسان رضوی مشخص گردید که به لحاظ آماری رهبری معنوی بر تعهالی سهازمانی 

رهبری معنوی در سهازمان بهاالتر باشهد و های تاثیر مثبت و مستقیم دارد به طوری که هر چه مولفه

ایش داشته باشد عمال تعالی سازمان افزایش خواهد یافت این یافته ها با نتایج تحقیقهات ضهیایی افز

عبهدالملکی  ،(1393) ، صانعی(2009) وسیالن ،  آیدین(2011) همکاران و لوفیس  ،(1386)وهمکاران

رهبهری  آید کههمی ، تا حدودی همراستا میباشند به طوری که از نتایج تحقیقات بر(1389) و دامادی

  .بردمی معنوی خودشکوفایی فردی را باال برده و به تبع آن عملکرد کارکنان را باال

در مورد سوال دوم تحقیق نیز در خصوص تاثیر ابعاد تاب آوری بر تعالی سازمان در بین  اعضای 

هیات علمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان خراسان رضوی مشخص گردید که به لحاظ آماری تاب 

های وری بر تعالی سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارد به این صورت که هر چقدر در سازمان مولفههآ

تاب آوری افزایش یابد و افراد تحمل باالتری در برابر نامالیمات داشته باشند عمهال تعهالی سهازمان 

 و کهول (1393)محمهدی یابد این یافته ها با نتهایج تحقیقهات مشهایخی دولهت آبهادی ومی افزایش

آیهد کهه تهاب آوری بهه طهور می تا حدودی همراستا میباشد به طوری که از نتایج تحقیق بر( 2016)

  .تواند باورهای کارکنان را باال برده و موفقیت و توانمندی سازمان را باال ببردمی مثبت و معنادار

 ههایی سهازمان نعنهوا به متعالی،های سازمان در یك نتیجه گیری کلی میتوان اظهار داشت که

 رویکردههایی خهود، عملکهرد قبهال در ذینفعانشهان به مناسب پاسخگویی و شفافیت ایجاد با مسؤول

. کنندمی ترویج را آن فعاالنه و نموده توجه آینده و حال اجتماعی مسؤولیت به کنند،می اتخاذ اخالقی

 یکپارچه سازمان فعالیتهای یرباسا و گردیده بیان سازمان ارزشهای در سازمان اجتماعیهای مسؤولیت

 از را خهود ای منوقهه حتهی و محلی اجتماعی، قانونی، الزامات و انتظارات ها سازمان این .است شده

 مهورد در اینکهه ضهمنها، سهازمان ایهن .کننهدمی برآورده ذینفعان، آزاد فعالیتهای و مشارکت طریق

 ههایی پهروژه اجهرای بهرای تهالش رد کنند،می اعمال را صحیحی مدیریت مخاطرات، و ها ریسك
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 نیهز را ذینفعهان کلیه کامل اطمینان و نماید تامین را جامعه منافع هم و سازمان منافع هم که هستند

 بهرای را الزمههای مراقبت و بهوده آگهاه جامعهه بر سازمان آینده و حال تأثیرات از آنها. دارند نظر در

زمهام کارهها را در  معنهوی یرهبهراگر در این سازمانها  کنند.می اعمال بار زیان اثرات نمودن حداقل

معموالً ارزش هایی نظیر هارمونی، عشق  دست گیرد با توجه به نگاه معنوی نسبت به امور و کارکنان

 و دوست داشتن، شفقت و مهربانی، اتحاد، صهلح و آرامهش، صهداقت و امانهت داری را از خهود بهروز

عضاء تمایل بیشتری به پذیرش مسهئولیت داشته و این موجهب ، اسازمان در محیط معنوی دهند.می

در  .کنهدمی و در نهایت سازمان به سمت موفقیهت و پیشهرفت حرکهت شودمی تسهیل نقش رهبری

ها همگی باعث ایجاد رفاه در محیط کار شده و محیط کهار این ارزش بایستی عنوان نمود که حقیقت

هایی دارد کهه ها و نگرشمعنوی اشاره به رفتارها، ارزش یبرورند. به طور کلی، رهآبهتری فراهم می

 از طریهق عضهویت در سهازمان، تشهویق 1اعضای سازمان را برای داشتن یك احساس بقاء معنهوی

توان چنین بیان می های معنویت در موفقیت رهبری رادلیل اصلی برای به کارگیری شاخص نمایدمی

امتیاز  کنندمی که در سازمان ها فعالیت عادی نسبت به رهبرانها، در سازمان معنوی کرد که رهبران

به عنوان شیوه ای برای تحول و  کنند بی شك رهبری معنویمی پیروان خود دریافت نزد باالتری را

 بر اساس الگوی انگیزش درونهی رو به رشدایجاد سازمانی  نجات سازمانها در شرایط متالطم با هدف

و توجه بهر  در سازماندستیابی به انعواف پذیری  ی ارزشمند برایمسیرنوان و تاب آوری بع باشدمی

ی که ممکن در هر محیوی و در هر شرایوی ایجهاد و وقایع دردناکدر محیط کار روی اثرات استرس 

خود های تقاء تاب آوری منجر به رشد افراد در به دست آوردن تفکر و مهارت. ارمیشود شود محسوب

دانش بیشتر میشود. همونهین تهاب آوری بها روابهط حمهایتی والهدین، همسهاالن و مدیریتی بهتر و 

غیهر قابهل اجتنهاب های باورهای فرهنگی و سنتی به افراد برای مقابله بها ضهربه و همونیندیگران 

انواع  مورد تاب آوری درو مشکالتی که ممکن است در سازمان ایجاد شود کارساز خواهد بود  زندگی

خهانوادگی و  آن را میتهوان در سراسهر زنهدگیهمونین ار و اعمال میتواند آموخته شود و افکها، رفتار

آوری به عنهوان صفت تاب داد و در نهایت کارایی و اثربخشی را در سازمان رقم بزندتوسعه  سازمانی

کهه در آن  گرایش به تعدیل و مدیریت مؤثر پاسخهای فرد در برابر تقاضاها و اسهتلزامهای محیوهی

و تعهالی در فضهای کهاری  زادر شرایط اسهترس فعالیت ها و نیز داشتن توانایی بهبود مؤثر ر میبردبس

کند رهنمون سازد. بنابر می میتوان مدنظر قرار گرفته و افراد را در راهی که به سمت پیشرفت حرکت

                                                           
1 Spiritual Survival 
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دهد تا با مشهکالت به افراد قدرت می  این تاب آوری بعنوان توانایی مقابله با شرایط دشوار سازمانها،

متاسفانه با  بر سختی ها فافق آیند و با جریان زندگی حرکت کنند و پیش رو مقابلۀ سالم داشته باشند

وجود این که رهبری معنوی و تاب آوری در اکثر سازمانها کهاربرد خاصهی دارد و از اهمیهت خاصهی 

روند بهبود سازمان نگاهی دوبهاره برخوردار میباشد توجه زیادی به آنها نشده است و نیاز است که در 

به آنها داشته باشیم بنابراین برای رشد و تعالی سهازمانها و بهاال بهردن کهارایی و اثربخشهی در آنهها 

بایستی کارکنان مجهز به معنویت و تاب آوری باشند و رهبری سهازمان خهود بایهد نمونهه بهارزی از 

مال خود ابعاد تاب آوری را هم رواج دهد چرا کهه رهبری معنوی در سازمان باشد و عمال با رفتار و اع

هر سازمانی که واقعا بخواهد در راستای تعالی  و رشد سازمانی  حرکهت کنهد نیازمنهد رشهد رهبهری 

 معنوی و تاب آوری در سازمان خواهد بود.
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