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Abstract 
The performance of school principals plays a decisive role in ensuring school 

effectiveness. School principals are leading schools to deliver better quality 

services and educational justice, and are committed to promoting school 

performance. It is important to improve school performance in many Western 

and European countries. Accordingly, school evaluation is increasingly being 

considered as a potential lever and is one of the ways to determine the extent 

to which school goals are being met. Because it is managers who guide and 

direct the activities of the organization and the individuals through the 

achievement of the desired goals through coordination and proper use of 

human and material resources. At present, the management of corporate 

culture, teamwork and managerial collaboration with others is of great 

importance. Performance is the result of activities in terms of performing 

assigned tasks. The most important activities of school principals are including 

those related to education, student affairs, staffing, finance, resources and 

equipment, school and community relations. Evaluating school principals' 

performance can provide a good basis for improving performance as well as 

controlling complex changing situations, and school principals as school 

service providers have a special place in promoting school performance, and 

no educational system can have without competent principals.  

The present study is an applied research and a descriptive-correlational research. 

The main reason for choosing the descriptive-correlational approach is to find 
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out the variations of managers' performance variables based on the predictor 

variables. The statistical population of the study consisted of all the principals 

of public and non-governmental secondary schools for girls in Tabriz's 

educational districts with 180 school principals in the academic year 2018-

2019. The sampling method used was stratified random sampling in terms of 

district and type of public and non-public schools. The sample size is 123 

persons based on Krejci and Morgan table. 

Alkazimi (2007) questionnaire was used to measure organizational loyalty on a 5-

degree Likert scale. The minimum possible score is 7 and the maximum is 35. 

Al-Kazimi (2007) assessed the content validity of the questionnaire with a 

reliability of 0.81. Nadi and Golparvar (1390) estimated its reliability in one 

study and its reliability by 0.87 and 0.63 in another, respectively. To measure 

managers' organizational self-esteem, the standard questionnaire of Pierce 

Gardner and et al (1989) was used in 10 questions that expresses the 

individual's overall feelings and values or personal acceptance on a scale of 1 

to 5. The reliability of this questionnaire was 0.91 by Pierce et al. And 0.75 

was reported in retest. The reliability of this questionnaire by Sadeghian, Abedi 

and Baghban (2009), 0.89 and by Assar et al. (2015), respectively. 0 and 

reported by Hosseini Kookamari, Mashalahi and Baqaei (2014) 0.8. Milman et 

al. (2003) questionnaire of organizational spirituality was designed to measure 

organizational spirituality with 18 questions and 3 components including: 

meaningful work (items 1 to 5), feeling of solidarity (items 6 to 11), values 

alignment. (Items 12 to 18). Abdollahi et al. Have estimated the reliability of 

this questionnaire in 2014 as 0.95, cultural, Fatahi and Waqiq (2006) 0.87, and 

Goodarzi and Karimi (2012) as 0.91. Complete Delaware et al (2017) 

questionnaire and Taheri et al (2018) health questionnaire were used to 

evaluate school principals' performance. In both studies, content validity and 

construct validity were evaluated and validated. The scale of the 5-degree 

performance questionnaire was from 1 to 5. 

In order to determine the validity of the questionnaires, face validity and 

Cronbach's alpha coefficient were used to assess the reliability of the 

questionnaires. Work environment is 0.92. In this study, structural equation 

modeling with PLS software was used for data analysis. 

Based on the results of descriptive statistics, the average performance of the study 

managers is above average. Managers' organizational self-esteem is above 

average. Organizational loyalty status of managers is above average. The 

average spirituality in the workplace is higher than the average of the managers 

studied. 

The results show that the performance of school principals based on 

organizational loyalty, spirituality in the workplace mediated by their 

organizational self-esteem in girls' secondary schools in Tabriz with predictive 

coefficient of 0.76. The relationship between spirituality in the workplace and 
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organizational loyalty with managers 'organizational self-esteem as well as 

spirituality in the workplace with performance were significant at 95% 

confidence level, and the relationships of organizational loyalty and 

organizational self-esteem with managers' performance were insignificant. 

Also, the indirect relationship between spirituality in the workplace and 

organizational loyalty with managers' performance mediated by organizational 

self-esteem is not significant. The standardized coefficient of the path among 

the variables indicates that the variables of organizational loyalty and 

organizational self-esteem do not explain the variations of managers' 

performance variables. This coefficient is in relation to spirituality with 

performance of 0.8, in relation to organizational loyalty with performance of 

0.13 and in relation to self-esteem with performance of 0.06. Also, adjusted 

coefficient of performance based on spirituality in the workplace, 

organizational loyalty mediated by organizational self-esteem was 0.76 and 

above average. The significance level of the coefficients for the relationship 

between spirituality in the workplace and organizational loyalty with 

managers' organizational self-esteem as well as spirituality in the workplace 

with performance were less than 0.05 which was significant at 95% confidence 

level and structural model fit. It also shows that the significance level of 

coefficients of relationship between organizational loyalty and organizational 

self-esteem of managers with their performance higher than 0.05 indicates that 

these paths are not significant. 

 In explaining this finding, it can be stated that performance is a function of 

individual and social characteristics of school principals. Accordingly, 

variables such as principals being held accountable, conforming to values, and 

paying attention to the fundamental norms and values of their organization and 

profession. Be it. On the other hand, how subordinates are led and paid 

attention to the ethical aspects of subordinate affairs in their managed 

organization are key determinants of performance. Successful managers 

therefore bring a sense of solidarity, caring, value alignment, and overall 

spirituality to the workplace, sharing power, leadership in a collaborative and 

collaborative way, with an interactive attitude between managers and 

employees to enhance collaboration and use. The capabilities and talents in the 

organization are emphasized. 

Keywords: Management Performance, Organizational Loyalty, Workplace 

Spirituality, Self-Esteem, School Management. 
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وفاداری سازمانی، بر اساس  مدیران مدارسساختاری عملکرد  تحلیل

 عزت نفس سازمانی  گریمیانجیمعنویت در محیط کار با 

 4بهنام طالبی، 3زرین دانشور، 2اسداله خدیوی، 1سامره مقدم حسینی

 چکیده
 ۀ. جامعاست یکاربرد هدفو از نظر  یبر مدل معادالت ساختار یمبتن یـ همبستگ یفیروش پژوهش توص

به  زیآموزش و پرورش تبر ینواح ۀدوم دختران ۀمتوسط یدولت ریو غ یمدارس دولت ۀیّشامل کل قیتحق یآمار

شده است. روش  نیینفر تع 123مدارس بر اساس جدول مورگان  قیتحق ۀمدرسه بود و نمون 175تعداد 

 یآورجمع یبودن بوده است. برا یدولت ریو غ یدولت عو نو هیبر حسب ناح ینسب یاطبقه یتصادف یریگنمونه

 نیمیلیم یسازمان تی، معنوو همکاران رسیعزت نفس پ، یالکاظم یسازمان یوفادار یهانامهها از پرسشداده

 حاصل جیاست. نتا شدهو همکاران  استفاده  یطاهر ۀنامسالمت پرسش ۀمؤلف زین ،و عملکرد دالور و همکاران

وفاداری سازمانی، معنویت در محیط بر اساس  مدیران مدارسعملکرد دهد: مینشان  هاداده لیو تحل هیاز تجز

ا ریز بدوم دخترانه نواحی آموزش و پرورش تب نفس سازمانی آنان در مدارس متوسطۀعزت  گریمیانجیکار با 

روابط معنویت در محیط کار و وفاداری سازمانی با عزت نفس سازمانی  بینی است.قابل پیش 76/0ضریب تعیین 

معنادار و روابط وفاداری سازمانی و عزت  %95با عملکرد، در سطح اطمینان مدیران نیز معنویت در محیط کار 

  است.دار مدیران با عملکرد آنان غیر معنا نفس سازمانی

 مدرسه. تیری، مدکار، عزت نفس طیدر مح تی، معنویسازمان ی، وفادارتیریعملکرد مد: هاکلیدواژه

  

                                                           
 .رانیا ز،ی،تبر زیتبر واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ، یتیترب علوم گروه ،مدیریت آموزشی یتخصص یدکترا دانش آموخته. 1

 علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران.استادیار گروه  .2
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 .رانیا ز،ی،تبر زیتبر واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ، یتیترب علوم گروه اریاستاد .3

 .رانیا ز،ی،تبر زیتبر واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یتیترب علوم گروه اریاستاد .4
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 مقدمه

و در  استو مؤثرترین نهادهای دانشی یک جامعه نهاد آموزش و پرورش  ترینمهماز جمله 

. (Mozaffari & Fathinejhad, 2017دارد ) ایآموزشی منابع انسانی اهمیت ویژه هایسازمان

کند تأمین اثربخشی مدارس ایفا می ای دررد مدیران مدارس نقش تعیین کنندهعملک

(Moghaddam Hosseini & Talebi, 2018) خدمات با  ۀارائ یمدارس در راستا رانیمد

 و وظیفۀ ارتقای (Madariaga et al, 2017) کنندمی تیمدارس را هدا یتر و عدالت آموزشتیفیک

شده است تا متخصصان اهمیت عملکرد مدیران مدارس باعث  عملکرد مدارس را به عهده دارند.

عملکرد مدرسه در  یارتقا .(Vaparzeh et al, 2019وظایف متنوعی را برای آنان در نظر بگیرند )

بر این . (Schildkamp & Visscher, 2009) استمهم  ،ییوپارو ا یغرب یاز کشورها یاریبس

 Chenشود )میاهرم بالقوه در نظر گرفته  کیبه عنوان  یاندهیمدرسه به طور فزا یابیارزاساس 

et al, 2019). با  ریمد یهمکار یهاشو رو یکار گروه ،یفرهنگ سازمان تیریدر حال حاضر مد

 .(Khadivi, Talebi & Moghaddamhosseini, 2015)دارد  یقابل توجه تیاهم ...ن وگراید

مناسبی برای بهبود عملکرد و کنترل شرایط  تواند زمینۀمیارزیابی عملکرد مدیران مدارس 

ن و مدیران مدارس به عنوان فراهم کنندگا( Chen et al, 2019) کندپیچیده در حال تغییر ایجاد 

 آموزشی نظام هیچعملکرد مدارس برخوردارند و  یای در ارتقاخدمات در مدارس از جایگاه ویژه

 ,Shiri, Piri, Rezaei & Amini) خود برسد اهداف به مدیران شایسته داشتن بدون تواندنمی

 و هاشاخص وظایف، از مختلفی هایبندیتقسیم کشور، داخل و خارج نظرانصاحب (.2015

، (Chen et al, 2019) فرهنگ   :اندداده ارائه آموزشی اجتماعی مدیران عملکرد استانداردهای

 ۀیسرما ۀ( توسعHalimi & Fathiazar, 2009لدین )وا ایحرفه ۀتوسعها، ارزشو  قالــخا

 به احترام( Ghourchian, & Mahmoudi, 2004) ( اخالقGholami et al, 2012ی )اجتماع
تعامل مدرسه و اجتماع  ( Ferah, 2013)ها آن نیازهای به توجه و مدرسه ۀجامع یهاخواسته

(Delaware, 2017.) را نشان رانیبر عملکرد مد یطیو مح یعوامل فرد تأثیر هگذشت قاتیتحق 

( Tavares, 2015) است رانیمد یهایژگیو و هاتیاز فعال یمدرسه تابع یعملکرد جیاند و نتاداده

 Piaw) هستند یخاص یهایژگیاز و یبرخوردار ازمندیعملکرد مدرسه ن یارتقا برای رانیو مد

et al, 2014.)  ( 2015پژوهش )Abolhasani معنادار  ۀرابط هفیبا عملکرد وظ ینشان داد وفادار

 ستا نیاز ا یحاک Esmayili & Seidzadeh( 2017) دزادهیو ص یلیاسماع قیتحق جینتا .دارند

   مثبت دارد. تأثیر یبر عملکرد شغل/. 76 ریمس بیبا ضر زین یسازمان یکه وفادار
معنویت نیز از دو نظر . امروزه استمعنویت در محیط کار یکی دیگر از عوامل مؤثر بر عملکرد 

نخست به لحاظ نقش بازدارندگی از  رد توجه اندیشمندان واقع شده است؛بیش از گذشته مو
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 ,Khadivi, Talebi)ها و دیگری به لحاظ نقش برانگیزانندگی افراد آسیب

Moghaddamhosseini, 2015) منظور به مدیران معنویت و کار معنویت محیط از ییباال ۀدرج 

 (.Azad Marzabadi, Hooshmandja & Pourkhalil, 2012) است ضروری عملکرد افزایش

کار  طیدر مح تینشان داده است که عملکرد از معنو et al Milliman( 2018) قاتیتحق جینتا

 به تواندمی کار محیط در معنویت تشویق که کنندمی بیان محققان همچنینپذیرد. می تأثیر

 عملکرد، بهبود سبب غیرمستقیم و مستقیم صورت به هااین ۀهمکه  شود منافعی منجر و مزایا

همچنین معنویت در محیط  (.Farhanghi et al, 2006) شوندمی اثربخشی سازمانی و سودآوری

(. Golestani Pour et al, 2016کار با عزت نفس سازمانی نیز ارتباط مثبت و معناداری دارد )

 نیآن است که ب ازحاکی  Abbaspoor, Abbaspoor & Shahbazi (2017ی پژوهش ) هاافتهی

 نفس عزت وجود دارد. یو معنادار میقتمثبت، مس ۀکارکنان رابط یو وفادار یسازمان تیمعنو

 اردخویشتن د به نسبت شخص که است تأکید، پذیرش ارزشمندی تصویب، درجۀ ارزش، احساس

(Mohr, 2003عزت .) رفتاری هایویژگی و تعیین کننده شخصیت هایجنبه ترینمهم از نفس 

 با متناسب کارکنان عملکرد است معتقد Corman (.Kubota & Sasaki, 2002است ) انسان

 عملکرد هک دارند تمایل نفس باال عزت با کارکنان. کندمی تغییر هاآن مثبت یا خودارزیابی منفی

 ایستهش با خودپنداره بیشتری توازن بهتر، عملکرد سازند؛ زیرا خود متناسب خودپندارۀ با را خویش

 از عضو یک فردی به عنوان شایستگی و ارزشمندی از خودارزیابی یک سازمانی نفس عزت دارد.

به  خودشان از افراد که استایی شده خودادراک ارزش بازتاب سازمانی نفس عزت. است سازمان

و  رفتارها با میمه مثبت دارند و رابطۀ سازمانشان در توانا و شایسته مهم، اعضایی عنوان

 واکنش کرد،توان اذعان در واقع می(. Gardner, & Pierce, 2004دارد ) کاری هایگرایش

 Amiriست )ا هاموقعیت آن از هاآن شناختی و ارزیابی هابرداشت متأثر از ها،موقعیت از اشخاص

et al,2017) .کنیم  پنهان شرمندگی با را مانواقعی خود ما که شودموجب می پایین نفس عزت

(Sharifi et al, 2011در نتیجه برای دست .) یابی به عملکرد باالی مدیران مدارس عالوه بر

 قایهستند و برای ارتگذار تأثیروفاداری سازمانی و معنویت در محیط کار، عزت نفس سازمانی نیز 

تواند مؤثر واقع شود. با توجه به میوامل عملکرد مدارس و مدیران و معلمانشان توجه به این ع

( انتظارات Caesens & Stinglhamber, 2014) یعملکرد از خودکارآمد ،قاتیتحق جینتا

 & Arshadi & Hayavi, 2013; Cenkci) عزت نفسو (  Pina et al, 2015باال ) یعملکرد

Ötken, 2014; Choe et al, 2015; Ghaffari et al, 2018) عدم تحقق اهداف  پذیرد.می تأثیر

از در مدارس کشور و انتقادات متعدد در سطوح مختلف ملی و محلی از آموزش و پرورش حکایت 
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داد نهایی از ویژه در برونه دهد مدارس متوسطه بو نشان می پایین بودن عملکرد مدارس دارد

(. و این Vosough, Jafari & Biralvand, 2016) نیستندمطلوبیت الزم و قابل قبولی برخوردار 

 اداری های آموزشی، پرورشی،مدیران مدارس در شاخص ی عملکردیهاحوزه تمامموضوع شامل 

 خود استعداد و کار کیفیت و از کمیت که است این جدی بسیار مشکالت از یکی. استمالی  و

 بنابراین (؛Mousazadeh, 2015)هستند ریزی های برنامهو دارای آسیب ندارند کافی شناخت

 اثربخشی و کارایی موجبات افزایش و شود توجه از پیش بیش عملکرد بر مؤثر عوامل به است الزم

 هم و میزان نظر از عملکرد خود هم بر توجه به این عوامل، با ( و  (Shiri et al, 2015آید فراهم

بین وفاداری آیا  است:ال ین پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤبر این اساس ا .کیفیت بیفزایند

نفس سازمانی آنان عزت  گریمیانجیسازمانی، معنویت در محیط کار و عملکرد مدیران مدارس با 

  نواحی آموزش و پرورش تبریز روابط ساختاری وجود دارد؟ در مدارس متوسطۀ دوم دخترانۀ

. است یهمبستگ -یفیتوص قیتحق روش و یکاربرد نوع از قیتحق هدف به توجه با حاضر قیتحق

 ران،یدم عملکرد ریمتغ راتییتغ به که است نیا یهمبستگ -یفیتوص روش انتخاب یاصل علت

 یولتد مدارس رانیمد هیکل شامل قیتحق یآمار جامعه. شود برده یپ نیشبیپ یرهایمتغ براساس

 در مدرسه ریمد  180 تعداد به زیتبر پرورش و آموزش ینواح دخترانه دوم متوسطه یدولت ریغ و

 یتصادف یریگ نمونه روش استفاده، مورد گیری نمونه روش. باشدیم 1397-1398 یلیتحص سال

 ساسا بر نمونه حجم. بود مدارس بودن یدولت ریغ و یدولت نوع و هیناح حسب بر ینسب یا طبقه

 .است شده گرفته نظر در نفر 123 تعداد به  مورگان جدول

 پژوهش شناسیروش

. است یهمبستگ -یفیتوص قیتحق روش و یکاربرد نوع از قیتحق هدف به توجه با حاضر قیتحق

 ران،یدم عملکرد ریمتغ راتییتغ به که است نیا یهمبستگ -یفیتوص روش انتخاب یاصل علت

 یولتد مدارس رانیمد هیکل شامل قیتحق یآمار جامعه. شود برده یپ نیشبیپ یرهایمتغ براساس

 در مدرسه ریمد  180 تعداد به زیتبر پرورش و آموزش ینواح دخترانه دوم متوسطه یدولت ریغ و

 یتصادف یریگ نمونه روش استفاده، مورد گیری نمونه روش. باشدیم 1397-1398 یلیتحص سال

 ساسا بر نمونه حجم. بود مدارس بودن یدولت ریغ و یدولت نوع و هیناح حسب بر ینسب یا طبقه

.است شده گرفته نظر در نفر 123 تعداد به  مورگان جدول
  

 

گویه در مقیاس  7 در قالب Alkazemi( 2007) نامۀاز پرسش یسازمانجهت سنجش وفاداری 

. است 35و حداکثر  7ممکن  حداقل نمرۀ ای طیف لیکرت استفاده شد.گزینه 5

(2007)Alkazemi اند. ارزیابی کرده 81/0را با پایایی  نامهبا ارزیابی روایی محتوایی، این پرسش



366  عزت نفس سازمانی گریمیانجیتحلیل ساختاری عملکرد مدیران مدارس بر اساس وفاداری سازمانی، معنویت در محیط کار با 
 

(2011) Nadi & Golparvar آن و برآورد روایی محتوایی و سازه، پایایی آن را در یک  با ترجمۀ

سنجش عزت نفس سازمانی مدیران  برایاند. برآورد کرده63/0در پژوهش دیگری  و 87/0پژوهش 

ی کل هایساحسا بیان کنندۀ ال کهؤس 10قالب در   Pierce et al(1989)استاندارد  نامۀاز پرسش

نامه پایایی این پرسش ، استفاده شد.5تا  1 در مقیاس نمرۀرا  شخصی وی رشیپذ ایارزش  فرد و

 گزارش شده است. 75/0و در بازآزمایی نیز  است به دست آمده Pierce et al 91/0 وسیلۀهب

و توسط  Sadegian, Abedi & Baghban ،89/0 (2009)نامه توسط پایایی این پرسش

(2005)Hajamosar et al  89/0  (2004)و توسط Hosseini Kokamari et al 8/0  گزارش

 Milimam (2003) معنویت سازمانی ۀنام، از پرسشبرای سنجش معنویت سازمانیشده است. 

et al   احساس (5تا  1ی ها) گویه کار بامعنا :شامل  لفهؤم 3 سؤال  و 18 دارای که شداستفاده ،

 Abdollahi et. است(  18تا  12ی ها) گویه هاسویی ارزشهم (، 11تا  6یها) گویه بستگیهم

al   (2006) ، 95/0، برابر با 1393ه را در سال نامپایایی این پرسشFarhanghi et al  87/0 ،

(2012)  Ghodarzi & Karimi رانیعملکرد مد یابیارز یبرا اند.برآورد کرده 91/0پایایی آن را 

  Taheri et al ۀنامسالمت پرسش ۀمؤلفو   Delavar et al(2017) کامل ۀناممدارس از پرسش

 دییأو ت یابیو سازه ارز ییمحتوا ییاستفاده شده است. در هر دو پژوهش ابزار با روا ((2018

 در پژوهش حاضر برای است. ودهب 5تا  1و از  یادرجه 5عملکرد ۀ نامپرسش اسیاند. مقشده

رآورد آلفای از ب هانامهبررسی پایایی پرسش برایاز روایی صوری و ، هانامهپرسش روایی تعیین

، 9/0 رانیمدو عملکرد  87/0نامه وفاداری سازمانی و ضریب پایایی پرسشکرانباخ استفاده شد 

در این تحقیق برای   مده است.به دست آ 92/0 کار طیدر مح تیمعنو، 95/0 ینفس سازمان عزت

 استفاده شده است. PLSافزار از مدل معادالت ساختاری با نرم هاتجزیه و تحلیل داده

 هایافته

عزت  گریمیانجیوفاداری سازمانی، معنویت در محیط کار با بر اساس  مدیران مدارسعملکرد 

نواحی آموزش و پرورش تبریز با ضریب  نفس سازمانی آنان در مدارس متوسطۀ دوم دخترانۀ

متغیر شامل میانگین، انحراف  هر به مربوط توصیفیهای آماره است.بینی ل پیشقاب 76/0تعیین 

 .اندشده ارائه جدول زیر در معیار، حداقل و حداکثر نمرات
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 های تحقیقتوصیفی متغیری هاشاخص .1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 245 110 15/29 65/206 123 عملکرد 

 50 20 00/8 65/41 123 سازمانیعزت نفس 

 35 15 41/5 88/28 123 وفاداری سازمانی

 25 10 45/4 55/20 123 کار بامعنا

 30 16 89/3 37/25 123 بستگیحس هم

 35 14 02/5 41/29 123 هاسویی ارزشهم

 90 41 50/12 34/75 123 معنویت در محیط کار

هستند: های توصیفی متغیرهای مدیران مدارس به قرار ذیل شاخص (1بر اساس جدول )

 49است. با توجه به  15/29و انحراف معیار آن  65/206میانگین عملکرد مدیران مورد مطالعه 

 110گیری این متغیر حداقل نمرۀ ممکن ای لیکرت در اندازهدرجه 5مورد استفاده و مقیاس  گویۀ

توان گفت وضعیت عملکرد مدیران در حد باالتر از می بوده است. 245و حداکثر نمرۀ ممکن 

 00/8و انحراف معیار آن  65/41. میانگین عزت نفس سازمانی در مدیران مورد مطالعه استانتظار 

ای لیکرت حداقل نمرۀ درجه 5گیری و مقیاس ( مورد اندازه10های ). با توجه به تعداد گویهاست

توان گفت وضعیت عزت نفس بوده است. به طور کلی می 50ممکن  و حداکثر نمرۀ 10ممکن 

همچنین با توجه به باال بودن انحراف معیار،  است.سازمانی مدیران در حد باالتر از متوسط 

. میانگین وفاداری سازمانی در مدیران مورد مطالعه استپراکندگی نمرات عزت نفس خیلی زیاد 

با توجه به بوده است.  35و حداکثر نمره  15 نمره است. حداقل 41/5و انحراف معیار آن  88/28

توان گفت وضعیت وفاداری سازمانی گیری این متغیر میگویۀ مورد استفاده در اندازه 7تعداد 

. میانگین معنویت در محیط کار در مدیران مورد مطالعه  استمدیران در حد باالتر از متوسط 

بوده است. با توجه  90و حداکثر نمره  41ل نمره . حداقاست 50/12و انحراف معیار آن  34/75

توان گفت وضعیت ای لیکرت میدرجه 5گیری و مقیاس ( مورد اندازه18های )به تعداد گویه

برای آزمون فرضیات پژوهش پس از . استمعنویت در محیط کار مدیران در حد باالتر از متوسط 

( و GOFو برازش مدل کلی با شاخص ) هاز گویهارزیابی برازش مدل بر اساس بار عاملی هر یک ا

استفاده شده است. نتایج  PLSاطمینان از اعتبار مدل، از مدل معادالت ساختاری با نرم افزار 

ی هاگویه تماماند. در ارزیابی برازش مدل بار عاملی ( ارائه شده1)و شکل  (2)حاصل در جدول 

 .است 88/0( GOFمدل )و مقدار برازش  4/0مورد استفاده باالتر از 
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 های مرتبط با مسیرهای مدل تحقیقفرضیه tمقادیر ضریب مسیر و آماره  .2جدول 

 رابطه
ضریب 

 مسیر
 ۀآمار
t 

P نتیجه 

06/0   عملکرد  عزت نفس سازمانی  43/0  66/0  رد 

8/0   عملکرد  معنویت در محیط کار  49/6  000/0  تایید 

13/0   عملکرد  وفاداری سازمانی  82/0  45/0  رد 

29/0   عزت نفس  معنویت در محیط کار  18/2  000/0  تایید 

64/0   عزت نفس  وفاداری سازمانی  06/4  000/0  تایید 

021/0 عملکرد  عزت نفس  معنویت  39/0  69/0  رد 

04/0 عملکرد  عزت نفس  وفاداری  41/0  68/0  رد 

روابط معنویت در محیط کار و وفاداری سازمانی با  است کهاین  ی جدول نشان دهندۀهاداده

معنادار و  %95ار با عملکرد، در سطح اطمینان عزت نفس سازمانی مدیران و معنویت در محیط ک

 همچنین است.دار مدیران با عملکرد آنان غیر معنا روابط وفاداری سازمانی و عزت نفس سازمانی

 ریگمیانجیمانی با عملکرد مدیران با فاداری سازروابط غیر مستقیم معنویت در محیط کار و و

گر این ها بیانمسیر میان متغیر نیست. همچنین ضریب استاندارد شدۀعزت نفس سازمانی معنادار 

های وفاداری سازمانی و عزت نفس سازمانی مدیران تغییرات متغییر عملکرد که متغیر استمطلب 

، در ارتباط وفاداری 8/0بین معنویت با عملکرد  ر رابطۀکنند. این ضریب دمدیران را تبیین نمی

است. همچنین ضریب تعیین  06/0و در ارتباط عزت نفس با عملکرد  13/0سازمانی با عملکرد 

فس عزت ن گریمیانجیعملکرد بر اساس معنویت در محیط کار، وفاداری سازمانی با  تصحیح شدۀ

 .تاسو در حد باالتر از متوسط   76/0سازمانی 
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بین با عملکرد مدیران و مسیرهای روابط بین متغیرهای پیش مقادیرسطح معناداری (1شکل 

عزت نفس سازمانی گریمیانجی  

معنویت در محیط کار و  طح معناداری ضرایب مربوط به رابطۀ، مقادیر س(1)با توجه به شکل 

  05/0وفاداری سازمانی با عزت نفس سازمانی مدیران و معنویت در محیط کار با عملکرد،  از 

و مناسب بودن مدل ساختاری را  %95بودن این مسیر در سطح اطمینان کمتر است که معنادار 

و عزت نفس وفاداری سازمانی  مقادیر سطح معناداری ضرایب رابطۀ دهد، همچنیننشان می

 دار نبودن این مسیرها است.او بیانگر معن 05/0سازمانی مدیران با عملکرد آنان باالتر از 

 گیریبحث و نتیجه

است  بینیمعنویت در محیط کار قابل پیشبر اساس عملکرد مدیران  ها نشان داد کهدادهتحلیل 

باط در ارت عزت نفس سازمانی مدیران تغییری در روابط متغیرها ایجاد نکرده است. گریمیانجیو 

مبنی   Ghaffari et al(2018)پژوهش سو، نتایج این پژوهش با نتایج همسو و ناهای همبا پژوهش

 & Mohammadipor najib(2017)ی، با عملکرد سازمان یعزت نفس سازمان مثبت ۀرابطبر 

Alipoor  (2014)، هاآن یعزت نفس کارکنان و اثربخش نیب ۀرابطدرAbbasi  یبا موضوع ارتقا 

عزت  در تبیین رابطۀ  Abbas et al(2016)ی، عزت نفس سازمان از طریق یمنابع انسان وریبهره

در نقش و جایگاه عزت نفس در عملکرد  Kara & Ertürk  (2015)نفس با رفتار ناکارآمد شغلی، 

 Hemmati noodost(2015)در نقش میانجی عزت نفس در موفقیت شغلی،  Liu (2015)رهبری، 

ghilani et al  دار،یآن )کار معن ۀگانکار و ابعاد سه طیدر مح تیمعنو ۀرابط نییتبدر  سو وهمنا 
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( 2019)ی، ( با عزت نفس سازمانیسازمان یهابا ارزش ییسوو هم گرانیبا د یبستگحس هم

Mahipalan & Shina  (2016)مثبت معنویت در محیط کار با عملکرد،  رابطۀدر Soha et al  

در رابطۀ معنویت با عملکرد  James & Fine( 2015)معنویت با عملکرد سازمانی،  در رابطۀ

 Esmaili & Seidzadeh (2017) دزادهیو ص یلیاسماعهای سو و با نتایج پژوهشای، همتوسعه

در   Arshadi & Hayayi(2013) ییایو ح یارشددر رابطه بین وفاداری سازمانی با عملکرد، 

در  Abolhasani (2015) یابوالحسنتبیین عملکرد شغلی بر اساس تعهد سازمانی و عزت نفس، ، 

و عملکرد  یتعهد عاطف در رابطۀ  Arshadi(2011)و عملکرد، ارشدی  وفاداری سازمانی تأیید رابطۀ

وفاداری سازمانی با بهره  در رابطۀ   Mayel Afshar et al(2012)  و همکارانافشار  لیمای، شغل

 نفس عزت در رابطۀ Hosseini et al (2015) ی و همکاراننیحسپژوهش  با نتیجۀسو و هموری، نا

تعهد  و یعزت نفس سازمان در رابطۀ  Sadeghian(2010) صادقیان  سازمانی، تعهد با سازمانی

 مییو ابراه یصدوقسو و با عزت نفس و تعهد سازمانی،  هم در رابطۀ  Lin et al (2018)ی، سازمان

(2015)Sadoghi & Ebrahimi  معکوس عزت نفس سازمانی و تعهد سازمانی،  یید رابطۀدر تأ

 .استسو ناهم

یران های فردی و اجتماعی مدتوان بیان کرد که عملکرد تابعی از ویژگیمیدر تبیین این یافته 

سویی پذیری، هممسؤولیتبر این اساس متغیرهایی همچون برخورداری مدیران از  است،مدارس 

. از طرفی دیگر استشان های بنیادین سازمان و حرفهها و توجه به هنجارها و ارزشبا ارزش

سازمان تحت مدیریت  چگونگی رهبری زیردستان و توجه به جوانب اخالقی امورات زیردستان در

بامعنا،  ربستگی، کا. بنابراین مدیران موفق با حس هماستی کلیدی عملکرد هاکنندهخود از تعیین

ن را معنویت در محیط کار، تسهیم قدرت، رهبری سازما یها و به طور کلی ارتقاسویی ارزشهم

مدیران و کارکنان بر افزایش آورند که با نگرش تعاملی بین میبه حالت مشارکتی و گروهی در

کید دارد. مدیران مدارس باید و استعدادهای موجود در سازمان تأ هاهمکاری و استفاده از توانایی

قانون،  یتمسؤولکه معنویت در محیط کار فراتر از آن است که آن را تنها  کنندبه این نکته توجه 

ای تحویل داد و یا آموزشی و واحدهای حرفهبه مؤسسات مید و یا آن را انا هانامهمقررات و آیین

معنویت در محیط کار،  دین خود را به آن ادا کرد. ارتقایآن را فقط در قلمرو منابع انسانی دید و 

ی فرهنگی فراوان در هابخشی و بسترسازیدر آموزش، مهارت، تجربه و بصیرت نیازمند استمرار

وب چدوماا چاربعدی دیده شود و  باید با نگرش چند کاری و تخصصی است از این رو اوالا  هر زمینۀ

، ارتباط نعمل یافت شود. مسائل مربوط به ارتباط با کارکنا و نظری آن بایستی در مرحلۀ میمفهو

تأمین منابع برای  مسألۀنفعان، ارتباط بین مدارس مختلف و ی ذیهاآموزان، نگرانیبا دانش



 1400 371 بهار اول، شماره، نهمدوره                         ی مدیریت مدرسهپژوهشمیفصلنامه عل

شود قوانین تدوین شده در میمدارس، حفظ و صیانت از نیروی انسانی، شرایط محیط باعث 

آموزش مدارس نتواند پاسخگوی مشکالت باشد. در این حالت راهنمای معنوی و معنویت در 

خواهد بود. متغیر دیگر تحقیق  هاگشای عمل در برابر این تنشکار مدیران در مدارس راه محیط

که مدیریت مدارس  استوفاداری سازمانی  ای یافته،ارزش و جایگاه ویژه هاسازمانکه امروزه در 

علمان م رود رفتار سازمانی آنان بامینیز از این قاعده مستثنی نیستند و از مدیران مدارس انتظار 

در جهان امروز  وفاداریشان به سازمان نیز باشد. شان نشان دهندۀو سایر افراد تحت مدیریت

ت سازمانی مستلزم درک صحیح و درست از اهداف سازمان و رفتار مدیران و کارکنان در موفقی

 عزت نفس سازمانی تواند، میراستای اهداف است. یکی دیگر از متغیرهای مؤثر در عملکرد مدیران

بر اساس مبانی نظری و است؛ همچنین عملکرد در مدارس  یکه یکی از ارکان ارتقا باشدآنان 

بر  .دکنبین و هم نقش میانجی را ایفا ارتقاء عملکرد مدیران هم نقش پیشتواند در میپژوهشی 

د: مدیران ادارات آموزش و پرورش از طریق مالک قرار شومیی پژوهش پیشنهاد هااساس یافته

گیری و توجه به نتایج پایانی و ایجاد بستر مناسب و رفتار های معنوی در اتخاذ تصمیمدادن ارزش

 با همکاران در ایجاد این رفتارهای مدیریتی در مدیران مدارس سهیم باشند.مناسب 
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