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 چکيده
هدف پژوهش بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سالمت سازمانی در بین معلمان متوسطه : هدف

. تحلیلی و از نوع همبستگی بوده است –روش پژوهش توصیفی : وشر .شهر کرمان است 2اول ناحیه

-59شهر کرمان در سال تحصیلی 2جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان متوسطه اول ناحیه 

-نفر از این معلمان که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، را تشکیل می 212و نمونه را  4951

و  (4935)این پژوهش عبارتند از پرسشنامه باورهای مذهبی گلزاری ابزار مورد استفاده در . دهند

ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل داده هبه منظور تجزی(. OHD)پرسشنامه سالمت سازمانی

نشان داد که بین باورهای مذهبی و سالمت سازمانی  :ها یافته .استفاده شد spss19افزار با نرم

می : گیرینتیجه(. P<004/0)مان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد معلمان متوسطه اول شهر کر

ای تضمین می المت سازمانی تا سطح قابل مالحظهس باارتقاء میزان باورهای مذهبی،، توان ادعا کرد

ها سازمانهمه جانبه عملکرد  سالمتافزایش  روند رو بهعامل اصلی  به عنوانباورهای مذهبی  .گردد

برد اهداف کوتاه مدت وبلند مدت تاجایی که در پیش .ای دارد، نقش تعیین کنندهدر نظام اسالمی

برطبق راهکارهای علمی و اثبات شده  و .وجه نباید از اهمییت باالی آن غافل شد به هیچ سازمانی،

های آموزشی منظم که گونه دورههای مذهبی و اعتقادی، با برخورداری از اینافزایی در حوزهدانش

نوان ضمن خدمت معرف همگانند، سالمت فردی و به تبع سالمت سازمان را به جامعه هدیه به ع

 .نمود

 باورهای مذهبی، سالمت سازمانی، معلمان :يديکل واژگان
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 مقدمه  

پیوند و ارتباطی که میان روان  گیرد و در رفتار آن تاثیر داردسرچشمه می اوانسان دارای باورهاست و این باورها از زندگی و دین        

کند غیر قابل انکار ها و باورها در سالمت سازمانی ایفا میآدمی و باورها و اعتقادات او وجود دارد و نقشی که دین به عنوان مجموعه آموزه

های مرتبط با باورهای دینی مجموعه اقدامات، رفتارها، باورها و نگرشهایی است که در ارتباط با اصول دین، فروع دین، و دیگر حیطه. است

د را تعیین تواند شیوه زندگی فرشود که تلقین آنها میای از جهان بینی و ایدئولوژی اطالق میمذهب به مجموعه. شودمذهب عنوان می

که از گروش خویش به آن باورها و عمل کردن به باورهای دینی به معنای خاص که همیشه باورهای مشترک جماعت معینی هستند .  کند

این باورها نه اینکه به عنوان امری فردی توسط همه اعضای جماعت پذیرفته شده باشند، بلکه در حکم . بالدمناسک همراه با آنها به خود می

 (.9: 4959،دورکیمنقل از  ، بهشریفی یزدی)دهندشوند و جزئی از وحدت گروه را تشکیل میری متعلق به تمامیت گروه تلقی میام

ای که جانها از آن ها و نیز میراثهای بجا ماندهباید پیشاپیش اعتراف کنیم که سرانجام هنگام رویارویی با امور مربوط به اعتقادات و سنت

-تر میطرفانه، موقعی دشوارتر و سختاین نگرش بی. طرفی، امری بغایت مشکل خواهد بودانسانها بدان انس گرفته، مساله بیو روان آکنده 

کند، زیرا در مسائلی شود که از یکسو میان اعتقادات و مواریث گذشتگان و از سویی میان چیزهایی باشد که در نزد دیگران با او مقابله می

-گیری عجوالنه  راجع به نتیجه دلخواه از آن است، در حالی که موضعگیری بیرود تصمیمآشناست چیزی که انتظار میکه انسان با آنها 

  (.43:  4934،ترجمه روحانیصائب،)است که کمتر تحقق یافته استطرفانه، امری 

ها و فتی ندارد که در آنها هم مرزها، نارساییپس شگ. اندها راهبر آدمیان به سوی خدایند، اما خود آنها ساخته و پرداخته آدمیاندین

زندگانی روحانی با زندگانی همه . اندها یک پدیده اجتماعینیز دین .هایی کار آدمی را بیابیم و هم شور و شوق و نیروی خیال او راسستی

ها را مهمی است از عناصری که فرهنگ ملت اندازه این درآمیزی از یک دین به دین دیگر ناهمسان است اما همواره بخش. آمیزدروزه در می

 (.291: 4935، رب،ترجمه توکلیمال.)سازندمی

هایی که از حدود به این طریق، کلیه چیز گردد، مافوق طبیعی بودن آن استالعموم به عنوان مشخصه هر دینی قلمداد مییک ایده که علی 

ادیان : گویداسپنسر می. ناشدنی غیر قابل شناخت است کدنیای اسرا آمیز درماوراء طبیعت شوند، فهمیده می. روندمیشناخت ما فراتر 

کند، گیرد و آنچه آنرا احاطه میپذیرند که وجود دنیا با آنچه که آنرا در بر میآمیزشان، به طور ضمنی میبطور کلی، برخالف عقاید تعصب

دورکیم،به )پایان نسبت به چیزهایی که خارج از ادراکندنیادی در باور دانش بیاو همچنین آنها را به طور ب. مرموز است و نیاز به تبیین دارد

اند علت اینکه بشر بعضی گفتند علت پیدایش دین جهل و نادانی بشر است و بعضی دیگر گفته (.94-92 :4932ساالرزاده امیری، نقل از

برای اینکه تسکینی  بیندعدالتی میدنیا از طرف طبیعت یا اجتماع بیایست که به نظم و عدالت دارد، وقتی که در دین گراییده عالقه یبسو

 .(90-94: 4991مطهری،)سازدجهت آالم درونی خود پیدا کند دین را برای خویشتن می

باطنی و  گویند مذهب یک امرهای احساسات مبهم ویا احساس شدید قرار دارد بعبارت دیگر میایمان مذهبی بر پایه: شود کهغالباً گفته می

 .(424 :4919جیمز،ترجمه قائینی.)آیدشخصی است، یک حالت روحانی است که بقالب منطق و استدالل در نمی

-انسان امروزی در سازمان متولد می. کند که تحت سیطره سازمانهاستای زندگی میانسان امروزی در جامعهو همانطور که مشخص است 

این سازمانها بنابر  . شودمختلفی سروکار دارد و در نهایت توسط همین سازمانها به خاک سپرده میهای اش با سازمانشود و در طول زندگی

رو مطالعه سازمانها تنها با در نظر گرفتن  کنند از اینمقتضیات و نیاز جوامع و متناسب با شرایط ویژه هر جامعه شکل گرفته و رشد می

تاثیر از عوامل محیطی خود نیستند، اما تاثیر همه این عوامل یکسان شک بیسازمانها بی. باشدمحیط و عوامل حاکم بر آن امکانپذیر می

  (.20: 4935زادگان،عباس)باشدنمی

شود و همه در همه سازمانها از انسان استفاده می. کنندای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری میسازمان عبارت است از مجموعه

و همچنین امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر بفرد آن به منزله  (.40:  4950رضائیان،)برندده، از تقسیم کار بهره میآنها هدفمند بو

ها و فراگردهای سازمانی  جایگاهی به مراتب واالتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر یک منبع استراتژیک  و طراح و مجری نظام

بنابراین  در متون نظری مسائل سازمان و مدیریت . شودانسان به مثابه مهمترین  منبع و دارایی  برای سازمان یاد میسازمانی پیشرفته از 

های ترین شاخصشویم وآن سالمت سازمانی است ودر حقیقت سالمت سازمانی، یکی از گویاترین و بدیهیبا بحث جدیدی روبرو می

 (. 9-1:  4950نصیری، ) .اثربخشی سازمانی است
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تواند ضامن میزان دوام این مفهوم می. توانند در حاالت مختلفی از لحاظ سالمتی و میزان آن قرار داشته باشدسازمانها نیز مانند انسانها می 

در سازمان سالم، کارمندان، متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه باالیی . و بقای یک سازمان در شرایط مختلف باشد

. های مدیریتی مناسب برای اثربخشی آن، یاری کندتواند ما را در انتخاب و گزینش روشفهم وضع سالمت یک سازمان می. خوردارندبر

 4595اصطالح سالمت سازمانی در سال . سالمت عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و معلولیت

و سازمانی مدارس به کار برده شد این اصطالح که نخستین بار برای بیان جنبه تداوم وبقای سازمان مورد استفاده در مطالعه ج 4توسط مایلز

توانایی و سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش  و به نظر مایلز سالمت سازمانی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود.قرار گرفت

مشخصات یک سازمان سالم آن است که سالمت جسمی و روانی کارکنان آن به همان اندازه مورد توجه و و از . خود برای سازگاری بیشتر

رهبری سازمان، : و عناصر سالمت سازمانی عبارتند از. وری، مورد تاکید قرار گرفته استگیرد که تولید و بهرهعالقه مدیریت سازمان قرار می

-99: 4950پورکیانی وهمکاران،)ها وتجلیل، تعهد کاری، بینشتگی و مهارت، ارتباطات، پاداشتوانایی سازگاری، کار گروهی، توسعه شایس

49).  

پرداختند و  " رابطه بين مهارتهاي ارتباطی مدیران با سالمت سازمانی بررسی "، طی پژوهشی با عنوان(4939)آهنچیان و منیدری

ها از سالمت سازمانی های ارتباطی هستند و دانشکدهباالتر از سطح متوسط در زمینهداد که مدیران دانشگاه دارای مهارتهای  نتایج نشان

 باالتر از متوسط برخوردارند

پرداختند و نتایج نشان داد که افرادی که از " نقش دین و باورهاي مذهبی بر سالمت روان"به بررسی  ، (4939)نوابخش و پوریوسفی

 آرامش امنیت و خوشبختی کمتری دارندترند احساس نظر اعتقادات دینی ضعیف

رابطه دانش مدیران با اثر بخشی و سالمت سازمانی مدارس متوسطه شهر " ، در تحقیقی با عنوان(4933)آهنچیان و ظهورپرونده 

 .نداردپرداختند و نتایج نشان داد که رابطه معنادار بین دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سالمت سازمانی مدارس وجود "مشهد

گيري مذهبی و عمل به باورهاي دینی با مقایسه و بررسی رابطه جهت "ن، در تحقیقی با عنوا(4954)رسولی و سلطانی گردفرامرز

گیری مذهبی و سازگاری زناشویی رابطه وجود پرداخته و نتایج نشان داد که بین جهت "سازگاري زناشویی در طالب و دانشجویان

 .دارد

را بررسی کردند  "رابطه دانش مدیران با اثر بخشی و سالمت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد"، (4954)زین آبادی و رضایی

آموزان تواند بر پیشرفت تحصیلی دانشها و رفتارهای فرانقشیمعلمان میو نتایج حاکی از آن بود که سالمت سازمانی با تاثیرگذاری بر نگرش

 .موثر باشد

 "رابطه بين سالمت دانشگاههاي غرب کشور با سالمت روانی کارکنان آنها "ه تحقیقی در زمینه ،  ب(4954)نصیری وهمکاران

 .پرداختند ونتایج نشان داد که بین سالمت عمومی و سالمت سازمانی کارکنان ارتباطی وجود ندارد

پرداخته و "کرمان  1پرورش ناحيهبررسی رابطه باورهاي مذهبی و شادمانی  مدیران آموزش و "در تحقیقی به ( 4959)یزدیشریفی

 .داری با شادمانی مدیران داردنتایج تحقیق مذکور نشان داد  که ابعاد باورهای دینی رابطه مثبت و معنی

پرداخته و نتایج نشان داد که  "بررسی تاثير رهبري معنوي بر سالمت سازمانی "در تحقیقی با  عنوان ، (4959)قاسمی و همکاران

همچنین از ابعاد رهبری معنوی، عضویت و بازخور تاثیر مستقیم و .سالمت سازمانی تاثیر مستقیم و معناداری دارد رهبری معنوی بر

 .معناداری بر سالمت سازمانی دارند

-مورد مطالعه کارکنان یگان_هاي شخصيتی و باورهاي دینیبررسی رابطه ویژگی "، در تحقیقی با عنوان(4959)واالو جمالی آرائی

های دینی و ویژگیهای شخصیتی کارکنان رابطه پرداختند و نتایج تحقیق نشان داد که بین باورهای دینی و ویژگی"ژه ناجاهاي وی

 .معناداری وجود دارد

پرداخته و نتایج نشان داد  "گيري مذهبی و اضطراب امتحانبررسی رابطه منبع کنترل، جهت"در تحقیقی دیگر به ، (2005)حیدری

گیری مذهبی و منبع منبع کنترل و اضطراب امتحان وجود دارد و نیز رابطه مثبت و معناداری بین جهت داری بینکه رابطه منفی معنی

 .کنترل وجود دارد

پرداخته و نتایج نشان  "بررسی رابطه هوش هيجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی ميان معلمان دبيرستان"، به (2044)نادری

رابطه مثبت و معنادار بین هوش هیجانی و رضایت شغلی وجود دارد، بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی و همچنین بین رضایت داد که 

                                                           
1
 Miles 
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همچنین مشخص شد که تفاوت قابل توجهی در میان دبیرستان معلمان زبان انگلیسی با جنس های مختلف و . شغلی و تعهد سازمانی است

 .در مورد رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود ندارد سن

به دلیل  و پردازندمی( باورهای مذهبی و سالمت سازمانی)که هر یک بطور جداگانه به بررسی دو متغیرحال با توجه به تحقیقات مذکور  

 باشدمی "و سالمت سازمانی بررسی رابطه بين باورهاي مذهبی"در این پژوهش محقق در صدد اهمیت این دو متغیر در سازمانها  

 

 فرضيه پژوهش

 ".کرمان رابطه معناداري وجود دارد 2مدارس متوسطه اول ناحيه معلمانبين باورهاي مذهبی و سالمت سازمانی "
 

 روش تحقيق
 شهر کرمان 2ناحیه متوسطه اول و جامعه مورد نظر شامل کلیه معلمان. است از نوع همبستگییک پژوهش توصیفی پژوهش حاضر        

انتخاب بررسی  برای تصادفی ساده  گیری روش نمونه بانفر 212بر اساس جدول مورگان بوده است ونفر  990شامل که  51-59در سال 

بین و باورهای مذهبی نقش متغیر پیششوند که هش به دو دسته متغیر پیش بین و مالک تقسیم میژوو متغیرهای این پ. است شده

صورت که ابتدا باورهای مذهبی معلمان از طریق پرسشنامه باورهای مذهبی سنجیده بدین .کندسازمانی نقش متغیر مالک را ایفا میسالمت 

-رابطه دو متغیر مشخص می ردد میزانگشود و سپس از طریق پرسشنامه سالمت سازمانی که آن هم توسط معلمان مذکور تکمیل میمی

پرسشنامه باورهای  :این تحقیق از دو پرسشنامه شامل. های این تحقیق، پرسشنامه و از نوع بسته یا منظم است ی دادهآور جمعابزار  .گردد

 1در  آن لیکرت استفاده شدهو مقیاس باشد میبه منظور سنجش باورهای مذهبی است که  سوال29که دارای ( 4935)مذهبی گلزاری 

نامه و این پرسشنامه برگرفته از پایان. باشدمی/. 393و/. 33و روایی و پایایی این پرسشنامه . باشدمیکامال موافقم تا کامال مخالفم  ازطیف 

 سوال11که دارای و نیز از پرسشنامه سالمت سازمانی بدست آمدو  33/0باشد که پایایی آن دوباره با آلفای کرونباخ عزیزه شریفی یزدی می

که این پرسشنامه نیز برگرفته .باشدمی50/0و59/0و روایی و پایایی آن  .فاده شده استبه ندرت استهمیشه تا ازطیف 1درمقیاس لیکرت ازو 

گیری از و با بهره 45spss ها با نرم افزارداده و .باشدمی 50/0ای کرونباخآلفپایایی ان بوسیله  باشد کهزهرا محمدی میاز کار تحقیقی 

 .مورد تحلیل آماری قرار گرفت( ضریب همبستگی اسپیرمن)و روشهای آمار استنباطی( میانگینفراوانی، درصد، )روشهای آماری توصیفی

 

 هاي پژوهشیافته

 :توصيف کمی و کيفی متغيرهاي اصلی پژوهش

، از (سالمت سازمانی سؤال پرسشنامه 44میانگین  باورهای مذهبی و سؤال پرسشنامه 31میانگین ) های تحقیقبا توجه به نمره متغیر       

در سطح ( درصد 3/90)نفر 429در سطح پایین، ( درصد 5/13)نفر  449باورهای مذهبی دبیر مورد بررسی، در مورد متغیر  242بین 

 453در سطح پایین، ( درصد 2/43)نفر  11سالمت سازمانیهمچنین در مورد متغیر . در سطح باال نظر داده اند( درصد 2/4)نفر 9متوسط و

به طورکلی با توجه به میانگین نمره محاسبه (. 4جدول )در سطح باال نظر داده اند ( درصد 1/0)نفر 4سطح متوسط و در( درصد 1/34)نفر

متوسط بوده  در سطح کرمان 2دبیران مدارس متوسطه اول ناحیهدرباورهای مذهبی می توان گفت که ، (99/2)شده برای باورهای مذهبی 

دبیران مدارس در سالمت سازمانیمی توان گفت که ، (39/2)محاسبه شده برای سالمت سازمانی همچنین با توجه به میانگین نمره. است

 (. 2  جدول)متوسط بوده است در سطح کرمان 2متوسطه اول ناحیه

 کرمان 2توزیع فراوانی وضعيت باورهاي مذهبی و سالمت سازمانی دبيران مدارس متوسطه اول ناحيه  1جدول 

 سطح متغیر
 سالمت سازمانی مذهبیباورهای 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 18/2 44 47/9 116 پایین

 81/4 197 50/8 123 متوسط

 0/4 1 1/2 3 باال

 100/0 242 100/0 242 جمع
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 کرمان 2هاي توصيفی نمره وضعيت باورهاي مذهبی و سالمت سازمانی دبيران مدارس متوسطه اول ناحيه  آماره2جدول 

 تعداد بيشينه کمينه کشيدگی چولگی مد ميانه انحراف معيار ميانگين متغير

 212 31/9 09/2 550/1 393/4 95/2 94/2 232/0 99/2 باورهای مذهبی

 

 (هاي تحقيق بررسی فرضيه)ها  تحليل داده

اسمیرنوف یک نمونه ای بررسی -در ابتدا قبل از بررسی فرضیه های تحقیق باید نرمال بودن متغیر های تحقیق توسط آزمون کولموگروف

 . شود

 .متغیر مورد بررسی توزیع نرمال دارد:    

 .نرمال نداردمتغیر مورد بررسی توزیع :    

 

 اي براي متغيرهاي تحقيق  اسميرنوف یک نمونه -آزمون کولموگوروف3جدول                                    

 سالمت سازمانی باورهای مذهبی متغیر

 242 242 تعداد

 2/85 2/55 میانگین

 0/338 0/272 انحراف استاندارد

 Z 1/941 1/823آماره 

 0/003 0/001 (مقدار -p)معنی داری

 

و معنی داری بدست آمده، به علت اینکه معنی داری بدست آمده برای  ای اسمیرنوف یک نمونه -بر اساس نتایج جدول آزمون کولموگوروف

یعنی با . مورد تایید قرار نمی گیردتحقیق است لذا فرض نرمال بودن برای متغیرهای ( سطح معنی داری تحقیق) 09/0کمتر از  متغیرها

 . فرض نرمال بودن رد می شود( 09/0در سطح معنی داری )درصد اطمینان  59/0

شد برای بررسی فرضیه تحقیق از آزمون همبستگی ناپارامتری کندال و اسپیرمن ردبه علت اینکه فرض نرمال بودن برای متغیر های تحقیق 

 .برای تایید رابطه استفاده می شود

 .رابطه وجود دارد کرمان 2بين باورهاي مذهبی و سالمت سازمانی دبيران مدارس متوسطه اول ناحيه

 .رابطه وجود ندارد کرمان 2بین باورهای مذهبی و سالمت سازمانی دبیران مدارس متوسطه اول ناحیه:   

 .رابطه وجود دارد کرمان 2بین باورهای مذهبی و سالمت سازمانی دبیران مدارس متوسطه اول ناحیه:    

از ضرایب همبستگی کندال و  کرمان 2برای بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سالمت سازمانی دبیران مدارس متوسطه اول ناحیه

 .آمده است 1نتایج حاصل از این آزمون در جدول (. متغیرها کمی)اسپیرمن استفاده شد 

 

 کرمان 2ين باورهاي مذهبی و سالمت سازمانی دبيران مدارس متوسطه اول ناحيه ب ی کندال و اسپيرمنهمبستگ ریبض 9جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد (مقدار -p)معنی داری مقدار ضریب همبستگی  آماره همبستگی

 کندال

 اسپیرمن

 مستقیم دارد 212 <004/0** 493/0

 مستقیم دارد 212 <004/0** 229/0
 دار معنی 04/0در سطح**دار  معنی 09/0در سطح *

 

 09/0به علت اینکه معنی داری بدست آمده کمتر از بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی و معنی داری های بدست آمده از آنها،

است لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد می شود و فرض یک مورد پذیرش واقع می شود ( سطح معنی داری تحقیق)

است که نشان دهنده این است که بین باورهای  229/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  493/0ضریب همبستگی کندال برابر  نینهمچ

با توجه به مثبت بودن ضرایب آزمون . شدت رابطه چگونه است نوع و کرمان 2مذهبی و سالمت سازمانی دبیران مدارس متوسطه اول ناحیه

لذا فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد به این مفهوم که تغییرات در . و اسپیرمن این رابطه از نوع مستقیم یا افزایشی است های کندال
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سیر می کند، بدین معنی که اگر در جامعه به (افزایشی)موجب تغییرات در سالمت سازمانی است و به طرف مثبت  سطح باورهای مذهبی

سالمت سازمانی دبیران به  ورهای مذهبی را داشته باشیم انتظار داریم با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمنمیزان یک واحد افزایش با

 .آورده شده قابل تایید است 4افزایش پیدا کند و بالعکس، این مساله با توجه به نمودار پراکنش که در شکل  229/0میزان 

 

 

 
 سازمانیسالمت *باورهای مذهبیپراکندگی  .9-1نمودار 
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 گيريبحث و نتيجه

 
نتایج . شهر کرمان را مورد سنجش قرار داده است 2مطالعه حاضر رابطه بین باورهای مذهبی و سالمت سازمانی معلمان متوسطه ناحیه       

وهمچنین بین  .بدست آمده از آزمونهای اسپیرمن وجود رابطه معنادار و مستقیم بین باورهای مذهبی و سالمت سازمانی را نشان داد

باورهای دینی با مولفه یگانگی نهادی، نفوذمدیر، رعایت، حمایت منابع، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که منجر به رد فرض صفر 

-فرض صفر تایید میدر اینجا و نیز بین باورهای مذهبی و ساختدهی، روحیه وتاکید علمی رابطه مثبت ومعناداری وجود ندارد که  میگردد

، (4954)گردفرامرز، رسولی و سلطانی(4939)نوابخش و پوریوسفیبه دست آمده از تحقیقات ایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج نت . دشو

آهنچیان و ( 2005)حیدری ،(4959)واالو جمالی آرایی ، (4959)قاسمی و همکاران،(4959)یزدی، شریفی(4954)آبادی و رضاییزین

آهنچیان و ، (4954)همکاران، نصیری و (4933)ظهورپروندهو با تحقیقات و  .همخوانی دارد( 2044)، نادری(4939)منیدری

 . همخوانی ندارد  (4951)نوربخش

به عنوان فردی  معلممیان باورهای مذهبی شخص  یتنگاتنگ ارتباط مستقیم و،دهدتحقیق نشان میاین  جامععینی و همانگونه که نتایج     

ونقش او تحت عنوان هدایت کننده اسوه ای امین وبصیر در فرایند تعلیم وتربیت از یک که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را برعهده دارد

اورها ب این دست از انکار ناپذیربدیل ویت موضوع به واسطه نقش بییّاز طرفی اهمباشد،محرز میو سالمت مدرسه بعنوان یک سازمان طرف 

جب حمایت از منابع، مو چون یگانگی در سازمان، نفوذ مدیر وابعادی هم با در نظر گرفتن :بیان کننده آنست که های مختلف سازمانیردهدر 

مستدل آیات و روایات های زمانی که باورهای عمیق مذهبی بر پایه. گردد ترقی فردی و اجتماعی می قرار گرفتن در مسیر ایجاد انگیزه و

درهمه احوال در  گردد کهراسخ میی به ایمان منتجت قلبی ساخته و بناگردد،اسالم با رویکرد علمی و پژوهشی بر وارد دین مبین مستندو

که مد نظر نقصی بر بهبود سالمت سازمانی تواند تاثیر مستقیم و بیمی مقابل یگانه خالق بی همتا همواره در حال تسلیم ورضااست و

 این اصل اساسیبا در نظر گرفتن لذا؛. مبتنی بر نظام اسالمی به منظور هدایت آینده سازان جامعهفرایندی تعالی جویانه،.داشته باشداست،

 باید در نظر داشت که ،تعریف شده استاهداف عالیه و همه جانبه جوامع انسانی ورسیدن به اصلی پیشرفت آموزش و پرورش از ارکان :هک

 ومشکالت معایب راه گشای بسیاری ازمذهبی،بهرمندی از باورهای فاقد شک و تردیدو تثبیت شده  اصل با تعیین شده ایناهداف از پیش 

به لحاظ مباحث عمیق فلسفی و ایمان راسخ و قلبی ذکر شده با توجه به  طلبد،می از همین رو.ی پیرامون آن خواهد بودهامسائل و برنامه

از جامعه صحیح ت و درک سازمان که خود نماد پیشرف ست در بدو ورود افراد به سیستم والزم ا ؛باشتا حدودی اکتسابی میفقهی که 

همواره  ،وبی خبری در گرداب غفلت ،یبه لحاظ قرار گرفتن  نفس انسان و.تقادات مورد توجه جدی قرار گیرداین اعبه داشتن ایمان است، 

ادی و مختلف باورهای اعتق دانش مستخدمین درحول محور مسائل ومباحثگاهی و ت نسبت به افزایش سطح آالیّفعّ در طول دوران باید

-اینبرخورداری از  با ،مذهبی و اعتقادی هایافزایی در حوزهراهکارهای علمی و اثبات شده دانش وبرطبق .مذهبی اقدامات جدی بعمل آورد

و .جامعه هدیه نمودبه تبع سالمت سازمان را به  ی وسالمت فرد که به عنوان ضمن خدمت معرف همگانند،منظم های آموزشی دورهگونه 

ها  ازماندر س راساحت های تعلیم وتربیت ی همه  وتعمیق انواع و مراتب عقالنیت در رتقاءپرورش دیدگاه ا واین عوامل اثربخشی  موجبات

 .تبیین نمود
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 و مراجع منابع

 
با اثربخشی و سالمت سازمانی مدارس متوسطه  رابطه دانش مدیریتی مدیران،(4933)آهنچیان، محمدرضاو ظهورپرونده، وجیهه [4]

 .، پژوهشنامه تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنور، شماره هجدهمشهر مشهد

، پژوهشنامه علوم انسانی و رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران با سالمت سازمانی ،(4939)آهنچیان، محمدرضا ، منیدری، رمضانعلی [2]

 .  وازدهماجتماعی، سال چهارم، شماره د

 .مرکز انتشارات علمی: ، چاپ اول، کرمانسالمت سازمانی، فساد اداری و شایعه ،(4950)پورکیانی، مسعود و همکاران [9]

 .انتشارات دارالفکر: ، قمدین و روان،ترجمه مهدی قائینی، (.4919) جیمز، ویلیام [1]

 .امیری،چاپ اول، انتشارات عالمه طباطبایی، ترجمه نادر ساالرزاده صور ابتدایی حیات ،(4932)دورکیم، امیل [9]

گیری مذهبی و عمل به باورهای دینی با سازگاری مقایسه و بررسی رابطه جهت ،(4954)رسولی، رویا و سلطانی گردفرامرز،سمیه [9]

 .92،فصلنامه خانواده پژوهی، سال هشتم، شمارهزناشویی در طالب و دانشجویان

 .سمت: ، تهرانمدیریت مبانی سازمان و ،(4950)رضائیان، علی [3]

تدوین، آزمون و اصالح یک الگوی : سالمت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی، (4954)زین آبادی، حسن رضاو رضایی، مرادعلی [3]

 .2، شماره3های نوین تربیتی، دورهاندیشه .علی

، دانشگاه آزاد کرمان 4ناحیه بررسی رابطه باورهای مذهبی و شادمانی  مدیران آموزش و پرورش، (4959)شریفی یزدی، عزیزه [5]

 .اسالمی، دانشکده ادبیات

 .بنیاد پژوهشهای اسالمی: ، مشهدشیوه انتخاب مذهب ،(4934)صائب، عبدالحمید ترجمه حبیب روحانی  [40]

 .، چاپ اول، تهران، کویرمدیریت بر سازمانهای ناآرام، (4935)زادگان، محمدعباس [44]

های مدیریت ، بررسی تاثیر رهبری معنوی بر سالمت سازمانی، پژوهش(4959)مهتاجودزاده، . فردین، مرضیه. قاسمی، محمد [42]

 .499-499عمومی، شماره بیست و ششم، ص

 .نشر نی: ، تهرانانسان و ادیانترجمه مهران توکلی،  ،(4935)مالرب، مایکل [49]

، 54-52رستان جیرفت در سالهای ارتباطی مدیران و سالمت سازمانی مدارس متوسطه شهرابطه مهارت، (4950)محمدی، زهرا [41]

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات

 .، انتشارات صدراامدادهای غیبی، (4991)مطهری، مرتضی [49]
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