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چکیده:
زمینه :در محیط متالطم و متغیر امروزی ،یکی از وظایف سازمان ها ،کسب مزیت رقابتی است که این امر می تواند تحت تأثیر سبک
رهبری ،نوآوری سازمانی و بویژه شناخت آینده باشد .هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری معنوی با آینده پژوهی و
نوآوری سازمانی در اداره شیالت استان مازندران انجام شده است .روش ها :روش تحقیق ،همبستگی است و جامعه آماری تحقیق شامل
کلیه کارمندان اداره شیالت استان مازندران به تعداد  4500نفر در سال  1396بودند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای با حجم
 351بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید .جهت گردآوری داده ها از مقیاس های استاندارد آینده پژوهی پارسا و
همکاران( ،)1390نوآوری سازمانی آمید و همکاران ( ) 2002و رهبری معنوی فرای و همکاران ( )2005استفاده گردید .اعتبار
پرسشنامه ها با اعتبار محتوا و پایایی آن با آلفای کرونباخ بدست آمد .تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری کولموگروف
اسمیرنف ،رگرسیون و همبستگی پیرسون انجام شد .یافته ها :نتایج نشان داد  27.4درصد از واریانس نمره متغیرهای وابسته توسط
متغیر مستقل رهبری معنوی تبیین شده است .مقدار همبستگی رهبری معنوی با نوآوری سازمانی ( ،)R= 0/0562آینده پژوهی
( )R= 0/0853در  Sig >0/05تایید گردید .رابطه آینده پژوهی با نوآوری سازمانی ( ،)R= 0/0483در  Sig >0/05تایید گردید.
نتیجه گیری :رهبری معنوی با آینده پژوهی و نوآوری سازمانی کارکنان اداره شیالت استان مازندران رابطه مثبت و معناداری دارد.
واژگان کلیدی :رهبری معنوی ،آینده پژوهی ،نوآوری سازمان ،کارکنان
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مقدمه:
آینده پژوهی و شناخت آینده ی سازمان ها از ملزومات ساازمان
های هزاره ی سوم می باشد ،زیرا دوران نوینی در عرصه حیات
اجتماعی که به جامعه اطالعاتی مشهور است آغاز شاده ،قرنای
ممتاز و ویژه با امتیازات منحصر به فرد تغییر و تحوالت سریع و
سرعت تغییرات آنچنان سرسام آور است که دیگر نمی توان باا
روش های سنتی با آنها کنار آمد (گاوهری فار ،آ ر و مشابکی،
 .)1394به طوریکه موفقیت و پویایی در سازمان هاای اماروزی
در سایه مدیریت و شناخت آینده امکان پذیر می باشد.
ورود محصوالت فن آورانهی تازه به بازارهاا ،رقاابتی فراگیار در
حوزهی اقتصاد و فرهنگ را موجب گردیده و قطب های تازه ای
را در عرصه ی دانش و فنااوری پدیادار خواهناد شاد .علیارغم
فرصت های زیادی که با توسعه تکنولوژی به وجود آماده اسات،
عدم قطعیت در مورد توسعه آینده گسترش یافته است (جیانگ،
کلیر و پیلر )2017 ،1تردیدی نیست که جهان آینده جوالنگااه
تحوالت و ناپایداری ها است و تنها کسانی یارای ایساتادگی در
برابر تندباد رویدادها و حوادث را دارند که باه شایوه ای کانش
گرانه و پیش دستانه به پیشواز تغییر بشتابند و حتی خود عامل
و کنش گر تغییرهای دلخواه باشند.
ماندگاری و توسعه در جهان فرا رو نیازمند کشاف و شناساایی
پیش دستانه ی رویدادها و معماری جهان دلخواهی اسات کاه
می تواند زادگاه آرمان های یک سازمان یا ملت باشد .دساتیابی
به این توانمندی نیازمند چیرگی بر دانش راهبردی آیندهپژوهی
و کاربست آن در عرصهی عمل و رقابت های آینده است .حرکت
در این محیط ابهام و دودلی ،جز با رازگشاایی از رویادادهای در
حال شکل گیری ،امکان پذیر نخواهد بود.
بی سبب نیست که اینک دانش آیندهپژوهی عمده ترین مغزافزار
و دست افزار در قلمرو تصمیم ساازی و رقابات هاای گونااگون
است ،آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تالش هایی است که باا
استفاده از تجزیه و تحلیل منابع ،الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات،
به تجسم آینده هاای باالقوه و برناماه ریازی بارای آن هاا مای
پردازند .آینده پژوهی منعکس می کند که چگونه از دل تغییرات
یا تغییر نکردن امروز ،واقعیت فردا تولاد مای یاباد ( نصایرزاده،
فالح و تیمورزاده .)1394 ،
از طرفی در سازمان های هزاره سوم رهبران بایساتی باه عناوان
مشاورین عمل کنند تاا کارکناان بتوانناد تشاخین دهناد کاه
چگونه شغل آنها و اقدامات شان به تامین ارتباطاات منجار مای
شود.

بعالوه ارتباطات برای رهباران در نشاان دادن شافاف انتااارات
سازمان از کارکنان در رابطه با کارآنها و حاذف مواناع ارتبااطی
ضروری است (اسکرمرهون .)2012، 2با توجه باه اهمیات نقاش
رهبری در سازمان ها امروزی و مطالعات گسترده پیرامون آن ها
واژه معنویت در رهبری نیز در دهه اخیر توجه زیادی را به خود
جلب کرده اسات(گیبون  .)2000،3دانشامندان فراوانای دربااره
مفهوم معنویت در علم رهبری مطالعه کردهاند .اولین مساوولیت
رهبر توصایب و تبیاین واقعیات اسات و آخارین آن سازاس از
پیروان است که درمیان این دو رهبر باید خدمتگزار باشد و ایان
را تحت عنوان رهبری معناوی بیاان میشاود ،در واقاع نهتات
رهبری معنوی شامل الگوهای خادمتگزاری رهباری -مشاارکت
دادن کارکنان و توانمندساازی آناان اسات و بار اسااس فلسافه
رهبری خدمتگزار بنا نهاده شده است.
در واقع رهبران معنوی ایمان ،اشاتیا و نتاایج کارخودشاان را
بروز میدهند (بیشوپ و شول .)2015 ،4تووری رهبری معنوی
عبارت است از ارزشها ،نگرشها و رفتارهای که بارای انگیازش
درونی خود و دیگران به گونهای است که سابب بقاا معنویات و
رفاه سعادت فردی از طریق معنا ،هدفمندی و ایماان و امیادمی
گردد ،ایمان به امید حقیقت میبخشد افراد دارای ایمان و امیاد
از مقصودی که سمت آن در حال حرکت هستند و نحوه رسیدن
به آن در حال حرکت هساتند و نحاوه رسایدن باه آن بینشای
روشن دارند (تقی زاده و شکری)1393 ،
در ادامه با توجه به واقعیت امروزی کاه شاامل تغییار و تحاول
شتابان ،نوآوری و رقابت درمحیط سازمان ها و عدم قطعیات در
دنیای کنونی می باشد .بنابراین در این وضعیت ،سازمان ها باه
دنبال باال بردن ظرفیت رقابت پذیری خود هستند .از این رو به
دنبال مزیت رقابتی می باشند.
سازمان ها برای بقا درعرصه رقابت  ،به لحاظ مؤلفه هایی ،مانند
خالقیت ،نوآوری ملزم هستند (قربانی ،ابری قشال و اصاالحی،
 )1395نوآوری به عنوان فرآیند ارائه و به کارگیری ایاده هاای
جدید و نو در عمل تعریف می شود ( صالحی کرد آبادی ،رساا و
رضایی کلیدبری.)1395 ،
همچنین از آنجا که سبک رهبری در هر سازمان با توجه به نوع
سازمان و مسائل حاکم بر آن از سازمان های دیگر متمایز است،
تعیین سبک رهبری توانمندساز نوآوری در هر سازمان باه طاور
مجزا ضرورت می یابد (هانتر ،بادل آورس و ماامفورد.)2007 ،5
رهبران تاثیر شگرفی روی هدایت و سودمندی نوآوری در داخل
سازمان های خود دارند (نگویِن و محمِد .)2011.برای ناوآوری،
رهبری  ،شرایطی را باه وجاود مای آوردکاه تعهاد بیشاتری در
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فعالیت های تحقیق و توسعه برای آزمایش و یادگیری خالقانه و
نوآورانه ایجاد می کند.
در سازمان های متمرکز بر فن آوری ،مدل ساازی نقاش  ،درک
مشترکی از هدف واالتر در ایجاد نوآوری به عناوان الهاام بخاش
رهبران و پیروان شان به وجود مای آورد (وون کارو ،،نوناکاا و
رشتینر .) 2012 ، 6حال با وجود اهمیت وافر رهباری و رهباری
معنوی در سازمان ها و سرعت تغییرات که موجب مطرح شادن
مباحث مهمی چون آینده پژوهی و نوآوری سازمانی مای گاردد،
بنابراین بررسای رابطاه ی رهباری معناوی باا آیناده پژوهای و
نوآوری سازمانی اجتناب ناپذیر است ،زیرا واژگاانی چاون آیناده
پژوهی ،نه تنها در دیدگاه و تفکر شرقی غربی مورد اهمیت قرار
گرفته است بلکه از دیدگاه دین مباین اساالم نیاز تعاداد قابال
توجهی از احادیث و سخنان بزرگان به اهمیت آن در قالب هاای
مختلفی با عناوین " عاقبت اندیشی" و " آخرت گرایای" اشااره
دارد ( برومند ،داوری و اخوان .)1395 ،با توجه به اینکه بنادرت
در تحقیقات به بررسی همزمان رابطه رهبری معناوی باا آیناده
پژوهی و نوآوری سازمانی پرداخته شده است ،بنابراین تحقیقاتی
را که بتوان به نوعی مرتبط با پژوهش حاضر دانست عبارتناد از:
امیرخانی ،لطفای و درخشاان ( )1396پژوهشای تحات عناوان
بررسی رهبری معنوی و تاثیر آن بر ظرفیت نوآوری کارکنان باا
نقش میانجیگری توانمندسازی نوآوری (مورد مطالعه  :دانشاگاه
شهید بهشتی) انجام دادند ،نتایج پژوهش نشان می دهد که:
 )1رهبری معنوی از طریق توانمندسازی کارکناان بار ظرفیات
نوآوری سازمانی تاثیر معنادار و مثبتی دارد.
 )2رهبری معنوی بر ظرفیت نوآوری ساازمانی تااثیر معناادار و
مثبتی دارد،
 )3رهبری معناوی بار توانمندساازی کارکناان تااثیر معناادار و
مثبتی دارد.
 )4توانمندسازی کارکناان بار ظرفیات ناوآوری ساازمانی تااثیر
معنادار و مثبتی دارد.
 ) 5رهبری معنوی تاثیر معنادار و مثبتی بر فتا برای نوآوری در
سطح سازمان خواهد داشت.
 )6رهبری معنوی تاثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری در محصاول
در سطح سازمان خواهد داشت.
 )7رهبری معنوی تاثیر معنادار و مثبتی در ناوآوری فرآیناد در
سااطح سااازمان خواهااد داشاات .غفاااری و رسااتم نیااا ()1396
پژوهشی تحت عنوان الگوی اثرگذاری رهبری معنوی و انگیزش
مبتنی بر معنویت بر عملکرد سازمانی انجام دادند ،نتاایج نشاان
داد رهبری معنوی با انگیزش مبتنی بر معنویت رابطه مثبات و

معنااداری دارد و ایان دو متغیار بار رضاایت شاغلی و عملکارد
سازمانی نیز تاثیر گذار است.
کالته سیفری ،محمدی و قاسمی ( )1395پژوهشی تحت عنوان
تدوین مدل تاثیر توانمندی های آینده پژوهی در رابطه مهارت
های فردی مدیریت زمان و ایجاد خالقیت و نوآوری در سازمان
دراصحاب رسانه شبکه رادیو ورزش ایران انجاام دادناد ،نتاایج
پژوهش نشاان داد ،آیناده پژوهای مای تواناد بارای مادیران و
کارکنان شبکه رادیو ورزش جهت انجام برنامه ریزی های بهتار
به مناور بهبود مهارتهای فردی مدیریت زمان و ایجاد خالقیت
و نوآوری در سازمان و یافتن فرصات هاای مناساب رساانه ای
برای کارکنان شبکه رادیو ورزش تاثیر گذار باشد.
سمو ئل  ،سیاجیان و اوکتویا )2017( 7پژوهشای تحات عناوان
تاثیر رهبری و نوآوری بر عملکرد و اساتراتژی شارکت در هتال
های اندونزی انجام دادند و نتایج نشان داد که رهبری از طریاق
نوآوری چه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد تاثیر دارد
اما تاثیر آن بر استراتژی فقاط از طریاق ناوآوری معناادار باوده
است .سامسون )2016( 8پژوهشای باا عناوان رهباری ،رضاایت
شغلی و فرهنگ سازمانی انجام داد ،نتایج نشان نوع رهبری کاه
سازمان ها انتخاب می کنند تحت تااثیر عاواملی مانناد ویژگای
دموگرافیکی می باشد و نوع سبک رهباری باا رضاایت شاغلی و
فرهنگ سازمانی رابطه دارد.
زومیت زوان وآدکاکون )2014( 9پژوهشای تحات عناوان تااثیر
رهبری بر عملکرد سازمانی با میاانجی گاری ناوآوری ساازمانی
میان  419نفر از مدیران انجام دادند ،نتایج نشان داد سبک های
رهبری بر عملکرد ساازمانی تااثیر گاذار اسات و ایان تااثیر باا
میانجی گری نوآوری هم معنادار بوده است.
هیناونین و روتساالینین )2013( 10در پژوهشای تحات عناوان
بررسی آتی کلینیاک -روشای بارای تارویج یاادگیری آیناده و
تحریک آینده رادیکال به این نتایج دسات یافتناد ،مفهاوم آتای
کلینیک به معنای یک کارگاه آتی مشارکتی و اکتشاافی جهات
پژوهش های آینده جمعی برای مقابله با عدم قطعیت ،شناسایی
اختالالت و تولید نوآوری می باشد ،بنابراین آینده پژوهای یاک
ابزار امیدوار کننده برای ترویج یادگیری آتی جمعی ،باا تاکیاد
ویژه بر پیش بینی از آینده در سازمان می باشد و موجاب بهاره
برداری از خالقیت ها و نوآوری ها  ،ایده های جدید و راه حال
های عملی برای آینده می شود.
در یک جمع بندی از پژوهش های انجام شده می تاوان گفات،
به واسطه کمبود پژوهش هایی که تاثیر رهبری معنوی بر آینده
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پزوهی و نوآوری سازمانی بررسی کرده باشاد و از طرفای اغلاب
این پژوهش ها به صورت جداگانه این متغیرها را بررسای کارده
اند .لذا ،پژوهش حاضر سعی کرده است ،متغیرهاا را باه صاورت
تلفیقی بررسی کند.
همچنین پژوهش حاضار باه دلیال ماهیات کااربردی آن دارای
نتایج و یافتههایی خواهد بود کاه در حال مساائل و بکاارگیری
شیوه های رهبری در آینده پژوهی و نوآوری سازمان هاا و اداره
شیالت استان مازندران بسیار حائز اهمیت اسات و یافتاه هاای
تحقیق می تواند مدیران را در جهت اجرای بهتر اهاداف و حال
مشکالت یاری دهد و از آن جهت تدبیر سیاست هاا و یاا انجاام
اقدامات مقتتی استفاده کنند.
همچنین با توجه به اینکه نوع رهبری در ایجاد رفتار نوآورانه در
کارکنان تاثیر دارد و نوآوری سازمانی زمانی اتفا می افتاد کاه
سازمان تغییرات آینده را پیش بینی و در صادد تغییراتای ناو و
سازنده باشاد ،بناابراین انجاام پاژوهش حاضار در اداره شایالت
استان مازندران دارای اهمیت می باشد.
در این راستا پژوهش حاضر به این سوال پاسخ می دهد کاه آیاا
رهبری معنوی با آینده پژوهی و نوآوری سازمانی رابطه دارد؟ بر
این اساس مدل مفهومی پژوهش مطابق با شاکل شاماره  1مای
باشد.

شکل شماره  :1مدل مفهومی پژوهش

در این راستا سواالت فرعی پژوهش عبارتند از:

 آیا رهبری معنوی با آینده پژوهی رابطه دارد؟

 آیا رهبری معنوی با نوآوری سازمانی رابطه دارد؟
 آیا آینده پژوهی با نوآوری سازمانی رابطه دارد؟
روش پژوهش:
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از ناوع همبساتگی اسات و
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکناان اداره شایالت اساتان
مازندران به تعداد  4500نفر در سال  1396بودند که با استفاده
از فرمول کوکران نمونه ای با حجم  351بر اساس روش نمونه -

گیری تصادفی ساده انتخااب گردیاد .بارای بررسای متغیرهاای
پژوهش از ابزارهایی زیر استفاده گردید:
الف :پرسشنامه رهبری معنوی :این پرسشنامه توسط فرای،
ویدوسی و کدیلو ( )2005طراحی شده است  .که توسط رستگار
( )1390ترجمه شده است این پرسشنامه در  24گویه و با طیف
لیکرت 6 ،بعد از رهبری معنوی شامل چشم انداز ،نوع دوساتی،
ایمان به کار ،عتویت ،تعهد سازمانی و باازخورد را مای سانجد.
روایی محتوایی و پایایی با ضریب  0.92توساط عالماه ،شاعبانی
نفت چالی ،خزایی پول ،وریاج کااظمی و اماانی ( )1393ماورد
تایید قرار گرفت.
ب :پرسشنامه نوآوری ساازمانی :جهات سانجش ناوآوری
سااازمانی از پرسشاانامه اسااتاندارد آمیااد و همکاااران () 2002
استفاده گردید ،این پرسشنامه در  17گویه به بررسای ناوآوری
سازمانی می پردازد بطوریکه حداقل امتیاز ممکن  17و حاداکثر
 85می باشد ،نمره بین  17تاا  34ناوآوری ساازمانی ،ضاعیف
است ،نمره بین  34تا  51نوآوری سازمانی ،متوسط است و نمره
باالتر از  51نوآوری سازمانی ،قوی اسات ،روایای و پایاایی ایان
پرسشاانامه توسااط نیکنااامی  ،تقاای پااور ظهیاار ،دالور و مجلااج
( )1389در ایران مورد بررسی قرار گرفت.
ج :پرسشنامه آینده پژوهی :جهات سانجش تواناایی آیناده
پژوهاای کارکنااان ،از پرسشاانامه اسااتاندارد پااژوهش پارسااا و
همکاران ( )1390استفاده گردید این ابزار دارای چهار زیر مولفه
ی درک مفهااومی (  7گویااه) ،توانااایی محاساابات ( 14گویااه)،
روحیه آینده نگری (  10گویه ) و روش شناسی ( 12گویه ) می
باشد روایی محتاوایی و پایاایی باا ضاریب  0.89توساط پارساا،
کشاورزی و دهقان ( )1390مورد تایید قرار گرفت.
در پژوهش حاضر ،روایای پرسشانامه هاا باا اساتفاده از روایای
محتوایی و ناار اسااتید وخبرگاان مربوطاه و پایاایی آن هاا باا
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری معنوی،
 0.91گرایش به نوآوری ساازمانی  0.86و آیناده پژوهای 0.85
محاسبه گردیاد .بارای تجزیاه و تحلیال داده هاا از نارم افازار
 SPSS 21و روش آمار توصیفی و آمار استنباطی ( آزمون K-
 ،Sرگرسیون و همبستگی پیرسون ) استفاده گردید.
یافته های پژوهش:
یافته های توصیفی:
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از آن است در نموناه
آماااری مااورد بررساای  71.51درصااد از پاسااخدهندگان ماارد و
 28.49درصد زن میباشند .همچناین اکثریات پاساخدهندگان
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برابر  41.25درصد ،باین  36تاا  40ساال سان ،سازس 31.35
درصد دارای  31سال تا  35سال 15.66 ،درصد دارای  46ساال
و بیشتر و 11.74درصد دارای 30سال سان و کمتار باوده اناد.
 75.22درصد از پاسخدهندگان متأهال و  24.78درصاد مجارد
میباشند.
اکثریت پاسخدهندگان برابار  83.19درصاد ،دارای تحصایالت
لیسانس و  13.96درصد دارای تحصیالت فو لیسانس هساتند،
تنها  2.85دارای تحصیالت دکتری باوده اناد 43.30 .درصاد از
پاسخ دهندگان ،بین  6تا  10سال سابقه کاری  21.65 ،درصاد

دارای سابقه کاری 11تا 15ساال  21.36 ،درصاد دارای ساابقه
کاری 16ساال و بیشاتر و تنهاا  13.69درصاد دارای ساابقه ی
کاری  5سال و کمتر بوده اند.
یافته های استنباطی:
 -آزمون نرمال بودن توزیع دادهها

جدول  :1نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
متغیرهای پژوهش

سطح معناداری

نتیجه آزمون

رهبری معنوی

0/162

نرمال

آینده پژوهی

0/168

نرمال

نوآوری سازمان

0/148

نرمال

مطااابق جاادول 1؛ چااون در سااطح اطمینااان  %95و
خطای اندازه گیاری  ،  =0/05ساطح معنااداری بارای هماه
متغیرها  Sig>0/05محاسبه شده است ،لاذا دادههاا از توزیاع
نرمال پیروی میکنند و جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده-
ها ،استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک مجاز است.

سوال اصلی پژوهش :آیاا رهباری معناوی باا آیناده
پژوهی و نوآوری سازمانی رابطه دارد؟
برای بررسای ساوال ماورد ناار ،از آزماون رگرسایون
استفاده شده است که نتاایج آن در جادول  2و  3ارائاه شاده
است.

 بررسی سوالهای پژوهشجدول:2ضریب همبستگی بین رهبری معنوی با آینده پژوهی و نوآوری سازمانی
R
0/524

مجذور R

ضریب همبستگی تعدیل شده

برآورد خطای استاندارد

0/274

0/359

0/43272

جدول :3آنالیز واریانس ضریب همبستگی بین رهبری معنوی با آینده پژوهی و نوآوری سازمانی
سطح معنی داری

آماره آزمونF

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

مدل

0/000

7/542

4/812
726/3565

1
18
19

5/432
1/301
6/733

رگرسیون
باقی مانده
جمع

مطابق جدول 2و3؛ با توجه به اینکه ساطح معنااداری
آماااره  ، Fکااوچکتر از  ،)Sig =0/000( 0/05محاساابه شااده،
حاکی از اعتبار مدل رگرسیون مورد نار اسات .مطاابق یافتاه
این جدول؛ چون در سطح اطمینان  %95و خطای اندازهگیری
  =0/05سطح معناداری برای همه متغیرها (رهبری معنوی،
آینده پژوهی و نوآوری ساازمانی)  Sig>0/05محاسابه شاده
است ،بنابراین با  95درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت کاه

رهبری معنوی باا آیناده پژوهای و ناوآوری ساازمانی در اداره
شیالت استان مازندران رابطه معناداری دارد.
برای بررسای ساواالت فرعای پاژوهش ،از آزماون همبساتگی
پیرسون استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر می باشد
بررسی سوال اول پژوهش :آیا رهباری معناوی باا آیناده
پژوهی رابطه دارد؟
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جدول :5بررسی رابطه رهبری معنوی با آینده پژوهی
تعداد

ضریب همبستگی

میانگین

مقدار احتمال

سطح معنی داری

351

0/0857

4/32

0/000

0/05

مطابق جدول 5؛ مقدار ضریب همبساتگی رهباری معناوی باا
آینده پژوهی در اداره شیالت استان مازندران معاادل 0/0857
محاسبهشده است و مقدار احتمال بهدستآمده ،کمتر از سطح
معناایداری  0/05میباشااد ،لااذا در سااطح معناایداری ،0/05

رهبری معنوی با آینده پژوهی در اداره شیالت استان مازندران
رابطه مثبت و معناداری دارد.

بررسی سوال دوم پژوهش :آیا رهبری معنوی با نوآوری سازمان رابطه دارد؟
جدول :4بررسی رابطه رهبری معنوی با نوآوری سازمانی
تعداد

ضریب همبستگی

میانگین

مقدار احتمال

سطح معنی داری

351

0/0562

4/12

0/000

0/05

مطابق جدول 4؛  ،مقدار ضریب همبستگی بین رهبری معنوی
با ناوآوری ساازمان در اداره شایالت اساتان مازنادران معاادل
 0/0562محاسبهشااده اساات و مقاادار احتمااال بهدسااتآمده،

کمتاار از سااطح معناایداری  .0/05لااذا در سااطح معناایداری
 ،0/05رهبری معنوی با نوآوری سازمان در اداره شیالت استان
مازندران رابطه ی مثبت و معناداری دارد.

بررسی سوال سوم پژوهش :آیا آینده پژوهی با نوآوری سازمانی رابطه دارد؟
جدول :6بررسی رابطه آینده پژوهی با نوآوری سازمانی
تعداد

ضریب همبستگی

میانگین

مقدار احتمال

سطح معنی داری

351

0/0483

4/21

0/000

0/05

مطابق جدول 6؛ مقدار ضریب همبستگی بین آینده پژوهای
با نوآوری سازمانی در اداره شیالت اساتان مازنادران معاادل
 0/0483محاسبهشده است و مقادار احتماال بهدساتآمده،
کمتر از ساطح معنایداری  0/05مای باشاد ،لاذا در ساطح
معنیداری  ،0/05آینده پژوهی با ناوآوری ساازمانی در اداره
شیالت استان مازندران رابطه مثبت و معناداری دارد.
بحث و نتیجه گیری:
آینده پژوهی در پی آن است تا با بهره گیری از تحلیل وضعیت
موجاود ،شناساایی ساازوکارهای تغییار و تعریاف ساناریوهای
مختلف ،توسعه و بهبود را در آینده های محتمل و ممکن پیش

بینی کند .ما می خواهیم با استفاده از داناش آیناده پژوهای،
تصمیمات بهتری را اتخا نمود و قادر به اثرگذاری بیشتری بر
آینده باشیم ،جهت اثر گذاری بر آینده بایستی قادر باشیم تا از
محیط پیرامون دانش روز را کسب و به کار ببریم و دسات باه
اقداماتی بزنیم که منجر به مزیت رقابتی برای سازمان گردد.
بنابراین در راستای تحقق آینده پژوهی ،واژگانی چاون سابک
رهبری و نوآوری سازمانی مطرح می گردد که الزماه ساازمان
های هزاره سوم می باشد.
در این پژوهش به بررسای رابطاه باین ایان متغیرهاا در اداره
شیالت استان مازندران پرداختیم و نتاایج پاژوهش نشاان داد
رهباری معنااوی باا نااوآوری ساازمان در اداره شاایالت اسااتان
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مازندران رابطاه دارد ،ایان نتاایج در راساتای نتاایج پاژوهش
امیرخانی ،لطفای و درخشاان ( )1396کاه نشاان دادناد باین
رهبااری معنااوی و نااوآوری سااازمانی رابطااه وجااود دارد ،ماای
باشدف همچنین به نوعی در راساتای نتاایج پاژوهش زومیات
زوان وآدکاکون ( )2014نیز می باشند که نشان دادناد سابک
رهبااری باار عملکاارد و نااوآوری سااازمانی تاااثیر گااذار اساات،
همچنین نتایج تجزیاه و تحلیال داده هاا نشاان داد ،رهباری
معنوی با آینده پژوهی در اداره شیالت استان مازندران رابطاه
دارد ،این نتیجه به نوعی در راستای نتاایج پاژوهش غفااری و
رستم نیا ( )1396می باشاد کاه نشاان داد کاه باین رهباری
معنوی و متغیرهای دیگر پاژوهش رابطاه معنای داری وجاود
دارد ،و در پااژوهش هااای خااارش از کشااور نیااز بااه نااوعی در
راستای پژوهش سامسون ( )2016می باشد و همچنین نتاایج
حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود رابطه مثبت و
معناداری بین آینده پژوهی و نوآوری سازمانی در اداره شیالت
استان مازندران می باشد که در راستای نتایج کالتاه سایفری،
محمدی و قاسمی ( )1395می باشد.
آزمون رگرسیون در فرضیه اصلی نیاز نشاان داد کاه رهباری
معنوی با آینده پژوهی و ناوآوری ساازمانی ارتباا معنااداری
دارد که نتیجه بدست امده در راستای نتایج پژوهش ساموئل ،
سیاجیان و اوکتویا ( )2017می باشد.
با توجه به نتایج فو و رابطه مثبت رهبری معناوی باا آیناده
پژوهی و نوآوری سازمانی ،بایستی موضوع رهباری معناوی در
سازمان های امروزی مورد توجه قرار گیرد ،از آنجاییکه مولفاه
های رهبری معنوی شامل چشم انداز ،نوع دوستی ،ایماان باه
کار ،عتویت ،تعهاد ساازمانی و باازخورد مای باشاد ،بناابراین
بکارگیری رهبری معنوی در سازمان منو به در ناار گارفتن
این مولفه ها می باشند و با توجه باه تااثیر رهباری معناوی و
مولفه های آن بر نوآوری سازمانی و آینده پژوهی ،پیشنهاد می
گردد ،مدیران ادراه شیالت استان مازندران چشم انداز روشنی
برای سازمان ترسیم نمایناد و در جلساات و گردهماایی هاا و
امثال آن به اطالع کارکنان برسانند.
مدیران بایستی خود به عنوان الگویی برای کارکنان در تعلق و
ایمان به کار در ساازمان باشاند و باا رعایات ناوع دوساتی در
سازمان و مشارکت کارکنان در تصمیم گیاری هاا باه فراگیار
شدن این مهم بزردازند و نکته ی مهم دیگری که مدیران بایاد
بدان توجه ویژه داشته باشاند ایان اسات کاه عاالوه بار اخاذ

بازخورد از کارکنان ،به صورت دوره ای باازخوردی از عملکارد
سازمان به کارکنان نیز ارائه دهند.
همچنین از سازمان ها و بویژه اداره شایالت اساتان مازنادران
انتاار می رود که ضمن رشد علم و داناش و زمیناه ناوآوری و
خالقیت در کارکنان  ،نیروهاای متخصصای تربیات کناد کاه
توانایی برنامه ریزی و پیش بینای آیناده را داشاته باشاند تاا
بتوانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند در این راستا بایستی،
با اجرای کنفارانس هاا و نشسات هاای علمای باه موضاوعات
پراهمیت رهبری معناوی ،ناوآوری ساازمانی و آیناده پژوهای
بزردازند و اهمیت آن برای سایر کارمندان تشریح گردد.
همچنین با توجاه باه اینکاه رابطاه آیناده پژوهای و ناوآوری
سازمانی نیز یکی دیگر از مطالعاتی باوده کاه در ایان پاژوهش
انجام شد ،بنابراین پیشنهاد می گردد ،که اگر ساازمان هاا باه
گسترش و ایجاد تفکر آینده پژوهی در سازمان های خود توجه
کافی مبذول دارند و اگر کارکنانی در اختیار داشته باشند کاه
به نقش با اهمیت آینده پژوهی در تمامی سطوح سازمانی پای
برده باشند می توانند دست به ناوآوری زده ،بناابراین ساازمان
شیالت بایستی با کشف فرصت های آینده به تعیاین اولویات
های سرمایه گذاری در فعالیات هاای آیناده نگاری و ناوآوری
بزردازد.
همچنین با توجه به محیط متغیار و رقاابتی اماروز و اهمیات
نوآوری در سازمان ها ،در سازمان جهت تشویق جاو ناوآوری،
قابلیت ارائه طرح های نوآوری درفرم ارزشیابی ساالنه کارکنان
درش گردد و مدیران توجه نمایند کاه باا تفاوی اختیاار باه
کارکنان و شانیدن ایاده هاای نوآوراناه ی آن هاا ،مشاارکت
کارکنان را بیشتر خواهند نمود.
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