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  :عنوان به زبان فارسی - 1

  طراحی مدل رهبري معنوي براي توسعه اشتیاق شغلی                                          

  در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان  شمالغرب کشور                                         

  :عنوان به زبان انگلیسی  - 2

  

Designing a spiritual leadership model for the development of job 
enthusiasm  in the staff of general departments of sports and youth in the 
northwest of Iran.

  

  18: تعداد واحد رساله –ب 

هاي مجهول و مبهم، شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه(به طور کلی  اساسی تحقیق بیان مسأله -ج

  ) :بیان متغیرهاي مربوطه و منظور از تحقیق

:مقدمھ و بیان مسالھ

در عصر حاضر که عصرجهانیشدناستوسازمانهابامحیطرقابتجهانیمواجههستند،هموارهنیازبه 

ه دجهانی،سازمانهایامروزیرامجبورکردهاستکهبعدازتغییراتبنیادیونوآوریاحساسمیشود؛نیرویرقابتی

نیازبهمعنویتنیزهمانندنیازهایاحساس.شهاورویههایکاریثابتخود،روشهایکاریجدیدرادرپیشبگیرندروهاساالدامهبا

 .ي،ذهنیوفیزیکییکیازنیازهایعمدهانسانمیباشد

ینمسئلهاستکه فردتمامایننیازهاراباخودبهمحیطکارمیآورد،ریشهارتباطبینمعنویتورهبري،شناختا

همگیماداراییکصدایدرونیهستیمکهمنبعنهاییدرحلمشکالتفردي،کاریورویاروییبامسائلومشکالتمیباشد

بدینسبباستکهسازمانهابایاریمتخصصانرفتاریومنابعانسانی،توجهخاصیرابهپرورش .

   .کارکنانمبذولمیدارندومدیرانسازمانهادرصددتوسعهسرمایهانسانیازدرونسازمانهستند

کنونیدرصورتیموفقخواهندبودکهبهطورکاملبهنیازهایزیستی،اجتماعی،روانیومعنویکارکنانپاسخگوباشنسازمانهای

  ).1394نعامی و شناور،(د

ورودمفاهیمی 

چوناخالق،حقیقت،باوربهخدا،درستکاري،وجدان،رادمردي،اعتماد،بخشش،مهربانی،مالحظه،معناجوییدرکار،همب

بهپژوهش ستگی باهمکاران،تشویقکارکنان،حسصلحونوعدوستی

هایجدیددرحوزهمدیریتوسازمان،همهحکایتازظهورپارادایمجدیدیبهعنوانمعنویتدرکاردارند 

  ).1،2000اشمسودوچن(

معنویت  

درکار،توصیفکنندهتجربهکارکنانیاستکهدرکارشانپرحرارتوباانرژیهستند،کارشانآنانراارضاءمیکند،معناوهدفرادرکار

  .همکارانشاندارندشاندرکمیکنندواحساسارتباطاثربخشیبا

                                               
1.Ashmos  &  Dochen
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 مولفه هاي  تئوري رهبري معنوي براساس مدل انگیزش درونی توسعه یافته اي است که ترکیبی از      

چشم انداز،ایمان به تحقق هدف، عشق به نوع دوستی،معنی داري در کار،عضویت،تعهد سازمانی و بازخورد 

  ). 1387و ضیایی و همکاران، 1،2003فراي(عملکرد رهبر می باشد

دراین . ازطرفیدیگرسازمانهادرسدهبیستویکم،شکلیمتفاوتازسازمانهایسنتیپیدانمودهاند

افرادمشتاقدرمحیطکار، ).ارشدي و همکاران(کارکناننیزمدیریتمیگردداشتیاق به کار،نیرویفکروسازمانهاعالوهبرانرژی

الزمبهصورتفعال آنهاافرادیمنفعلدرمحیطکارنیستندودرمواقع  .رفتاریفعاالنهوخوبازخودنشانمیدهند

 2کان(درواقعافرادمشتاقبهلحاظشناختی،فیزیکیواحساسیدرکارخوددرگیرمی باشند  .محیطکارخودراتغییرمیدهند

  ).3،2011به نقل از  بیکر 2012،

سازمانهاامروزهنیازبهکارکنانیدارندکهبهشغلشاناشتیاقوعالقهزیادیدارند

درسال.وتکالیفشغلیشانرابهطرزمطلوبیبهانجاممیرسانندبهطورکلی،کارکنانمشتاقبهطورکاملمجذوبشغلشانمیشوند.

این.ناساناجتماعیپدیدآوردهاستشهایاخیر،مطالعهوتحقیقدرزمینۀروانشناسیمثبتیکرویکردبدیعرابرایبسیاریازروان

رویکردبرمطالعۀعلمیتجربیاتمثبت،شادیوبهزیستیروانشناختیومنابع 

بهدلیلتأثیراتبرجستۀتجربیاتمثبتبرافزایشبهرهور.زداردانسانیمثبتبهجایتأکیدبرنشانههایاندوهومفاهیممنفیتمرک

 .هاومفاهیممثبتدرزمینۀکاریضروریبهنظرمیرسده یوروحیۀنیرویکار،توجهبهپدید

بنابراین،اشتیاقشغلیبهمنزلۀیکمنبعمثبت، ممکناستمنجربهچرخۀمثبتیازمنابعودرنتیجهتأثیراتمثبتبر 

وقفکار شدن می باشد و دارایسهمولفهنیرومندي، جذب،و سالمتسازمانیشود

  ).2007وبیکر، 7،ساالنوا6،پینتو5،مارفیتنز4شائوفلی(

با توجه به الگوهاي نظري موجود اشتیاق شغلی،بهمیزانانرژیودلبستگیبهشغلو اثربخشیحرفه ایاشارهداشتهو   

در خصوص رهبري معنوي و اشتیاق شغلی و تحقیقات ارائه شده در این زمینه، 

طراحی  و ارایه شود که با فرهنگ خواهد بود که مدلی  اینمی گیرد،نظرقراردراینپژوهشمسألهمهمیکهمد

مدل رهبري  مناسب ترینسازمانی کشورمان بخصوص سازمان هاي ورزشی سازگاري و کاربرد داشته باشد و

  .تبیین و طراحی گردد ،انتخاب، تواند باعث توسعه اشتیاق شغلی در یک سازمان ورزشی شودمعنوي که ب

وجوانان،یکیازمتولیانوگردانندگانامورورزشیکشورهستندوبهبودکاراییاین زشاداراتور

ازاینروباتوجهبهاهمیت . همگانیکشور،تاثیربهسزاییخواهدداشتورزشسازمانهادرروندتوسعۀورزشقهرمانیوهمچنین

  .رسدروزافزونمعنویتدرسازمانها،تالشجهتافزایشمعنویتدرکارکنانوانجامتحقیقاتعلمیدراینزمینهالزمبهنظر می

                                               
1 .Fry
2. Caan.
3.Bakker
4 . Schaufeli
5 . Marfitnez
6 .Pinto
7 .Salanova
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میتواند عالوهبر توسعهدانش موجود، الگوي مناسبی در  ،مدنظر پژوهش کنونی مدلبنابراین تدوین 

جهت دادن به ایرانی و –برایهدایت کارمندان براساس آرمانهایاسالمی  ي ورزشیاختیارمدیران سازمانها

م کرده و بدین ترتیب سازمان براي غلبه بر محیط پرآشوب بیرونی و دستیابی به جو مطلوب درونی،فراه

  .موفقیت فردي، گروهی و سازمانی را تضمین نماید

بهدلیل عدم وجود یک ساختار مستحکم وزیربنایی براي تعریف مفهوم رهبري معنوي و در واقع  همچنین

مدل رهبري (رهبري مدل عدم وجود یک پیشینه قوي و عمیق در حوزهمعنویت دررویکرد غربی، این نوع از

تنها به بیان مجموعهاي از ویژگیهاي اخالقی در سطوحفردي و اجتماعی اکتفا کرده و برخالف  ،)2003فراي،

میتوان گفت این رویکردها صرفامتناسب با مفهوم گرایی معنویت درهمان زمینه »رهبري معنوي«عنوان 

رفتاري است انگیزشی، مباحثی نگرشی و –با توجه به اینکه مباحث اخالقی  است و غربفرهنگی و اعتقادي 

قابل تعمیم به  )بخصوص جوامع غربی(،در نتیجه ممکن است مدل هاي رهبري معنوي کشور هاي دیگر

ومدل لذا نیاز بهبازنگري واحیاي معرّفهانباشد،  )با ساختار عقیدتی و مذهبی متفاوت(کشور در حال توسعه ما

  .رسد الزم وضروري به نظر می اسالمی -ایرانیبا توجه به پیشینه غنی  ها

بصورت کشوري انجام ،این پژوهش در مناطق مختلف و زبان فرهنگ  ،تفاوت در قومیت وجود به توجه با 

، این پژوهش بصورت شمالغرب کشور در فرهنگیقومی و مبانی حاظ آشنایی کامل محقق به به لنمیشود و 

شایسته به وزارت ورزش و پایلوت در استانهاي شمالغرب کشور انجام خواهد شدو نتایج آن در صورت پاسخ 

  .د نجوانان بازخورد داده خواهدشد تا از نتایج آن در مدیریت سازمانهاي ورزشی خود استفاده نمای

توسعه اشتیاق شغلی  ايبرمنظور از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال خواهد بود که رهبري معنوي 

  تواند ایفا نماید؟ کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشور چه نقشی را می

شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، (انجام تحقیق  ضرورتاهمیت و  - د 

فواید احتمالی نظري و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتماالً جدیدي که در این 

  ) :گیردتحقیق مورد استفاده قرار می

م،محققانواندیشمندانمدیریت ازاوخرقرنبیست 

وانی ابهموضوعمعنویتدرسازمانتوجهکردند،بهطوریکهدراینسالها،افزایشهمایشها،کارگاهها،مقاالتوکتابهایفر

  ).1387زاهدیوپناهی،(دراینزمینهمشاهدهمیشود

تشویقمعنویتدرمحلکارمزایایفراوانیبرایسازمان 

برایمثال، .عملکردخودراافزایشدهدکهسازمانبااستفادهازآنهامیتواندبهرهوریوبههمراهدارد

افرادمعنویدرمحیطکار،کارگروهیبیشتریراازخودبه 

  ).1،1999نکومیلیمن(نمایشدرمیآورند،مهربانتروعادالنهتررفتارمیکنند

                                               
1 .Neck & miliman
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باتوجهبهاهمیتروزافزونمعنویتدرکار،درموفقیت،بهره وریودستیابیبهاهدافسازمانتالشجهت  

ازطرفیبرخیازرهبرانمیتواننددرکارکناننفوذنمودهودرافزایش  .رسدافزایشمیزانمعنویتدرکارکنانالزمبهنظرمی

درواقعرهبرانمیتواننددرباورها،ارزشهاواهدافکارکناننفوذکنندوتاثیرفوقالعادهاي  .میزانمعنویتآنانموثرباشند

درآنانبرجایگذارندکهسبکرهبریازجملهعواملمهمدرباالرفتنمیزانمعنویتدرکاراست

کلییکرهبرباداشتنویژگی بهطور).1،2010الدکینوتیلور(

  .هاییچونالهامبخشی،خالقیت،صداقتوراستی،منجربهایجادانگیزشمعنوي درکارکنانمیشود

مطالعات نشان می دهد که همه ساله بسیاري از سازمان ها در خصوص احساس و نگرش کارکنان نسبت 

متغیرهاي تحقیق در اشتیاق شغلی یکی از مهم ترین . به شغل شان نظرسنجی هاي متعددي انجام می دهند

و تاکنون مطالعاتی در  ت و تئوري هاي سازمان قلمدادسازمان و هم چنین به عنوان متغیر محوري در تحقیقا

  ).  2012،  2سولیا و همکاران(خصوص اشتیاق شغلی ارائه گردیده است 

پژوهش هاي متعدد نشان می دهد که اشتیاق شغلی بر تعدادي از متغیرهاي سازمانی تاثیر بالقوه دارد که    

استیرز و (ترك کار  وتعهد سازمانی، خالقیت، عملکرد شغلی، رفتار مدنی سازمانی، غیبت از کار  :عبارتند از

  ).2000، 3روز

جامعه داراي تفاوت هایفردي، استعدادها، انگیزه ها،  همانند دیگر افراد کارکنان سازمان هاي ورزشی نیز،

آنها دارایعالیق و توانایی هاي مختلف هستند و از نگرش، . رغبت ها و تمایالت مخصوص به خود هستند

، از نظر تفاوت هاي فردي و ویژگی سازمان هااین کارکنان  در واقع. دانش و نظام ارزشی متفاوتیبرخوردارند

بدیهی است این گونه ویژگی هاي شخصیتیمتفاوت، بر نحوه . یکدیگر متفاوت هستند بانیز، هایشخصیتی 

عمل و رفتار آن ها تأثیر خواهد گذاشت و این تأثیر پذیري ازشخصیت، در نهایت در تصمیمات و رفتار 

  .)1389شریفی، سلیمی و احمدي، (مؤثر خواهد بودو اشتیاق به شغلشان  سازمانی آن ها 

اند که ضرورت موضوع  اشتیاق شغلی به  ر محققان سازمان و مدیریت به این نتیجه دست یافتهامروزه بیشت  

ها تاثیرگذار بوده و موجب افزایش کارایی و بهره  عنوان یکی از مهمتري عواملی است که در موفقیت سازمان

  ). 4،2011گیبسون. (وري آن شده، روز به روز بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت

پیامدهایی از قبیل، خالقیت در کار، . تواند اثرات مفیدي را به همراه داشته باشد اشتیاق شغلی خود می    

زمانی که در یک سازمان میزان اشتیاق شغلی ... . نوآوري، افزایش تولید و خدمات، رفتارهاي انحرافی کمتر و 

مان باال رفته و این امر به سازمان هاي جابه جایی شغلی و ترك شغل در ساز کارکنان پایین بیاید، نرخ

  .)2009برون،(سازد  هاي جبران ناپذیري وارد می ها و آسیب مربوطه ضرر

                                               
1 .Ladkin  & Tailor
2 .Solia et al
3 .Stearse  & Rouz
4 . Gibson
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 یمیسازمانیشاثربخشیفردي وبه دنباآلنافزایشاثربخشیسازمانهابه منظورافزا

رهبرانباتوان د،پرورشیده هایجدیجادواجرایایانفردوشغالو،فراهمآوردنبسترمناسببرایایوندمیجادپیتوانندباا

نفراهمآوردن یردستانوهمچنیع،تعهدوشوردرزیجادچشم اندازوسینفوذباال،ا

شتریبرشغلخودداشتهباشند،باعثشوندتا کارکنانشغلخودرابه گونه یکهدرآنکارکنانکنترلبیطیشرا

  ).1394نعامی و شناور،(ردهندکهباتوانمندي،رغبتهاوعالئق شان منطبقگرددییایتغ

جه بیشتر محققان و اندیشمندان عرصه مدیریت و سازمان به سمت موضوع رهبري هاي اخیر، تو در سال     

تواند روحیه نوع دوستی و عشق به  معنویت در سازمان می. معنوي و معنویت در سازمان کشانده شده است

به دنبال این موضوع، بسیاري از تحقیقات صورت . هاي درون آن را در کارکنان احیا کند سازمان و فعالیت

. تواند نقش بسزایی در ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان ایفا کند دهد که رهبري معنوي می گرفته نشان می

باید به این امر توجه داشت که در بازار رقابتی امروز، داشتن کارکنانی متعهد به اهداف سازمانی و نیز 

. باشد ید بوده، بلکه امري ضروري میکارکنانی با انگیزه و هدفمند، نه تنها براي پیشبرد اهداف سازمان مف

راهکارهاي بسیاري براي ایجاد انگیزه و تالش و نیز به دنبال آن اشتیاق شغلی در کارکنان و شکل گیري 

راهکارهایی که بیشتر جنبه مادي داشته و به مرور زمان براي . ها تا به امروز شناسایی شده است تعهد آن

اما زمانی . هاي مادي، در کارکنان ایجاد زیاده خواهی نماید ا که پاداششود و چه بس کارکنان عادي تلقی می

که موضوع معنویت و نیروي فرامادي در سازمان حاکم باشد، و کارکنان نیز با آن سنخیت پیدا کنند، به 

 توان عشق به سازمان و تعهد قلبی عمیق کارکنان را به اهداف سازمان و رهبران معنوي مشاهده دنبال آن می

  .کرد

دهه قبل در  چنددر  رهبري معنوي و اشتیاق شغلیبه علی رغم آغاز تحقیقات و نظریه پردازي ها نسبت 

بنابراین یکی از ؛ توجه جدي صورت نگرفته است، در ایران نسبت به این حوزه تحقیقی  ،خارج از کشور

اشتیاق براي توسعهمعنوی رهبريموجود اطالعاتی در باب  هاي ضرورتهاي تحقیق حاضر نیز پر کردن خالء

در عین حال زمینه الزم را براي  ،کسب اطالعات در باب این روابط. استشغلی کارکنان سازمان هاي ورزشی 

مدل هاي رهبري معنوي همسو با فرهنگ سازمانی انجام تحقیقات آزمایشی و در پی آن ایجاد تغییراتی در 

هم چنین امکان افزایش اثربخشیو ؛را فراهم می سازداشتیاق شغلی کارکنانو به واسطه آن افزایش کشور 

بهره وري و سالمت جسمی و روانی کارکنان که هدف نهایی سازمانهاي هزاره سوم می باشد را فراهم خواهد 

  . نمود

اشتیاق  مهم اثرگذار بر يرهایکند تا به فاکتورها و متغ یپژوهش کمک م نیحاصل از ا جینتابطور کلی، 

 دایدست پمعنوی ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشور با ارایه مناسب ترین مدل رهبريشغلیکارکنان 

افزایش اشتیاق جهت  ییها و راهکارها هیتوان توص یپژوهش م نیحاصل از ا جیها و نتا افتهیبراساس . میکن
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 یزندگ تیفیو کيبهره ور زانیمافزایش را جهت  ورزشی رانیمد دتوان یاستخراج کرد که مشغلی کارکنان 

هاي اخالقی در ورزش مبتنی بر  تحکیم و تقویت معنویت و ارزشرساند و باعث یاري کارکنان خود  يکار

  .گردد یایران–فرهنگ اسالمی 

بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون (مرور ادبیات و سوابق مربوطه  -ه

  ) :مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیقموضوع تحقیق و نتایج آن ها و 

  :تحقیقات داخلی        

تحلیل نقش میانجی اخالق «پژوهشی با عنوان  )1396(دارابیپور،  کریمیانپور،  ابراهیمعزیزیان کهن، 

 .ارایه نمودند» ن استان اردبیلکارکنان اداره ورزش و جواناکاري در رابطه بین رهبري معنوي و تعهد سازمانی

 .هدف از این پژوهش تحلیل نقش میانجی اخالق کاري در رابطه بین رهبري معنوي و تعهد سازمانی بود

جامعه آماري این . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است

گیري  که با استفاده از روش نمونه) نفر 201(ل بود پژوهش کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبی

هاي استاندارد  ها از پرسشنامه آوري داده براي جمع. عنوان نمونه انتخاب شدند نفر به 152اي،  تصادفی طبقه

ها مورد تایید قرار گرفته  روایی محتوایی پرسشنامه. رهبري معنوي، تعهد سازمانی و اخالق کاري استفاده شد

ها میانگین،  براي تجزیه و تحلیل داده. به دست آمده است 0/ 91و 84/0، 0/ 81آنها به ترتیب و پایایی 

تجزیه و تحلیل  .انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد

ده و به ترتیب با بتاي دار بو ها نشان داد که ارتباط رهبري معنوي با اخالق کاري و تعهد سازمانی معنی داده

/ 25دار بوده و با بتاي  اثر مستقیم دارد، همچنین ارتباط اخالق کاري با تعهد سازمانی معنی 0/ 38و  0/ 36

اي اخالق کاري در رابطه بین رهبري معنوي و تعهد سازمانی کارکنان نیز با  نقش واسطه. اثر مستقیم دارد 0

توان گفت که رهبري معنوي و اخالق کاري از متغیرهاي مهم و مرتبط  بنابراین می .دار بود معنی 0/ 09بتاي 

دست آمده براي ارتقاي  با تعهد سازمانی در کارکنان هستند و اعمال سبک رهبري معنوي با توجه به مدل به

  .شود تعهد سازمانی پیشنهاد می

« با عنواناي  در مقاله) 1396(فرح بخش، ستار وپورمحمدي

مدیرانمدارسابتداییشهربیندر»تباطی،بینرهبریمعنویوبهزیستیسازمانیبامیانجیگریمثبتاندیشیارائهمدلساختاریار

جامعه آماري این مطالعه را کلیه معلمان و .نوع مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود.پرداختندخرمآباد

معلمان،به روش نفر از  231مدیر و  91مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد تشکیل می دادند که تعداد 

و پرسش نامه ) 2005(نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب و داده ها بوسیله پرسش نامه رهبري معنوي فراي

تجزیه و .گردآوري شدند)1998(و پرسش نامه مثبت اندیشی  اینگرام و ویسنیکی) 1393(بهزیستی سازمانی

آنها .ساختاري انجام شدمعادالت ماري مدل آو روش  Lisrrelو SPSSتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

به این نتیجه رسیدندکه میزان بهزیستی سازمانی مدارس ابتدایی با رهبري معنوي و مثبت در این پژوهش 

مدیران مدارس براي ایجاد فضاي همراه با بهزیستی سازمانی سعی نمایند .اندیشی رابطه مستقیم داشته است

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/235118/%d9%86%d8%b3%d8%b1%db%8c%d9%86_%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86_%da%a9%d9%87%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/336856/%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8_%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/541082/%d8%ba%d9%81%d8%a7%d8%b1_%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/296795/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af_%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1387362/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
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و تعهد سازمانی و برقراري ارتباط نوع دوستانه به معلمان و فید ، ایمان و امید که ابتدا با ارایه چشم انداز م

  .محیط کاري، موجبات هرچه بیشتر بهزیستی در مدارس را فراهم کنند

پیش بینی سکوت سازمانی برمبناي رهبري «در پژوهشی به ) 1396(راسخ، شاقلی و رحیمی

  .پرداختند» علوم، تحقیقات و فناوريمعنویپژوهشگاه تربیت بدنیو علوم ورزشی وزارت 

همبستگی، که به شکل میدانی –به لحاظ هدف، کاربردي و از نظر روش، توصیفیمورد نظر  تحقیق

جامعهآماري این تحقیق را، کلیه کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت . انجام شده است

محدود بودن جامعه، نمونه آماري به صورت تمام شمار و علوم، تحقیقات و فناوري تشکیل دادند، که به علت

گیوریان و (براي گردآوري دادهها، ازپرسشنامه هاي رهبري معنوي . برابر با جامعهآماري در نظر گرفته شد

داده . ستفاده وبین نمونه تحقیق توزیع شدا)2002سکوت سازمانی واکوال و دیمیتریس(و )1390همکاران

اسمیرنف براي تعیین توزیع طبیعی  -ده از آمار توصیفی، آزمون کلموگروفهاي پژوهش با استفا

مستقل و تجزیه و تحلیل آنواي tدادهها،آزمون ضریبهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون 

نتایج بیانگر آن بود که بین رهبري معنوي و سکوت سازمانی ارتباط .یک طرفه موردتجزیه و تحلیلقرار گرفت

درصد تغییرات سکوت سازمانی کارکنان، مربوط به 49و ) r=0/70،P=0/001(دمعنی داري وجود دار

آنچه از نتایج تحقیق استنباط می گردد وجود رابطه معنی دار بین رهبري .تغییرات رهبري معنوي بوده است

. یش می یابدیعنی باوجود رهبري معنوي در سازمان، سکوت سازمانی افزا،معنوي و سکوت سازمانی است

همچنین نتایج نشان داد که پدیده سکوت سازمانی می تواند در هر سن،جنسیت و گروه هاي تحصیلی 

مختلف روي دهد از این رو مدیران باید اثرات مخرب و خطرناك سکوت سازمانی را با دقت بیشتر مد نظرقرار 

ود پرداخته و در صورت وجود شرایط داده و با توجه به متغیرهاي ایجاد کننده آن، به ارزیابی سازمان خ

  .خاص آن به اصالح آن هابپردازند

با تاثیر معنویت برتصمیمگیري مدیران ورزشیی به در تحقیق) 1396(کریمیاستادزاده مهربانی، شفیعی،

بررسی تاثیر معنویت بر تصمیم گیري مدیران با توجه به جامعه آماري مدیران ورزشی شهرستان قم «هدف 

روش نمونه گیري تمام . بودتوصیفی  ،هدف، کاربردي و از نظر روشتحقیقاین پژوهش از نظر . دپرداختن»

سوال و پرسشنامه  20ابزار پژوهش، دو پرسشنامه معنویت سازمانی میلیمن با . بودفر ن 65و برابر با  شمار

سوال بود که پس از سنجش روایی و پایایی، در  25سبک هاي عمومی تصمیم گیري اسکات و بروس با 

براي تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده از آمار توصیفی و . اختیار جامعه آماري قرار داده شد

نتایج حاصل از آزمون فرضیهها، نشان داد که معنویت بر . استفاده شد) ضریب همبستگی پیرسون(تنباطی اس

میان معنویت و سبک تصمیم گیري عقالیی مدیران . شیوه هاي تصمیمگیري مدیران ورزشی تاثیر دارد

همبستگی جامعه پژوهش، همبستگی مثبت و بین معنویت و سبک هاي تصمیم گیري شهودي و اجتنابی، 

.بین ضریب همبستگی معنویت سازمانی و دو سبک تصمیم گیري وابستگی معنی دار نبود. منفی وجود دارد

در پژوهشی به بررسی رابطه رهبري خدمتگزار و یادگیري سازمانی با اشتیاق ) 1392(آخربین و همکاران 

طور تواند به رهبري و یادگیري سازمانی مینتایج تحقیق حاکی از آن بود که سبک . شغلی پرستاران پرداخت

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/148711/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/260343/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%87_%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87_%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/507892/%d8%b2%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7_%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1319016/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c
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هاي یادگیري سازمانی و  سبک داري اشتیاق شغلی را پیش بینی کنند و بیان کردند که بهبود مؤلفهمعنا

  .تواند باعث ارتقاء و افزایش اشتیاق شغلی پرستاران گرددرهبري خدمتگزار می
بررسی ارتباط میان رهبري معنوي و "، در پژوهشی تحت عنوان )1391(سعید عسگري ماسوله و سایرین 

روش . اند به سنجش ارتباط میان این دو متغیر پرداخته "رضایت شغلی در میان کارکنان شرکت بهنوش

هاي استاندارد رهبري معنوي و  همبستگی بوده و با استفاده از پرسشنامه –تحقیق در این پژوهش، توصیفی 

نمونه آماري مورد . اند هاي مورد نیاز را از میان کارکنان شرکت بهنوش جمع آوري کرده رضایت شغلی، داده

فرضیات مورد نظر در این تحقیق، در پی . اند نفر از کارکنان شرکت بهنوش بوده 234نظر در این پژوهش، 

. است یافتن ارتباط میان هر یک از ابعاد رهبري معنوي و رضایت شغلی کارکنان شرکت بهنوش بوده

همچنین در این پژوهش، تاثیر ابعاد رهبري معنوي بر روي رضایت شغلی کارکنان نیز مورد سنجش قرار 

پرسشنامه از جامعه آماري، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی  234پس از گرداوري . گرفته است

ت و معناداري میان ابعاد ، رابطه مثب p<0.05اند که در سطح معناداري  اسپیرمن، به این نتیجه دست یافته

همچنین، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه، . رهبري معنوي و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد

اند که همه ابعاد رهبري معنوي، قابلیت پیش بینی رضایت شغلی کارکنان شرکت  به این نتیجه دست یافته

  .بهنوش را دارند

هاي رهبري معنوي مدیران و  مطالعه ویژگی"، در پژوهشی تحت عنوان )1391(حسن قالوندي و کاوه فیضی 

به بررسی ارتباط میان ابعاد رهبري  "مطالعه موردي کارکنان دانشگاه ارومیه: رابطه آن با رضایت شغلی

همبستگی  –روش پژوهش مورد نظر در این تحقیق توصیفی . اند معنوي و رضایت شغلی کارکنان پرداخته

نفري از کارکنان دانشگاه  150هاي مورد نیاز را از نمونه  هاي استاندارد داده تفاده از پرسشنامهبوده و با اس

مدل مورد نظر براي رهبري معنوي، برگرفته از ابعاد رهبري معنوي مدل فراي . اند ارومیه جمع آوري کرده

ت گانه رهبري معنوي و فرضیات مورد نظر در این پژوهش، در راستاي ارتباط میان ابعاد هف. بوده است

نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داده که میان هر یک از ابعاد هفتگانه . رضایت شغلی کارکنان بوده است

  .و رضایت شغلی کارکنان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد رهبري معنوي

ي معنوي و رضایت بررسی رابطه میان رهبر(در پژوهشی تحت عنوان ) 1391(امین غالمی و همکاران  

هدف از این پژوهش، . به سنجش ارتباط میان این دو متغیر روي آوردند) شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان

پژوهش به روش . تعیین رابطه میان رهبري معنوي و خشنودي شغلی کارکنان در دانشگاه اصفهان بوده است

نفر از کارکنان دانشگاه اصفهان بر اساس 265همبستگی بوده و نمونه آماري مورد نظر در آن،  –توصیفی 

. اند اي به عنوان نمونه آماري تحقیق در نظر گرفته شده جدول مورگان و به روش نمونه گیري تصادفی طبقه

پرسشنامه به  240پرسشنامه در جامعه آماري مورد نظر توزیع گردید که تعداد  300بدین منظور تعداد 

هاي مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه رهبري معنوي و ابزار. محققین عودت داده شده است
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فرضیات مورد نظر در این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط میان . رضایت شغلی کارکنان استفاده شده است

در این پژوهش، . هر یک از ابعاد رهبري معنوي و رضایت شغلی در میان کارکنان دانشگاه اصفهان بوده است

نتایج حاصل از . ش ارتباط میان متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیدبراي سنج

پژوهش نشان داده که میان هر یک از ابعاد رهبري معنوي و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان رابطه 

  .مثبت و معناداري وجود دارد

سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار بررسی رابطه جو «ی با هدفپژوهش) 1391(صفرزاده و همکاران 

به کمک جدول مورگان و . انجام دادند»مدنی سازمانی در کارکنان زن یک سازمان صنعتی در شهر اهواز

. نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند 159فرمول تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیري تصادفی ساده، تعداد 

یافته ها نشان دادند . پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید براي تحلیل داده ها از ضریب همبستگی

که بین جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن رابطه مثبت معنی داري 

همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی پیش بینی کننده . وجود دارد

  .ي براي متغیر مالك یعنی رفتار مدنی سازمانی بودبهتر

بعد (خانواده و ابعادسه گانه آن -بررسی رابطه تعارض کار ی با هدفپژوهش) 1391(پیرحیاطی، نیسی و نعامی

بعد (کار و ابعاد سه گانه آن  - و تعارض خانواده) مبتنی بر رفتار -مبتنی بر توان فرسایی - مبتنی بر زمان 

با اشتیاق شغلی و میل ماندن در شغل در ) مبتنی بر رفتار -مبتنی بر توان فرسایی  - نمبتنی بر زما

نفر بودند که با روش نمونه گیري تصادفی  211نمونه پژوهش . انجام دادندکارکنان یک شرکت پتروشیمی 

 -ه و خانوادهخانواد-نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی معنی دار بین ابعاد تعارض کار.طبقه انتخاب شدند

نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد که ابعاد . کار با اشتیاق شغلی و میل ماندن در شغل بود

  .کار پیش بین مناسبی جهت تبیین متغیرهاي مالك می باشند - خانواده و خانواده -تعارض کار 

را در ارتباط بین ویژگی هاي  در یک پژوهش نقش واسطه اي اشتیاق شغلی) 1390(احمد و همکاران 

شغلی، تقویت و پاداش، حمایت ادراك شده از سوي سرپرست و سازمان، عدالت عاطفی و عدالت رویه اي، را 

نتایج پژوهش نشان داد که اشتیاق شغلی داراي نقش واسطه . با رفتار مدنی سازمانی مورد بررسی قرار دادند

ت و پاداش، حمایت ادراك شده از سوي سرپرست و سازمان، اي در ارتباط میان ویژگی هاي شغلی، تقوی

  .عدالت عاطفی و عدالت رویه اي با رفتار مدنی سازمانی را دارا می باشد

در پژوهشی به طراحی، تدوین و برازش الگویی ساختاري از روابط علی بین فرهنگ ) 1388(تقی پور 

وانشناختی پرداخت و در نهایت نشان داد که الگوي گري توانمندسازي رسازمانی با اشتیاق شغلی، با میانجی

  .پیشنهاد شده از برازش مناسبی برخوردار است
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اثربخشی آموزشتکنیک هاي  در یک پژوهش با هدف) 1388(یادگاري و محمدي ، سودانی، شفیع آبادي     

نشان  ایثارگران شهراهوازگروهی کسب خالقیت بر افزایش اشتیاق شغلی کارکنان سازمان بنیاد شهید وامور 

مدیران (آموزش تکنیک هاي گروهی کسب خالقیت می تواند باعث افزایش اشتیاق شغلی کارکنان  دادند که

  .دگرد)و غیرمدیران

به سنجش »نقش معنویت درکارایی صنعت بانکداري «در تحقیقی با عنوان ،  )1387(زاهدي وعلی پناهی 

،  هاي تاثیرگذار بر معنویت هدف از تحقیق شناسایی مولفه. اند اختهپردمیزان معنویت در کارایی کارکنان 

تشخیص متغیرهاي میانجی در شکل دادن رابطه میان معنویت و کارایی و شناسایی راه کارهایی جهت 

نتایج نشان داده که میان معنویت و کارایی سازمان . افزایش کارایی صنعت بانکداري با تکیه بر معنویت بود

. عنادار و مستقیم وجود دارد و معنویت از راه کار هدفمند موجب افزایش کارایی سازمانی خواهد شدارتباط م

  .شود همچنین معنویت از طریق کار با معنا موجب باال رفتن کارایی سازمان می

) تهراننقش رهبري معنوي در توانمندسازي کارکنان دانشگاه «، تحقیقی با نام  )1387(ضیایی و همکاران     

، معناداري در شغل  ، ایمان ، نوع دوستی ند و طبق آن نتایج پژوهش اینچنین بوده که میان چشم اندازادارائه د

همچنین میان تعهد سازمانی و . و عضویت در سازمان با توانمندسازي کارمندان ارتباط معناداري وجود دارد

ان رابطه علی معکوس بین بازخورد عملکرد رهبر و توانمندسازي کارمندان ارتباط علی وجود ندارد و در پای

نتایج مدل معادالت ساختاري اینگونه بوده است که رهبري معنوي موجب . توانمندسازي کارکنان وجود دارد

  .توانمندسازي کارکنان دانشگاه خواهد شد

:تحقیقات خارجی

فرهنگ سازمانی و وفاداري  تاثیر رهبري معنوي در«در مقاله اي با عنوان) 2017(آرازاي و همکاران

رهبري معنوي تاثیر مستقیمی بر فرهنگ سازمانی و وفاداري کارمندان که  ندبه این نتیجه رسید »کارمندان

  .می شود بیشتر آنها دارد و آنها را تشدید نموده و باعث بهره وري و تعهد

ل آفرین، ادراك حمایت از بررسی سبک رهبري تحو«در یک پژوهش به ) 2012(1گانتاساال و پادماکیومار

سوي سرپرست و سازمان و اشتیاق شغلی کارکنان؛ به عنوان پیش بینی کننده هاي خشنودي شغلی وتعهد 

رهبري تحول آفرین داراي تأثیر مثبت ) 1: (تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که. پرداختند»سازمانی

حمایت ادراك شده از سوي سرپرست و سازمان  )2. (بر روي خشنودي شغلی و تعهد سازمانی می باشد

اشتیاق شغلی کارکنان داراي تأثیر ) 4. (تأثیرات مثبت بر روي خشنودي شغلی و تعهد سازمانی داشتند

  .مثبت بر روي خشنودي شغلی و تعهد سازمانی می باشد

                                               
1 .Gantasala   & Padma Kiomar
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 تهایشغلیوفرصادراك شده از سوي سرپرست و سازمان  حمایتدر یک پژوهش نقش ) 2012(1توکیوناگا 

نتایج پژوهش . ورد مطالعه قرار دادندوخشنودیشغلی ماشتیاق شغلی  به عنوان تعدیل کنندهرابطهبینرا 

داراي نقش   واسطه اي در  وفرصتهایشغلیادراك شده از سوي سرپرست و سازمان  حمایتنشان داد که 

  .می باشندخشنودیشغلی ارتباط میان اشتیاق شغلی و 

پژوهشی به بررسی رابطه خشنودي شغلی و اشتیاق شغلی پرداخت و رابطه مثبت در ) 2012(2آبراهام 

همچنین، متغیرهایی همچون ماهیت و منابع شغلی توانست این رابطه را تعدیل . معنی داري براي آن یافت

  .کند

رویکردي چند بعدي در جهت بررسی ارتباط میان "، در تحقیقی تحت عنوان )2011(3جوهایز موهد یوسف

روش . اند به بررسی ارتباط میان این دو متغیر پرداخته "چهارچوبی مفهومی ،هبري معنوي و رضایت شغلیر

اي به بررسی مفاهیم هر یک از ابعاد  مورد نظر در این پژوهش، توصیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه

ژوهش، امکان سنجی پژوهش در زمینه اي در این پ به گونه. اند رهبري معنوي و نیز رضایت شغلی پرداخته

نتیجه حاصل از این پژوهش این بوده که در . ارتباط میان رهبري معنوي و رضایت شغلی مورد نظر بوده است

.توان میان هر یک از ابعاد رهبري معنوي و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري یافت ها می سازمان

 ،رهبري معنوي و رضایت شغلی"؛ در پژوهشی تحت عنوان )2011(4ایزاه موهد تاهیر و همکاران    

روش . اند به بررسی ارتباط میان این دو متغیر با نگاهی تفسیري به موضوع پرداخته "چهارچوبی مفهومی

اي  که با بررسی ادبیات موضوعی هر  به گونه. اي بوده است کتابخانه –مورد نظر در این پژوهش، توصیفی 

ها و تفاسیر مرتبط با این  ، شامل رهبري معنوي و رضایت شغلی، به سنجش و تحلیل نگاهیک از متغیرها

هاي امروزي بوده و  زاویه دید در این پژوهش، رویکردي تفسیري و انتقادي به سازمان. اند موضوع پرداخته

مروزي را هاي ا ضرورت پژوهش و عملیاتی ساختن مفهوم معنویت و رهبري معنوي به عنوان نیاز سازمان

ها و تحقیقات  توان در سازمان نتایج حاصل از این پژوهش بدین صورت بوده که می. اند مورد بررسی قرار داده

مرتبط با معنویت و مسائل پیرامون آن، ارتباط معناداري میان دو مفهوم رهبري معنوي و رضایت شغلی 

  .کارکنان یافت

به سنجش  »تاثیر رهبري معنوي بر عملکرد سازمانی«، در تحقیقی تحت عنوان  )2011(فراي و دیگران 

ارتباط پویا میان رهبري معنوي و سالمت روانی با نتایج سازمانی در دانشجویان دانشکده افسري در ایاالت 

نتایج تحقیق اینگونه بوده که رابطه مثبت و معناداري میان رهبري معنوي و برخی از نتایج . متحده پرداختند

  .تعهد سازمانی وجود داردسازمانی مانند 

                                               
1 .Tokionaga
2 .Abraham
3 .Johiaz Mohed Yousef
4 .Eizah Mohed  Taheir
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رهبري معنوي در حرفه بانکداري و تاثیر آن بر «، در تحقیقی در مورد  )2010(1عثمان و قیصر دانیش 

آنان رهبري معنوي را به عنوان متغیر اصلی در افزایش سطوح . اند به نتایجی دست یافته »تعهد سازمانی

هدف از آن پژوهش سنجش رابطه میان معنویت و رضایت شغلی . اند چندگانه موفقیت سازمان در نظر گرفته

، تاثیر  شنتایج پژوه. هاي دولتی و خصوصی در پاکستان بود ، منطقه و بخش در بانک مدیر شعبه 121در 

  .معنویت را در پیش بینی تعهد موثر در بین مدیران تایید کرد

به منظور توسعه ) تاثیر رهبري معنوي بر ظرفیت یادگیري سازمانی(، به سنجش  )2009(2آیدین و سی الن 

ابعاد الگوي علی رهبري معنوي فراي را به عنوان متغیر مستقل . سازمانی در شرکت فلزکاري ترکیه پرداختند

ان داد که ظرفیت نتایج نش. اند و مدل ظرفیت یادگیري سازمانی تئو را در نقش متغیر وابسته در نظر گرفته

، ولی تاثیر رهبري معنوي بر  اي با هر کدام از ابعاد رهبري معنوي دارد یادگیري سازمانی رابطه قابل توجه

  .ظرفیت یادگیري سازمانی کم بوده است

  

خانواده، سالمت  -روانشناختی با تعادل کار فضايدر مقاله اي گزارش نمودند که ) 2007(1ریگو و کانها

این پژوهشگران .شغلی همبستگی منفی دارد فرسودگیرد کارکنان همبستگی مثبت و با عاطفی و عملک

روانشناختی دارند، شغلشان را به فضاي همچنین نشان دادند هنگامی که کارکنان ادراکات مطلوب تري از 

خلّاق  عنوان شغلی برانگیزاننده و پاداش دهنده ادراك می نمایند و احساس می کنند می توانند در شغلشان

  .باشند و لذا احساس اثرگذاري، شایستگی و معناداري آنها افزایش خواهد یافت

در تحقیقی به بررسی پیشایندهاي اشتیاق شغلی پرداخت و ابعاد روانشناختی حاکم بر ) 2006(3ساکس 

- بینعنوان پیش هاي شغلی را بهفضاي سازمان؛ از قبیل، حمایت ادراك شده، عدالت ادراك شده، و ویژگی

  . هاي اشتیاق شغلی مشخص نمود

خاطرنشان نمودند کارکنانی که ادراکات بهتر و مطلوب تري از سازمان و ) 2005(4مارتین، جونز و کاالن

محیط دارند، به احتمال زیاد خشنودي شغلی باالتر، سالمت و رفاه روانی بهتر، تعهد سازمانی بیشتر و غیبت 

  .و قصد ترك شغل کمتري را گزارش خواهند نمود

  مبانی نظري تحقیق

  رهبري معنوي

                                               
1 .Osman & gaisardanesh
2 .Aidin &  Seelan
3 .Saks
4 .Martin & Jonse  & Kalan
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ــر ــی،مدلعلیخودراکه ( 2003 )يافــــــــــ ،براساسنظریاتانگیزشــــــــــ

. ارزشها،نگرشهاورفتاررهبررابهنتایجسازمانیازطریقارضــــــاینیازهایبقایمعنویپیروان پیوندمیدهدتوســــــعهداد

ــتکهرهبرانوپیرواننیازبهبقاي  اساسنظریهویاینایدهاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1نمودار(دمعنویدارندونیازهایدعوتیامعناداریوعضویتدرهمینراستاهستن

آرازي و ( هاورفتارهاییاست کهبرایانگیزه بخشیدنبه فردالزم است نگرشا،ه ایازارزش مجموعهرهبري معنوی

چنین رهبري باعث می . هدف رهبري معنوي توجه به نیازهاي اساسی رهبر و پیروان است. )1،2017همکاران

رهبران . دشود که کارکنان معنی حقیقی شغل خود را دریافته و براي کاري که دارند، اهمیت قائل شون

معنوي چشم انداز و ارزشهاي مشترکی براي افراد شکل داده و امکانات توانمندي هاي تیمی و سازمانی شان 

رهبر معنوي رفاه معنوي را در سازمان رشد و پرورش می دهد و در پی آن  .)2003فراي،(را فراهم می کنند 

ی،تعهد سازمانی ،بهره وري و عملکرد مالی بررضایت کارکنان از زندگی و شغل شان ،مسئولیت پذیري سازمان

  ).3،2010و یومیت 2فراي،ماسرلی(سازمان اثر مثبت می گذارد 

عوامل موثر بر رهبري معنوي

ها صورت گرفته، محققان  در پی مطالعاتی که در زمینه رهبري معنوي و تحقق معنویت در سازمان

ها تاثیرگذارند  اند که عوامل متعددي بر روي پیاده سازي معنویت و رهبري معنوي در سازمان دریافته

                                               
1.Arasy et al
2 .Maserli
3.Yomit
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ها اشاره شده  زماندر ذیل به چند مورد از عوامل موثر بر رهبري معنوي در سا ).2003فراي،(و)1،2000دلیچ(

  :است

ها اعتماد کند و بر شخصیتشان در کارها  به این معنا که رهبر معنوي در رابطه با پیروانش به آن: 2اعتماد

.تکیه کند

هاي انتقام،  یعنی ایکه رهبر معنوي در هنگام واکنش در مقابل رفتار پیروان، گذشت را بر گزینه :3گذشت

.حسادت و کینه طلبی ترجیح دهد

کند و آنچنان سخن بگوید  به معناي اینکه رهبر معنوي چنان رفتار کند که شخصیتش بیان می :4صداقت

.که باطنش همان باشد

توانایی ذهنی و روحی رهبر به عالوه توانایی فیزیکی او در مقابل خطرات و تهدیدات خارجی و : 5شجاعت

.داخلی

ها را درك کند، چنانکه او نیز  ان را حدس بزند و آنرهبر معنوي باید در رفتارش احساسات دیگر :6همدلی

.هاي آنان شریک باشد ها و شادي در غم

تواند تاثیر بسزایی در موفقیت  خوش قلبی و احساسات مثبت رهبر در قبال پیروان می :7مهربانی و عطوفت

.وي داشته باشد

برخوردهاي خویش در ارتباط با مسائل  به معناي اینکه رهبر معنوي بایستی در رفتارها و :8انصاف در رفتار

  .میان کارکنان، جانب انصاف و عدالت را رعایت نماید

براي رسیدن به اهداف . رهبر معنوي باید تمامی مشکالت خود را با حداقل شکایت حل کند :9صبر و تحمل

.باید در مقابل تمام موانع و مشکالت بایستد و تحمل پیشه کند

.رهبر معنوي نباید هیچگاه اجازه دهد که تکبر و دروغ بر وي مستولی شود :10تواضع

رهبر معنوي نباید فرایند رهبري خود را تنها در کار و رسیدن به اهداف سازمانی یا گروهی خالصه  :11تنوع

براي کار، اي را براي پیروانش به کار گیرد تا عالوه بر تجدید قدرت  هاي سرگرم کننده کند، بلکه باید فعالیت

                                               
1 .Delich
2 .trust
3.forgiveness
4.morality
5 .valor
6.empathy
7.kindness
8.justice
9.patience
10.courtesy
11.variety
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.ها را از نظر روانی و ذهنی تازه نفس گردند آن

توان در ازاي احترام گذاشتن به دیگران، احترام را به معناي واقعی  رهبر معنوي می: 1احترام به دیگران

.کسب کند

ها و  توان گفت که یکی از اصلی ترین عوامل موثر در اجراي رهبري معنوي در سازمانمی: 2ستودن دیگران

.ربخشی آن، تعریف و تمجید از کارکنان و ستایش آنان استو اث

ها در خوب گوش دادن  یکی از عوامل موثر در اثربخشی رهبري معنوي، توانایی آن :3گوش دادن به پیروان

و  2000دلیچ، (این امر موجب انگیزش در پیروان براي صادق بودن در کار است. به پیروان است

  .)2003فراي،

  اشتیاق شغلی

پدیده مثبـت در محـیط   . اشتیاق شغلی به عنوان یک مفهوم، گرایش به روانشناسی مثبت را منعکس می کند

ضـعف کـاري از نقطـه نظـر      کاري در شغل وکاري و نبود پیامدهاي منفی مانند فرسودگی شغلی، خطا و خراب

انایی نیروي انسانی، عملکرد به بیان دیگر، التزام شغلی، توجه بر روي تو. حفظ منابع بسیار قابل مالحظه است

هدف اصلی که در تئوري حفظ منابع مـورد نظـر اسـت، داشـتن و بـه      . بهینه و تجارب مثبت در کار می باشد

کارگیري تجارب مثبت یا منابعی است که بتواند سودآوري و بهره بیشتري داشته باشـد و تـأثیر مثبتـی روي    

شتن نیروي کار و منابع انسانی مناسب، می توانـد روي دیگـر   بنابراین ندا. باال رفتن سطح سالمت داشته باشد

و بر عکس داشتن نیروي کار و منابع انسانی مناسب می . دستاوردها، تأثیر منفی گذاشته و آنان را از بین ببرد

  ). 2001فلی و لیتر، شائو به نقل از1990سیکزنت میهالی، (.تواند دستاوردهاي بهتري در پی داشته باشد

در ابتدا          اشـتیاق  . اشتیاق شغلی در نتیجه تغییر پژوهش ها به نقطه مقابل فرسودگی پدیدار شد مفهوم

بنا بـر  ). 1997مسلچ و لیتر، (شغلی به عنوان انتهاي مخالف گستره فرسودگی شغلی، مفهوم پردازي شده بود 

در جهـت مقابـل   ارد، کـه درسـت   مدي حرفـه اي د نظر آن ها اشتیاق شغلی اشاره به انرژي، دلبستگی و کارآ

فرسـودگی  . مـی شـود  در نظر گرفته ) آمدي حرفه ايخستگی، بدگمانی یا بدبینی، عدم کار(فرسودگی شغلی 

یعنـی تـه کشـیدن منـابع     (شغلی واکنشی به استرس ناشی از کار است که با ابعاد خستگی عـاطفی هیجـانی   

فقدان کارآمدي حـرف  بدبینی نسبت به شغل و  عاطفی ویعنی نگرش منفی بی (، بدگمانی )عاطفی ـ هیجانی 

  ). 2002لی، به نقل از شائوف(تعریف می شود ) یعنی تمایل به ارزیابی منفی کار(هاي 

                                               
1.Respectforothers
2.praise
3.Listeningtofollowers
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به اشتیاق  به عنوان سازه اي مستقل از فرسودگی شغلی نظـر انداختنـد و   ) 2002(لیتر، شائوفیلی و همکاران 

آن را به عنوان حالت ذهنی مثبت، ارضا کننده و مربوط بـه کـارتعریف کردنـد کـه بـه وسـیله ابعـاد جـذب،         

  . دنیرومندي و وقف کار شدن مشخص می شود که در سطح وسیع اعتبار یابی شده ان

اشتیاق شغلی متمایل به سخت کارکردن با حالت ذهنی مثبت هسـتند کـه بـه وسـیله آن      کارکنان داراي

  ).2008کر و دمروتی، یب(قادرند در محیط کار، کارهاي زیادي را به انجام برسانند 

  ابعاد اشتیاق شغلی 

یکی از ابعاد اشتیاق شغلی، جذب است که مخصوصاً به تمرکز و غرق شدن در کار اشاره دارد و : 1جذب. 1

و وجه مشخصه آن این است که براي افراد وقت سریع می گذارد و فرد به سختی می تواند از کـار خـود جـدا    

طوري که فـرد  تحقیقات اخیر نشان داده است که تجربه جذب به میزان درگیري در کار مربوط است به . شود

این بدان معناست که گاهی برخی از افـراد در  ). 2007و همکاران، 2لورنس ( گذر زمان را تشخیص نمی دهد 

زمان و شرایطی جذب کاري می شوند که براي آنان لذت بخش است و افـراد بـراي آن بهـاي زیـادي را مـی      

سیکزنت میهالی، تجـارب درگیـري در کـار و    طبق نظر . پردازند، تنها به خاطر این که این کار را داشته باشند

براي مثـال کارهـایی کـه بـه صـورت      (متوجه نشدن گذر زمان، معموالً هم خارج از زمینه کاري رخ می دهد 

تجـارب  . و هم ممکن است در همه حوزه ها و زمینه هـاي زنـدگی صـورت گیـرد    ) سرگرمی صورت می گیرند

و ) مثـل چـالش برانگیـزي آن   (ادل نسبی بین نیازهاي شغلی درگیري در کار، هنگامی به وجود می آید که تع

تفاوت عمـده اي کـه در مفهـوم درگیـري در کـار و جـذب وجـود دارد،        . مهارت حرفه اي کارکن، ایجاد شود

زمینـه  ین حادثه ممکن اسـت در همـه   مقاومتی است که فرد از لحاظ ذهنی هنگام کار مبذول می دارد، که ا

  ). 2006ائوفیلی و همکاران، ش(هاي زندگی اتفاق بیفتد 

بعد نیرومندي، به سطوح باالي انرژي و ارتجاعی بودن ذهن کارکن هنگام کار اشاره دارد، : 3نیرومندي. 2

به گونه اي که کارکن تالش قابل مالحظه اي براي انجام کارش مبذول می دارد و نیز در موقعیت هاي دشوار 

ن بعد نیرومنـدي بیـان مـی کنـد کارکنـانی کـه از نیرومنـدي        همچنی). 2002شائوفیلی، (پافشاري می کند 

یـا جـر    با مشکلی برخورد می کنند وبیشتري برخوردارند، بیشتر توسط کارشان برانگیخته شده و هنگامی که 

به بعد نیرومنـدي بـه عنـوان یـک مفهـوم      . و بحث کاري وجود دارد، مقاومت بیشتري از خود نشان می دهند

ارائـه  ) 1964(این مطلب با در نظر گرفتن تعریف انگیزش شغلی تئوري اتکینسـون  . تانگیزشی توجه شده اس

  . در این تعریف، انگیزش شغلی، نیرو و توان انجام کار یا مقاومت جهت انجام کار، ایجاد می کند. شده است

                                               
1 .attraction
2 .Lorens
3.sturdiness
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دید سومین مؤلفه اشتیاق شغلی، وقف کردن خود در کار می باشد که با درگیـري شـ  : 1وقف کار شدن. 3

روانی شخص کارکن نسبت به کار خود مشخص می شود و ترکیبی از احساس معنی داري، اشـتیاق و چـالش   

و بـه  ) یا تعهـد کـاري  (این بعد به شکل سنتی با مفهوم دلبستگی شغلی، نکات مشترك زیادي دارد . می باشد

همچنـین  . عنوان شده است عنوان درجه اي که فرد از لحاظ روانی خودرا وابسته و مربوط به شغلش می داند

هم دلبسـتگی  . دلبستگی، به اینکه چگونه یک کار می تواند نیازهاي کنونی یک فرد را پاسخ گوید، اشاره دارد

شغلی و هم وقف کردن، به عنوان پدیده هاي پایدار و با دوام اشتیاق شغلی محسوب می شوند کـه تفـاوت آن   

ته است، در حالی که وقف کردن یک موضوع واضح تر و روشن ها تا کنون به شکل دقیق مورد بحث قرار نگرف

هنگامی که احساس وقف کردن وجود دارد، اشـتیاق، الهـام بخشـی،    . تري نسبت به دلبستگی شغلی می باشد

غرور و چالش انگیزي بیشتري نسبت به وقتی که منحصراً به ارزش کار در زندگی کارکنان توجه شود، وجـود  

به این نکته توجه کرده اند که نیرومندي و وقف کار شدن را با هسته اصلی ابعاد اشـتیاق  اخیراً محققین . دارد

لـورنس و  ( دارد  شغلی مقایسه کنند، در حالی که وضعیت کنونی جذب شباهت زیـادي بـه درگیـري در کـار    

  ).2007همکاران، 

  :جنبه جدید بودن و نوآوري در تحقیق –و 

توسعه برایمدل رهبري معنوي رسد که در زمینه ارتباط میان نو  و تازه به نظر می این تحقیق از آن جهت

و مدلهاي موجود در عرصه  اندکی صورت گرفته است غلی کارکنان سازمان هاي ورزشی تحقیقاتاشتیاق ش

ی به جهانی کاربرد داشته و ممکن است قابلیت استفاده در کشور را نداشته باشد و نیاز است متغیري میانج

هاي آتی منبعی مناسب جهت گسترش این موضوع در  تواند براي پژوهش از این جهت می .آن اضافه گردد

توانند با استفاده از این پژوهش و مدل رهبري ارایه  می ورزشی همچنین مدیران. جوامع آماري مختلف باشد

  .ها نائل شوند سازمان شده ،به راهکارهایی مناسب در جهت افزایش اشتیاق شغلی کارکنان خویش در

  :)شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردي(اهداف مشخص تحقیق  - ز

  :هدف کلی

اشتیاق شغلی در کارکنان ادارات کل  توسعه هدف کلی این پژوهش طراحی مدل رهبري معنوي براي*

  .ورزش و جوانان شمالغرب کشور می باشد

  :اهداف ویژه و کاربردي

  در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشور برتوسعه اشتیاق شغلیرهبري معنوي  تاثیرتعیین *

اشتیاق شغلی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ه براي توسع یسازمانتاثیر چشم انداز تعیین *

  شمالغرب کشور

                                               
1.dedication towork
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رزش و جوانان شمالغرب اشتیاق شغلی در کارکنان ادارات کل و تاثیرعشق به هم نوعان براي توسعهتعیین *

  کشور

  تعیین تاثیر امید و ایمان براي توسعه اشتیاق شغلی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشور*

براي توسعه اشتیاق شغلی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان  در سازمان تعیین تاثیر عضویت*

  شمالغرب کشور

توسعه اشتیاق شغلی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب  تعیین تاثیر معناداري و هویت براي*

  کشور

تعیین تاثیر تعهد سازمانی براي توسعه اشتیاق شغلی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب *

  کشور

ب تعیین تاثیر بازخورد عملکرد براي توسعه اشتیاق شغلی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغر*

  کشور

  در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشوربر جذب تعیین تاثیر رهبري معنوي *

  نیرومندي در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشوررهبري معنوي بر تعیین تاثیر *

  کشوروقف کار شدن در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب رهبري معنوي بر تعیین تاثیر *

رهبري معنوي براي توسعه اشتیاق شغلی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان نحوه اثرگذاري مدل تعیین*

  شمالغرب کشور

به (ذکر شود ) ها، صنایع و یا گروه ذینفعانسازمان(وران در صورت داشتن هدف کاربردي، نام بهره –ح 

  ):عبارت دیگر محل اجراي مطالعه موردي

  .انجام خواهدشد ارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشورکاین پژوهش در 

  ادارات کل ورزش و جوانان کشور*

  وزارت ورزش و جوانان*

  ورزشی–باشگاه هاي فرهنگی *

  معاونت تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش*

  :هاي تحقیقفرضیه  -ي

اصلی تحقیق فرضیه-1

a.کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب  مولفه هاي رهبري معنوي برتوسعه اشتیاق شغلی

.کشورتاثیر دارد
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فرضیه هاي فرعی  

چشم اندازسازمان برتوسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب 1- 1

.کشورتاثیر دارد

عشق به همنوعان برتوسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب 2- 1

.کشورتاثیر دارد

امید و ایمان برتوسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشورتاثیر 3- 1

.دارد

.عضویت برتوسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشورتاثیر دارد4- 1

معناداري هویت برتوسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشورتاثیر 5- 1

.دارد

تعهد سازمانی برتوسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشورتاثیر 6- 1

.دارد

بازخورد عملکرد برتوسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب 7- 1

.کشورتاثیر دارد

اصلی تحقیق فرضیه -2

b.کل ورزش و جوانان شمالغرب کشورتاثیر  مولفه هاي اشتیاق شغلی بر رهبري معنوي کارکنان ادارات

.دارد

فرضیه هاي فرعی         

  .رهبري معنوي بر جذب کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشورتاثیر دارد    1- 2

  .رهبري معنوي بر وقف شدن در کار کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشورتاثیر دارد   2- 2

  .معنوي بر نیرومندي کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشورتاثیر دارد رهبري   3- 2    

اصلی تحقیق فرضیه -3

c.رهبري معنوي براي توسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشورتاثیر دارد  .

  :)به صورت مفهومی و عملیاتی(ها و اصطالحات فنی و تخصصی تعریف واژه- ك

رهبري معنوي:



20  

رهبري معنوي شامل برانگیختن و الهام بخشیدن کارکنان از طریق یک بینش متعالی و یک : تعریف مفهومی 

هاي نوع دوستانه براي پرورش نیروي انسانی با انگیزه، متعهد بهره ور می فرهنگ بر مبناي ارزش

).2005فراي،(باشد

پاسخی است که آزمودنی ها به سواالت پرسشنامه رهبري معنوي  رهبریمعنويمنظور از: تعریف عملیاتی

چشم انداز،ایمانبهتحققهدف،عشقبهنوعدوستی،معناداري با مولفه هاي ) 2003(فراي

  .گویهپاسخ می دهند 25به تعداد  درکار،عضویت،تعهدسازمانیوبازخوردعملکرد

چشم انداز:

 معناها  بهفعالیت،  کندمی رامشخصها آنهاي  وآرمانها  چشماندازاهدافواحد: تعریف مفهومی

 ..دهدمی بخشدوامیدوایمانراموردستایشقرارمی

فراي و (کندمی چشماندازبهتصویریازآیندههمراهباتفسیریواضحازچراییکوششکارکنانجهتخلقآناشاره

  ).2011همکاران،

به این مفهوم اشاره دارد که کارکنان و مدیران در  براي تحقیق با گویه هاییچشم اندازمتغیر: تعریف عملیاتی

شغل خود به رسالت سازمان تعهد و ایمان قلبی داشته و به دنبال آن از خود فعالیت بهتري را به نمایش 

  .مشخص خواهدشدگذارند

عشقبههمنوعان:

،  ومراقبتهماهنگیوخوشبختیبهواسطهتوجه،  دررهبریمعنویعشقبهنوعدوستیشاملحستمامیت: تعریف مفهومی

 تفکرازنظراخالقیصحیحهاي  مفروضاتوراه،  ازارزشهااي  مجموعه.دلواپسیوتقدیرازخودودیگراناست

  ).2011فراي و همکاران،(شودمی باشدکهبهوسیلهاعضایگروهتسهیمشدهوبهافرادنوآموزشدادهمی

به این موضوع اشاره دارد که سازمان به  در تحقیق با گویه هایی عشق به همنوعانمولفه : تعریف عملیاتی

همچنین سازمان نسبت به کارکنان خود صادق . باشد ها وفادار می کارکنانش توجه قلبی نشان داده و به آن

.،مشخص خواهدشدگذاردها احترام می بوده و به آن

امیدوایمان:

. باشد، می بلمشاهدهنیستنداطمینانبهچیزهاییکهآروزیشراداریمواعتمادبهچیزهاییکهقا: تعریف مفهومی

هاي  اهدافوماموریت،  توانگفتکهامیدوایمانسرچشمهاینباوراستکهچشماندازمی

  ).2011فراي و همکاران،(سازمانباموفقیتبههدفخواهدرسید
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که کارمند در هنگام انجام وظایف خود، اهداف مولفه امید و ایمان با گویه هایی در تحقیق : تعریف عملیاتی

، برگزیند و بیشترین تالش را از طریق انجام هر کاري براي پیشبرد اهداف سازمان نشان دهدچالشی را 

.مشخص خواهد شد

عضویت:

 .کنیممی عضویتشاملساختارهایفرهنگیواجتماعیاستکهمادرآنسیر: :تعریف مفهومی

هاي  وگروهها  سازمانیکحسدرکوتقدیراستکهتاحدباالییازروابطمتقابلوارتباطاتازطریقتعامالجتماعیوعضویتدر

  ).2011فراي و همکاران،(شود می آنناشی

سازمان و رهبران معنوي به کارکنان  ،به این معنی کهعضویت در این تحقیق با گویه هایی : تعریف عملیاتی

  .مشخص خواهد شدها را درك کنند و کارهایشان را تحسین نمایند  خود توجه نشان داده و آن

معناداریوهویت:

: مفهومیتعریف 

گیردمی اشارهبهتجربهمتعالییاآنکهچگونهیکتفاوتازراهخدمتبهدیگرانایجادشودوبدینراهمعناوهدفدرزندگیشکل

  ).2011فراي و همکاران،(

که وظایف کاري کارمند در سازمان براي شخص معناداري و هویت با گویه هایی در تحقیق :تعریف عملیاتی

.مشخص خواهد شدخودش مهم باشد و کارهایش معنادار و حاوي مفهوم براي وي باشد 

تعهدسازمانی:

،  نگرشوحالتیروانیاستکهنشاندهندهتمایل: تعریف مفهومی

ها  وفاداریبهارزش.نیازوالزمهجهتفعالیتدریکسازماناست

  ).2005فراي،(. خوانندمی ستگیبهماندندرسازمانراتعهدسازمانیواهدافسازمانونیزاحساستعلقوواب

که فرد هنگام انجام وظایف در سازمان احساس کند عضوي از تعهد سازمانی با گویه هایی : تعریف عملیاتی

  .مشخص خواهد شدیک خانواده است و مشکالت سازمان برایش اهمیت داشته باشد 

 بازخورد عملکرد:

هاي زمانی مشخص شده، نتایج  به این معناست که مدیران سازمان، هر از چندگاهی در دوره: تعریف مفهومی

ها از میزان تالش و  هاي متفاوت کاري شان، برایشان بازگو کرده، تا آن عملکرد کارکنان را در بخش

  ).2005فراي،(. تاثیرگذاري عملکردشان در پیشبرد اهداف سازمانی آگاهی یابند
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که در سازمان وقت و زمان به صورت بهینه مصرف شده و بازخورد عملکرد با گویه هایی  : تعریف عملیاتی

  .مشخص خواهد شدکیفیت کار کارکنان از اولویت باالتري برخوردار باشد 

  تعریف مفهومی اشتیاق شغلی

اشتیاق 

بهج.وقفکارشدنوجذبتوصیفمیگرددشغلیبهعنوانیکحالتذهنیمثبتنسبتبهشغلتعریفمیشودکهباویژگیهاینیرومندي،

  ).2001شائوفلی و همکاران، (اییکحالتخاصوموقتی، اشتیاق شغلیبهیکحالتروانشناختیثابتوفراگیراشارهدارد

  تعریف عملیاتی اشتیاق شغلی 

ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب منظور از اشتیاق شغلی در این پژوهش، نمره اي است که کارکنان 

بدست می ) 1388؛ به نقل از ساعی و نعامی، 2001ساالنوا و شائوفلی، (شتیاق شغلی اکشور در مقیاس 

  . دنآور

:روش تحقیق- 5

و ، تجهیزات شامل مواد(شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء  -الف

  ):در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیکمورد استفاده استانداردهاي 

روش هاي تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روش هاي تحقیق بسـته بـه ماهیـت کـار و     

 ،هـدف تحقیـق   يروش تحقیق در علوم رفتاري با توجه بـه مالکهـا  . متغیر هاي مورد بررسی، توصیه می شود

  .کیفی خواهد بود-پژوهش حاضر کمی.ها، نحوه اجراء  مشخص می گردد نحوه گردآوري داده

توسعه اي  بوده و  - پژوهش حاضر بر اساس هدف تحقیق، کاربردي:بر حسب هدف قیروش تحق) الف

  .از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده خواهد شد 

ها و اطالعات  حاضر از نظر گردآوري داده قیتحق:داده ها يبر حسب نحوه گرد آور قیروش تحق)  ب

است تا یک  نیو روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق  توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر ا

  .مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرآیند تحقیق پاسخ دهد

  .باشد می یمایشیاء از نوع پپژوهش حاضر بر حسب نحوه اجر: بر حسب نحوه اجراء قیروش تحق) ج

  .این تحقیق ازلحاظ زمانی مقطعی می باشد :از لحاظ زمانیقیروش تحق) د

ان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور در خصوص و نظرات کارکندر این پژوهش دیدگاه 

 کردخواهد سعی پژوهشگر در این پژوهش . بررسی قرار می گیرد رهبري معنوي و اشتیاق شغلی مورد
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به تجزیه و تحلیل و تفسیر شرایط یا  ،عالوه بر توصیف عینی و واقعی خصوصیات موضوع مورد بررسی

  .بپردازدروابط بین متغیرهاي تحقیق 

، »گردآوري اطالعات اولیه«درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، : تذکر

و غیره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و » هاانجام آزمایش«،»هاي آزمونتهیه نمونه«

  . ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گرددها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روشمراکز تهیه داده

  :بررسی و اندازه گیري متغیرها متغیرهاي مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی  -ب

  

  

  

  

  .خواهد بودمتغیر هاي پژوهش در قالب یک مدل مفهومی زیر 

  چشم انداز

  عشق به هم نوعان      

  امید و ایمان  جذب

  عضویت  رهبري معنوي    شتیاق شغلی  نیرومندي

  معناداري و هویتوقف کار شدن

  تعهد سازمانی  

  بازخورد عملکرد

  

  پرسشنامه رهبري معنوي 

هاي مختلف، پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که  به همراه جستجوهاي بسیار در تحقیقات و پژوهش

. باشد مناسب ترین ابزار براي اندازه گیري این متغیر می) 2003(استفاده از پرسشنامه رهبري معنوي فراي 

، عشق به )سوال 3(چشم انداز مولفههفت سوال بوده و 25حاوي  رهبري معنوي فراي استاندارد پرسشنامه

، تعهد سازمانی)سوال 3(عضویت، )سوال 3(معناداري و هویت، )سوال 3(، امید و ایمان)سوال 6(همنوعان

هفت عامل مورد نظر در این . خواهند گرفتقرارمورد ارزیابی  )سوال 3(و بازخورد عملکرد )سوال 4(

  .دول زیر به نمایش گذارده شده استجپرسشنامه در 
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  عوامل رهبري معنوي و تعداد سواالت مختص به آنها

  سواالت  هاي مورد بررسیمؤلفه  سواالت  هاي مورد بررسیمؤلفه

  18تا  16  عضویت  3تا  1  چشم انداز

  22تا  19  تعهد سازمانی  9تا  4  عشق به همنوعان

  25تا  23  بازخورد عملکرد  12تا  10  امید و ایمان

  15تا  13  هویت و معناداري

  

  پرسشنامه اشتیاق شغلی

) 2001(ماده اي که توسط ساالنوا و شـائوفیلی   18در این پژوهش اشتیاق شغلی با استفاده از یک پرسشنامه 

) 1388(سـاعی و نعـامی   این پرسشنامه براي اولـین بـار در ایـران توسـط      .ساخته شده، سنجیده خواهد شد

پاسخ هاي این مقیاس از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم درجه بندي شده انـد و  . ترجمه و اعتباریابی شده است

  . می باشد 5تا  1نمره گذاري آن ها از 

پرسشنامه اشـتیاق شـغلی نمـره کـل ایـن       در پژوهش خود جهت محاسبه روایی) 2001(ساالنوا و شائوفیلی 

پرسشنامه را با پرسشنامه هاي خشنودي شغلی، دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی و توانمند سازي روانشناختی 

همچنـین، سـاالنوا و   . گزارش نموده انـد  68/0. ، و56، 62/0، 58/0همبسته نمودند و ضرایب آن را به ترتیب 

  . به دست آورده اند 89/0امه را به روش آلفاي کرونباخ پایایی این پرسشن) 2001(شائوفیلی 

پایایی این پرسشنامه را با استفاده از دو روش آلفـاي کرونبـاخ و تنصـیف بـه ترتیـب      ) 1388(ساعی و نعامی 

  . بدست آوردند 84/0و  90/0

ایی مورد پرسشنامه هاي این پژوهشبراساس مدل نظري و پس از تائید خبرگان از نظر محتوا و آزمون پای

  .استفاده قرار خواهند گرفت

  

و  برداريپرسشنامه، مصاحبه، فیش ،مشاهده و آزمون(و ابزار ) ايمیدانی، کتابخانه(روششرح کامل   –ج 

  :هاگردآوري داده) غیره

:این پژوهش براي جمع آوري داده هاي مورد نیاز از دو روش کتابخانه اي و میدانی استفاده خواهد شددر
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اطالعات مورد نیاز در خصوص زیر بناي نظري پژوهش از کتب، پایان نامه ها ، نشریات براي جمع آوري 

داخلی و خارجی و جهت دستیابی به مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش از سایت ها و مجالت علمی  داخلی و 

.خواهد شد خارجی مختلف استفاده

انان رات کل ورزش و جوکارکنان اداخواهد بود که بین پرسشنامهدر این پژوهش ابزار گردآوري داده ها 

  .. در این استان  مشغول به کار می باشند توزیع خواهد شد1398شمالغرب کشور که در

  ):در صورت وجود و امکان(گیري و حجم نمونه جامعه آماري، روش نمونه –د 

جامعه مورد نظر پژوهش حاضر، تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشور متشکل از استان 

هاي اردبیل ،آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و زنجان که داراي مدرك تحصیلی دیپلم به باالبوده ودر 

  .خواهد بود،در این سازمان مشغول به کار باشند1398-1397سال 

همچنین براي تعیین حجم . ش از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي نسبی استفاده خواهدشددر این پژوه

    .استفاده خواهد شد ) 1385؛ به نقل از نادري و نراقی، 1970(1کرجسی و مورگاننمونه از جدول  

  

  :هاها و ابزار تجزیه و تحلیل داده روش - هـ 

ماري داده ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی در این پژوهش، براي تجزیه وتحلیل اطالعات آ

  .استفاده خواهد شد

  :در بخش آمار توصیفی

.براي توصیف شاخص هاي دموگرافیک نمونه آماري مانند سن، جنسیت، میزان تحصیالت، سابقه خدمت-1

ز نرم افزار با استفاده ا براي محاسبه شاخص هاي پراکندگی شامل میانگین، انحراف معیار و دامنه تغییرات-2

SPSS  

  :در بخش آمار استنباطی

بررسی مدل مفهومی و آزمون  ضمنبه روش مدل یابی معادالت ساختاري  PLSبا استفاده از نرم افزار 

و فرضیات را براساس ضریب استفاده از فن مسیراستفاده کرده  ز آزمون تحلیل عاملی تاییدي بابـرازش مـدال

  .در مدل مورد ارزیابی مجدد قرار خواهیم دادمسیرهاي تعیین شده 

                                               
١.Rego & Cunha

                                               
1.Kregcie & Morgan
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  :اخذمنابع و م

بررسی رابطه سبک رهبري          «). 1392. (آخربین، پیمان ؛ زاهد بابالن، عادل و نقی زاده باقی، عباس

هاي کاربردي همایش ملی پژوهش، »خدمت گزار و یادگیري سازمانی با اشتیاق شغلی پرستاران اردبیل

  .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگاندر ارتقاي سالمت

). 1391(، عبداکاظم؛ دادرس، مهسا ارشدي، نسرین؛ نیسی

. اثرمستقیموغیرمستقیمخودارزشیابیهایمحوریبرخشنودیشغلی،تعهد سازمانیوعملکردشغلی

  .7)1(، 35- 48، روانشناسیمعاصر

پیش بینی سکوت سازمانی برمبناي رهبري معنوي «).1396(رحیمی، سوسن؛ شاقلی، ریحانه؛ راسخ، نازنین

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار »اه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريپژوهشگ

  ).ISC. )247-259/پژوهشی-علمی26شماره  -1396پاییز و زمستان  «حرکتی

اثربخشی آموزش روشهاي ). 1388(؛ یادگاري، الهام؛  و محمدي، کبریز ...سودانی، منصوره؛ شفیع آبادي، عبدا

سومین کنفرانس . گروهی خالقیت برافزایش اشتیاق شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران اهواز

  .و مهندسی و مدیریت نوآوري ایران TRIZشناسی، ملی خالقیت 

بررسی رابطه ي ویژگی هاي شخصیتی با    ). 1389(شریفی، سمانه؛ سلیمی، قربانعلی؛ احمدي، سید احمد 
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