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) 1973کیفیـت زنـدگی کـاري والتـون(     پرسشنامه و) 2007لوتانز ( شناختیروانرسشنامه سرمایه )، پ2003معنوي فراي (

آلفـاي کرونبـاخ بـه     قیـ طر ازو پایـایی   گرفت قرار دییتأمورد  نظرانصاحب قیطر ازپرسشنامه  ی صورياستفاده شد. روای

  87/0زنـدگی کـاري    تیـ فیک و 85/0 شـناختی روانسـرمایه   پرسشـنامه  و/. 89ترتیب پرسشنامه رهبري معنوي برابـر بـا   

تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چنـدمتغیره اسـتفاده    tاز روش  هادادهمحاسبه شد. براي تجزیه تحلیل 

و کیفیـت زنـدگی کـاري     شـناختی روانرهبري معنوي باالتر ازحدمتوسط، سـرمایه   دهندهنشانشد. نتایج تعیین وضعیت 

رابطه مثبت و معنادار بین رهبـري معنـوي و    دهندهنشاندرمعلمان بوده. نتایج همبستگی پیرسون  متوسط حداز  ترنییپا

و ابعاد کیفیت زندگی کاري بـود.   شناختیروانزندگی کاري معلمان و رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه  تیفیباکابعاد آن 

توان تبیین واریانس کیفیت زندگی کاري را دارا بودنـد. سـرمایه    يداریمعن به گونۀ شناختیرواني و سرمایه رهبري معنو

  واریانس کیفیت زندگی کاري را دارا بود.  نییتب درسهم بیشتري  شناختیروان
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 مقدمه  - 1-1

کودکان ونوجوانان  وپرورشآموزشعمده آن،  اهداف ازپرورش رکن اساسی جامعه انسانی است ویکی  وآموزش 

است.  مدارس درجامعه، توسط معلمان ومدیران است. تحقق این هدف مهم مستلزم داشتن معلمانی باانگیزه ومشتاق 

متوسطه به دلیل  مدارس دروخصوصا  اندکردهاشارهبودن شرایط کاردرمدرسه  زااسترسبرخی از محققان به  وجودنیباا

وغیره)،  یتفاوتیبآموزان، مشکالت نظم وانضباط، فقدان انگیزه،  دانش شتریبخاص دانش آموزان(تعارض  يهایژگیو

از تجربه فرسودگی شغلی قرار داده است (عباس  يشتریب خطرمعلمان دوره متوسطه را نسبت به همتایان خود درمعرض 

رهبري معنوي براي ایجاد چنین شرایطی  نقش درفرد مناسب  کی وجوداساس  بر این).1393زاده، محمودي، نوري، 

سازمانی  زیتما درفردي وگروهی کارکنان داشته وعامل مهمی  یاثربخش در؛ چراکه او نقش بارزي است ریناپذاجتناب

اندیشمندان بوده  موردتوجه). اگرچه موضوع رهبري سالیان طوالنی 2008معنوي کارکنان است(اسماعیلی،وارضاي نیاز 

تئوري رهبري  ).1392است(تابان،جوانمرد،محمدي،ویسه، شدهشروعبیستم  قرن درزمینه  نیا درعلمی  قیتحقاست، اما 

 يگذارهیپا دوستینوعهمچون امید،ایمان و هاییویژگی يرو ومعنوي درون یک مدل انگیزش درونی توسعه پیداکرده 

تقویت سطوح  تیدرنها وفردي، تیمی، سازمانی  سطوح دروارزش هاي متجانس  اندازچشمشده است وهدف از آن خلق 

براي  یطرف از). 1393(صادقی فر، فاضلی، کرامت منش، تولیده، موسوي،باشدیموبهره وري سازمانی  تعهد ازباالتري 

انگیزه  چراکهشناسایی وتامین نمودواین کاري دشوار است؛  کارکنان درف سازمانی باید عوامل انگیزشی را رسیدن به اهدا

شخصیتی افراد  يهایژگیواز هرگونه اقدام انگیزشی باید  قبل وفردي باهم متفاوت بوده  يهااختالفبه دلیل  هاانسان

 ). 2010شناخته شود (عبداهللا، 

و عواملی که منجر به  هانهیزماست وشناسایی  انکاررقابلیغچنین فرآیندي  خلق درنقش نیروي انسانی  حالنیباا

. گرددیمیکی از وظایف عمده محققان قلمداد  گرددیموجودي خود  يهاتیظرفهرچه بیشتر کارکنان از  يمندبهره

منفی، توجه به این امر نیز  يهاجنبه يجابهسازمانی  مثبت يهاجنبهبه سمت توجه به  هاسازمانبه حرکت  توجه باامروزه 

(عباس رسدیمبا دانش آموزان مهم به نظر  هاآنخصوصا درمعلمان به جهت ارتباط  وپرورشآموزش ستمیس در

. درگذشته باشدیم شناختیروان هیسرما ریمتغ). یکی از متغیرهاي همبسته با رهبري معنوي، 1393زاده،محمودي،نوري،

نقاط ضعف کارکنان را  توانیمداشتند که چگونه  دیتأک مسئلهمحققان رفتار سازمانی ومنابع انسانی بیشتر روي این 

 90دردهه  گرامثبت یشناسروان. با ظهور نهضت شدینمآنان توجه  يهايتوانمند و هاتیظرفبه  چندان وبرطرف کرد 

 یالمللنیباولین همایش  کهيطوربه کرد رییتغ هاانسانمثبت  يهاتیظرفجه به به سمت تو رفتهرفته زیناین پارادایم 

سه نهضت پژوهش  ظهور در عرصه سازمانی با و شدآمریکا برگزار  کشور در 2009 سال در گرامثبت یشناسروان

اخیر  يهاسال در خودبه نقطه اوج  شناختیروانسرمایه  و گرامثبت یمانيرفتارساز، گرامثبتسازمانی 

  ).1390رسید(فروهر،

، کیفیت زندگی کاري است. مفهوم کیفیت باشدیمیکی از موضوعات مهمی که در مدیریت منابع انسانی مطرح 

از  یبعض درشان ومنزلت کارکنان را افزایش دهد.  خواهدیمکه  هاستسازمان در يافلسفهزندگی کاري، مربوط به 



  
 

٣ 

رضایت  جهیدرنت وکارکنان  يمسئلهحل  و تواناییکیفیت زندگی کاري قصد دارد اعتماد، درگیري  يهابرنامه، هاسازمان

 نیترمهم عنوانبهافراد را  يرو بر يگذارهیسرماسازمان را افزایش دهد. نظام ارزشی کیفیت زندگی کاري،  یاثربخش

ی که برآورده ساختن نیازهاي کارکنان به بهسازي ، به این معندهدیمقرار  موردتوجهمتغیردرمعادله ي مدیریت راهبردي 

  ).1391بلندمدت سازمان منجرخواهدشد(فروغی نیا، ییکارا

، تعریف متغیرهاي موجود شدهمطرح، اهداف،سواالت مسئلهبه موضوع پژوهش، به بیان  توجه بافصل از پژوهش،  نیا در

  .شد خواهداهمیت وضرورت انجام پژوهش پرداخته  تیدرنها واز دوجنبه ي نظري وعملیاتی  پژوهش در

 الهمسبیان -2- 1 

را موفق  هاسازماناست که  هاآن. ابداعات وابتکارات باشندمی هاسازمان درمنابع انسانی عامل مشترك عمومی   

هستند نه منابع  ، رفتارها وظرافت هاي خاصهاویژگی، کارکنان منابع اصلی و داراي هاسازمان ازنظر. سازدمیومعروف 

مطرح بوده که براي انگیزه  سؤالهمیشه این  هاسازمان در). 1385 فاقد حیات مانند: سرمایه، زمین وتجهیزات( کافی،

ت رهبري توجه کنیم کارکنان وبهره وري بیشتر چه نوع رهبري صورت پذیرد. اگر با تعمقی دقیق به سیر تکوین مطالعا

فیزیکی، ذهنی وعاطفی رهبران صورت گرفته ولی موضوعی که  هايویژگیفی در مورد کنون تحقیقات مختلخواهیم دید تا

با  توانمیچگونه  کهاین و باشدمیخود جلب کرده، ویژگی رهبران معنوي  سويبهاخیر توجهات زیادي را  هايسالدر 

کارکنان با  برانگیختنتحریک نقش رهبران معنوي . به ارمغان آورد توسل جستن به معنویت، سالمت فردي وسازمانی را

تا کارکنانی توانمند، داراي  باشدمیانسانی  هايارزش اساس برفرهنگی  هايزمینهوایجاد  معنوي اندازچشماستفاده از 

 ازنظر). ابعاد رهبري معنوي 1387، آیباغینرگسیان وضیایی،دهند( و پرورشرا تربیت  باانگیزهباال، متعهد  وريبهره

نیز  پژوهش، معناداري که در این دوستینوع، عضویت، ایمان و امید،عشق به اندازچشماز، عبارتند) 2003(1فراي

  ).1391افشار،  کریمی واست(سالجقه  قرارگرفته مورداستفاده

 رقابتی محیط با هاسازمانکه  امروزه لذا، است؛ مالزم اجتماعی، تحول با و جامعه اداره در بنیادي امور از رهبري

 درموضوع رهبري معنوي  .اندکرده احساس را کاري هايخالقیتو  ايریشه تغییرات به نیاز همواره، ،اندمواجه جهانی

 نگاهی .است عینی و ابزاري نگاهی عموماً، آن، به نگاه و بعديتکودرعین حال  العادهفوقرایج مدیریت موضوعی  ادبیات

 موجود، علمی ادبیات در رهبري معنوي و رهبران معنوي هايویژگی از مقصود که دهدمی نشان زمینه این به مقاالت کوتاه

 ،طرفازیک موضوع، این در صادر اسالمیِ و وحیانی تعالیم وافر غناي به توجه است با دین منهاي معنویت اساس بر رهبري

چارچوبی  ترسیم به توانمیمقدس  دفاع طرف دیگر، ازصدراسالم تا وقایع انقالب اسالمی و از آن تاریخی پربار محتواي و

 در ظهور حال در سازه یک عنوانبه تواندمی معنوي . رهبري)1390(باقري و سعدآبادي، یافتدست چندبعدي ونومتمایز

 عنوانبه را معنوي ) رهبري2003شود. فراي( کاردیده ) محیط2011، 2  وهاناتی ونوئل متر در(فراي معنویت ترگسترده بافت

 بقاي احساس یک کهطوريبه است کرده تعریف دیگران و خود انگیزش درونی جهت الزم رفتارهاي و هانگرش ،هاارزش

                                                
1- fry 
2 - fry, hannah t, noel m 



  
 

۴ 

 و بینش خلق  - 1 :است چیز دو مستلزم این امر شودمی ایجاد عضویت و ) معناداري 2005 3طریق (ریاو، از معنوي

 بر سازمانیفرهنگ خلق و برقراري  -2 .کنندمیاهمیت  و هدفمندي معنا، احساس پیروان و رهبر آن در که است بصیرتی

 گرفتن، قرار قدردانی مورد شدن، درك عضویت، احساس پیروان و رهبر آن موجببه که همنوعان به عشق هايارزش مبناي

از طریق ایجاد حساسیت نسبت به  معنوي رهبردرواقع،  .نمایندمی دیگران و خود از تقدیر و توجه ) ،2003مراقبت (فراي، 

، سپس باعث برانگیختن کندمی مندعالقهنسبت به شغل وکارخود  را هاآنخود ودیگران وماورا وطبیعت درافرادسازمان، 

(گیوریان، دیندار و آوردمیودر نتیجه موجبات بقاي معنوي آنان را فراهم شودمیآنان نسبت به وظایف کاري خود 

  ).1390چرمیان، 

رهبري ومنابع انسانی دارد  مباحث درمفهومی نوین در رفتارسازمانی است که کاربرد وسیعی  شناختیروانمایه سر

 شناختیروانانسانی واجتماعی ارزش باالتري دارد. سرمایه  هايسرمایهاز  شناختیروانکه سرمایه  اندعقیده بر اینبرخی 

 باملموس  هايسرمایهناملموس سازمانی بوده که برخالف  هايهسرمای ازاجتماعی  سرمایه وهمچون سرمایه انسانی 

 هویدافروهر،نتایج وعواید درخور توجهی را در پی داشته باشد( تواندمیبوده،  رهبري وکمتر قابل مدیریت  هايهزینه

 آوريتابوانعطاف پذیري یا  بینیخوشخودکارآمدي، امیدواري،  مؤلفهاز چهار  شناختیروان). سرمایه 1391،وجمشیدیان

 روازاینتوسعه ویادگیري برخوردار است  قابلیت از شناختیرواناست. به دلیل حالت گونه بودن، سرمایه  شدهتشکیل

 در گرامثبتمنابع انسانی  شناختیروانمزیت هاوظرفیت هاي  که رویکردباشد. این  مؤثردر بهبود عملکرد کارکنان  توانمی

که داراي  شودمیقوتی تلقی  ينقطه عنوانبهونیل به موفقیت سازمانی را کشف کرد،  سازمانی و فردي دعملکرارتقاي 

 ونیزودرآمدهاي سازمان  هاداراییدر سطح فردي موجب توسعه وافزایش  کهطوريبهپیامدهاي مثبت سازمانی است، 

 اخیر هاي دردهه که هاییتالش پی در ).1392حضوري، ، فرددانایی(نجاري، شودمیمزیت رقابتی وعملکردسازمان  ارتقاي

 بررسی به است که شدهواقع موردتوجه کاري زندگی کیفیت عنوان با پیچیده انسان عامل از ناشی مشکالت گرفت، صورت

 که است گسترده و جامع ايبرنامه کاري زندگی کیفیت .پردازدمی سازمان یک کاري محیط و باکار مرتبط شرایط واقعی

 وتحوالت تغییر مدیریت، امر در هاآن به و کندمی تقویت محیط در را هاآن یادگیري ،دهدمیافزایش  را کارکنان رضایت

که تقریباً به همه کارمندان بدون توجه به مقام و  است مشکلی کاري زندگی کیفیت از کارکنان رضایت عدم رساندمی یاري

 مسئله این اما است، سطوح تمام در کارکنان رضایت افزایش هاسازمان از. هدف بسیاري رساندمیآسیب  هاآنجایگاه 

 سارا( است امري دشوار دارند، رابطه کاري زندگی باکیفیت هاییمشخصه چه اینکه تعیین و تفکیک است، زیرا ايپیچیده

وبامفهوم  بودن دارمعنیاجزاي اصلی کیفیت زندگی کاري را درچهاربعدمعرفی کرده است:  5). والتون2006، 4، دارگانیجی

ویادگیري  هامهارتوپرباربودن کار، امنیت وزمینه پرورش  غنی وبودن کار، تناسب سازمانی واجتماعی کار، چالشی 

ابان آشکار و نمایان براي تغییر در حال حاضر یک نیروي شت درواقع). 1389کار(عنایتی، صالحی و رستمی،  در مستمر

آمده است که چهار عرصه  وجود به ترمقدسنیاز به رهبري  روازاینسازمانی و جامعه جهانی در حال حرکت است. 

                                                
3  - Reave 

4  - saraj& dargahi 
2- walton 
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اساسی ماهیت انسان یعنی جسم(فیزیکی)، ذهن(تفکر منطقی)، سرشت(عواطف و احساسات)، و روح را در هم ادغام 

. کندمی، نیاز به تغییر شکل سازمانی گسترده به پارادایم سازمان یادگیرنده را الزام یازهانپاسخ به این  درواقعکند. می

گسترده و  هاآنکه الگوهاي تفکر در  کندمینمود پیدا  ايیادگیرنده هايسازماننیاز به رهبران معنوي در  روازاین

توانمند هستند و  هاییسازماناست. افراد در چنین  شدهتنظیمدر آن  ايگسترده طوربهو اشتیاق همگانی  یافتهپرورش

نمایانی دارند. بنابراین وجود رهبري معنوي در چنین  طوربهروشن سازمانی را  اندازچشمصالحیت دستیابی به 

به این  گوییپاسخ دنبال بهپژوهش  این در). 2005، 6(وکسباشدمیمستلزم تغییر و تحول و موفقیت مستمر  هاییسازمان

 شهر دو ومعلمان متوسطه ناحیه یک  باکیفیت زندگی کاري شناختیروان سرمایه ورهبري معنوي  بین آیاهستیم که  ؤالس

  وجود دارد؟ يارابطه آبادخرم

  اهداف تحقیق - 1-4

 اهدف کلی  -4-1- 1

 وکیفیت زندگی کاري دبیران شناختیروان سرمایه وتعیین وضعیت رهبري معنوي  - 1

 باکیفیت زندگی کاري شناختیروان سرمایه وارتباط بین رهبري معنوي  - 2

  وابعادآنها شناختیروان سرمایه ورهبري معنوي  اساس برکیفیت زندگی کاري  بینیپیش - 3

  اهداف جزئی -4-2- 1

 آبادخرممعلمان متوسطه  بین درتعیین وضعیت رهبري معنوي  - 1

 آبادخرممعلمان متوسطه  نیب در شناختیروانتعیین وضعیت سرمایه  - 2

 آبادخرممعلمان متوسطه  نیب درتعیین وضعیت کیفیت زندگی کاري  - 3

 تعیین رابطه بین رهبري معنوي وابعادآن باکیفیت زندگی کاري - 4

 وابعادآن باکیفیت زندگی کاري شناختیروانتعیین رابطه بین سرمایه  - 5

  شناختیروان هیسرما ورهبري معنوي  اساس برکیفیت زندگی کاري  ینیبشیپ - 6

 معنوي يرهبر ابعاد اساس برکیفیت زندگی کاري  ینیبشیپ - 7

  شناختیروان هیسرما ابعاد اساس برکیفیت زندگی کاري  ینیبشیپ - 8

    

   هاي) پژوهشسؤال (سؤال - 1-5

 سؤاالت اصلی -5-1- 1

 وکیفیت زندگی کاري دبیران متوسطه چگونه است؟ شناختیروان سرمایه ووضعیت رهبري معنوي  - 1

 ؟دارد وجودباکیفیت زندگی کاري دبیران متوسطه رابطه  شناختیروان سرمایه وآیا بین رهبري معنوي  - 2

                                                
6  - wax 
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 کیفیت زندگی کاري دبیران متوسطه چقدراست؟ بینیپیش در شناختیروان سرمایه وسهم رهبري معنوي  - 3

  

  سؤاالت فرعی -5-2- 1

 وضعیت رهبري معنوي دبیران مدارس متوسطه چگونه است؟ - 1

 دبیران متوسطه چگونه است؟ شناختیروانوضعیت سرمایه  - 2

 وضعیت کیفیت زندگی کاري دبیران متوسطه چگونه است؟ - 3

 رهبري معنوي وابعادآن باکیفیت زندگی کاري رابطه وجود دارد؟ بین آیا - 4

 وابعادآن باکیفیت زندگی کاري رابطه وجود دارد؟ شناختیروانآیا بین سرمایه  - 5

 کیفیت زندگی کاري چقدراست؟ بینیپیش در شناختیروان ایهسرم وسهم رهبري معنوي  - 6

 کیفیت زندگی کاري چقدر است؟ بینیپیش درسهم رهبري معنوي وابعادآن  - 7

 کیفیت زندگی کاري چقدراست؟ بینیپیش دروابعادآن  شناختیروانسهم سرمایه  - 8

 

  تعاریف نظري وعملیاتی متغیرها - 1-6

  رهبري معنوي -6-1- 1

 گرانیدود خوکه الزمه انگیزش درونی  ییرفتارها هایتلق، طرز هاارزشکسی است که با استفاده از  يمعنو رهبر  

  ).1390کند(نعمتی، فراهم رااست، بقاي معنوي اعضاي سازمان 

پرسشنامه  سؤاالترهبري معنوي نمراتی است که دبیران مقطع متوسطه از پاسخ دادن به  از منظورپژوهش  نیا در

  .کنندیمرهبري معنوي کسب 

  

  رهبري معنوي: ابعاد تعاریف

که نقشی برانگیزاننده دارد.  شودیممطلوب براي یک سازمان تعریف  يندهیآیک  اندازچشم: اندازچشم - 

. رهبران نقش کندیمسازمان فرض  يبرا را هادهیابهترین  اندازچشممربوط به آینده است نه در حال،  اندازچشم

 ).1390به نقل از نعمتی، 2003دارند(فراي  نظارت و اندازچشماساس در به وجود آوردن 

پرسشنامه  3و2و1 سؤاالتنمراتی است که دبیران مقطع متوسطه از پاسخ دادن به  اندازچشمپژوهش منظور از  نیا در

 .رهبري معنوي کسب کردند



  
 

٧ 

 وکه از طریق مراقبت  یستیبهز و، هماهنگی ينگرکلدر رهبر معنوي به معناي  یدوستنوع: یدوستنوععشق به  - 

. یک حس از اعماق وجود، هارمونی و هستی که از طریق شودیمتعریف  جادشدهیا گرانید وبه خود  توجه

 ).1390(نعمتی، شودیمایجاد  گرانید وفرد  نیتحس ومراقبت، نگرانی 

 سؤاالتمقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات یدوستنوععشق به پژوهش منظور از  نیا در

 کسب کردند. يمعنو يپرسشنامه رهبر 7و6و5و4

به دلیل کار در سازمان تقدیر به  هاآن از و کندیم: به معنی این است که سازمان اعضاي خود را درك عضویت - 

اعضاي وفاداري براي آن سازمان محسوب  کارکنان و ابدییم. بنابراین حس تعهد کارکنان افزایش آوردیمعمل 

 ).1390به نقل از نعمتی  2003(فراي، شوندیم

 10و 9و 8 سؤاالتمقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات عضویتپژوهش منظور از  نیا در

  کسب کردند. يمعنو يپرسشنامه رهبر

 وباعث احساس هویت، وفاداري سازمانی  کارکنان درتعهد سازمانی  جادیا با: رهبري معنوي یسازمان تعهد  - 

 يآرزو داندیمبه وجود می اوردکه فرد سازمان را معرف خود  فرد دروحالتی شودمیآنان با سازمان  یوابستگ

که کارکنان مشکل سازمان را مشکل خود بدانند  شودیمرا دارد؛ لذا، این امر باعث  سازمان درباقی ماندن 

طریق  نیا ازاعتماد داشته باشند،  هاآنبه  رانیمد اگرودرجهت حل مشکالت سازمان گام بردارندودرنهایت 

 .شوندیم سازمان درباعث افزایش مشارکت کارکنان 

 13و 12و 11 سؤاالتمقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات یسازمان تعهدپژوهش منظور از  نیا در

 کسب کردند. يمعنو يپرسشنامه رهبر

 هاآندرنهایت رهبري معنوي با ارائه غیررسمی عملکرد روزانه کارکنان به  ):يوربهرهبازخورد عملکرد( - 

، بازخورد عملکرد رونیازا. لذا آوردیم، بازخورد عملکرد آنان را فراهم يادورهبازدیدهاي رسمی  نیهمچن

عملکرد  يهاضعفمبناي منظم قرار گیرند، از  کی برکارشان  چندوچون انیجر درکه کارکنان  شودیمباعث 



  
 

٨ 

از سوي رهبران در  شدهکسباز طریق اطالعات  تیدرنها ویابند، نقاط قوت خود را تقویت نمایند  یخودآگاه

 ).1387سازمان گام بردارند(ضیائی،نرگسیان و آیباغی اصفهانی،  بهبود وجهت اصالح 

و 15و 14 سؤاالتمقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات عملکرد بازخوردپژوهش منظور از  نیا در

 کسب کردند. يمعنو يپرسشنامه رهبر 16

  شناختیروانسرمایه -6-2- 1

 يریگاندازه وقوت منابع انسانی که قابل توسعه  نقاط و شناختیروانمثبت  يهايتوانمند کاربردمطالعه و   

  ).1389،، کاوهسیماراصلصفایی،اثربخش مدیریت کرد( صورتبهرا  هاآنباشندوبتوان براي بهبودعملکردکارکنان 

پرسشنامه  سؤاالتدادن به  پاسخ ازنمراتی است که دبیران مقطع متوسطه  شناختیرواندر این پژوهش منظور از سرمایه 

  .کنندیمکسب  شناختیروانسرمایه 

  

  :شناختیروانسرمایه  يهاشاخصتعاریف 

معین از راه ایجاد  يافهیوظبراي دستیابی به موفقیت درانجام  شیهاییتوانا: باور یا اطمینان فرد به خودکارآمدي - 

 .اقدامات الزم است ياجرا و ابقا زیونمنابع شناختی براي خود  نیتأمانگیزه در خود، 

 6تا 1سؤاالتمقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات خودکارآمديپژوهش منظور از  نیا در

  کسب کردند. شناختیروانسرمایه پرسشنامه 

براي دستیابی به هدف) را در  يزیربرنامه(هاگذرگاه: معنی امید شامل عزم راسخ عامل ونیروي راه امیدواري - 

 .بردرد

پرسشنامه  12تا 7مقطع متوسطه از پاسخ دادن به سواالت رانیاست که دب ینمرات امیدواريپژوهش منظور از  نیدرا

  کسب کردند. شناختیروان هیسرما

 ازبه قبل  رجوع ایظرفیت برگشت به عقل «صورتبهجزئی از رفتارسازمانی مثبت  عنوانبه آوريتاب: آوريتاب - 

.این ظرفیت شودیمتعریف » افتهیشیافزا يهاتیمسئول، تعارض، شکست یا حتی وقایع مثبت، پیشرفت یبدبخت



  
 

٩ 

 تواندیمکه شودمی ابهام ومداوم به تغییر  یدهپاسخ، تنظیم، تطابق، يریپذانعطافشامل » برگشت به عقب«

 .والنی باشدروانی بهزیستی فرد در طول مدت ط چالش ودیگر، جایگزین منبع تقال  صورتبه

پرسشنامه  18تا 13سؤاالتمقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات يآورتابپژوهش منظور از  نیا در

  کسب کردند. شناختیروان هیسرما

استناد علی  ای ویک ویژگی شناختی که انتظار خروجی مثبت  عنوانبهرت ینیبخوش: روان شناسان، ینیبخوش - 

 ،8آوولیو و آوي ،نورمن ،7لوتانز( کنندیم، تلقی افتهیمیتعمیک اسناد علی مثبت  ای ومثبت به رخدادها دارد 

2008(. 

 24تا 19سؤاالتمقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات ینیبخوشپژوهش منظور از  نیا در

  کسب کردند. شناختیروان هیپرسشنامه سرما

  کیفیت زندگی کاري -6-3- 1

روحی.  سالمت وشغلی  يارضا درپیامدهاي فردي آن  ژهیوبه، کارکنان نسبت به کار العملعکسعبارت است از 

 سازمان دراست که  یاتیتجرب از استفاده بانیازهاي مهم شخصی  يارضا درکیفیت زندگی کاري میزان توانایی کارکنان 

 ،ارضاي نیازهاي افرادشودتاکیدشده است( غالمی به منجربرایجادمحیطی که  شدتبهتعریف  نیا درکه  اندکردهکسب 

1388.(  

 سؤاالتدادن به  پاسخ ازپژوهش منظورازکیفیت زندگی کاري نمراتی است که دبیران مقطع متوسطه  نیا در

  .کنندیمپرسشنامه کیفیت زندگی کاري کسب 

  کیفیت زندگی کاري: يهاشاخصتعاریف 

 و رانیمدخود  یحت واز کارگران ، کارکنان  اعم کار: یعنی اینکه عامالن دستمزد وبودن حقوق  یکاف ومناسب  - 

 یعمل وبگیرند که احساس کنند آن مطابق با نقش فعالیت  يدستمزد و، حقوق خود کار مقابل درباید  سرپرستان

فرد احساس کند که بین داده وستاده او با  گریدعبارتبه. باشدیم، دهندیمدر سازمان انجام  هاآناست که 

 .بین داده وستاده خودش یک تعادل برقرار است نیهمچن ودیگران 

                                                
7  -   luthans 
8 -   norman، avolio، avey 
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مقطع متوسطه از پاسخ دادن  رانیاست که دب ینمرات دستمزد وبودن حقوق  یکاف ومناسب پژوهش منظور از  نیا در

  کسب کردند. کیفیت زندگی کاريپرسشنامه  5تا1 سؤاالتبه 

فیزیکی(کمی  ازنظرچه  یبهداشت و: که منظور، ایجاد شرایط کاري ایمن یبهداشت و منیا کارمحیط  - 

 .باشدیم(احساس آرامش روحی) یروان ازنظر وجهحوادث)

 سؤاالتمقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات یبهداشت و منیا کارمحیط پژوهش منظور از  نیا در

  کسب کردند. يکار یزندگ تیفیپرسشنامه ک 8تا 6

فردي، فرصت  يهاییتوانا: فراهم نمودن زمینه بهبود هامهارت پرورش و شرفتیپ وفرصت رشد  - 

شغل خود(عباس زاده  ۀنیدرزمدانش  داشتن ومکتبه  يهامهارت يریکارگبه يهافرصت ارتقا ورشد،پیشرفت 

 ).1385سهرون،

مقطع متوسطه از پاسخ  رانیاست که دب ینمرات هامهارت پرورش و شرفتیپ وفرصت رشد پژوهش منظور از  نیا در

  کسب کردند. يکار یزندگ تیفیپرسشنامه ک 11تا9 سؤاالتدادن به 

مقام  العملعکسآزادي سخن بدون واهمه از  ينهیزم: اشاره دارد به فراهم بودن کار سازمان در ییگراقانون - 

 وبودن سلطه قانونی نسبت به سلطه انسانی.این متغیردرقالب امیدواري به رعایت انصاف  نافذ وباالتر 

 ).1388(مهدي زاده اشرفی وایلیکا،شودیمشغلی مطرح  يارتقا در يمندضابطه

 سؤاالتمقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات کار سازمان در ییگراقانونپژوهش منظور از  نیا در

  کسب کردند. يکار یزندگ تیفیپرسشنامه ک 17تا 12

 سازمان در: اشاره به نحوه برداشت کارکنان درباره مسئولیت اجتماعی وابستگی اجتماعی زندگی کاري - 

 ).1387ثانی،  ینارنج یکمال ریمدارد(

مقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات اجتماعی زندگی کاري یوابستگ ازپژوهش منظور  نیا در

  کسب کردند. يکار یزندگ تیفیپرسشنامه ک 20تا18 سؤاالت

زندگی کارکنان  يهاتیمسئول گرید وزندگی کاري  توازن: منظور، برقراري تعدل فضاي کلی زندگی - 

 )1386است(شیرکوند،

 25تا21 سؤاالتمقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات فضاي کلی زندگیپژوهش منظور از  نیا در

  کسب کردند. يکار یزندگ تیفیپرسشنامه ک



  
 

١١ 

احساس تعلق  اوالً: منظور ایجاد جو و فضاي کاري مناسب است که سازمان دریکپارچگی وانسجام اجتماعی  - 

سازمان  ازیموردنکارکنان تقویت نماید که آنان  انیم درانیا این احساس را ثکارکنان به سازمان را تقویت کند و

 .هستند

مقطع متوسطه از پاسخ  رانیاست که دب ینمرات سازمان دراجتماعی  انسجام ویکپارچگی پژوهش منظور از  نیا در

  کسب کردند. يکار یزندگ تیفیپرسشنامه ک 29تا 26 سؤاالتدادن به 

شدن از  مندبهره، کار در یخودکنترل ونظیر استفاده  ییهافرصت: به فراهم بودن انسانی يهاتیقابلتوسعه  - 

 ).1387ثانی،  ینارنج یکمال ریماشاره دارد( باکاربه اطالعات مناسب  یدسترس وگوناگون  يهامهارت

 سؤاالتمقطع متوسطه از پاسخ دادن به  رانیاست که دب ینمرات انسانی يهاتیقابلتوسعه پژوهش منظور از  نیا در

  کسب کردند. يکار یزندگ تیفیپرسشنامه ک 32تا30

   ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-7

 عملکرد بهبود در آن چشمگیر تأثیرمعنویت، مشاهده  يحوزه درفزاینده  هايپژوهشگفت علت  توانمیبه جرات   

داراي استعداد وروح  هاآنکارمی شوند،  محیط واردوفکرخود  جسم ازبوده است، افرادباچیزي بیش  سازمانی و فردي

 تواندمی معنوي رشدآرامش فرد شود،  باعثدهد  کاهش رااسترس  تواندمی معنوي امورهستند. پرداختن به  فردمنحصربه

 اضطراب وفشارودغدغه، ترس  هرگونه ازهمه باشد، زندگی که فارغ  براي ترزندگی بهتروهماهنگ  مبناي وپایه 

 سازمان در معنویت ضرورت و اهمیت درمجموع، باشد برخوردارکیفیت باالیی  از و)، 2012بوده(عبداهللا زاده وباقرپور، 

 ارمغان به را مسئولیت محیط، براي فعالیت و اجتماع، براي و انسانیت ،هاسازمان براي تواندمی که است چنانآن

  ) .  2007، 9گیبونز(آورد

 ايمالحظهقابل، اثرات شناختیروان يسرمایهاست که  آن ازتحقیقات سازمانی صورت گرفته حاکی  نتایج ازبرخی 

 تحول فرایندهمچنین  سطح استرس کارکنان اثرمی گذارد، روي بر مثالعنوانبهدارد.  سازمان و کارکنان عملکرد روي بر

یک سبک مقابله فعال  تا کندکمک می افرادبه  شناختیروان). سرمایه 1393، (پناهی وفاتحی زادهکندمی تسهیل راسازمانی 

کارکنانی که مثبت نگرهستنددرمقایسه باکارکنانی که  ،طورکلیبه). 2008 ،آويآوولیو و  ،نورمن ،دهند(لوتانز پرورش را

). کارکنانی که 2010 ،یوسف ،لوتانز ،10(آويدهندمیبروز راسازمانی باالتري  مدنی رفتار ،تمایل به منفی نگري دارند

) شناختیروان(سرمایه آوريتاب وخودکارآمدي  ،بینیخوش ،امیدواري با مثالً ،کنندمیمثبت تعبیررویدادها را به روشی 

. کنندمی، تجربه هستند زااسترسرویدادهایی که بالقوه  طول در حتی کار محیط دربیشتري هیجانات مثبت را  احتمالبه

 ،دارند تغییرموفق با  مقابله وانتظارات مثبتی براي دستیابی به هدف  طورکلیبه وکارآمدهستند، بینخوشکارکنانی که 

                                                
9  - Gibbons 
10  - avey 
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 ،(نیسیسازندمی ترگسترده. هیجانات مثبت مسیرهاي پیگیري اهداف را کنندمی تجربه رابنابراین احساس مثبت کارآمدي 

 ازنظرمشارکت درونداد تولید چه  طریق ازنیروي انسانی یکی از عوامل مهم تولیداست که  ).1390 ، رحیمی،ارشدي

 باجرئت کهنحويبه کندمیایفایتولید  درروندرا  ايبرجسته بسیارنقش  آوريفن و، مدیریتی فکري ازنظرچه  فیزیکی

 بهعلمی نیروي انسانی کارآمد  ضوابط و اصول بر متکی وصحیح  ریزيبرنامه با، اندشدهگفت جوامعی که موفق  توانمی

 فراهم خودتولی غالب آمده اوضاع اقتصادي مطلوبی براي  عوامل دیگربر کمبودهاي ناشی از  خوبیبه،و دانآمده وجود

 ودرآمده است  کارکنان واهداف سازمان  ترینمهم ازیکی  صورتبه، امروزه بهبود کیفیت زندگی کاري کارکنان اندکرده

از همه  ترجالب وخوب  مزایاي وکاري به مفهوم داشتن یک نظارت خوب شرایط کاري خوب پرداخت  کیفیت

براي حل  هاییفرصتکیفیت زندگی کاري شامل ). 1390است(الماسی، لطف الهی و یزدانی، کنندهاقناع و چالشگرانه

 ،کاراست مدیریت در همکاري بر مبتنی وارد دوطرفه براي کارمندوکارفرما به همراه د طوربهمشکالتی است که منافعی را 

). 2006، 11کاران وهم(روز  گرددمیکارکنان  وريبهره وتقویت رضایت  به منجرکه  دانندمی هاییروشآن را  برخی و

، باشدمیکارکنان  نگهداري وشاخص جهت جذب  بهترین وموضوعات درهرسازمان  ترینمهم ازکیفیت زندگی کاري 

موضوع برتعهدشغلی وانجام وظایف  این ورضایت کرده  احساس کاردارند محیط درکارمندانی که تجارب لذت بخشی 

  ). 2011 ،12روزانه آنان تاثیرمعنی داري دارد(محمدنوروعبداهللا

. کیفیت کندمیزندگی سالم کمک  یک از هاآن منديبهره و افراد در شادکامیسالمتی   تأمینکیفیت زندگی با 

 به قادرهستند،  مسئول و اطمینانقابلمنابع سازمانی  ترینمهمافراد  دهدمیاست که نشان  اصولی وزندگی کاري فلسفه 

داشت(روزوهمکاران،  درخورشان و احترام بررفتاري مبنی  هاآن باوباید  باشندمی سازمان درایجاد سهم ارزشمندي 

، توجهیبی.این باشدمیبه کیفیت زندگی کاري کارکنان سازمان  توجهییبمهم مدیریت،  هايآفت از). یکی 2006

زندگی کاري، این  کیفیت از هاسازمان. به دلیل عدم شناخت مدیران دهدمیکاهش  شدتبهسازمان را  کارایی واثربخشی 

است. ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاري  دادهازدست هاسازمان در را خودواقعی  هاياندازه ومقوله، تناسب 

. کیفیت زندگی شودمی سپري کار محیط دردرصدعمرمفیدانسان ها  65این است که  همآن ووبهبودآن، یک منطق دارد 

 چنین بابراي رفع نیازهاي اقتصادي می داندوکامندانی  ايوسیله عنوانبهکارمند شغلش راصرفا کهاینکاري پایین یعنی 

 نیزدیگري  کارهايبهدستالبا وفاداري کمی به سازمان دارند وعمومابراي جبران کمبودهامجبورهستند تفکري، غ

  ). 1388(غالمی، بزنند

آموزشی و وجود رهبري معنوي و سرمایه  هايسازمانبا توجه به اهمیت موضوع کیفیت زندگی کاري در 

 توجه است. با گرفتهانجام متغیرهادرباره این  کمی بررسی علمی دارد هنوز تأثیر متغیرمدیران که بر روي این  شناختیروان

 که ايمطالعه انجام ،باشدمی هاانسان جان و باروح مستقیم ارتباط در که بسیار مهم معلمی شغل در هامؤلفهاین  اهمیت به

رسد. لذا این پژوهش قصد دارد رابطه بین رهبري می نظر به بپردازد ضروري متغیرهابررسی این  به اختصاصی طوربه

                                                
11  - rose، et al 
12  - M0HAMMAD NOOR & ABDULLAH 
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مورد جهت مشخص کردن  این در پژوهشزندگی کاري معلمان را بررسی کند. لذا  باکیفیت شناختیروانمعنوي و سرمایه 

تواند براي معلمان، پژوهشگران، می پژوهش رسد. نتایج اینرابطه ضروري به نظرمی این در علمی وشواهد عینی 

 .باشد سودمند وبسیار مفید  هاسازمانآموزشی و پرورشی و مدیران  يهاسازمان
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  :فصل دوم

هشمبانی نظري پژو
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  مقدمه - 2-1

که ابتدا  ايگونهبهاست.  شدهپرداختههاي قبلی ي پژوهشهمچنین پیشینهدر این فصل به بررسی متغیرهاي موجود و 

. در ابتدا به توضیح متغیر مالك اندقرارگرفته موردبررسی متغیرهاي پژوهشی هر یک از پیشینه سپس وادبیات پژوهشی 

 شناختیروانمایه سرو  رهبري معنويیعنی  بینپیش متغیرهاياست، سپس  شدهپرداخته کیفیت زندگی کاريیعنی 

ي پژوهشی متغیرها شامل تحقیقات داخلی و خارجی . در قسمت پایانی این فصل پیشینهاندقرارگرفتهو بررسی  موردبحث

  است. شدهبیان

  کیفیت زندگی کاري - 2-2

 و باشدمیمتقابل بین مدیریت و کارکنان  سازش ومشترك، همکاري  گیريتصمیمکیفیت زندگی کاري فرایند   

، کیفیت زندگی دیگرعبارتبهباشند.  داشته کاراست که کارکنان مشارکت بیشتر در  ايگونهبهآن تغییر شرایط کاري   هدف

 طوربه شغلشان برتصمیماتی که  در تا کندمیرا براي همه اعضا سازمان فراهم  متناسبی وباز  ارتباطیمجاري  راهیککاري 

شغلی  رضایت وآن مشارکت  درنتیجهدخالت داشته باشند تا  نوعیبه، گذاردمیعام اثر  طوربهخاص وبر محیط کارشان 

نوعی  نمایانگرعصبی ناشی از کار برایشان کاهش یابد. درواقع کیفیت زندگی کاري  فشار وبیشتر شود  هاآن

 نفسعزت وسئولیت آن احساس مالکیت، خودگردانی، م اساس برمدیریت است که کارکنان  شیوه و سازمانیفرهنگ

 کارمندان ناهنجاررفتارهاي  کاهش در تواندمی. بنابراین بهبود کیفیت زندگی کاري، با افزایش تعهد سازمانی کنندمی

 واز وقت  توجهیقابلمباحث مهمی است که در دنیاي امروز بخش  ازجملهکیفیت زندگی کاري  موثرباشد. هاسازمان

معنی  سازمان هرفرهنگ خاص  اساس برمدیران را به خود اختصاص داده است. اما کیفیت زندگی کاري  توجه و بودجه

است که مدیران باید در جهت شناخت  ايویژه. یعنی تصور هر فضاي فرهنگی از کیفیت زندگی کاري، تصور کندمیپیدا 

( عباس زاده کندمیکاري را چگونه تفسیر آن تالش نمایند. بنابراین باید دید زبان ساکت فرهنگ، کیفیت زندگی 

  ).1385سهرون،

  تاریخچه کیفیت زندگی کاري -2-1- 2

 تحقیقات اریک تریست اساس بر) ابداع شد و 1950 - 59و طی دهه پنجاه ( اروپا درکیفیت زندگی کاري ابتدا 

هم بعد فنی وهم  شده یاد هايپژوهش. شکل گرفت لندن درروابط انسانی  ۀدرزمین ستاك تاويدر دانشکده  همکارانش

 - تکنیکی هايسیستمآمدن  وجود بهرا ارزیابی کرد، که باعث  هاآنروابط بین  چگونگی ورا بررسی  هاسازمانبعد انسانی 

آمریکا بیشترین اقدامات مربوط به کیفیت زندگی کاري  متحدهایاالتاجتماعی مربوط به طراحی شغل شده؛ که امروزه در 

شغل را  هاییطراحی سوئد و. متخصصان اولیه کیفیت زندگی کاري در بریتانیا، ایرلند، نروژ دهدمیرا تحت پوشش قرار 
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 هانآ. فعالیت کیفیت زندگی کاري اندکردهایجاد  تکنولوژي وکردن کارکنان  ترمنسجم وبراي هماهنگی هرچه بهتر 

از مشاغل شد که  هاییطراحیآمدن  وجود به باعث و شدهتدوینو مدیریت در طراحی کار،  هااتحادیهبا مشارکت  عمدتاً

ارمغان  به رابراي کارکنان سطوح باالتري از منزلت (اعتبار شغلی)، تنوع شغلی و بازخورد اطالعاتی مربوط به نتایج 

آمریکا رسید. وبرعکس اروپا، نوع کیفیت زندگی کاري  متحدهایاالتبه طی دهه شصت  کیفیت زندگی کاري .آوردمی

است. در این زمینه اقدامات  شدهاستفادهونگرش هاي متنوعی  هاشیوهبوده است وبجاي روش واحد از  ترپیچیده

آمریکا منجر به ایجاد وبکارگیري  تلگراف و تلفن ودر شرکت پست  شدهغنیمشاغل  يدرباره 13پیشگامانه رابرت فورد

، توسعه انگیزش کارکنان هافعالیت گونهاینشد، هدف عمده در  دولتی وشغلی در بخش خصوصی  سازيغنی هايفعالیت

اطالعاتی را در  بازخورد و، تنوع شغلی منزلت از. یعنی مشاغلی که سطح باالتري بود برانگیزچالشمشاغل  ارائهاز طریق 

کیفیت زندگی کاري فراتر از مشاغل انفرادي رفت و اشکال گروهی کارومشخصات  تدریجبه. دهدمی ارائهمورد نتایج 

)، جریان کار، دستمزد وپرداخت حقوق  ينحوه(یدهپاداشسیستم  قبیل ازمحیط کار موثربررضایتمندي کارکنان 

در مقایسه با  تريوسیع، منتج به دامنه ايگستردهفیزیکی کار را نیز در برگرفت. چنین توجه  محیط ومدیریتی  هايسبک

کارکنان را معطوف به  تکتکصرف به  توجه واولیه کیفیت زندگی کاري شد  مراحل درشغلی  سازيغنیعامل محدود 

یک نظریه منسجم مورد  عنوانبه 1970کیفیت زندگی کاري تا دهه  طورکلیبه. قرارداد تريوسیع ۀدرزمینکاري  هايگروه

  است: مالحظهقابلمربوط به کیفیت زندگی کاري  هايفعالیت ۀدرزمینمشخص  مرحله دوقرار نگرفته بود. درکل  أکیدت

، رهبران پژوهاندانشواقع شد زمانی که گروه وسیعی از محققین، 1969 - 74بین  هايدوره: طی مرحله اول

گفت نهضت  توانمی اساساًتجربیات شغلی یک فرد عالقمندشدند.  کیفیت برو سران دولتی به چگونگی نفوذ  هااتحادیه

 میان درباور سرچشمه می گیردکه الزم است تجربیات کاري کلیه کارکنان بهبود یابد. این ازکیفیت زندگی کاري 

شغلی  رضایت و روانی واین موضوع کیفیت استخدام بر بهداشت فیزیکی  خصوص درآمریکا عالئقی  مرداندولت

 بین درنگرش ملی که در دانشگاه میشیگان  هايبررسیرشد بود.. یک سلسله  حال درگذارد فزاینده  تأثیرمیکنان کار

 فرد برمجموع تجربیات شغلی  تأثیرآنچه که کیفیت استخدام یا  سويبهانجام گرفت توجهات را  1973تا  1969 هايسال

به موضوع کیفیت زندگی  حدي تاپیشرو   هايشرکتري از مدیریت بسیا 1970 دهه درنامیده شده بود معطوف کرد. 

 کیفیت و سازمانینیروي کاري خود، اثربخشی  وريبهرهجامعی را جهت بهبود  هايپروژهشدند که  مندعالقهکاري 

  کردند. اندازيراهزندگی کاري را 

امروز ادامه دارد  تابه وشروع شد  1979به کیفیت زندگی کاري از سال  منديعالقه: موج دومی که از مرحله دوم

افزایش عالقه به  مورد دربوده است. برخی از شواهدي که  المللیبینرقابت  منديعالقهعامل ایجاد این  ترینمهم احتماالً

کیفیت  مورد در المللیبین اد استوار است که دومین کنفرانسدموضوع کیفیت زندگی کاري وجود دارد برمبناي این رخ

کنفرانس شد، عالوه بر  این درنفر  1500 حضور وباعث جلب نظر  شد برگزاردر تورنتو  1981زندگی کاري که در سال 

                                                
1- Robert ford 
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مدیر نیز در این کنفرانس حضور  750و هااتحادیهنفر از مقامات  200رسمی دولتی،  مقامات ودانشگاهیان ، مشاورین 

آمریکایی کیفیت زندگی کاري که  مرکز وزندگی کاري  کیفیت و وريبهرهمانند مرکز ملی  هایینسازما برداشتند. عالوه 

دانشگاهی نیز  محققان و، پژوهشگران اندگذاشتهبه اجرا  آن درمختلفی را  هايپروژه وقرار داده  موردمطالعهاین مقوله را 

(رضایی، انددادهیفیت زندگی کاري انجام ک هايبرنامهرا در قالب  ايمالحظهقابلکیفیت زندگی کاري، کارهاي  ◌ٔدرزمینه

1385.(  

  کیفیت زندگی کاري هايبرنامهاهداف -2-2- 2

 زعمبهداشته باشیم،  هابرنامهبپردازیم الزم است تعریفی از  کیفیت زندگی کاري هايبرنامهقبل از اینکه به اهداف 

شرایط زندگی کاري  بهبود و وريبهرهافزایش  منظوربه کارکنان ومشترك توسط مدیریت  هايکوشش) 1377داودي (

کیفیت زندگی کاري باید گفت  هايبرنامهدرباره اهداف  اما و. گرددمیکیفیت زندگی کاري قلمداد  هايبرنامه عنوانبه

  :باشدمیذیل  شرح به هاآن ترینمهمکه  قراردادندمدنظر  هايبرنامهاهداف گوناگونی را براي  نظرانصاحب

 و) دو هدف عمده یک برنامه کیفیت زندگی کاري بایستی بهبود شرایط کاري 1990(14انیشتین وچان چون زعمبه

کیفیت زندگی کاري عبارت است از افزایش  هايبرنامه ازهدف  هاسازماناز  برخی دراثربخشی سازمانی باشد.  افزایش

 نویسندگان ازسازمان. تنی چند  اثربخشیافزایش رضایتشان  منظوربه هاآنکارکنان، حل مشکالت به کمک  اعتماد وتعهد 

 هاییگروهکیفیت زندگی کاري را شامل  هايگروهموج جدید »  موج جدید کیفیت زندگی کاري«تحت عنوان  ايمقاله در

زیر  شرح بهتعیین چنین اهدافی را  معیارهاي اندمودهنکه اهداف مربوط به کار خویش را تعیین  دانندمیاز کارکنان 

  :دانندمی

  باشد. مدیر و) نیروي کار  رجوعاربابمشتري ( موردنظرکه  ايگونهبهبهبود روش انجام کار  - الف

  هزینه شود. کاهش یاباعث ایجاد درآمد  - ب

  )رجوعاربابباعث بهبود در ارائه خدمت به مشتري( - ج

  تیمی(گروهی) را ارتقا بخشد.روحیه کار  - د

 وکارکنان از شغل، ایجاد زمینه دخالت  خشنودي و، افزایش رضایتمندي کارکنان درایجاد احساس مسئولیت 

اهداف عملیاتی کیفیت زندگی کاري  ازجملهعملکرد سازمان  بهبود ودر کارکنان  اعتماد وکارکنان، ایجاد احترام  مشارکت

  ).1385(شهرآشوب،آیندمیبه شمار 

  

                                                
1- Einstein & chang chun 
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  مدیریت: هايتئوریسینکیفیت زندگی کاري از دید - 2-3

، 16، استیفن رابینز15مدیریت مانند: هنري میتنزبرگ نظرصاحب هايتئوریسینکه تعدادي از  هایینظریه وتعاریف 

، 28، هیوز27، آرنولد26، فریدمن25، ابرل24،گانینگهام23،دوبرین22،لوین21،میلز20، الولر19، هارولدکنتز18، والتون17کاست

 کهازآنجایی، قرارگرفته بررسی و موردمطالعه، اندکردهکیفیت زندگی کاري ارائه  ۀدرزمینو... 31، دسلر30، ورتر29بودیج

که  هایینظریهبا آن دسته از  روازاینباشد،  بارکسالت و آورمالل کنندگاناستفادهپرداختن به همه موارد ممکن است براي 

  د احصاء شرح که عبارتنداز:کاري ما انطباق بیشتري دار بازندگی

  مدیریتی کیفیت زندگی کاري هايدیدگاه): 1-2جدول شماره(

  مدیریتی پیرامون کیفیت زندگی کاري هايدیدگاه  هانظریه

که آیا  شودمیکیفیت زندگی کاري به این امر خالصه  هايبرنامهبه عقیده دسلر اجراي   دسلر

  یا خیر؟ اندیافتهتحققزیر  هايجنبه

 نسبت به کارکنان حمایتی یارفتار منصفانه یکسان  - 1

 امکان استفاده شود حد تاآنان  هايمهارتاز  کهاینبراي کارمندان تا  هاییفرصتایجاد  - 2

 کارکنان بازبینی وارتباطات مطمئن  - 3

براي کارکنان تابتوانند نقش فعالی را در اخذ تصمیمات مهم  هاییفرصتفراهم آوردن  - 4

 فا کنندای شغلشانمربوط به 

 کافی وحقوق منصفانه  - 5

  سالم ومحیطی مطمئن  - 6

.  مؤثراستسازمان  کارایی وافراد به همان اندازه در اثربخشی  کاربر تأثیر کهاین فرض با  کاست

. براي افزایش کندمیمشکالت را مطرح  حل وایده مشارکت دادن افراد در تصمیم گیرها 

  زیر باشند: سؤاالتکیفیت زندگی کاري مدیران باید در جستجوي پاسخ براي 

                                                
15 - henry mintzberg  
16 - Stephen robbins 
17 cost 
18 walton 
19Harold koontz  
20 leveler 
21 meals 
22 Low in 
23 dobrin 
24 cunningham 
25 abrell 
26 friedman 
27 arnold 
28 hughes 
29 bvdyi 
30 verter 
31 dessler 
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توان  هاآن به وشغلی خود را توسعه داده  مسیر تابه افراد کمک کرد  توانمیچگونه  - 1

 نیازهايکار بتوان  حالبااین زمان وهمتشخیص استعدادهاي بالقوه افراد داده شود 

 سازمان ارضا نمود؟ افراد را در مدتکوتاه

افراد را نسبت به  عالقه وبامعنا بوده  کهطوريبهچگونه باید طراحی گردند  هاشغل - 2

 از خود نشان دهند؟ کاراتر وبتوانند عملکرد بهتر  تا برانگیزاندآن 

 وتشویقی مانند پرداخت حقوق  هايسیستمانواع مختلف  توانمیتحت چه شرایطی  - 3

 هايبرنامهساعتی و  هايپرداختکرد، ارتقاء، میزان عمل اساس بر دستمزد

 فردي را به کار گرفت تا سازمان کاراتر باشد؟ کنندهتشویق

 جهت دراز آن  توانمی چگونه وبین گروهی چیست؟  روابط وگروهی  هايپویایی - 4

 بهبود کیفیت زندگی کاري استفاده کرد؟

افزایش کیفیت زندگی کاري چیست؟  جهت درسرپرستان  مورداستفادهراهبرد  - 5

 وجود دارد؟ هاییمحدودیتودرعین حال چه 

  تغییرات سازمانی را بوجودآورد؟ توانمیچگونه  - 6

 روابط بین زندگی کاري وزندگی شخصی - 1  لوین

 رضایت از نیازهاي فردي - 2

 فضاي باز - 3

 بودن کمیته ونماینده کمیسیون  - 4

 کاري روابط و هافعالیترشد بالقوه  - 5

  باکیفیت تولید تعیین هویت - 6

  :باشدمیالولر به شرح زیر  ازنظرکیفیت زندگی کاري  هايپروژهمشخصات  ترینمهم  الولر

 مشترك کمیته ساختار - 1

 قرارداد - 2

 ، مدیریت مشتركهااتحادیهاهداف شامل:  - 3

 از کیفیت زندگی کاري جمعیدستهجدایی مذاکرات  - 4

کیفیت زندگی  هايپروژهاشتراکی آزمایشی، به این معنی که  هايپروژهبا  هابرنامه - 5

 نمایندمیآزمایشی آغاز  هايپروژهکار خود را با  معموالًکاري 

 آموزش کیفیت زندگی کاري هايبرنامه - 6

 سطوح تغییر - 7

  شخص ثالث کنندگانتسهیل - 8

 آن بر تالش وخاص دارد  توجه زیر عناصر وبه عقیده میلز این حوزه جدید به متغیرها   میلز

  بهبود کیفیت زندگی کاري براي نیروي انسانی محقق گردد. هاآناست که تغییراتی در 

 ارتباطات سازمانی علم وهنر  - 1

 تکنولوژي موثرکار - 2
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 کارشان وخود  مورد دراحساس کارکنان  - 3

 پاداش مناسب هايسیستمامنیت  - 4

 دستمزد وحقوق  هايسیستم - 5

 نیروي کار هايانگیزهمدیریت از  ظن و مدیریت هايانگیزهبرداشت نیروي کار از  - 6

 رکود وتورم  روي براقتصادي وتاثیر آن  وريبهرهافت  - 7

  .کاريبی هايرویه روي بروتاثیر آن  کاربیگسترده نیروي  کاريبی - 8

از یکی از پنج روش زیر استفاده  توانمیورتر براي ایجاد همکاري در کارکنان  ازنظر  ورتر

  نمود.

 دوایر کنترل کیفی - 1

 تیم سازي - 2

 مستقل کاري هايسیستم - 3

  مربوط به خود. امور دردموکراسی صنعتی یا دخالت کارگران  - 4

قرار  موردتوجههدف ارتقاء کیفیت زندگی کاري  عنوانبهرا  اصلی متغیروالتون هشت   والتون

قرار گیرد آن است که همه این متغیرها با یکدیگر  موردتوجه. نکته مهمی که باید دهدمی

  از: اندعبارتارتباط دارند. این متغیرها 

این است که  کافی و: منظور از جبران خدمت منصفانه کافی وجبران خدمت منصفانه  - 1

وبرون سازمانی از  سازمانیدرونبه کارکنان سازمان حقوقی پرداخت گردد که تساوي 

 و درون در هایشانردیفهمهنگام مقایسه خود با سایر  کارکنان وآن استنباط گردد 

 نکنند. زیان واز سازمان احساس ضرر  بیرون

ویابه تعبیري دیگر ایمنی  ایمن و: هدف شرایط کاري سالم ایمن وشرایط کاري سالم  - 2

فیزیکی کاري، شامل برقراري  شرایط وبرقراري ساعات کار معقول  کاريبهداشت و

سنی  هايمحدودیت ایجاد وی وایمنی کاري که داراي حداقل خطر شرایط فیزیک

 براي اشتغال به کار باشد.

است که فرصت  آن متغیرانسان: هدف این  هايظرفیتاز  استفاده وامکان گسترش  - 3

آورد ودرعین حال زمینه هماهنگ شدن  وجود بهرا  هاآموزشو  هامهارتکسب 

 تأمینسازمان را در جهت  راهبردهاي و هاهبرنامهاف اهداف،  مأموریتکارکنان با 

 بوجودآورد. سازمان ونیازهاي فرد 

 هايفرصتفردي  هايتواناییامکان امنیت ورشددائمی: این امر از طریق بهبود  - 4

 تأمینخاطر از اشتغال پایدار  اطمینان ودرآمد  امنیت وپیشرفت، امنیت شغلی 

 .گرددمی

ائتالف اجتماعی در سازمان کاري: عدم تعصب نسبت به نژاد، رنگ، جنس و ایجاد  - 5
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در قالب  احساساتشان و هاایدهافراد در بیان  آزادي وحس اجتماعی بودن در سازمان 

شاغلین در وضع  عملی وصنفی وبوجود آوردن زمینه مشارکت فکري  هايتشکل

 .کندمیسازمانی کمک  مقررات، مواردي هستند که به ایجاد یکپارچگی 

 صاف واناعتقاد به لزوم حاکمیت قانون: این متغیر در قالب امیدواري به رعایت عدل  - 6

حق ابراز مخالفت با نگرش هاي مندي در ارتقاء شغلی، آزادي سخن(وضابطه 

سرپرست در سازمان بدون هرگونه واهمه از جانب وي) محفوظ بودن حق واکنش 

ختصاص دستمزد، پاداش ها وامنیت شغلی واطمینان در برابر همه مسائل شامل ا

خاطر از عدم وجود تبعیض درمورد جنسیت، قومیت،مذهب واعتقادات عنوان 

 .شودمی

نقش متعادل کار: ایجاد وابستگی مستقیم کار به فضاي کل زندگی از طریق برقراري  - 7

می تواند مفهوم تعادل بین وقت کارکنان در محل کار ووقت او براي خانواده اش که 

به میزان زیادي تعادل میان کار وزندگی فرد را ایجاد نماید. همچنین تعیین شرح 

برروحیه کارکنان وترسیم مسیر ارتقاشغلی  تأثیروظایف شغلی وشرایط احراز آن 

 خواهد داشت.

کار معتبر وسودمنداجتماعی: در زمینه وابستگی اجتماعی زندگی کاري مباحث زیادي  - 8

مطرح شده است. بدین ترتیب که نقش هاي سودمند اجتماعی سازمان واثرات 

صدمات اجتماعی وفعالیت هاي آنان به گونه اي فزاینده جزو مسائل اصلی کارکنان 

یی که مسئولیت هاازمانسکه  شودمیشده است. برهمین اساس چنین برداشت 

موجبات حقیر شمردن ارزش کار وحرفه کارکنان  کنندمیاجتماعی خود را احساس ن

است را فراهم می آورند. درعین  هاآنشان که مبنایی براي احساس نیاز عزت نفس 

حال میزان اعتماد نسبی مصرف کنندگان به محصول تولید شده، میزان تنوع محصول 

امر تاثیري مثبت  بر اینیت مناسب از دیگر مواردي هستند که باقیمت رقابتی وکیف

  دارند.

  ).1388(غالمی،    

  رویکردهاواستراتژي هاي کیفیت زندگی کاري -2-4- 2

دریک هدف  هاآنمختلفی براي بهبود کیفیت زندگی کاري وجود داردولی همگی  هاياستراتژي واگرچه رویکردها 

مربوط به  هايگیريتصمیم درکارکنان  مشارکت وبسط دموکراسی  طریق ازانسانی کردن محیط کار  آن و اندمشترك

روش به نحوي است که براي متصدي  تغییر وکار  بازطراحییا  کار ساختار تجدید و طرفازیک خویش کارکارومحیط 

باکیفیت زندگی کاري به شرح  ارتباط در شدهمطرح هاياستراتژي و رویکردهااز  اينمونهاست.  بخشرضایت وجالب 

  زیراست:
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Abstract: 

 

the purpose of this study is investigation the relationship between Spiritual leadership and 

psychological capital with quality of working life  teachers. This study’s methodology was 

kind of descriptive research and population of this research is all of high school teachers of 

the Khoram Abad’s region one and two up to 1114 population who were engaging in 

teaching in 2015- 2016 educational year that 285 people were selected by means of multi- 

step random sampling and through Kergisy and Morgan’s table. This study’s tool is three 

questionnaire include  Feray Spiritual leadership questionnaire (2003),Lotanz 

questionnaire (2007) and Valton quality of life  questionnaire (1973).Validity of the 

questionnaire was confirmed by experts and respectively Cronbach's alpha reliability 

through questionnaires spiritual leadership at 89%,  Psychological capital questionnaires 

85% and quality of working life questionnaire  87%. and quality of life questionnaire vary 

from 850 working 87/0. Descriptive statistic and inferential statistic includes single-group 

T-test, Pierson’s correlation coefficient test and multiple regressions were applied for data 

analysis.  status’ results showed that was of spiritual leadership is above average, 

psychological capital and quality of working life was lower-than-average in teachers. 

Pierson’s correlation coefficient results showing  the  positive and significant relationship 

between  Spiritual leadership  and its dimensions with  quality of working life  teachers 

and also positive and significant relationship between  psychological capital and its 

dimensions with  quality of working life  teachers.  Spiritual leadership and psychological 

capital to significant variance explained in their quality of working life. psychological 

capital  had a greater share in predicting quality of working life.  

 

 

 

Key-words:  Spiritual leadership, Psychological capital, Quality of working life,  high 

school teachers. 
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