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چکیده
با توجه به اهمیت بهرهوری منابع انسانی در ورند حرکتی سازمانها در عصر حاضر و از طرف دیگر
سستی بیش از پیش پارادایم سنتی و ضرورت توجه به مفاهیمی همچون رهبری تحول آفرین و
معنویت در محیط کار در جهت فراهم آوردن زمینههای الزم به منظور افزایش بهرهوری منابع انسانی
با رویکردی متفاوت نسبت به قبل (در بستری جدید) ،هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری تحول
آفرین با بهرهوری منابع انسانی با درنظرداشتن نقش واسطهای معنویت در محیط کار میباشد براین
اساس کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب
گردیده و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد یکصدونودوپنج نفر به عنوان نمونه انتخاب و
دادههای تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد در بین آنها جمع آوری شد .برای تجزیه تحلیل
دادههای تحقیق از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید .نتایج آزمون فرضیههای
تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و بهرهوری منابع انسانی و بین رهبری تحول آفرین و
معنویت در محیط کار و بین معنویت در محیط کار و بهرهوری منابع انسانی رابطه معنادار برقرار
میباشد .همچنین برای آزمون فرضیه چهارم از نمودار تصمیم گیری بارون و کنی استفاده شده و
نتایج بیانگر تایید نقش واسطه گری کامل معنویت در محیط کار در رابطه بین رهبری تحول آفرین و
بهرهوری منابع انسانی میباشد.
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مقدمه
بهرهوری مفهومی جدید نبوده و قدمتی برابر با تاریخ بشر دارد .به طور کلی پس از رکوود سوال 9191

میالدی در کشورهای جهان عالقه زیادی نسبت به آگاهی از وضعیت دو عامل درآمد ملی و بهورهوری
به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد اقتصاد به وجود آمد .امروزه همه کشورهای در حال توسعه و توسوعه
یافته به اهمیت بهرهوری به عنوان یکی از ضرورتهای توسعه اقتصوادی و کسوب برتوری رقوابتی در
عرصههای فردی ،سازمانی ،ملی و بین المللی تاکید دارنود ،چراکوه در دنیوای رقوابتی رموز مانودگاری
کشورها مطالعه مقوله بهرهوری است .همچنین طی دهههای اخیر بسیاری از کشورهای دنیا برای نیول
به سطح مطلوب زندگی ،ارتقای بهرهوری نیروی کار را هدف قرار داده و برخی از کشورها از قبیل کره،
مالزی ،سنگاپور و هنگ کنگ از رهگذر این مالحضات به نتایج اقتصادی ارزندهای نائل آمده و به مدد
آن در ساختار قدرت اقتصادی بر پایگاه بلندتری نشستهانود .مطالعوات محققوان گویوای آن اسوت کوه
توسعه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه در گرو حاکم نمودن
فرهنگ بهرهوری و داشتن نگرش درست و منطقی به مقوله بهرهوری است (رنگریوز .)9-9 :9919 ،از
طرف دیگر تغییرات متفاوت شروع شده از اواخر قرن بیستم منجر بوه سسوتی بویش از پویش پوارادایم
سنتی و مبتنی بر فیزیک نیوتنی در حوزههای گوناگون و از جملوه مودیریت گردیوده و در ایون راسوتا
تاکیدی فزاینده بر مفاهیمی همچون خودکنترلی و تحول آفرینی و یکپارچگی زندگی کواری و معنووی
صورت پذیرفته است(فرهنگی و همکاران.)99 :9911 ،
بدیهی است در چنین بستری نحوه بررسی بهرهوری منابع انسانی نیز میتواند تا حدودی متاثر
از چنین تغییراتی بوده و بر این اساس در شناسایی عوامول مووثر بور ارتقوا بهورهوری منوابع انسوانی
میبایستی به عوامل مرتبط با پارادایم جدید توجه خاصی صوورت پوذیرد .از جملوه عوامول مطور در
رویکرد جدید را میتوان مرتبط با مفاهیم رهبری تحول آفرین و معنویت در محیط کار قلمداد نمود .به
طور کلی تاکنون از عوامل متعدد سخت و نرم افزاری تاثیرگذار بر بهرهوری منوابع انسوانی سوخن بوه
میان آمده و ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در زمینه میوزان تاثیرگوذاری مفواهیم مبتنوی بور پوارادایم
معنویت بر میزان بهرهوری منابع انسانی احساس میگردد.
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لذا با مبنا قرار دادن مطالب پیش گفته و افزایش گرایشهای جهانی مطالعات به سمت مفواهیم
برخواسته از پارادایم معنویت لزوم بررسی نحوه تاثیرگذاری این مفاهیم بر بهرهوری منوابع انسوانی بوه
عنوان مهمترین عامل در جهت تحقق اهداف سازمانی ،هدف این تحقیق بررسی رابطه رهبری تحوول
آفرین با بهرهوری نیروی انسانی با در نظر داشتن نقش واسطهای معنویوت در محویط کوار در شورکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران میباشد .در تحقیقات زیادی بر نقش رهبری تحول آفرین در ارتقا
عملکرد و بهرهوری کارکنان تاکید شده ولی بر سازوکارهای موثر بر رابطه این متغیرها کمتور پرداختوه
شده است در این تحقیق بر عنصر معنویت در محیط کار به عنووان یکوی از متغیرهوای واسوطهای در
رابطه بین رهبری تحول آفرین و بهرهوری منابع انسانی پرداخته شده است.
مروری بر مبانی نظری
به طور کلی تحولی در توسعه نظریات رهبری از جنگ جهانی دوم به وجود آموده و چنودین نظریوه در

زمینه انگیزش پیروان شامل نظریه مسیر -هدف ،رهبری کاریزماتیک ،رهبری تحول آفورین و تعواملی
ارائه شده است (ضیائی و همکاران .)81 :9911 ،رهبری تحول آفرین توسوط برنوز در سوال  9111بوه
عنوان فرایندی که از طریق آن رهبران تغییراتی بنیانی در چشم انداز و رفتار پیروان ایجاد موینماینود،
معرفی نمود (رالف و روبرت .)91 :9222 ،این تئوری توسط باس در سال  9111مفهوم سازی مجودد و
توسعه داده شد .از نظر باس رهبری تحول آفرین توسعه رهبری سنتی در سوطحی فراتور از مبوادالت
مبتنی بر پاداش و وعده پاداش برای تالش دانسته است (چاین.)988 :9221 ،
برنز رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایندی تعریف مویکنود کوه در آن رهبوران و ریوروان
یکدیگر را تا سطو باالتر اخالق و انگیزه ارتقا میدهند .رهبرانی تحوولی هسوتند کوه بور پیوروان از
طریق برانگیختن هیجانات شدید تاثیر میگذارند .رهبران تحول گرا افرادی هستند که قادرند پیروان را
براگیزانند ،توانایی الهام بخشی داشته و تعهد پیروان را کسب میکنند .و میتوانند باورهوا ،نگورشهوا،
اهداف افراد و هنجارهای سازمان را تغییر دهند .این رهبران قادر به ایجاد این احساس در افراد هستند
که به آنان به عنوان یک انسان نگریسته میشود و به افراد کمک میکنند تا مسائل را به روشی جدید
ببینند (فروزنده دهکردی و همکاران.)991 :9919 ،
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در واقع رهبران تحول آفرین از سبک رهبری تعاملی کوه تنهوا مبتنوی بور انگیوزش از طریوق
پاداش و تنبیه است فراتر رفته و با جلب اعتمواد و وفواداری دیگوران ،ترسویم چشوم انودازی مهویج از
فرصتهای بالقوه و نیز با الهام بخشیدن به پیروان موجب ایجاد تعهد به تحول و خوودکنترلی بواال در
آنها میشوند .رهبران تحول آفرین بدین ترتیب به تک تک کارکنان سازمان کمک میکنند که هریک
به عنوان عاملی تحول آفرین مبدل شده و سوازمان را بوه سومت آینوده ترسویم شوده حرکوت دهنود
(فرهنگی و همکاران .)99 :9911 ،مطابق با لمن -ویلبنبروک و همکاران ( )9291نیوز رهبوری تحوول
آفرین فرایند تاثیرگذاری تغییرات عمده در نگرشها و مفروضات اعضای سازمان و ایجاد تعهود نسوبت
به ماموریت ،اهداف و استراتژیهای سازمان تعریف شده است .در تحقیق لمن -ویلبنبروک و همکاران
( )9291مبتنی بر دیدگاه پودساکف و کالج ( )9112از معیاری مبتنی بر شش عامول شناسوایی و بیوان
چشم انداز ،ارائه یک مدل مناسب ،تشویق پذیرش اهداف گروهی ،انتظوارات عملکوردی بواال ،فوراهم
نمودن پشتیبانی فردی و تحریک ذهنی جهت رهبری تحول آفرین بهره گرفته شوده اسوت .همچنوین
مطابق با دیدگاه باس و آولیو رهبری تحول آفرین مبتنی بر چهار بعد انگیزش الهوام بخوش ،تحریوک
فرهیختگی ،نفوذ آرمانی و مالحضه فردی تعریف گردیده است (به ارس -فارکاس و ورا9292 ،؛ سوونه
و همکاران9291 ،؛ دینرت و همکاران.)9291 ،
همچنین در تحقیق افجه و حمزه پور ( )9912برای رهبری تحول آفرین ویژگیهایی همچون
تبدیل رهبران به الگوهایی برای پیروان و مورد تحسین ،احترام و اعتماد واقع شدن توسط پیروان توجوه
به نیازهای دیگران ورای نیازهای شخصی خود و تسهیم خطرات با پیروان ،ثابت قدم و عدم اسوتفاده
شخصی از قدرت ،ایجاد انگیزه و الهام بخشی پیروان توسط رهبر از طریق معنابخشی و چالش دهی به
کار آنها ،تحریک تالشهای پیروان به سمت خالقیت و نوآوری با بهوره گیوری از مفروضوات سواال
برانگیز ،چارچوب دهی مجدد به مشکالت و برخورد با شرایط گذشته از طرق جدید و رفتار متفواوت بوا
پیروان بر پایة نیازها و قابلیتهای شخصی هر فرد برشمرده شده است.
بهرهوری منابع انسانی
بهرهوری را میتوان در سطح خرد تا کالن مورد بررسی قرار داد .با اینحال در بررسی این موضوع کوه
بهرهوری را باید معادل با چه چیزی دانست میتوان با درپیش گرفتن دیدگاههای ششگانه اقتصاددانان،
حسابداران ،فیزیکدانان ،مهندسان صنایع ،روان شناسان سازمانی ،روان شناسان صنعتی و نهایتا مدیران
به بررسی موضوع اقدام نمود.
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مطابق با دیدگاه مدیریتی بهرهوری دربردارنده میزان موفقیت سیستم در استفاده از منابع برای
کسب اهداف بوده و به نوعی هم مفهوم کارایی و هم مفهوم اثربخشی را دربرگفته و براین اسواس بوا
مفاهیمی نظیر خروجی ،تولید ،سودآوری ،ظرفیت تولید ،عملکرد ،کاهش هزینه ،یا کاراضوافی متفواوت
میباشد(زاهدی و نجاری .)9911 ،در واقع مفهوم گسترش یافتة بهرهوری حاصل یک کسر سوتاده بوه
داده نیست ،بلکه یک سیستم فکری ،نوعی نگرش عقالیی به زندگی و نوعی فرهنگ بوده و به شکل
فزایندهای مبتنی بر دانش ،مهارتهوا و توانواییهوای عقول انسوان آمووزش دیوده اسوت (محمودی و
همکاران .)9919 ،درواقع عنصراساسی در ایجاد و بهبود بهرهوری ،نیروی انسانی بووده و دلیول عموده
عدم موفقیت سازمانها در دستیابی به اهداف را میتوان مرتبط با نبود بهرهوری منابع انسوانی قلموداد
نمود .در این راستا هرسی و گلداسمیت بهرهوری منابع انسانی را در قالب هفت متغیر توانایی در معنای
دانش و مهارت پیروان در به انجام رسانیدن موفقیت آمیز یک تکلیف ،وضو یا درک نقش در مفهووم
درک ،پذیرش نحوه کار ،محل و چگونگی انجام کار ،حمایت سازمانی در معنای حمایت موردنیواز پیورو
برای تکمیل اثربخش کار ،انگیزش در مفهوم مشوق یا انگیوزه پیوروان بورای تکمیول موفقیوت آمیوز
تکلیفی خاص ،ارزیابی یا بازخورد در مفهومی همچون بازخور روزانه عملکرد و دورههای گواه بوه گواه،
اعتبار در معنای تناسب و قانونی بودن تصمیمات مدیران در خصوص منابع انسانی و محیط در مفهووم
عوامل دارای قدرت تاثیرگذاری بر عملکرد فرد حتی با وجود داشتن توانوایی و وضوو نقوش و انگیوزه
الزم طبقه بندی نمودهاند (شائمی برزکی و محمدی.)9919 ،
معنویت در محیط کار
در دهههای اخیر مفهوم معنویت و کاربردهای آن در دنیا و به خصوص در دنیای غرب اهمیت زیوادی
یافته است .بطوریکه مفاهیمی همچوون خودا ،موذهب و معنویوت کوه موضووعاتی خصوصوی قلموداد
میشدند وارد تحقیقات علمی و آکادمیک در علوم انسانی و مدیریت شدهاند .به طور کلی مبانی نظوری
موجود در رشتههای مختلف علمی که به بررسی ظهور مجدد معنویت پرداختهاند مبتنی بر نارضایتی از
وضوعیت موجوود مویباشوند (فرهنگوی و هکواران91 :9911 ،؛کراسومن .)111 :9292 ،در واقوع ،ورود
مفاهیمی همچون اخالق ،حقیقت ،باور به خدا یا نیرویی برتر ،معنا جویی در کار ،نوع دوسوتی ،و  ...بوه
عرصه پژوهش ها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار همه حکایت از ظهور پارادایمی جدید داشوته و بوه
عقیده بسیاری از محققان ،این پارادایم جدید که برگرفته از فیزیک کوانتوم ،علوم سوایبرنتیک ،نظریوه
آشوب ،علوم شناختی  ،مذاهب و آیین های شرقی و غربی بوده و عکس العملی بوه پوارادایم خشوک و
مکانیستی مدرن است ،پارادایم معنویت میباشد (ضیائی و همکاران.)81 :9911 ،
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در این راستا کندی ( )9229معتقد است که ارضای نیازهوای متعوالی کارکنوان در یوک محویط
سازمانی را نیز میتوان در الگوی معنویت جست وجو کرد .در واقوع از یوک طورف توجوه بوه اهمیوت
غیرقابل انکار نیروی انسانی در سازمان و از طرف دیگر توجه به اهمیوت معنویوت در زنودگی انسوان،
ضرورت توجه به معنویت در محیطهای کاری را نیز نمایان ساخته است .مطابق با پژوهشهای انجوام
شده تا به امروز ،معنویت در محیط کار یکی از مفاهیم نوظهور در ادبیوات مودیریت بووده و از دیودگاه
مدیران به عنوان منبعی پایدار برای سازمان ها می باشد که می تواند به آنهوا در زموا نهوای پورتالطم و
آشوب زده ،یاری رساند (یزدانی و همکاران .)9919 ،از نظر میترف و دنتون ( )9111معنویت در محویط
کار تالش برای برای جستجو و یافتن هدف نهایی در فرد بورای زنودگی کواری ،بوه منظوور برقوراری
ارتباط قوی بین فرد و همکاران و دیگر افرادی که بوه نحووی در کوارش مشوارکت دارنود ،موی باشود
همچنین مطابق با دیدگاه آچمز و دوچن ( )9222معنویوت در کوار درک و شناسوایی بعودی از زنودگی
کاری یک فرد است که درونی و قابل پرورش بوده و به وسیله انجام کارهای بامعنا در زندگی اجتماعی
پرورش مییابد .گیبنز ( )9229نیز معنویت در کار را دربرکیرنده مفهومی از احساس تمامیت ،پیوسوتگی
در کار و درک ارزشهای عمیق در کوار دانسوته اسوت .همچنوین از نظور موارکز و همکواران ()9221
معنویت در محیط کار به معنای وجود حس اعتماد ،تعلق ،احترام و معنا در تمامی زمینهها برای داشوتن
زندگی عالیتر است (احدی شعار و همکاران.)22 :9919 ،
سلمان و همکاران ( )9299معنویت در محیط کار را اعتقادات و ارزشهای مرتبط با اهداف ،به
عالوه اعتقادات مذهبی دانستهاند .به طور کلی مطابق با نظر ناسینا و دریس ( )9299سه دیودگاه کلوی
در تعریف معنویت در محیط کار میتوان دنبوال نموود :رویکورد دینوی ،درونگورا و اگزیستانسیالیسوتی.
معنویت در رویکردهای سه گانه فوق به ترتیب معادل پیروی از دستورات دین خاص ،اموری درونوی و
معنا جویی در محیط کار قلمداد شده است .ابعاد معنویت در محیط کار نیز در جدول  9آورده شده است.
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جدول .1ابعاد معنویت در محیط کار

منبع

ابعاد

میلیمن و همکاران
()2002

کارمعنادار ( سطح فردی)  :احساس عمیق معنا و داشتن هدف در کار فردی؛
حس اجتماعی بودن ( سطح گروهی)  :پیوستگی و ارتباط با دیگران ؛ تطابق با
ارزشهای سازمان (سطح سازمان)  :حس هماهنگی قوی میان ارزشهای شخصی
و اهداف سازمانی

پاندی و همکاران
()2006

هماهنگی با خود؛ هماهنگی با محیط اجتماعی و طبیعی؛ تعالی

کاراکاس ()2010

مدل لنگرهای  6گانه معنویت

رگو و کانها ()2002

احساس اشتراک تیمی ؛ همسویی بین ارزشهای فردی و سازمان؛ احساس کمک
به جامعه؛ احساس لذت از کار و فرصتهایی برای زندگی درونی

آچمز و دوچن ()2000

سطح فردی شامل :معنار در کار ،زندگی درونی ،مسئولیت شخصی ،ارتباطاتمثبت با سایر افراد ،تفکر و تامل؛ سطح گروهی شامل :یکپارچگی با واحد کاری،
ارزشهای واحد کاری مثبت؛ سطح سازمانی شامل :ارزشهای سازمانی ،افراد و
سازمان

رهبری تحول آفرین و بهرهوری منابع انسانی
بطورکلی مدیران میتوانند بر افکار و احساسات و آرزوهای زیردستان اثربگذارند .این افکار و احساسات
و آرزوها نیز ازجمله عوامل فردی موثر بر انگیزش و رفتار افراد میباشد .در واقع سبک رهبری میتواند
به عنوان عاملی در جهت تاثیر گذاری مستقیم و غیر مستقیم بر بهرهوری سازمانی و بهرهوری کارکنان
در سازمان باشد (صحت و خالقی .)91 :9919 ،در واقع علت وجودی و مسوئولیت اساسوی مودیران در
سازمانها را میتوان ایفای نقشهای رهبری در جهت دستیابی به بهرهوری مطلوبتر منابع و به ویوژه
منابع انسانی دانسته و در این میان رهبران تحول گرا از طریق ارتباطات هدایتی – حمایتی و برقوراری
رابطه بین توانایی های کارکنان با اهداف آینده نگرانه ،به خووبی بسوتر و زمینوه الزم را بورای تقویوت
عملکوورد کارکنووان فووراهم م ویسووازند (شووائمی و محموودی .)9 :9919 ،همچنووین وینسوونت-هوووپر و
همکاران( )9299نیز در پژوهشی بر تاثیرگذاری معنادار رهبری تحول آفرین بر موفقیوت شوغلی صوحه
گذاشتهاند.
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از طرف دیگر در نظریه چند عاملی بهرهوری و مدل نظاممند انتخاب و بکارگیری منابع انسوانی
در سازمان (منابامس) ،مهمترین عاملی که میتواند شرایط الزم برای افزایش بهرهوری منوابع انسوانی
در سازمان را فراهم نماید ،وجود رهبران تحول ساز ،موفق و اثربخش در سازمان بوده و مطابق با نتایج
گینور و همکاران ( )9111نیز رابطه معناداری بین رفتار رهبر و بهرهوری کارکنان مشاهده شوده اسوت
(رضائی و ساعتچی .)999 :9911 ،در پژوهشهای انجوام شوده توسوط الووانی و احمودی ( ،)9912اهلل
وردی و همکاران ( )9911و مهرابیان و همکاران ( )9912نیز شیوه رهبری به عنووان یکوی از عوامول
موثر بر بهرهوری منابع انسانی ذکر شده است .همچنین در تحقیقات زیادی نیز بر نقش رهبری تحوول
آفرین در عملکرد شغلی کارکنان تاکیده شوده اسوت ( پیکولوو و کالکوئیوت9228 ،؛ چوو 9228؛ رود و
شوتز9221 ،؛ باچا  .)9292در این راستا (رالف و روبرت  )9222نیز در تحقیق خود اظهار داشتهانود کوه
رفتارهای رهبران تحول آفرین میتواننود سوطو بواالی بهورهوری را بوه بوار آورد .شوائمی برزکوی و
محمدی ( )9919در تحقیقی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر بهرهوری منابع انسانی
را مورد تایید قرار دادند .هاوس و همکاران در سال  9111در بررسی تحقیقات انجوام شوده بور رابطوه
معنادار رهبری تحول آفرین و عملکرد تاکید نموده و هاوس و شامیردر سال  9119نیز بر نقش رهبران
تحول آفرین در افزایش ارزش ذاتی دستیابی به هدف و تعهد فزاینده به چشم انداز رهبر در نزد پیروان
تاکید نمودهاند  .در واقع رهبران تحول آفرین تمایل به توانمندسوازی و ایجواد انگیوزه در زیردسوتان در
جهت تایثرگذاری بر تعهد آنها در مسیر دستیابی به اهداف دارنود (رالوف و روبورت  .)92 :9222بوراین
اساس فرضیه اول تحقیق را میتوان به صورت زیر مطر نمود :فرضیه اول) بین رهبری تحول آفرین
و بهرهوری منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد.
معنویت در محیط کار و بهرهوری منابع انسانی
بطورکلی پیچیدگیهای زندگی دنیای ماشینی منجر به ایجاد نوعی عودم تووازن و عودم تعوادل بورای
کارکنان در مسیر دستیابی به اهداف شده و در نتیجه فشارهای روحی و روانوی در محویطهوای کواری
گردیده است .پیدائی و همکاران ( )9919بر مبنای مدل توسعه داده شده براسواس مبوانی دینوی بیوان
میدارند که سازمانها جهت ارتقای بهرهوری منابع انسانی میبایستی نسبت به توسعه فرهنگ اعتدال
در سازمان اقدام نمایند .در مدل ارائه شده این تحقیق معنویت یکی از ابعواد منوابع انسوانی متعوادل و
فرهنگ اعتدال مدنظر محققان ذکر شده است.
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پچوانگ و دوچن ( )9299در پژوهشی با هدف بررسی رابطه مراقبه ،معنویت در محویط کوار و
عملکردکاری ،بر رابطه مثبت و معنادار معنویوت و پیامودهای کواری واقعوی و عملکورد کواری تاکیود
داشتهاند .همچنین جمشیدی قهفرخی و حیاتی ( )9919در پژوهشی به بررسی رابطه معنویت سوازمانی
و بهرهوری نیروی انسانی اقدام و براساس نتایج بدست آمده تحقیق همبستگی مثبوت بوین معنویوت و
بهرهوری افراد جامعه مورد تایید قرار گرفت .در واقع معنویت در محیط کار میتواند فراهم آورنده منافع
زیادی برای سازمانها منجمله ارتقا سطح بهرهوری منابع انسانی سازمان و در نتیجه تسهیل دستیابی
به اهداف باشد .همچنین معنویت در محیط کار به دلیل تاثیر بر نگرشهای افوراد منجور بوه افوزایش
انگیزه درونی در افراد شده و انگیزه درونی نیز هم به طور مستقیم و هم از طریق ارتقا اشتیاق در آنان
سبب انجام مطلوب وظائف محوله خواهد شد (مالیی و همکاران .)19 :9919 ،
عثمان-غنی ( )9299در پژوهشی با هدف بررسی تاثیر دینداری و معنویت بر عملکرد کارکنوان
در سازمانهای چند فرهنگی و چند دینی بر رابطه مثبوت و معنوادار دینوداری و معنویوت بور عملکورد
کارکنان تاکید داشتهاند .از نگاهی دیگر جیاکالونه ( )9222و نیز در تحقیق خود بر تاثیرگذاری معنویوت
بر عملکرد سازمان صحه گذاشته است .همچنین مطابق با دیگاه کاراکاس [ ]99نیز معنویت در محویط
کار منجر به مزایای متعددی همچون بهبود نگرشهوای شوغلی کارکنوان شوده و از ایون طریوق نیوز
میتواند عملکرد ،سودآوری و اثربخشی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد .در تحقیق مالیی و همکواران
( ) 9919نیز از ابعاد اشتیاق معنوی ،تجربه عرفانی و معنوی ،پیوند معنوی و احساس یگوانگی اسوتفاده
شده و نتایج گویای تاثیر معنادار بعد پیوند معنوی با عملکرد وظیفه در جامعه آماری موردنظر میباشود.
از نظر رگو و همکاران ( )9221نیز ادراک کارکنان از معنویت محیط کار پیش بینی کننده عمکلردشوان
میباشد .همچنین اسپرانگ و همکاران ( )929نیز معنویت را تا ز مانیکه پرخاشگری در محیط کار بروز
نداشته باشد منجر به پیامدهای مثبت کارکنان دانستهاند .از طرف دیگر اگر مطابق با دیدگاه سیدنقوی
و همکاران ( )9919عملکرد کارکنان را مشتمل بر دو بعد عملکرد وظیفوهای و عمکلورد زمینوه درنظور
بگیریم بر مبنای دیدگاه احمدی و همکاران ( )9292معنویوت در محویط کوار دارای رابطوه معنوادار بوا
رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان میباشد .در واقع معنویت در محیط کوار در تقابول بوا مفواهیمی
همچون بدبینی سازمانی از طریق ایجاد شرایط کاری مسواعد مویتوانود زمینوه سواز ارتقوای عملکورد
زمینهای و وظیفهای و بهرهوری کارکنان گردد.
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همچنین دنت و همکاران ( )9221نیز با هدف بررسی چگونگی توصیف معنویت محیط کوار در
مقاالت علمی ،چگونگی رابطه رهبری و معنویت و توسعه یک نظریه رهبری معنوی در محویط کوار از
طریق استفاده از روش تحلیل روایت کیفی و استخراج هشت مضمون از جمله بهرهوری ،با بررسی 11
مقاله بر این نکته تاکید نمودند که معنویت محیط کار از طریوق ارتقوای اثربخشوی فوردی منجور بوه
افزایش سطح عمکلرد سازمانی گردد .براین اساس فرضیه دوم تحقیوق بوه صوورت زیور خواهود بوود:
فرضیه دوم) بین معنویت در محیط کار و بهرهوری منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد.
رهبری تحول آفرین و معنویت در محیط کار
ب ه عقیده بسیاری از محققان ورود مفاهیمی همچون باور به خودا و معنواجویی در کوار و  ...حکایوت از
ظهور پارادایم جدید معنویت در محیط کار کوه برگرفتوه از فیزیوک کوانتوومی ،نظریوه آشووب ،علووم
سایبرنتیک و مذاهب و آئینهای شرقی و غربی میباشند داشته و در این راستا اهیمت عنصور رهبوری
سازمانها نیز دوچندان شده و به طور کلی پس از تحول به وجود آمده در توسعه نظریات رهبری بعد از
جنگ دوم جهانی چندین نظریه در زمینوه انگیوزش پیوروان شوامل نظریوه مسویر  -هودف ،رهبوری
کاریزماتیک ،رهبری تحول آفرین و تعاملی ارائه شده است (ضیائی و همکاران.)81 :9911 ،
همچنین مطابق با وانا کراسمن ( )9292میتوان چنین گفوت کوه رهبوری تحوولی مورتبط بوا
نیازهای سطو باالتر بوده و بر مشارکت و درگیری الهام بخش تاکید داشته و به دلیل اهمیت تحریک
فعالیت فکری در رهبری تحول آفرین ،میتوان این ایده را با ایده مبتنوی بور توالش در جهوت ادغوام
عقالنیت و رو در رهبری معنوی سازگار و رهبری تحول آفرین را از طریق توصیفگر الهام بخشوی بوا
رهبری معنوی مرتبط دانست .بطورکلی هیچ تردیدی وجود ندارد که تغییرات بنیادی در محیط کوار در
حال شکل گیری بوده و معنویت یکی از موضوعات اساسی آن خواهد بود .سازمانها به آرامی از محیط
کوچک اقتصادی و اجتماعی محض به محیطی برای بالندگی معنووی تبودیل مویشووند .اگور از ایون
دیدگاه به رهبری نگریسته شود تغییرات شگرفی در روش سنجش اثربخشی رهبران به وقووع خواهود
پیوست (فروزنده دهکردی و همکاران .)992 :9919 ،کریشنان ( )9221در پژوهشوی بور نقوش مثبوت
رهبری تحول آفرین بر معنویت پیروان در بین مدیر و معملمان مدرسوهای در هنود تاکیود داشوتهانود.
قربانیان و همکاران( )9292نیز در پژوهشی بر این موضوع تاکید نمودهاند که افزایش در هریک از ابعاد
رهبری تحول آفرین منجر به افزایش معنویت در محیط کار مدیران خواهد شد.
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مک و همکاران ( )9299نیز با هدف بررسی روابط معنویت در محیط کار ،رهبری تحول آفرین
و رفاه کارکنان بر نقش واسطهای معنویت در محیط کار در رابطه بوین رهبوری تحوول آفورین و رفواه
کارکنان تاکید داشتهاند .کاراکاس ( )9292در مدل مبتنی بر لنگرهوای معنویوت ،مودلی چنود بعودی از
سبکهای رهبری و تفاوتهای فردی را به عنوان قطب نمای جدید ارزشهوای رهبوری در قورن 99
ارائه نمود که میتواند فراهم آورنده دیدگاههای مفیدی بورای مودیران و دسوت انودرکاران در زمینوه
رهبری با درنظرداشتن مفهوم معنویت در محیط کار باشد .همچنوین مطوابق بوا فرهنگوی و همکواران
(فرهنگی و همکاران )9911 ،ادغام معنویت و رهبری در شرایط متالطم منبعوی پایودار بورای خلوق و
جاری ساختن معنا در محیط کار فراهم نموده و نیاز به اتحاد میان معنویت ،رهبری و کار پیامد غیرقابل
اجتناب عصر آشوبناک بوده و در حال حاضر رهبران باید به پرسشهای مرتبط با معنا پاسوخ دهنود .در
واقع رهبر الهام بخش ظرفیت افراد را برای درک پیچیدگیهای کار افزایش داده و الهام بخوش چشوم
انداز سازمان میتواند باشد .قادی و همکاران ( )9292نیز بر نقش مثبت رهبری تحول آفرین در ایجواد
معنا در کار پیروان تاکید داشتهاند .براین اساس فرضیه سوم تحقیق نیوز بوه صوورت زیور قابول طور
میباشد :فرضیه سوم) بین رهبری تحول آفرین و معنویت در محیط کار رابطه معنادار وجود دارد.
نقش واسطهای معنویت در محیط کار
از طرف دیگر مطابق با مرور تحقیقات انجام شده مشخص گردید که در اکثر تحقیقات به آزمون رابطه
مستقیم رهبری تحول آفرین با بهرهوری منابع انسوانی اقودام گردیوده و توجوه کوافی بوه متغیرهوای
واسطهای اثرگذار در رابطه بین این دو متغیر صورت نگرفته است .در واقع از این موضوع غفلت گردیده
که رهبری تحول آفرین قبل از منجر شدن بوه بهورهوری منوابع انسوانی بواال در متغیرهوای دیگوری
همچون معنویت در محیط کار نیز تاثیر خود را گذاشته و در الیههای بعدی میتواند زمینه ساز ارتقوای
بهرهوری منابع انسانی گردد .در این تحقیق عالوه بر فرضیه تاثیرگذاری مستقیم رهبری تحول آفورین
بر بهرهوری منابع انسانی بر رابطه غیرمستقیم این دو متغیر با در نظر داشتن نقش واسوطهای معنویوت
در محیط کار تاکید شده و براین اساس فرضیه چهارم تحقیق به صورت زیر خواهد بود:
فرضیه چهارم) معنویت در محیط کار در رابطه بین رهبوری تحوول آفورین و بهورهوری منوابع
انسانی نقش واسطهای دارد .بنابراین مدل مفهومی تحقیق که حاصل بررسی تحقیقات انجام شده قبلی
و ترکیبی از مدلهای بکار گرفته شده در ادبیات موجود تحقیق میباشد ،به صورت شکل  9خواهد بود.
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معبویت در محیط
کر

بهرررو یری مبرر ب

رهبری تحول آفرین

انس نی

شکل .1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف جز پژوهشهای کاربردی و از نظر ماهیوت و روش توصویفی – پیمایشوی

میباشد .به منظور جمع آوری اطالعات مرتبط با مبانی نظری موضوع از روش کتابخانهای و براسواس
جستجویی کامل در پایگاههوای اطالعواتی ، sciencedirect ، magiran،noormags، ensani،sid
 springer،wily،sage،emerald،google scholarو به منظوور جموع آوری دادههوای مربووط بوه
آزمون فرضیههای تحقیق از پرسش نامهی استاندارد بهره گرفتوه شوده اسوت .بور ایون اسواس بورای
سنجش رهبری تحول آفرین از مدل بس و آولیو (  ،) 9111برای اندازه گیری معنویت در محیط کار از
پرسش نامه میلیمن و همکاران (  )9229و برای اندازه گیری بهرهوری منابع انسانی از مدل هرسوی و
گلد اسمیت ( )9112استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایوران بووده و در
راستای جمع آوری دادههای تحقیق با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد  911نفور
به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و دادههای گردآوری شوده بوا اسوتفاده از نورم افزارهوای  SPSS 16و
 Amos 18و با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
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پایائی و روایی ابزار اندازه گیری
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری بوده و با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیوری در
شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد .در این تحقیوق بوه منظوور تعیوین پایوایی
آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده و مقدار آن برای کل پرسشونامه  2/18بوه دسوت آموده
است .مفهوم روایی به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه موورد نظور را
سنجیده و بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان بوه دقوت دادههوای حاصول از آن اطمینوان
داشت .در پژوهش حاضر با استفاده از نظر متخصصان ابتدا روایی محتوای پرسشنامه مورد تاییود قورار
گرفت .اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی بدست میآید .براین اساس
در پژوهش حاضر اعتبار عاملی از طریوق تحلیول عواملی تاییودی و بررسوی شواخصهوای بوه رازش
مدلهای اندازه گیری مرتبط با متغیرهای مستقل ،میانجی و وابسته مورد بررسی قورار گرفتوه و نتوایج
حاصله مطابق با جدول  9و با توجه به مقایسه مقادیر حاصله برای شاخصهای به رازش کلی با مقودار
مطلوبشان در ستون دوم جدول بیانگر قابل قبول بودن مدلهای اندازه گیری تحقیق میباشود .عوالوه
بر شاخصهای به رازش کلی ،مقدار شاخص جزئی  pنیز برای هر سوال موورد بررسوی قورار گرفتوه و
نتایج نشانگر معناداری بارهای عاملی مرتبط با مدلهای اندازه گیری میباشد.
آزمون فرضیهها
در این تحقیق برای آزمون فرضیههای تحقیق از رویکرد مدلسازی معوادالت سواختاری اسوتفاده شوده
است .براین اساس ابتدا میبایستی شاخصهای کلی به رازش مدلهای مرتبط با آزموون فرضویههوای
تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از اطمینان از مناسب بودن شواخصهوای بوه رازش نسوبت بوه
آزمون فرضیهها اقدام نمود .نتایج حاصل از شاخصهای به رازش کلی در جدول  9بیانگر مطلوب بودن
شاخصهای به رازش کلی بوده و میتوان ادعای حمایت خوب دادهها از مدل را داشت.
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جدول  2شاخصهای کلی به رازش مدلهای اندازه گیری

مقدار قابل قبول

CMIN/
DF
0<X<2

X> %5

کار معنادار

1/52

0/15

0/69

حس اجتماعی بودن

0/669

0/44

0/62

1/000

تطابق با ارزشهای
سازمانی

0/699

0/495

0/62

1/000

0/026

توانایی

2/29

0/12

0/66

0/62

0/020

0/099

وضوح (درک یا تصور
نقش)

1/6

0/14

0/62

0/69

0/040

0/020

0/24

حمایت سازمانی

0/26

0/999

0/666

1/000

0/012

0/000

0/956

انگیزش

2/1

0/51

0/69

0/69

0/022

0/020

0/60

ارزیابی یا بازخورد

0/45

0/92

0/666

1/000

0/014

0/000

0/92

اعتبار

1/45

0/22

0/660

0/669

0/022

0/059

0/25

سازگاری محیطی

0/12

0/24

0/666

1/000

0/045

0/000

0/22

نفوذ آرمانی

1/25

0/29

0/66

0/66

0/016

0/042

0/24

انگیزش الهام بخش

0/652

0/22

0/66

1/000

0/015

0/000

0/509

تحریک فرهیختگی

1/52

0/215

0/66

0/66

0/012

0/091

0/26

مالحضه فردی

0/040

0/24

1/000

1/000

0/012

0/000

0/292

P

GFI

CFI

RMR

RMSEA

PCLOSE

X>.6

X>.6

X<%2

X<%2

X> %5

0/66

0/02

0/091

0/245

0/029

0/000

0/905

0/000

0/910
0/16

مطلوب بودن شاخص  pو  :GFIبیانگر تفاوت بیمعنی از نظر آماری بین ماتریسهای کوواریانس مشاهده
شده و بازتولید شده
مطلوب بودن شاخص  :CFIگویای توان مدل در فاصله گرفتن از یک مدل استقالل و نزدیک شدن به مدل
اشباع
مطلوب بودن شاخص  :PCLOSEنشاندهنده قابل قبول بودن مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات خطای
برآورد ()RMSEA
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جد.ل  2شاخصهای کلی به رازش مدلهای معادالت ساختاری
CMIN/ DF

P

GFI

CFI

RMR

RMSEA

PCLOSE

0<X<2

X> %5

X>.6

X>.6

X<%2

X<%2

X> %5

1.56

.025

.69

.62

.029

.094

.265

1.21

.129

.64

.62

.029

.022

.95

.242

.945

.691

1.000

.045

.000

.694

1.94

.091

.602

.651

.042

.092

.051

مقدار قابل
قبول
مدل فرضیه
اول
مدل فرضیه
دوم
مدل فرضیه
سوم
مدل فرضیه
چهارم

پس از بررسی و تایید مدلها از نظر شاخصهای به رازش کلی ،به آزمون فرضیههای پوژوهش
اقدام گردیده است .برای آزمون معناداری فرضیهها از شاخص جزئی  Pاستفاده شده که بر اساس سطح
اطمنیان  2/11میبایستی کمتر از  2/21باشد .مطابق با جدول  2و باتوجوه بوه اینکوه مقودار شواخص
جزئی  pبرای هرسه فرضیه اول تحقیق کمتر از پنج درصد میباشد میتوان چنین ادعوا نموود کوه در
سطح اطمینان نودوپنج درصد رابطه معنادار رهبری تحول آفرین با بهرهوری منابع انسانی و معنویت در
محیط کار و همچنین معنویت در محیط کار با بهرهوری منابع انسانی مورد تایید قرار گرفته است.
جدول  4نتیجه آزمون فرضیههای اول تا سوم تحقیق

فرضیه
اول
دوم
سوم

فرضیه
رهبری تحول آفرین ←

معنویت در محیط کار

معنویت در محیط کار ← بهرهوری منابع انسانی
رهبری تحول آفرین←بهرهوری منابع انسانی

ضریب تاثیر

P

نتیجه

0/99

***

تائید

0/22

***

تائید

0/29

0/02

تائید

در فرضیه چهارم تحقیق به بررسی نقش واسطهای معنویت در محویط کوار در رابطوه رهبوری
تحول آفرین و بهرهوری منابع انسانی اقدام گردیده است .برای ایون منظوور از منطوق بوارون و کنوی
استفاده شده است.
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از نظر بارون و کنی برای پذیرش نقش واسطهای یک متغیر سه شرط زیور بایود برقورار باشود:
متغیر مستقل تاثیر معناداری بر متغیر واسطهای داشته باشد (مسیر الف) ،متغیر واسطهای تاثیر معناداری
بر متغیر وابسته داشته باشد (مسیرب) و اگر مسیرهای الف و ب کنترل شوند رابطهی معناداری کوه از
قبل بین متغیر مستقل و وابسته وجود داشت دیگر معنوادار نباشود .در واقوع در ایون روش ابتودا بودون
حضور متغیر واسطهای به بررسی رابطه متغیر مستقل و وابسته اقدام و در صورت معناداری آن میتوان
نقش متغیر واسطهای را بررسی نمود.
حال اگر مسیر متغیر مستقل به واسطهای و متغیر واسطهای بوه وابسوته معنوادار باشوند نقوش
واسطهای متغیر مورد نظر تایید ه شده و در صورت معناداری مسیر متغیر مستقل بوه وابسوته بوا حضوور
متغیر واسطهای با واسطه گری جزئی و در صورت عدم معناداری مسیر متغیور مسوتقل بوه وابسوته بوا
حضور متغیر واسطهای با واسطه گری کامل مواجه خواهیم بود .این روش اولین بار در مقالوه بوارون و
کنی در سال  9118ارائه و به سرعت به متداولترین روش آزمون متغیور واسوطهای در علووم انسوانی
تبدیل گردید .به مقاله بارون و کنی تاکنون حدود  28222بار ارجاع داده شده است (پهلووان شوریف و
مهدویان.)9912 ،
جدول .5نتیجه آزمون متغیر واسطهای(فرضیه چهارم)

ضریب تاثیر

P

رهبری تحول آفرین ←

معنویت در محیط کار

0/90

***

معنویت در محیط کار ←

بهرهوری منابع انسانی

0/92

***

رهبری تحول آفرین← بهرهوری منابع انسانی

0/21

0/200

مسیرهای فرضیه چهارم

مطابق با جدول  1و منطق تصمیم گیری بارون و کنی و با توجوه بوه معنواداری رابطوه متغیور
م ستقل یعنی رهبری تحول آفرین با متغیر میانجی یعنی معنویت در محیط کار و معناداری رابطه متغیر
میانجی با متغیر وابسته یعنی بهرهوری منابع انسانی از یک سو و عدم معناداری رابطه متغیر مستقل بر
متغیر وابسته میتوان ادعا داشت که معنویت در محیط کار نقش واسوطه گوری کامول در رابطوه بوین
رهبری تحول آفرین و بهرهوری منابع انسانی خواهد داشت.
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نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با بهورهوری منوابع انسوانی بوا درنظرداشوتن

نقش واسطهای معنویت در محیط کار در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مویباشود .نتوایج
تحقیق گویای این موضوع میباشد که رهبری تحول آفرین با بهرهوری منابع انسانی در سازمان موورد
مطالعه رابطه معناداری داشته و براین اساس میتوان گفت که مطابق با مبانی نظری موضووع در ایون
تحقیق نیز بر اهمیت مولفه سبک رهبری در ارتقا هرچه بیشتر بهرهوری منابع انسانی صوحه گذاشوته
شده و بار دیگر بر مسئولیت اصلی مدیران در جهت ایفای نقشهوای رهبوری در جهوت فوراهم آوری
شرایط الزم در جهت افزایش سطح بهرهوری منابع سازمان و به ویژه منابع انسانی به عنوان مهمترین
منابع و سرمایههای سازمان تاکید گردیده است.
در واقع رهبران تحول آفرین قادر به ایجاد بستر الزم برای ارتقا سطح بهورهوری کارکنوان از
طریق برقراری رابطه بین تواناییهای کارکنان با اهداف آینده نگرانوه ،ارتباطوات هودایتی-حموایتی و
انتقال حس اطمینان به خود میباشند .در این راستا بهبود نگرشهای کارکنان نسوبت بوه سوازمان و
افزایش تمایل آنان به بروز رفتارهای فرانقشی را نیز میتوان پیامد و پیشایند رهبوری تحوول آفورین و
بهرهوری منابع انسانی دانست .در واقع رهبری تحول آفورین بوا احتموال بواالیی بسوتر سواز افوزایش
بهرهوری میتواند باشد .در واقع کارکنان با احساس همبستگی موفقیتهای شخصی بوا موفقیوتهوای
سازمانی ت الش و مشارکت بیشتری در جهت دستیابی به نتایج عملکردی داشته و متعهود بوه بهوروری
باالتر خواهند بود .نتایج حاصل بوا نتوایج تحقیقوات انجوام شوده از جملوه تحقیوق شوائمی برزکوی و
محمدی( ،)9919صحت و خالقی ( ،)9919وینسنت-هوپر و همکاران( )9299همخوانی دارد.
مطابق با نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق رابطوه معنوادار رهبوری تحوول آفورین بوا
معنویت در محیط کار نیز مورد تایید قرار گرفته و اهمیت عنصر رهبری در ایجاد جوی توام با معنویوت
در سازمان مورد تاکید مجدد قرار گرفته است .در این راستا و برمبنای نتایج حاصل شده میتوان چنین
اظهار داش ت که رهبران تحول آفرین در ایجاد جوی در سازمان که در آن کارکنان فرصت انجام کار با
معنا و احساس یکپارچگی و ارزشهای سازمانی انسانی داشته باشند ،تاثیرگوذار بووده و در ایون راسوتا
نسبت به سبک سنتی مبتنی بر سبک تعاملی میتواند داری قدرت تاثیرگذاری بیشتری در ایون زمینوه
باشد.
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این امر به احتمال زیاد به ویژگی موجود در مولفه های تشکیل دهنده رهبوری تحوولگورا بور
میگردد که میتوانند بسترساز جوسازمانی پشتیبانی کننده نیازهای معنوی کارکنوان گوردد .قربانیوان و
همکاران (قربانیان و همکاران )9292 ،افزایش در هریک از ابعاد رهبوری تحوول آفورین را منجور بوه
افزایش در معنویت در محیط کار مدیران دانستهاند .همچنوین کریشونان ( )9221نیوز رهبوری تحوول
آفرین را بر ارتقای معنویت تاثیرگذار دانستهاند .همچنین نتایج حاصول از تحقیوق بیوانگر تاییود رابطوه
معنادار معنویت در محیط کار با بهرهوری منابع انسانی و تایید نقس واسطه گری معنویت در محیط کار
در رابطه بین رهبری تحول آفرین و بهرهوری منابع انسانی میباشد .از نظر نک و میلیمن ( )9112نیوز
نگرشها و ارزشهای مبتنی بر معنویت نه تنها در زندگی شخصی کارکنان بلکه بر عملکرد شغلی آنها
نیز تاثیرگذار میتواند باشد .در واقع با ارضای نیازهای معنوی کارکنوان در سوازمان ،نگورش کارکنوان
نسبت به کار مثبتتر و تعهد آنها در مسیر دستیابی مطلوبتر به اهداف عملکردی میتواند ارتقا یابد.
بعبارت دیگر احساس پیوستگی و ارزشهای سازمانی انسانی و فرصت انجوام کوار بوا معنوا در
نهایت میتواند زمینههای ایجاد شرایطی را فراهم نماید که کارکنان بوا تموام وجوود در خودمت کوار و
سازمان بوده و به احتمال زیاد کار خود را با بهرهوری باالتری به انجام رسانده و در مسیر دسوتیابی بوه
اهداف عملکردی تعیین شده تالش بیشتری نسبت به قبل از خود نشان دهند .سازمانهای با معنویوت
باالتر منجر به ایجاد محیط بسترساز یکپارچگی هرچوه بیشوتر خویشوتن فوردی و خویشوتن حرفوهای
کارکنان در سازمان و دخیل شدن فردی با کلیتی یکپارچه در محیط کاری میگردد.
طبیعتا با مقایسه چنین حالتی با شرایطی که فرد احسواس پیوسوتگی نداشوته و فرصوت انجوام
کاری بامعنا در سازمان را امری نشدنی دیده و در وجود ارزشهای سازمانی انسانی تردید داشوته باشود
میتوان بیش از پیش به نقش و اهمیت عنصر معنویت در محیط کار به عنوان عاملی مهوم در جهوت
ارتقا سطح عملکرد و بهرهوری منابع انسانی پی برده و در اهمیوت نتیجوه حاصول از آزموون فرضویه
تحقیق تامل مجدد نمود .چراکه این تحقیق نیز مطابق با تحقیق جمشیدی قهقرخی و حیواتی (،)9919
رگو و همکاران ( ،)9221مالیی و همکاران ( ،)9919جیاکالونه ( )9222بر اهمیت توجوه شورکت ملوی
پخش فرآوردههای نفتی ایران به معنویت در محیط کار و افزایش احساس یکپارچگی کارکنان ،فرصت
انجام کار با معنا و ارزشهای سازمانی انسانی بوه عنووان عوامول مهوم در ارتقوای سوطح بهوروری و
عملکرد منابع انسانی نسبت به قبل تاکید نموده است.
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نتایج تحقیق دنت و همکاران ( )9221نیز بور رابطوه معنویوت و بهورهوری تاکیود داشوتهانود.
همچنین مطابق با اسپرانگ و همکاران ( )9299نیز با توجه به اینکه معنویت به عنووان یوک مکوانیزم
مقابلهای اضافی در مواجهه با موقعیتهای دشوار عمل کرده و منجر بوه سوطح پوائین اسوترس ادراک
شده توسط کارکنان معنوی گردیده و از طریق تالش برای معنایابی در موقعیتهای دشووار مویتوانود
زمینه ساز رشد شخصی آنان گردد .در واقع معنویت از طریق مکانیزمهای مختلف نیز میتوانود زمینوه
ساز بهبود عملکرد و بهرهوری منابع انسانی سازمان باشد .نهایتا میتوان اینگونه بیان داشت که رهبری
تحول آفرین عالوه بر تاثیر گذاری مثبت در ایجاد شرایط الزم برای ارتقای بهورهوری منوابع انسوانی،
میتواند شرایط و زمینههای الزم برای افزایش سطح عملکرد و بهورهوری منوابع انسوانی را از طریوق
ارتقای سطح معنویت در محیط کار نیز بیش از پیش فراهم نماید .در واقع مطابق با رمضوانی و نوژاد و
همکاران ( )9912و چن و همکاران ( )9291رهبر تحولگرا ،الهام بخش و قادر به برانگیزش پیروان به
کار در سطحی باالتر از توانشان و گسترش عالیق کارکنان در جهت پیشبرد اهداف و رسالت سوازمان
بوده و از طرف دیگر قادرند تا با افزایش بصیرت پیروان و القای اعتقادات و ارزشهوای خوود بور آنهوا
تأثیر معنوی گذاشته و از این طریق مسیر دستیابی به اهداف و پیامدهای مطلوب را تسهیل نمایند.
منابع و ماخذ
اهلل وردی ،مصطفی؛ فرح آبادی ،سیدمحمداحساان و ساجادی ،حانیاه الساادات( .)1226اولویات بنادی عوامال ماثثر بار
بهرهوری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .فصلنامه بیمارستان ،سال نهم ،شاماره
2و ،4صص 99 .الی .25
احدی شعار ،سیدمجید؛ ایرانی ،حمیدرضا؛ گل وردی ،مهدی و جعفری ،سیدمحمدباقر( .)1262بررسی رابطا معنویات در
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الوانی ،سید مهدی و احمدی ،پرویز ( .)1220طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی .مادرس
علوم انسانی ،دوره پنجم ،شماره یکم ،صص 1 .الی .20
پهلوان شریف ،سعید و مهدویان ،وحید ( .)1264مدل سازی معادالت ساختاری با  ، AMOSتهران ،انتشارات بیشه.
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کتابخانهها .پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی ،دوره سوم ،شماره یکم ،صص 29.الی .50
رضایی ،لیال و ساعتچی ،محمود ( .)1229رابطه بین نگرش به عوامل انسانی موثر بر بهرهوری و سبک رهباری سرپرساتان
با تعهد سازمانی در کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران .دانش و پاژوهش در روان شناسای ،شاماره سای و هفاتم،
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