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 چکیده

 زیادی تمایل کوشش و تالش به کارکنان کار، در معنویت آوردن وجودبه با است، هاسازمان دنیای که امروز دنیای در: هدف

 رهبری سبک هایمولفه بررسی نقش هدف با تحقیق این لذا؛ شوندمی عجین آن مأموریت و سازمان اهداف با بیشتر و دارند

 . شد انجام کرمانشاه استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان کار در معنویت بر اصیل

 استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان تمامی را تحقیق آماری جامعه .بود پیمایشی ـ توصیفی تحقیق روش :شناسیروش 

 تصادفی صورت به و نفر 163 تعداد به مورگان و کرجسی جدول براساس آماری مونهه بودند که نداد تشکیل( نفر 228) کرمانشاه

 و میلیمن کار در معنویت و( 2007) آولیو اصیل رهبری استاندارد پرسشنامه از ها،داده گردآوری جهت. شد تعیین ایخوشه ـ

 برای. گرفت قرار تایید و سنجش مورد ،هاپرسشنامه واگرایی و همگرایی روایی و ترکیبی پایایی .شد استفاده ،(2003) همکاران

 .شد استفادهپی ال اس  افزار نرم وسیله به مسیر تحلیل و ساختاری معادالت مدل از ها،داده تحلیل و تجزیه

 در رابطه شفافیت و متوازن پردازش خودآگاهی، ،خالقیا جنبه هایمؤلفه مسیر که بود آن از حاکی تحقیق هاییافته :هایافته

 .هستند گذار تاثیر کارکنان کار در معنویت بر ، 54/7 و 00/2 ، 33/3 ، 20/2 معناداری ضریب با ترتیب به کار

 شفافیت مؤلفه خصوصاً ،اصیل رهبری به کار در معنویت ایجاد برای اهم طوربه باید جوانان و ورزش ادارات مدیران :گیرینتیجه

 عملکرد بهبود و پیشرفت موجبات و باشند کاری امن فضای در کارکنان شکوفایی شاهد تا باشند، داشته توجه ویژه آن ایرابطه

 .کنند فراهم را سازمان

 .جوانان و ورزش ادارات ای،رابطه شفافیت کار، در معنویت اصیل، رهبری :کلیدی هایواژه

 E - mail: hossenimaryam11@yahoo.com 09167465905 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه 

 پرورش و بهبود در ای هجامع هر شکوفایی و است انسانی منابع کل جامعه، نهایت در و هاسازمان در وری بهره عامل ترینمهم

 پرورش به را خاصی توجه انسانی، منابع و رفتاری متخصصان یاری با هاسازمان که است سبب است. بدین نهفته آن انسانی منابع

 در کنونی هایهستند. سازمان سازمان درون از انسانی سرمایه توسعه درصدد هاسازمان مدیرانو  دارندمی مبذول کارکنان

 مفاهیمیورود  .دباشن گوپاسخ کارکنان معنوی و روانی اجتماعی، زیستی، نیازهای به کامل به طور که بود خواهند موفق صورتی

 همبستگی کار، در معناجویی مالحظه، مهربانی، بخشش، اعتماد، رادمردی، وجدان، درستکاری، خدا، به باور حقیقت، اخالق، چون

 ظهور از حکایت همه سازمان، و مدیریت حوزه در جدید هایپژوهش به دوستی نوع و صلح حس کارکنان، تشویق همکاران، با

(. از اوخر قرن بیستم، محققان و اندیشمندان مدیریت 2000 ،1جدیدی به عنوان معنویت در کار دارند )اشمس و دوچن پارادایم

های فروانی مقاالت و کتاب ها،کارگاه ها،افزایش همایش ها،این سالبه موضوع معنویت در سازمان توجه کردند، به طوری که در 

 افرادی میان در متقابل اعتماد و ارتباط از تجربه کار یک در معنویت (.1387 ،زاهدی و پناهیشود )در این زمینه مشاهده می

 یک ایجاد به منجر ،شده ایجاد فردی حسن نیت و بینیخوش وسیله به و کنندمی مشارکت کاری فرایند در یک که است

 به رفتار معنی به کار، در معنویت(. 2005 ،و همکاران 2شود)مارکوسمی کلی عملکرد افزایش و سازمانی انگیزشی فرهنگ

 برقرار وی کار و فرد بین روحی همبستگی نوعی و کند رعایت ابعاد تمام در را کار استانداردهای ،دارد سعی فرد که است طریقی

 احساس کار، در دیگران کنترل بدون و جوش خود تالش همکاران، و سازمان با صداقت حس از سازمان در که کارکنانی. شودمی

 کوششی را آن و دانندمی زندگی غایی هدف را کار ایگونه به برخوردارند، رجوع ارباب و کارکنان با باال همبستگی و همدلی

 شدن پیدا برای کوششی را معنویت تر،جامع تعریف یک در. کنندمی تلقی است معنویت همان که درونی نیاز ارضای برای

 معنویت (.1388 ،)ناصحی فر است کلیت این فراسوی و درون که انددانسته خدا و طبیعی محیط دیگران، خود، به حساسیت

 و معنا کند،می ارضاء را آنان کارشان هستند، انرژی با و پرحرارت کارشان در که است کارکنانی تجربه کننده توصیف ،کار در

 و3از دیدگاه میلیمن (.1388 ناصحی فر، ) دارند همکارانشان با اثربخشی ارتباط احساس و کنندمی درك کارشان در را هدف

مفهوم عمیقی  کارکنانی که در کارشان احساس معنا و :4معنادار کار الف(: معنویت در کار دارای سه بعد است(، 2003همکاران )

کنند و آنان در آن فعالیت از نیروی روحی و روانی سرمایه گذاری می ارزش قایلند. ،که به آن اشتغال دارند یفعالیت برای دارند،

لذت بردن از  ،یی همچونهاشاخص. این بعد با کنندپیوند و همبستگی شخصی را تجربه می در نتیجه اشتغال در آن فعالیت،

در محیط کار مبنی بر : همبستگی 5احساس همبستگی ب(شود. یم هکار؛ انرژی گرفتن از کار و درك معنی و مفهوم کار شناخت

 .که بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارددانند و اینکه افراد یکدیگر را در پیوند با هم می این باور است

د و هدف مشترك بین کارکنان ن بعد شامل: احساس پیوند با همکاران؛ پشتیبانی کارکنان از یکدیگر و حس مقصوی ایهاشاخص

 ماموریت های فردی کارکنان با رسالت،وی از هم سویی بین ارزشقاین بعد بیانگر تجربه یک حس  :6هاسویی ارزشهم ج(است. 

پیوند کارکنان با اهداف سازمان نسبت به کارکنان و نیازهای آنان است  های این بعد شامل :. شاخصهای سازمان استو ارزش

تری نسبت به انجام یشبنسبت به سازمان وفادارتر هستند و تعهد  ،کنند(. کارکنانی که معنویت در کار را تجربه می2012 ،7)رگو

                                                           
1. Ashmos and Duchon 

2  . Marques 

3. Milliman 

4. Meaningful Work 

5  . Sense of Community 

6  . Convergence of Values 

7. Rego 
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های معنوی کارکنان در سازمان، تقویت تجربه ،کندبیان می (2010) 2(. همچنین کاراکاس2005 ،1)ریو دارند خودوظایف 

ین منافع فردی، پیوندی محکم بین کارکنان و سازمان تأمدهد. دیدگاه معنوی با یمشان را افزایش عملکرد و بازدهی سازمانی

از این رو بسیاری  (.2010کاراکاس، ) دهدیمیجه انگیزه، کار تیمی و تعهد نسبت به اهداف سازمان را افزایش درنتکند؛ ایجاد می

های کاری معنوی و یطمحخلق  ،معتقدند چراکههای کاری هستند، یطمحاز مدیران اجرایی به دنبال گسترش نقش معنویت در 

مستقیمی بر موفقیت شرکت  تأثیرشود. محیط کار معنوی یمبرد برای کارکنان و سازمان  ـ انسانی، موجب ایجاد موقعیت برد

)کلود و  دشویمی و خالقیت و کاهش جایجایی کارکنان، استرس، خستگی و غیبت از کار وربهرهیش موجب افزا چراکه ؛دارد

 جهت و دستیابی به اهداف سازمان تالش وری، بهرهدر موفقیت درکار، معنویت افزون روز اهمیت به توجه با (.2003 ،3زمور

توانند درکارکنان نفوذ نموده و در افزایش برخی از رهبران میاز طرفی  رسد. می نظر به الزم کارکنان در معنویت میزان افزایش

ای ها و اهداف کارکنان نفوذ کنند و تاثیر فوق العادهارزش توانند در باورها،رهبران می. در واقع میزان معنویت آنان موثر باشند

 (. 2010 ،4 تیلور و الدکین) است کار در معنویت میزان رفتن باال در مهم عوامل جمله از رهبری که سبک در آنان بر جای گذارند

 وجود معناداری و مثبت رابطه ،اثربخش رهبری و رهبری هایشیوه معنوی، هایارزش بین که است داده نشان زیادی مطالعات

ایجاد انگیزش معنوی منجر به  راستی، صداقت و خالقیت، لهام بخشی،اهایی چون طور کلی یک رهبر با داشتن ویژگی . بهدارد

ای در صورتی که توسط رهبران سازمان شروع شود و به گونه معنویت در محیط کار .(1393 گل پرور،) شوددر کارکنان می

های از این رو از میان سبک.  (1393 میر محمدی و رحیمیان،پیامدهای مثبت بسیاری خواهد داشت ) ،موفقیت آمیز اجرا گردد

 را انتخاب کردیم. رهبری اصیلرهبری  ترین رویکرد رهبری، تحت عنوانکاربردی و ترینجدیدترین، جامعمختلف رهبری ما 

 کار اصلی چارچوب توسعه و گردید مطرح پرورش و آموزش و شناسی جامعه رشته در 1990 سال در اولین بار برای اصیل

 در که است رهبری رفتار الگوی یک اصیل رهبری واقع در(. 2010 تیلور، و )الدکین گردید تقبل گالوپ رهبری موسسه توسط

 متعادل پردازش اخالقی، هایسازی دیدگاهنهادینه آگاهی، خود باعث تا گرفته کار به اخالقی و روانشناختی مثبت هایدیدگاه آن

 سبک (. در2014 همکاران، و 5آماندا( شودمی کارکنان و رهبران میان کاری رابطه سازیشفاف باعث و اطالعات طرفانهبی و

 و 6آمینو( اطمینان قابل و صادق مهربان، و مندعالقه هاآن به شدت به رهبرانشان که کنندمی تصور کنانکار ،اصیل رهبری

 اهمیت جامعه و سازمان کارمندان، بیشتر خیریت به و پایبند هستند اصولی به گیرندهتصمیم عنوان به و (2014 همکاران،

ترین خودآگاهی: خودآگاهی مهم( 1 :است شده تشکیل بعد چهار از اصیل رهبری (. ساختار2014 همکاران، و 7آنانا( دهندمی

 است و به درك نقاط قوت و ضعف فردی و چگونگی ارتباط با دنیای پیرامون شخص اشاره دارد اصیل عنصر و سنگ بنای رهبری

 هادیدگاه زا است. رهبران گیریتصمیم از قبل اطالعات تحلیل و تجزیه متعادل: شامل پردازش (2(. 2012 ،8)دیددامس و چنگ

جنبه درونی اخالق: ( 3(. 2014 همکاران، و اوماندا( کشندمی چالش به را موجود هایموقعیت و شوندمی جویا دیگران نظرات و

که مبتنی بر فشارهای بیرونی و به رفتارهایی اشاره دارد که بیشتر از آن است های درونی اخالق، جنبهاصیل سومین جزء رهبری

و  9شود )پیترسونها و معیارهای اخالقی درونی شده در فرد هدایت مییله ارزشوسبههمکاران، سازمان و اجتماع باشد،  ازجمله

دهد تا چه حد رهبر به تقویت یک ارتباط باز و شفاف با دیگران برای فراهم نشان می ای:شفافیت رابطه( 4 (.2012 همکاران،

پردازد. یکی از شرایط ضروری برای داشتن شفافیت یمها در آینده نزدیک ها، نظرات و چالشیدهایری از گبهرهساختن فرصت 

                                                           
1. Reave 

2  . Karakas 

3  . Claude and Zamor 

4  . Ladkin and  Taylor 

5  . Amanda  

6  . Arménio  

7.  Anna  

8. Diddams and Chang 

9. Peterson  
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های مثبت در تقویت نگرش اصیلرهبری (. 2010 ،1)فارمانزیکاستی زندگی هاجنبهدر روابط، عملکرد یکپارچه فرد در تمام 

یر شدن در کار و اشتیاق به کار، بهبود عملکرد فردی و سازمانی، حس امنیت و رضایت شغلی درگتعهد،  ازجملهکاری پیروان 

است  مؤثریری آن در تحقق اهداف سازمان بسیار کارگبهو  استعدادهادر کشف  اصیلنقش بسزایی دارد. همچنین رهبری 

ی خودآگاهآن رهبران و پیروان به کسب  موجب بهکه  است مداومیک فرایند  ،شامل اصیل (. توسعه رهبری2010یک، )فارمانز

حسینی و زردشتیان  وهشژپ هتوان بمی (. در این زمینه2005 ،2)اوایلو پردازندیمو ایجاد در روابط باز، شفاف و همراه با اعتماد 

بررسی اثر سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار با مالحظه نقش میانجی سرمایه روانشناختی در  اشاره کرد که با(، 1395)

رهبری اصیل به صورت مستقیم روی معنویت در کار  که به این نتیجه رسیدند و جوانان غرب ایران کارکنان ادارات کل ورزش

قدیمی و اسماعیلی  .داردکارکنان تاثیر معنویت در کار ی بر متغیر سرمایه روانشناخت به صورت غیر مستقیم و از طریق ان وکارکن

 هدیدگا از کار محیط در معنویت و مدیران آفرین تحول رهبری بین رابطه بررسی( که در پژوهش خود به 1394)

 معنویت و آفرین تحول رهبری هایمولفه از یک هر بین معناداری رابطه ،پرداختند که به این نتیجه رسیدندمعلمان 

بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با معنویت در (، در پژوهش خود به 1394فخاری واحد ) .دارد وجود کار محیط در

بین سبک رهبری خدمتگزار با معنویت در محیط کار و کار تیمی رابطه  ،که به این نتیجه رسید پرداختمحیط کار و کار تیمی 

 سازمانی هویّت یابی بر اصیل رهبری (،  در پژوهش خود به بررسی تأثیر1394آبادی )جالل  لطفیمثبت و معناداری وجود دارد. 

 نصیری ولیک بنی و یابی سازمانی تاثیر گذار است.های رهبری اصیل بر هویتکلیه مولفه ،به این نتیجه دست یافت که پرداخت

فرسودگی شغلی، به این نتیجه رسیدند که رهبری در مقاله تحلیل روابط رهبری اخالقی، معنویت در کار و  (1392همکاران )

بررسی نقش سبک رهبری خدمتگزار مدیران در معنویت (، به 1392) شفیعرابطه معنا داری در معنویت در کار دارد.  ،اخالقی

ن رهبری ها نشان داد که بینتایج تحلیل داده .پرداخت در کار و تعهد سازمانی معلمان مدارس راهنمائی دخترانه شهر تهران

خدمتگزار و تعهد سازمانی، رهبری خدمتگزار و معنویت در کار و معنویت در کار با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود 

 و کار درمحیط معنویت گزار، خدمت رهبری میان روابط علّی (، درپژوهش خود با عنوان الگوی1392) قالوندی و همکاران .دارد

کار دارد.  محیط در و معنا داری روی معنویتمستقیم، مثبت  اثر ،گزارخدمت رهبریاجتماعی به این نتیجه رسیدند که  سرمایه

کار مثبت و معنادار  محیط در معنویت گرییمیانج با سرمایه اجتماعی روی گزار خدمت رهبری مستقیم غیر همچنین اثر

اخالق معنوی کار  و اصیل رهبری بین رابطه در ماکیاولیسم (، در تحقیقی به بررسی نقش2014و همکاران ) 3سندجایااست. 

ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد، اما ماکیاولیسم  ،بین رهبری اصیل و اخالق معنوی کار داختند. نتایج تحقیق نشان داد کهپر

به عنوان متغیر میانجی، تعدیل گر مناسبی برای ارتباط غیر مستقیم بین رهبری اصیل و اخالق معنوی نبوده است و باعث 

ران آموزشی ( در پژوهشی با عنوان معنویت در کار و اثربخشی رهبری در بین مدی2009) 4کانسان. تضعیف این رابطه شده است

ارتقاء و اثربخشی  در مالزی به این نتیجه دست یافت که معنویت در کار به عنوان یک عامل کمک کننده نقش مهمی را در

تواند اثربخش باشد که شرایط یمرهبری در صورتی  ،عقیده دارند (2012) و همکاران 5بیندلیش کند، اشاره کرد.رهبری ایفا می

اما در عین حال،  ،اهم باشد و دو مفهوم رهبری و معنویت اگرچه دو مفهوم مستقل از یکدیگر هستندمعنوی کاملی در سازمان فر

های خود نشان در پژوهش ،(2012) 7( و بیل2011) 6همچنین مک کی .است مطالعه رهبری بدون معنویت یک مطالعه ناکافی

تواند بر کاهش فرسودگی شغلی و سالمت روان یمگردد و در عین حال یل میهسعنویت از طریق رهبری در سازمان تم ،دادند

                                                           
1.  Furmanczyk 

2  . Avolio  

3.  Sendjaya 

4.  Kanesan 

5  . Bindlish 

6  . Mckee 

7  . Bell 
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 این کارایی بهبود و هستند کشور ورزشی امور گردانندگان و متولیان از یکی جوانان، و ورزش ادارات. یرگذار باشدتأثکارکنان 

با توجه به اهمیت از این رو  .داشت خواهد سزایی به تاثیر کشور، همگانی همچنین و قهرمانی ورزش توسعة روند در هاسازمان

الزم به نظر و انجام تحقیقات علمی در این زمینه تالش جهت افزایش معنویت در کارکنان  ها،روز افزون معنویت در سازمان

 تواندمی معنویت افزایش هستند، مدیریت به متکی که است سازمان از هاییفعالیت پیشرفت محور معنویت که آنجا . ازرسدمی

 مدیریت و رهبری رو، این از. کند ایفا بسزا نقشی ،سازمان هایبخش همه بر مدیریت اعمال و اهداف ها،نیت گذاری تاثیر در

 کنترل با همراه پذیری مسئولیت و هاآن انگیزش کردن کیفیت مادی کارکنان، معنوی و روحی ابعاد حذف یعنی معنویت منهای

 ضرورت به توجه با کند. از این رومی کسب کمتری موفقیت و شد خواهد بیشتری هایهزینه متحمل سازمان نتیجه در بیرونی،

 جوانان و ورزش ادارات کارکنان بر پژوهش این در تواند در آن داشته باشد،موضوع معنویت در کار و تاثیری که رهبری می

اصیل بر معنویت در کار کارکنان  های رهبریمولفه آیا که مسئله بپردازیم این بررسی به تا ایمشده متمرکز استان کرمانشاه

 که گردید طراحی زیر مفهومی مدل نظری، مطالعات همچنین و گذشته تحقیقات نتایج بهتوجه  منظور و بابدین تاثیر دارد؟

 .گرفت خواهد قرار آزمون مورد

 
 پژوهش مفهومی مدل .1 شکل

 شناسیروش

 جامعه .دارد قرار کاربردی تحقیقات زمره در هدف نظر از که است همبستگی مطالعات نوع از و پیمایشی ـ توصیفی تحقیق روش

آماری براساس جدول  نمونه، ندنفر( تشکیل داد 228آماری تحقیق را تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه )

 ،خوشه پنج به کرمانشاه استان که صورت این به شد. ای تعیینخوشه ـ نفر و به صورت تصادفی163کرجسی و مورگان به تعداد 

 سرپل هایشهرستان) غرب ،(داالهو غرب،گیالن،غرب آباداسالم هایشهرستان) جنوب ،(روانسر پاوه، سنقر، هایشهرستان) شمال

 تقسیم( کرمانشاه شهرستان) مرکزی و (بیستون هرسین، صحنه، کنگاور، هایشهرستان) شرق ،(جانی بابا ثالث قصرشیرین، ذهاب،

 هرسین کنگاور، قصرشیرین، ذهاب،سرپل غرب،گیالن غرب، آباداسالم پاوه، سنقر، هایشهرستان کارکنان از نفر 163 تعداد و

پرسشنامه رهبری  :ند ازا که عبارت پرسشنامه استفاده شددو ها، از به منظور گردآوری داده. دادند پاسخ هاپرسشنامه به وکرمانشاه
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(، 2007) همکارانو  1از پرسشنامه آولیو اصیل گویه بوده که برای متغیر رهبری 36در مجوع شامل  و معنویت در کار که اصیل

 که  بر اساس سنجدرابطه ای را میگویه که چهار مولفه خودآگاهی، جنبه اخالقی درونی شده، پردازش متوازن و شفافیت  16 با

و برای سنجش معنویت در محیط کار از  طراحی شده است( 7( تا کامال موافقم )1ای لیکرت از کامال مخالفم )گزینه 7طیف 

سنجد می اها و احساس همبستگی رسویی ارزشسوال که سه مولفه کارمعنادار، هم 20(، با 2003پرسش نامه میلیمن و همکاران )

تحقیقات ها در این پرسش نامه است. ( طراحی شده5( تا کامال موافقم )1م )گزینه ای لیکرت از کامال مخالف 5که بر اساس طیف 

روایی محتوا پرسشنامه همچنین در این تحقیق  ؛ها مناسب گزارش شده استاند که روایی و پایایی آنمختلفی به کار گرفته شده

مورد آزمون قرار گرفت  هاپایایی ترکیبی پرسش نامهروایی و  .نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفتند 6ها توسط 

ها نیز، از مدل برای تجزیه و تحلیل داده گزارش  شده است. 2 و 1و نتایج آن برای کلیه متغیرها به صورت جداگانه در جداول 

 .شد استفادهاس الپی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار

نشان از قابل قبول بودن پایایی هر  7/0دهد. پایایی ترکیبی باالی روایی همگرایی متغیرها را نشان می. پایایی ترکیبی و 1جدول 

 (.2005، 2)باربارا و ویلیام است 4/0همچنین مقدار مالك برای سطح قبولی روایی همگرایی  ؛سازه تحقیق دارد

 روایی همگرایی و پایایی ترکیبی مدل. 1جدول 

 روایی همگرایی پایایی ترکیبی متغیر

 58/0 84/0 رهبری اصیل

 62/0 89/0 خودآگاهی

 57/0 84/0 جنبه اخالقی

 56/0 88/0 پردازش متوازن

 56/0 83/0 ایشفافیت رابطه

 88/0 95/0 معنویت در کار

-ازه با شاخصسهای یک میزان تفاوت بین شاخص ،هد. در قسمت روایی واگرایید. روایی واگرایی متغیرها را نشان می2جدول 

ا مقادیر ه بهر ساز مجذور متوسط واریانس استخراج شدهاین کار از طریق مقایسه  شود.های سازه دیگر در مدل مقایسه می

ل از میزان مجذور متوسط واریانس استخراج شده برای هر عام در صورتی که ؛دشوها محاسبه میضرایب همبستگی بین سازه

  شود.روایی واگرایی مناسب مدل تایید می ،دیگر بیشتر باشد هایهمبستگی آن عامل با عامل

 روایی واگرایی مدل .2 جدول

اصیلرهبری معنویت در کار مولفه   شفافیت رابطه جنبه اخالقی پردازش متوازن خود آگاهی 

93/0 معنویت درکار       

اصیلرهبری  71/0  76/0      

79/0   خود آگاهی     

52/0   پردازش متوازن  75/0    

48/0   جنبه اخالقی درونی  61/0  76/0   

27/0   شفافیت رابطه  38/0  48/0  75/0  

                                                           
1  . Avolio  

2. Barbara and William 
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  اصیل رهبریسازه  مقدار مجذور متوسط واریانس،  93/0، مقدار مجذور متوسط واریانس معنویت در کار برابر 2با جدول  مطابق 

برابر  پردازش متوازنسازه  مقدار مجذور متوسط واریانس، 79/0برابر  خودآگاهیسازه  مقدار مجذور متوسط واریانس، 76/0برابر 

 شفافیت رابطه سازه مقدار مجذور متوسط واریانسو 76/0برابر  جنبه اخالقی درونیسازه  مقدار مجذور متوسط واریانس، 75/0

ز میزان همبستگی آن عامل مجذور متوسط واریانس استخراج شده برای هر عامل ا ،دهدنشان میکه این مقادیر  است 75/0برابر 

 شود.بنابراین روایی واگرایی مناسب مدل تحقیق تایید می ،های دیگر بیشتر استبا عامل

 هایافته

 آماری نمونه سطح تحصیالت فراوانی بیشترین ،های عمومی پاسخ دهندگان مشخص شدهای مربوط به ویژگیپس از بررسی داده

 از نفر 142 (.نفر 1) است مدرك دکتری تحصیالت فراوانی سطح کمترین و( نفر 88) است مربوط به مدرك کارشناسی تحقیق

(، 40-30نفر ) 83سال(، 30)زیر  نفر در دامنه سنی11از لحاظ سنی، . مجرد بودند هاآن از نفر 21 و هلأمت تحقیق آماری نمونه

تا  5نفر ) 44سال(،  5نفر )کمتر از 31سابقه خدمت، چنین از نظر هم ؛سال( قرار داشتند 50نفر )باالی  27( و 50-41نفر ) 42

 سال به باال( بودند. 15نفر ) 62( سال، 15تا  11نفر ) 26( سال، 10

مدل در حالت  .3شکل  دهد و مدل دوم،مدل در حالت استاندارد که مقدار ضرایب همبستگی بین متغیرها را نشان می .2شکل 

 دهد.بدست آمده جهت معنادار بودن ضریب مسیرها را نشان می تی معنی داری است که مقدار

 
 های رهبری اصیل بر معنویت در کارخروجی نرم افزار پی ال اس در حالت استاندارد اثر مؤلفه. 2 شکل

 های رهبری اصیل با معنویت در کارهای برازش مدل درونی مؤلفهشاخص. 3جدول 

 60/0 معنویت در کار (2R) ضریب تعیین

 25/0 معنویت در کار (2Q) بینی مدلمعیار قدرت پیش

 55/0 معنویت در کار (GOF) شاخص نیکویی برازش

زای )وابسته( مدل مربوط به متغیرهای پنهان درون 2Rترین معیار برای بررسی برازش ساختاری در یک پژوهش ضرایب مهم

عنوان به ،67/0و  33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار یک متغیر درون زا برمعیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون 2Rاست. 

 2R، مقدار 3مطابق با جدول  (.2005)باربارا و ویلیام،  شوددر نظر گرفته می 2Rمقدار مالك برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 
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بودن برازش مدل ساختاری را تأیید محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالك، مناسب  60/0برای سازه معنویت در کار

در مورد یک سازه  2Qدر صورتی که مقدار ؛ است 2Qبینی مدل معیاری دیگری که الزم است بررسی گردد، معیار قدرت پیش سازد.می

زای های برونسازهبینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش 35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار درون

بینی قوی شده است، نشان از قدرت پیش 25/0زای معنویت سازه درون 2Qجای که مقدار از آن(. 2005)باربارا و ویلیام،  مربوط به آن دارد

باالتر  GOFشاخص نیکویی برازش یا . کندبار دیگر تأیید میرازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را مدل در خصوص این سازه دارد و ب

محاسبه گردید که نشان از  55/0نشان دهنده برازش مناسب مدل است که در این مدل شاخص نیکویی برازش برابر با ، 5/0از 

 (.2005)باربارا و ویلیام،  برازش مناسب مدل بود

 
 های رهبری اصیل بر معنویت در کاراثرمولفهداری زار پی ال اس در حالت معنیخروجی نرم اف .2 شکل

 های رهبری اصیل بر معنویت در کارنتیجه اثر مؤلفه. 4جدول 

 2F نتیجه ضریب معناداری ضریب مسیر ابعاد

 01/0 تایید 20/2 10/0 جنبه اخالقی به معنویت در کار

 06/0 تایید 33/3 21/0 خودآگاهی به معنویت در کار

 01/0 تایید 00/2 17/0 پردازش متوازن به معنویت در کار

 32/0 تایید 54/7 47/0 رابطه ای به معنویت در کارشفافیت 

نشان از اندازه  ،به ترتیب 35/0و  15/0، 02/0کند و مقادیر های مدل را تعیین می(، شدت رابطة میان سازه2fمعیار اندازه تأثیر )

محاسبه  2f مطابق با نتایج حاصل شده مقدار (.2005)باربارا و ویلیام،  تأثیرکوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است

در ، پردازش متوازن به معنویت 06/0 ، خود آگاهی به معنویت در کار01/0به اخالقی به معنویت در کار شده برای مسیر جن

است که  32/0ای به معنویت در کار است که نشان از اندازه تاثیرکوچک و مثبت دارد، همچنین شفافیت رابطه 01/0کار

 دهنده تأثیر مثبت و بزرگ دارد.شانن

معیار، ضرایب معناداری ترین اولین و اساسی  شود کهمطابق با الگوریتم، برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می

Z (، خود آگاهی به معنویت در 20/2) . مسیر جنبه اخالقی به معنویت در کار4 )حالت معناداری( است. با توجه به جدول تی یا همان مقادیر

 96/1( محاسبه گردیده که در بازه کمتر از 54/7ای به معنویت در کار )( و شفافیت رابطه00/2(، پردازش متوازن به معنویت در کار )33/3کار )

، جنبه  βس ضریب استاندارد شده همچنین بر اسا ؛توان بیان کرد که مسیرهای مورد نظر مثبت و معنی دار هستنداند، لذا میقرار نگرفته
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از تغییرات  17/0از تغییرات معنویت در کار، پردازش متوازن  21/0درصد از تغییرات معنویت در کار، خود آگاهی  10/0اخالقی به میزان  

 کنند. از تغییرات معنویت در کار را تبیین می 47/0ای معنویت در کار و شفافیت رابطه

 گیریبحث و نتیجه

زن و شفافیت رابطه با ، خودآگاهی، پردازش متواخالقیا جنبههای مسیر مؤلفه ،ج به دست آمده از این پژوهش نشان دادنتای

پس رابطه  ،اندگرفته قرار 96/1از بیشتر  ازهچون در ب 54/7و  00/2، 33/3،  20/2 ،ب با ضرایب معناداریمعنویت در کار به ترتی

بر معنویت  اصیلهای رهبری ، تمام مولفهتوان گفتین رو میااز د. شوهای رهبری اصیل با معنویت در کار تأیید میکل مؤلفه

حسینی و های این بخش، با نتیجه تحقیقات یافته تاثیر گذار هستند. ورزش و جوانان استان کرمانشاه در کار کارکنان ادارات

ری ولیک نصی، (1395) جالل آبادی و همکارانلطفی (، 1394(، فخاری واحد )1394یمی و اسماعیلی )قد(، 1395) زردشتیان

راستا ( هم2009) کانسان(، 2014(، سندجایا و همکاران )1392) (،  قالوندی و همکاران1392) (، شفیع1392همکاران ) بنی و

 01/0ریب تأثیر ضای با رابطه ،خودآگاهی، پردازش متوازن و شفافیت، خالقیا جنبهها ولفههمچنین به ترتیب هرکدام از م؛ است

 را نقش نیترشیب ،ایرابطه تیشفافمؤلفه  ،توان نتیجه گرفتباشند و میدارای ضریب تأثیر متفاوتی می 32/0و  01/0،  06/0، 

 دیگران به خود اصالت نبیا و ارائه روابط، در شفافیت حقیقت در کند.یم فایا کار در تیمعنو در تأثیر یبرا اصیل یرهبر جادیا در

 بهبود را متقابل اعتماد حقیقی، احساسات و افکار بیان و اطالعات گذاری اشتراك به و سازی آشکار با رفتارها قبیل این که است

به ایجاد چنین روابطی کمک  نفساعتمادبهینی، امید، بخوش ،های مثبت مانندیژگیوین حالتی رهبر با توسعه در چن .بخشدیم

 افکار و کنندمی تسهیم نانکارک با را شانتاطالعا اصیل رهبران واقع در .سازدیمیروانش را فراهم و پنماید و زمینه رشد خود می

 که شوندمی آنان سوی از هاییدیدگاه خواستار ،کارکنان با مناسب ارتباطات برقراری با و کنندمی ابراز را خود احساسات و

 را او و شوند مندعالقه شانرهبر به کارکنان که شودمی باعث هاررفتا این وجود .دهند قرار چالش مورد را او هایگیریموضع

 (.1394 )یوسفی و همکاران، بپذیرند مرجع و الگو یکعنوان به

 سبب امر نیا است، کار در تیمعنو هایمؤلفه از که شودمی هاسویی ارزشی و همهمبستگ احساس شیافزا موجباین امر 

 .آورند فراهم را سازمان شرفتیپ موجبات و بپردازند گریکدی با یشتریب یهمکار و ارتباط به خود کار در کارکنان تا گرددیم

دهد، در محیط کار هم حس اعتماد، تعلق و احترام حاصل اطالعات را در یک فضای باز و صادق انتقال می ،زمانی که مدیر یا رهبر

 صداقت، خالقیت،: مانند صفاتی از باالیی میزان بروز اختیار کارکنان به معنویت .شوددر محیط کار می گردد و سبب معنویتمی

 منجر ،یتدرنها که پایداری و فرسایش کاهش وری،بهره افزایش همچنین و دهدمی را ،یریپذانعطاف اعتماد، اخالق، قدرت،

فضای الزم برای فراهم نوعی محیط کار خود را رهبری کنند که مدیران ما باید بهاز این رو (. 2005 ،1)ریو شودمی وری بهره به

ای برای رشد و شکوفایی توسط اعضای سازمان ایجاد شود و بتواند زمینه ها و نظرات در آیندهیدهایری از گبهرهساختن فرصت 

 کار، در ییمعنا جو مالحظه، بخشش، اعتماد، درستکاری، خدا، به باور ،اخالق که باکنند  خلق افراد در فضای مطمئن کاری

 است متوازن پردازش ،اصیل یرهبر گرید . مؤلفهی همراه باشددوستنوع و صلح حس کارکنان، تشویق همکاران، با همبستگی

 عدم .است هاآن یکاربرد و دیمف نظرات از استفاده و گیریتصمیم در یسازمان سطوح یتمام دادن مشارکت انگریب درواقع که

ا مهم تلقی کرده و در ر سازمان یاعضا و کارکنان هایارزش هاکه آناین و اطالعات از کارکنان کسب در ورزی غرض و تعصب

 سازمان رسالت با هاارزش نیا ییسوهم موجب یخودکارآمد و بینیخوش د،یام شیافزا با که رندیگیم کار بههای گیریتصمیم

 یتلق معنادار را کار و کنندیم یشتریب تالش آن اهداف به یابیدست یبرا ،دانندیم خود معرف را سازمان چون کارکنان. شودیم

 خویش درونی هایارزش و اصول از پرداخته و خود درون کنکاش رهبران به شده، یدرون یاخالق جنبه مؤلفه موجب به. نمایندمی

                                                           
1. Reave 
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 عمل یاخالق یاستانداردها اساس بر و داده قیتطب هایشانفعالیت با را هایشانارزشلذا  ؛کنندمی کسب تری کامل اطالعات

 توان همچنین ؛کنندعمل می اخالقی قوی معیارهای مبنای محوری و بر هایارزش بر ها با تکیهتصمیمگیری در و کنندیم

همه این  که شده احساسات اساس بر گیری تصمیم از مانع نهایت، در و دارند را خویش عواطف و بهتر احساسات چه هر مدیریت

 در را کارکنان یهاارزش ییسوهم و یهمبستگ احساس امر نیا و شده سازمان و رهبر به کارکنان شتریب اعتماد به منجر ،موارد

 و درونی هایانگیزه و باورها ها،ارزش خصوص در تفکر ،یشخص ادراکات و تیشخص به اعتماد عنوانبه یخودآگاه. دارد یپ

 با ارتباط در جایگاه خود از مناسب ارزیابی داشتن و مسائل از خود شناخت دامنه به بخشیدن ها، وسعتآن ترینکلیدی شناخت

. بخشدمی بهبود آینده بینی پیش و رویارویی برای را رهبران اصیل آمادگی همواره دنیا و پیرامون مسائل از آگاهی و مهم مسائل

 یراستا در و ماتیتصم نیا به توجه با که کندیم یاری حیصح ماتیتصم اتخاذ در را رهبران که است اصیلرهبری  مؤلفه گرید

. کنندیم استفاده خود یدرون یروهاین تمام از آن درست انجام جهت در و دانندیم معنادار را کارکنان کار سازمان، افراد هایارزش

ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه نتیجه  در این پژوهش شده آوری جمع اطالعات از های به دست آمدهتوجه به یافته با

ای آن در خصوصا بعد شفافیت رابطه اصیل از سبک رهبریتوانند با استفاده های ورزشی میشود که مدیران سازمانگیری می

 چرا ؛مستقیمی بر موفقیت ادارات ورزشی دارد تأثیرزیرا  ؛سازمان، زمینه را جهت افزایش معنویت در کار کارکنان فراهم کنند

با  همچنین شود.ها میی و خالقیت و کاهش جایجایی کارکنان، استرس، خستگی و غیبت از کار آنوربهرهموجب افزایش  که

شاهد شکوفایی کارکنان در فضای امن کاری باشند و موجبات پیشرفت و بهبود عملکرد ادارات ورزش و تقویت معنویت در کار 

 جوانان استان کرمانشاه را فراهم کنند.
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Abstract 

Objective: In today's world, i.e. the organizational world, with the creation of spirituality at work, 

employees tend to struggle and associate more with the organizational goals and missions. The purpose 

of this work was to analyze the role of the authentic leadership style components in staff’s spirituality 

at work in Sports and Youth offices in the Kermanshah Province. 

Methodology: The methodology of this work was of descriptive-survey type. The studied population 

(228 people) consisted of all the staff of the Sports and Youth offices in the Kermanshah Province. The 

sample was determined based on the Kerejci & Morgan table comprising 163 people, and determined 

by cluster random sampling. In order to collecting the data, two standard questionnaires were used, 

authentic leadership of Avolio (2007) and spirituality at work of Milliman et al. (2003). The combined 

reliability and the convergence and divergence validity of the questionnaires were assessed and 

confirmed. For data analysis, the structural equation modeling and the path analysis were used with the 

PLS software. 

Results: The results obtained show that ethical aspect, self-awareness, balanced processing, and 

transparency relationships at work influence the spirituality at work of staff with the significant 

coefficients 2.20, 3.33, 2, and 7.54, respectively. 

Conclusion: The Sports and Youth office managers should importantly have a special attention to 

authentic leadership, especially transparency in relationship component, in order to create spirituality at 

work and see the blossoming of employees in a safe work space and provide grounds for improving the 

organizational performance. 

Keywords: Authentic leadership, spirituality at work, Transparency relationship, Youth and Sports 

offices. 
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