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  چكيده
بـا  بـا توجـه بـه الگوهـاي ملـي و دينـي،       بندي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني اين تحقيق با هدف شناسايي و اولويت  

تحقيق حاضر از نظر هـدف، كـاربردي، و از نظـر گـردآوري     . انجام گرفتتفسيري  ساختاري مدلسازي استفاده از رويكرد
جامعـة آمـاري تحقيـق از دو بخـش     . آوري اطالعات، پرسشنامه اسـت يمايشي است و ابزار جمعها، توصيفي از نوع پداده

ادارة كل تربيـت  منظور شناسايي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني در  تشكيل شده است، بدين صورت كه در بخش اول به
ادارة كل تربيـت بـدني اسـتان    ان نفري از كاركن 123هاي تحليل عاملي، يك نمونة براساس منطق مدل بدني استان يزد

بنـدي   منظـور اولويـت  در بخـش دوم بـه  . وتحليل شـد  اي انتخاب، بررسي و تجزيهگيري تصادفي طبقهبه روش نمونه يزد
استادان دانشگاه كه از نظر علمي و عملي بر موضـوع تحقيـق تسـلط داشـتند،     نفر از  10از  شده، عوامل كليدي شناسايي

عامل فضايل، فضاي معنوي، محتـوايي، سـاختاري، رهبـري، فرهنگـي،      10يل عاملي نشان داد كه نتايج تحل. استفاده شد
مدلسازي ساختاري  همچنين نتايج. روندشمار مي خالقيت، ايمان، انگيزش و اجتماعي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني به

  .در بين نه عامل كليدي ديگر داردتفسيري نشان داد كه عامل رهبري بيشترين قدرت نفوذ و كمترين وابستگي را 
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   مقدمه
  و نظم لبة دو در همواره عصري چنين در هاسازمان. نام دارد تغيير و پيچيدگي عصر حاضر، عصر

 علم پردازان نظريه و نظرانصاحب .وآمدند رفت در نما،تناقض حالت دو بين پيوسته و دارند قرار نظميبي
 هاي يادگيرنده،سازمان مانند مختلفي هايشرايطي، نظريه و وضعيت چنين با براي رويارويي مديريت،
 در معنويت اما مقولة .اندكرده ارائه را آشوب نظرية كارآفرين و هايسازمان هولوگرافيك، هايسازمان
 همچنين و سازمان و مديريت نظراناز صاحب بسياري توجه كه است نوظهوري پديدة نيز سازمان
 منبعي  را معنويت آنان از بسياري اساس، اين بر .است كرده جلب خود به مختلف سطوح در را، مديران
 و رساند ياري زدهآشوب و پرتالطم هايزمان در آنها به تواندكه مي انددانسته هاسازمان براي پايدار
 مقتضي صورت به را آنان يك، هر طرد بدون و كند وفصل حل را سازمان ظمي درنبي و نظم نماييتناقض

 هميشگي وآمد رفت نيازمند مختلف، هايعرصه در مستمر فعاليت براي هاسازمان چراكه ببندد، كاربه
 لحاظ عملي، به چه و نظري لحاظ به چه سازمان، و مديريت قلمرو). 7(اند  ثبات و تغيير دو حالت بين
 رسدمي نظر به شود، هدايت و اداره درستي به اگر كه قرار گرفته قدرتمند نيرويي تأثير تحت ازگيت به

 براي بلكه اي، هاي حرفهزمينه در تنها نه مساعي، تشريك ترينژرف به شدن منجر براي الزم ظرفيت
شناسي، معنويت براي وارد بنابراين از نظر ساختارگرايي و پديدار ).11( باشد دارا عيار، تمام انسانيت بروز

 سبب پارادايم همين به). 10(ها و ادبيات رفتار انساني و سازماني ارزش بسياري دارد شدن در مدل
 و معنويت سازماني هايو شاخصه ابعاد تبيين و بررسي سمت به مديريت و سازمان تحقيقات جديد
 عناوين با اين تحقيقات كه است ذكر شايان ).9(است  كرده حركت آن از متأثر يا آن بر مؤثر عوامل
 »كار در معنويت« و »كار معنوي محيط« ،»كار محيط در معنويت«، »سازماني معنويت«مانند مختلف
گرفته در اين زمينه اشاره  هاي صورتتحقيق نيتر اجمال به نتايج برخي از جديد  بهاند، كه شده مطرح

  ).2( شود يم
ها؛ مفاهيم، تعاريف، ظهور معنويت در سازمان«حقيقي با عنوان در ت) 1386(عابدي جعفر و رستگار 

مدلي مبتني بر معنويت در محل كار و انگيزش در كار پيشنهاد دادند كه » ها، مدل مفهوميفرض پيش
اي و دروني كه از چهار گونه ارتباط مبتني بر ابعاد اين مدل از سه دسته متغيرهاي بيروني، واسطه

فردي  ارتباط برون -فردي ارتباط ميان -فردي ارتباط درون - ارتباط فرافرديوجودي انسان، شامل 
فردي مبتني بر بعد رواني، ارتباط  ارتباط فرافردي مبتني بر بعد معنوي، ارتباط درون. تشكيل شده است

ر بر اين، چها عالوه. فردي بر بعد زيستي استوار است برون ميان فردي مبتني بر بعد اجتماعي، و ارتباط
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 متغير ميانجي كار هدفمند، كار بامعنا، خودشكوفايي در كار و احساس وابستگي در مجموعة مدل 

توانند با يك يا چند در حقيقت هر يك از اين متغيرهاي بيروني و ميانجي مي. كنندآفريني مينقش
 ).1(طه داشته باشند وري رابمتغير دروني مثل انگيزش در كار، اعتماد كاركنان، كارايي يا اثربخشي، بهره

وتحليل سطوح معنويت  تجزيه به بررسي و »در محل كار تيمعنو«در تحقيقي با عنوان  )2002( 1بنزگي
معنويت سازماني در محيط «و » معنويت فردي در محيط كار«با عنوان  در سازمان؛ به دو سطح اصلي

سوي يكپارچه  و مسيري فردي بهكار، يك راه  معنويت فردي در محيطدر نظر وي . اشاره دارد» كار
سوي  كار، يك راه و مسيري سازماني به زندگي معنوي است؛ و معنويت سازماني در محيط ساختن كار با

 امهاي سازماني براي ايجاد معنويت فردي در محيط كار باشد، اتواند شامل تالشاست كه مي معنويت
 2كالد ).8( ازماني است كه بايد محقق شودس هايتواناييسوي اهداف و  گيري سازماني آن بهجهت

محيط  كه رسيد نتيجه اين به »يدر محل كار و عملكرد سازمان تيمعنو«در تحقيقي با عنوان  )2003(
 آن تبع به و توانمندسازي كار معنوي تأثير مستقيمي بر موفقيت سازمان دارد، چراكه موجب افزايش

در تحقيقي با ) 2006( ميليمان و نك ).6( شودكار مي جايي كاركنان، خستگي و غيبت از كاهش جابه
چگونه  به بررسي اينكه» پيدا كردن تحقق معنوي در زندگي سازماني: هاي خودرهبريانديشه«عنوان 

 شنهاديطور خاص پ به، دندست آوردر كار خود به تري رامندو هدف شتريب تيتوانند معنويكاركنان م
 تيمعنو ةخود نسبت به تجرب يو رهبر يرگذاريثأواند كاركنان را در تتيم ر،ياخ يةد كه نظرنكنيم
 افزايش و معنويت بين علّي ارتباط كه گيرندكند و در نهايت نتيجه مي كمك يسازمان يدر زندگ شتريب

  ).12(دارد  كار وجود محيط در نوآوري
ادي در مورد ابزار تفكرات انتق: سازمان معنوي«در تحقيقي با عنوان ) 2010(گاس و گوزلينگ 
ها مروري كلي از بررسي آورندةابزار معنويت فراهم) الف: هاي زير رسيدندبه يافته» معنويت در محل كار

گيرند و براي استفادة كار مي و اقدامات منسجمي است كه معنويت محل كار را در اصطالحي اجرايي به
اي جديد با هاي پيچيده و مقولهاز سازماندهنده، تحليل اتزيوني گسترش) كنند؛ بصحيح معرفي مي

 سه جايگاه متناوب را با توجه به معنويت محل كار شناسايي ) است؛ و ج» سازمان معنوي«عنوان 

الگويي از معنويت در محل كار كه منجر به سازمان «در تحقيقي با عنوان ) 2010( 3روپراي). 4. (كندمي
دارد هيچ چيز  گيري فلسفي است كه بيان ميبه معناي جهت كند كه معنويتبيان مي» گرددمعنوي مي
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توان به اين صورت تجربه كرد، به هر حال در محل كار، معناي معنويت را نمي. واقعي نيست مگر روح
توان معنويت در محل كار را با استفاده از هفت اصل  گفتيم كه مي. چراكه بسيار انتزاعي و پيچيده است

ادعا شده كه هر هفت . پذيريارتباط، احترام، بصيرت، شراكت، انرژي و انعطافخالقيت، : تعريف كرد
اين مقاله نفوذي ادراكي از معنويت و معنويت محل كار را . اند اصل با هم مرتبط بوده و حائز اهميت
در تحقيقي با ) 2013(االركوبي  ).14(شود هاي معنوي منجر ميپيشنهاد داده كه به پيدايش سازمان

به بررسي موضوع معنويت و چگونگي » وكار مفاهيمي براي مديريت كسب: معنويت اسالمي«ان عنو
برد كه مستلزم درك عميق عنوان يك رنسانس معنوي نام مي پردازد و از آن بهادغام آن در محل كار مي

هاي دايمهمچنين به تحليل معنويت در محل كار بر پاية دين اسالم و شناسايي پارا. مفاهيم ديني است
هاي كليدي دين اسالم، كه موجب افزايش گذاري و معرفي برخي از ويژگياصلي آن و به اشتراك

  ).3(پردازد شود، ميمعنويت در محيط كار مي
هاي هاي متعددي در زمينة ضرورت معنويت و سازمانشود پژوهشكه مالحظه مي گونههمان

 در اسالمي معنويت از گيري بهره ي ها شيوه تشريح ةزمين در متأسفانه ولي. معنوي صورت گرفته است
 الگوي تبيين تا درازي راه و است نگرفته صورت ايشايسته حركت آن، عوامل بندياولويت و هاسازمان

 همه اين .است روپيش هاسازمان در ترمهم آن از و افراد شخصي زندگي در ورزيمعنويت ديني و ملي
هاي دين اسالم ايراني ما مبتني بر دين است و تعاليم و آموزه جامعةمعنويت در  كه است حالي در

تواند بستر مناسبي را ها ميهمچنين با توجه به اينكه معنويت در سازمان. دهندة معنويت است شكل
جانبة فردي و سازماني فراهم كند و با توجه به پررنگ شدن نقش معنويت در موفقيت و براي رشد همه
هاي ها در ساليان اخير و تأكيد مديران ارشد كشور مبني بر تقويت معنويت در محيطشكست سازمان

با  متناسب كشور در اختيار نبودن مدل جامع در خصوص معنويت سازماني كاري و همچنين در
بندي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني فرهنگي و ديني، اين تحقيق با هدف شناسايي و اولويت مقتضيات
 بهبود در نقش اساسي تربيت بدني، ادارة كه آنجا از .به الگوهاي ملي و ديني، صورت گرفته استبا توجه 

 رسالت همچنين و جوانان دارد خصوص به و جامعه افراد رواني بهداشت و جسماني سالمت افزايش و
 دنبال افراد براي خوشايند و مطلوب، سالم محيطي ايجاد و جامعه بهسازي زمينة در را حساسي و مهم
 در را اساسي هايگام تواندمي خصوص معنويت سازماني، در بيشتر هايتحقيق رسدمي نظر به كند،مي

 عوامل تقويت كنترل عوامل مخل و در زمينة كاركنان ورزشي و مديران بيشتر آگاهي و شناخت راستاي
 ادارة در مقوله اين كهدارد  ضرورت بنابراين .آورد سازمان فراهم اثربخشي و موفقيت در مؤثر مثبت
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 بررسي دارد، جامعه در فراغت بهينة اوقات كردن پر و سالمت توسعة در مهمي نقش كه تربيت بدني
  .شود

 

  روش تحقيق
هاي موجود براي استفاده در محيط واقعي اين تحقيق از نظر هدف كاربردي است، زيرا از دانش و نظريه

در . پردازدحقيق توصيفي به توصيف و تفسير آنچه هست ميت. بهره برده و از نظر ماهيت، توصيفي است
. استفاده شد منظور بررسي عوامل مؤثر، از پرسشنامه آوري اطالعات الزم بهاين تحقيق، براي جمع

هاي مؤثر بر معنويت سازماني به منظور استخراج شاخصبه. بنابراين، از روش پيمايش سود جسته است
روز دنيا در حوزة معنويت سازماني پرداخته شد و  ختلف پيشين و مقاالت بهمطالعة تحقيقات متعدد و م

سؤال اصلي در مقياس  86اي با  از مطالعات و منابع معتبر و موثق در اين زمينه استفاده شد و پرسشنامه
براي سنجش روايي . اي ليكرت، براي شناسايي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني طراحي شددرجه پنج

نفر از استادان و  25آماري براي  شده قبل از توزيع در جامعة هاي شناسايي مه، عوامل و شاخصپرسشنا
ها و مراكز پژوهشي مختلف ارسال شد و نظرها و تغييرات پيشنهادي آنها در كارشناسان در دانشگاه

عات، روايي دليل استفاده از روش تحليل عاملي در تحليل اطال در ضمن به. نهايي اعمال شد پرسشنامة
جامعة آماري . هاستپرسشنامه براي بار دوم سنجيده شد و نتيجة تحليل بيانگر مطلوبيت روايي پرسش

نفر بودند  182است كه بالغ بر  ادارة كل تربيت بدني استان يزدبخش اول اين تحقيق شامل كاركنان 
ه در ميان اعضاي جامعة آماري پرسشنام 123كه با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونة آماري كوكران، 

پايايي SPSS افزار  ها، با استفاده از نرمآوري پرسشنامهپس از جمع. اي توزيع شدصورت تصادفي طبقه به
بر  در اين پژوهش عالوه. دست آمد؛ اين مقدار مؤيد پايايي باالي پرسشنامه استبه 85/0پرسشنامه 

طور جداگانه نيز براي هر يك از عوامل مؤثر بر  ايي بهمحاسبة پايايي براي كل پرسشنامه، تحليل پاي
در ادامه . ارائه شده است 1معنويت سازماني انجام گرفت كه نتايج حاصل براي هر يك از آنها در جدول 

دهندگان  پاسخ شده، با استفاده از تكنيك مدلسازي ساختاري تفسيري از براساس عوامل شناسايي
 رابطة يكطرفه و رابطة رابطه، نبود(آنها  رابطة عوامل، دوِ به ايسة دومق با تا شد خواسته )خبرگان(

  كنند كه پس از انجام فرايندهاي مدلسازي ساختاري تفسيري، در نهايت به  را مشخص) متقابل
گيري نمونهدر بخش دوم . انجاميد ISMعوامل مؤثر بر معنويت سازماني در قالب مدل  بندياولويت
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 و تسلط علمي استادان دانشگاه كهاز نظرهاي ده نفر از  ISMز طراحي پرسشنامة انجام نگرفت و پس ا
 .شد استفاده داشتند، تحقيق موضوع بر عملي

  
  هر يك از عوامل مؤثر بر معنويت سازماني براي آمده دست به كرونباخ آلفاي ضريب. 1جدول 

  ضريب آلفاي كرونباخ  عوامل  رديف
  85/0 فضايل 1
  /.80 اجتماعي 2
  92/0 ايمان 3
  89/0 انگيزش 4
  81/0 فضاي معنوي 5
  78/0 خالقيت 6
  86/0 فرهنگي 7
  83/0 ساختاري 8
  79/0 محتوايي 9
  74/0 رهبري 10

  85/0  كرونباخ كل آلفاي ضريب            
  

  هاي تحقيقنتايج و يافته
دهندگان از ميان پاسخ .دهدمي نشان را پژوهش در كنندگانشركت شناختيجمعيت اطالعات 2جدول 

ها ديپلم، درصد آزمودني 23سطح تحصيالت . زن بودند) درصد 30(نفر  37مرد و ) درصد 70(نفر  86
درصد  49/20از نظر سن . ارشد بود درصد كارشناسي 3درصد كارشناسي و  54ديپلم،  درصد فوق 20

  . سال بودند 50درصد باالي  4ساله و  50تا  41درصد  51/19ساله،  40تا  31درصد  56ساله،  30تا  20افراد 
جدول . براي شناسايي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني، از روش تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد

دست آمد كه بيانگر كفايت به 81/0حدود  KMOمقدار . دهدنتايج آزمون كرويت بارتلت را  نشان مي 3
  .ت بارتلت نيز نشان داد كه شرايط تحليل عاملي برقرار استمعنادار بودن آزمون كروي. برداري استنمونه
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  بررسي مورد جامعة شناختيجمعيت هايويژگي توزيع. 2جدول 
درصدفراوانيهادسته متغير
  70  86 مرد  جنسيت

  30  37 زن
  23  28 ديپلم  سطح تحصيالت

  20  24 كارداني
  54  66 كارشناسي  

  3  5 ارشدكارشناسي

  سن
  49/20  25 الس30-20
  56  69 سال40-31
  51/19  24 سال50-41

  4  5 سال50بيش از
  

  KMOنتايج آزمون كرويت بارتلت و . 3جدول 
  مقدار  شاخص آماري

  KMO801/0شاخص
  381/11686 آزمون كرويت بارتلت

  703 درجة آزادي
  000/0 سطح معنادار

  
هاي اصلي و چرخش واريماكس، متغيرهاي فهبا استفاده از روش تحليل عاملي اكتشافي، مؤل

درصد از كل واريانس را تبيين  223/75بعد اصلي جاي گرفتند و  10شده در پژوهش در  شناسايي
نتايج نهايي . اين مقدار بيانگر مطلوبيت مدل در تبيين عوامل مؤثر بر معنويت سازماني است. كردند

  .آمده است 4تحليل عاملي در جدول 
  عوامل مؤثر بر معنويت سازماني از طريق شده داده توضيح يانسوار. 4جدول 

  شده واريانس توضيح داده  مقادير ويژه  

درصد  كل  عوامل
 واريانس

درصد
درصد   كل تجمعي

  واريانس
درصد 
  تجمعي

1  429/9 954/20 954/20 898/8  774/19  774/19  
2  086/8 969/17 923/38 460/8  800/18  574/38  
3  4.099 110/9 033/48 033/4  962/8  536/47  
4  556/2  679/5  712/53  2.488/2  529/5  065/53  
5  052/2  560/40  272/58  051/2  559/4  623/57  
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  عوامل مؤثر بر معنويت سازماني از طريق شده داده توضيح واريانس. 4جدول ادامة 
  شده واريانس توضيح داده مقادير ويژه  

درصد  كل  عوامل
 واريانس

درصد
درصد   لك تجمعي

  واريانس
درصد 
  تجمعي

6  936/1 302/4 574/62 934/1  298/4  921/61  
7  703/1 784/3 358/66 746/1  881/3  802/65  
8  573/1 495/3 853/69 703/1  785/3  587/69  
9  242/1 759/2 613/72 287/1  861/2  447/72  

10  175/1 610/2 223/75 249/1  775/2  223/75  
  

 (SSIM)ثر بر معنويت سازماني، بايد اين عوامل در ماتريس خودتعاملي ساختاري پس از شناسايي عوامل مؤ
است، به اين صورت كه ده  5اي طراحي شد كه كليت آن همانند جدول به اين منظور نخست پرسشنامه. شودوارد 

ن خواسته شد كه نوع ارتباطات دهندگاشده در سطر و ستون اول جدول ذكر شد و از پاسخ فاكتور انتخاب
 موضوع بر عملي و تسلط علمي استادان دانشگاه كهده نفر از اين ماتريس را . دوي عوامل را مشخص كنند دوبه

در اين ماتريس براي نشان دادن ارتباطات بين عوامل از چهار عالمت زير استفاده . اند تكميل كرده داشتند، تحقيق
  ):13(شود مي

 V :طرفه از ارتباط يكi  بهj   

 A : ارتباط يكطرفه ازj  بهi  

X  : ارتباط دوطرفه ازi  بهj  و برعكس  

O  : هيچ ارتباطي بينi  وj  وجود ندارد  
  

  ماتريس خودتعاملي ساختاري . 5جدول 
J 

  
i  ري

رهب
 

ايي
حتو

 م

ري
ختا

 سا

گي
رهن

 ف

يت
خالق

 

ضاي
ف

 
وي

معن
 

ش
گيز

 ان

مان
 اي

عي
تما
 اج

 A A A A A V A X X فضائل 1

  A A A A A V A X اجتماعي 2

   A A A A A V A ايمان 3

    A X X A V V انگيزش 4

     A A A A A فضاي معنوي 5

      A A A A خالقيت 6
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  ماتريس خودتعاملي ساختاري . 5جدول ادامة 
J 

  
I  ري

رهب
 

يي
توا

مح
 

ري
ختا

سا
 

گي
رهن

 ف

يت
الق
اي خ
فض

 
وي

معن
 

ش
گيز

 ان

ان
ايم

 

عي
تما

 اج

     A V V فرهنگي 7
      A X ساختاري 8
       A محتوايي 9
     رهبري 10

  
رسيم، بدين صورت كه با تبديل پس از تشكيل ماتريس خودتعاملي به ماتريس دريافتي اوليه مي

توان به ماتريس به اعداد صفر و يك برحسب قواعد و قوانين ذيل مي SSIMنمادهاي روابط ماتريس 
  .دست يافتدريافتي اوليه 

ارتباط بين  RMباشد، در ماتريس  Vدر ماتريس خودتعاملي ) i,j(اگر ارتباط بين دو عنصر  -
i,j  و برعكس ارتباط بين  1را با عددi,j  كنيمجايگزين مي 0را با عدد. 

ارتباط بين  RMباشد، در ماتريس  Aدر ماتريس خودتعاملي ) i,j(اگر ارتباط بين دو عنصر  -
i,j  و برعكس ارتباط بين  0را با عددi,j  كنيم جايگزين مي 1را با عدد. 

ارتباط بين  RMباشد، در ماتريس  Xدر ماتريس خودتعاملي ) i,j(اگر ارتباط بين دو عنصر  -
i,j  و برعكس ارتباط بين  1را با عددi,j  كنيمجايگزين مي 1را با عدد. 

ارتباط بين  RM، در ماتريس باشد Oدر ماتريس خودتعاملي ) i,j(اگر ارتباط بين دو عنصر  -
i,j  و برعكس ارتباط بين  0را با عددi,j  كنيمجايگزين مي 0را با عدد.  

پذيري در روابط متغيرها، ماتريس پس از تشكيل ماتريس دريافتي اوليه، با دخيل كردن انتقال      
را به  ISMاي متدولوژي توان فاز بعدي از مراحل اجربه اين ترتيب مي. آيددست ميدريافتي نهايي به

قدرت  6در جدول . مشهود است 6د بين متغيرها در جدول متعدنتيجة استفاده از روابط . انجام رساند
قدرت نفوذ هر متغير عبارت است از تعداد . نفوذ و ميزان وابستگي هر متغير نيز نشان داده شده است

ميزان وابستگي عبارت . نقش داشته باشد تواند در ايجاد آنهاكه مي) شامل خودش(نهايي متغيرهايي 
  .شونداست از تعداد نهايي متغيرهايي كه موجب ايجاد متغير مذكور مي
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  ماتريس دريافتي نهايي . 6جدول 
  

  
 
 

j 

ري
رهب

يي  
توا

مح
ري  

ختا
سا

گي  
رهن

ف
يت  

الق
خ

  

اي
فض

 
وي

معن
  

ش
گيز

ان
  

ان
ايم

عي  
تما

اج
  

يل
ضا

ف
وذ  
ت نف

در
ق

  

 4  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 فضايل  1

  4  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 اجتماعي  2
  4  1 1  1  0 1 0 0 0 0 0 ايمان  3
  8  1 1  1  1 1 1 0 1 1 0 انگيزش  4

فضاي  5
  1  0  0  0  0  1  0 0 0 0 0  معنوي

  5  1 1  1  0 1 1 0 0 0 0 خالقيت  6
  9  1 1  1  1 1 1 1 1 1 0 فرهنگي  7
  8  1 1  1  1 1 1 0 1 1 0 ساختاري  8
  8  1 1  1  1 1 1 0 1 1 0 محتوايي  9
  10  1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 رهبري  10

    9 9  9  5 10 6 2 5 5 1 قدرت وابستگي
 

براي تعيين سطح . شودبندي ميدر مرحلة بعد ماتريس دريافتي نهايي به سطوح مختلف دسته      
متغيرها در مدل نهايي، به ازاي هر كدام از آنها، سه مجموعة خروجي، ورودي و مشترك تشكيل 

متغير يا متغيرهايي كه اشتراك مجموعة خروجي و ورودي آن يكي است، در  جدول اولين رد. شود مي
كه اين متغيرها در ايجاد هيچ  طوري شوند، بهعنوان متغير سطح باال محسوب مي به ISMمراتب  سلسله

ر پس از شناسايي باالترين سطح، آن متغير از فهرست ساير متغيرها كنا. متغير ديگري مؤثر نيستند
 در تحقيق حاضر در. يابد اين تكرارها تا مشخص شدن سطح همة متغيرها، ادامه مي. شودگذاشته مي

 7 جدول طور خالصه در آنها به نتيجة نهايي  كه آمد دستبه متغيرها گانةشش سطوح جدول شش
  .است آمده

  طح سازماني، به شش س معنويت بر مؤثر شود عواملمالحظه مي 7طوركه در جدول همان
ترين سطح قرار گرفته است و نشان از اهميت در اين بخش عامل رهبري در پايين. اندبندي شدهطبقه

عامل فرهنگ در سطح پنجم و عوامل انگيزش، . دارد باالي اين عامل در اجراي معنويت در سازمان
  شناخته  ترين عوامل در مدلسازي ساختاري تفسيري ساختاري و محتوايي در سطح چهارم از مهم

i 
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قدرت نفوذ باالي اين عوامل در عوامل  دهندة اند كه نشانترين سطوح آن قرار گرفتهاند و در پايينشده
  .است سازي معنويت در سازمانسطوح باالتر و اهميت آنها در پياده

  ISMمراتب  سلسله در سطوح تعيين. 7جدول 

عوامل            مجموعة  مجموعة ورودي مجموعة خروجي 
شتركم  سطح 

 دوم 1،2،3 1،2،3،4،6،7،8،9،10 1،2،3،5 فضايل ۱
 دوم 1،2،3 1،2،3،4،6،7،8،9،10 1،2،3،5 اجتماعي ۲
 دوم 1،2،3 1،2،3،4،6،7،8،9،10 1،2،3،5 ايمان ۳
 چهارم 4،8،9 4،7،8،9،10 1،2،3،4،5،6،8،9 انگيزش ۴
 اول 5 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 5 فضاي معنوي ۵
1،2،3،5،6 خالقيت ۶  سوم 6 4،6،7،8،9،10 
 پنجم 7 7،10 1،2،3،4،5،6،7،8،9 فرهنگي ۷
 چهارم 4،8،9 4،7،8،9،10 1،2،3،4،5،6،8،9 ساختاري ۸
 چهارم 4،8،9 4،7،8،9،10 1،2،3،4،5،6،8،9 محتوايي ۹
 ششم 10 10 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 رهبري ۱۰

 
توان مدل نهايي  يافتي نهايي، ميبا توجه به سطوح هر يك از عوامل و همچنين ماتريس در

 بر متغيرها منظور ابتدا همين به. كرد ها، ترسيمپذيريساختاري تفسيري را با در نظر گرفتن انتقال
 قرار سطح شش در حاضر متغيرها تحقيق در .شوندمي تنظيم پايين به باال از ترتيب به آنها سطح حسب
ا بيشترين قدرت نفوذ و عامل فضاي معنوي در باالترين ترين سطح باند؛ عامل رهبري در پايينگرفته

  .سطح با كمترين قدرت نفوذ و بيشترين وابستگي
هايي كه در سطح  اند، ولي عامل ترين عوامل كليدي معنويت سازمانيتمامي عوامل مذكور از مهم

بدان معنا كه  اند، از تأثيرپذيري بيشتري برخوردارند؛باالي مدلسازي ساختاري تفسيري قرار گرفته
 .داشته باشند 1و  2، 3توانند تأثير زيادي در عوامل سطح مي 4و  5، 6عوامل سطح 
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  مدل ساختاري تفسيري عوامل مؤثر بر معنويت سازماني. 1شكل 
  

  و با استفاده از سطوح ها و اشكال مذكور  گرفته در جدول هاي انجامبا توجه به بررسي
به چهار  MICMAC1وابستگي  –وتحليل قدرت نفوذ  شده در نهايت عوامل كليدي با تجزيه بندياولويت

اين عوامل تا . گروه تقسيم شدند؛ گروه اول عوامل خودمختار، كه قدرت نفوذ و وابستگي ضعيفي دارند
كه قدرت نفوذ ضعيف اما وابستگي بااليي  گروه دوم عوامل وابسته،. حدودي از ساير عوامل مجزا هستند

در واقع هر گونه . گروه سوم شامل عوامل پيوندي، كه قدرت نفوذ باال و وابستگي بااليي دارند. دارند
گروه چهارم عوامل مستقل، كه از قدرت نفوذ . شودعملي روي اين عوامل موجب تغيير ساير عوامل مي

واضح است كه اين عوامل . شونداصطالح عوامل كليدي خوانده مي باال و وابستگي پاييني برخوردارند، در
قدرت نفوذ و ميزان وابستگي هر يك از عوامل ). 5(گيرند در يكي از دو گروه مستقل يا پيوندي قرار مي

  .نشان داده شده است 2مؤثر بر معنويت سازماني در شكل 

                                                           
1. Matrix Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification 

 رهبري

 فرهنگي

محتوايي         ساختاري                انگيزش         

خالقيت           

ايمان        فضايل              اجتماعی         

  يفضاي معنو
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         10 10 

فوذ
ت ن

قدر
 

        7  9 

  گروه سوم  
4،8،

9 
 8   گروه چهارم 

          7 
          6 
    6      5 

 
1،2،
3 

        4 

 3  گروه اول    گروه دوم  
          2 
۵          1 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

  قدرت وابستگي
وابستگي –نمودار قدرت نفوذ . 2شكل   

  گيريبحث و نتيجه
 زيادي را براي مفهومي هايچارچوب و هامحققان مدل شد، بحث نيز يقتحق اين در طوركههمان

 آنجا از .است شده معرفي متعددي ها عواملمدل اين از كدام هر در كه اند ارائه كرده معنويت سازماني
دهندة معنويت هاي دين اسالم شكلايراني مبتني بر دين است و تعاليم و آموزه معنويت در جامعة كه

 و شناخت زمينة در را اساسي هايگام تواندمي تربيت بدني ادارة ا توجه به اينكه معنويت دراست و ب
 در مؤثر مثبت عوامل تقويت كنترل عوامل مخل و در مورد كاركنان ورزشي و مديران بيشتر آگاهي

اهم سازمان بردارد و بستر مناسبي براي رشد و ترقي و بهبود ورزش در كشور فر اثربخشي و موفقيت
بندي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني در ادارة كل تربيت كند، اين تحقيق با هدف شناسايي و اولويت

  منظور استخراج در اين زمينه به .با توجه به الگوهاي ملي و ديني انجام گرفتبدني استان يزد 
روز دنيا در  االت بههاي مؤثر بر معنويت سازماني به مطالعة ادبيات تحقيق متعدد و مختلف و مقشاخص

كار رفت و  حوزة معنويت سازماني پرداخته شد و مطالعات و منابع معتبر و موثق در اين زمينه به
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اي ليكرت، براي شناسايي عوامل مؤثر بر معنويت درجه 5سؤال اصلي در مقياس  86اي با پرسشنامه
 10تحليل عاملي نشان داد كه  نتايج .و از روش تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد سازماني طراحي

عامل فضايل، فضاي معنوي، محتوايي، ساختاري، رهبري، فرهنگي، خالقيت، ايمان، انگيزش و اجتماعي 
هاي اين پژوهش كه در بستر فرهنگ ايراني و يافته. روندشمار ميعوامل مؤثر بر معنويت سازماني به

كند كه شامل عوامل مؤثر بر معنويت  ما معرفي مياند، مدل جامعي را به  مباني دين اسالم آزمون شده
سازماني است كه تفاوت آن با تحقيقات پيشين، توجه به معيارهاي اسالمي، عوامل بيشتر و سنجش و 

از نكات مثبت اين تحقيق، تطابق نتيجة حاصل از . بندي آنها بر اساس واقعيت جاري استاولويت
براي مثال نتيجة اين تحقيق با . عتبر داخلي و خارجي استسنجش عوامل با نتايج حاصل از مطالعات م

سازگار است و عوامل اجتماعي، محتوايي و انگيزش جزء ) 1386(هاي عابدي جعفري و رستگار يافته
نيز عواملي مانند ساختاري و ) 2002(بنز در تحقيق گي). 1(عوامل كليد اصلي هر دو تحقيق است 

عوامل ). 8(هاي اين تحقيق كامالً سازگاري دارد ته شده است كه با يافتهفرهنگ از عوامل كليدي شناخ
نيز مبين اين واقعيت است كه رهبري، فضاي معنوي و ) 2013(شده توسط االركوبي  كليدي شناسايي

شده در اين تحقيق را  عامل كليدي شناسايي 10عامل از  3اند و  ايمان از عوامل مؤثر بر معنويت سازماني
 هايو يافته) 2010(شده توسط گاس و گوزلينگ  همچنين عوامل كليدي شناسايي). 3(دهد يپوشش م
همچنين در مقايسه با تحقيقات ). 4،14(اند نيز در اين تحقيق مورد تأكيد قرار گرفته) 2010(روپراي 

جامع، با  گرفته در مورد عوامل مؤثر بر معنويت سازماني، تحقيق حاضر با استخراج مدلي نظري و انجام
بر . بندي اين عوامل پرداخته استاستفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري به ارزيابي و اولويت
بر . عنوان عامل كليدي شناخته شد همين اساس رهبري با بيشترين قدرت نفوذ و كمترين وابستگي به

اند، سطوح بعدي قرار گرفتهاين اساس رهبران و مديران بايد بيشترين توجه را به عوامل ديگر كه در 
) اگرچه با درجات متفاوت(عامل  10گرفت كه هر توان نتيجه با توجه به بحث باال مي. داشته باشند

سبب درك بيشتر و شناخت  بندي آنها فقط بهاند و اولويت سازي معنويت سازماني مهممنظور پياده به
 در بر مبني موضوع ادبيات در موجود خأل است قادر حاضر همچنين مدل. گذارتر استعوامل تأثير

 با مقتضيات متناسب كشور ادارة تربيت بدني در اختيار نبودن مدل جامع در خصوص معنويت سازماني

از  گيريبهره با توانندمي هاي ورزشسازمان مديران بر همين اساس. كند برطرف را فرهنگي و ديني
د اقدام كنند و  آگاهانه به مديريت معنوي در نسبت به حسابرسي معنوي سازمان خو مدل حاضر

 خاص و به جايگاه توجه با كشور، علمي جامعة مدل به اين معرفي و ارائه حال،اين  با. سازمان بپردازند
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 است عرصه اين در حال جذاب عين در اما پرچالش راهي آغازگر ديني تعاليم در معنويت فرد منحصربه

 هايپژوهش براي. بود خواهد نظراننظري صاحب چالش و همفكري تلزممس آن از آميزموفقيت عبور كه

 سطح در سازي آنشده در اين تحقيق اقدام به پياده شود با در نظر گرفتن مدل ارائهمي آينده پيشنهاد

طور كاربردي در شود و نتايج آن به كشور هاياستان ديگرهاي ورزشي ادارة تربيت بدني و سازمان
  .كار رود ذكور در جهت ارتقاي معنويت بههاي مسازمان
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