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Abstract
The purpose of this study was to analyze the effect
of authentic leadership style on spirituality at work
with mediating role of psychological capital in the
sport & youth administrations of west of Iran. The
research method is descriptive survey and the
statistical population of this study included all
administrative staff of sport & youth administrations
of west of Iran include of 182 people. Total
sampling method is used. In order to collect data,
three questionnaires of authentic leadership Avolio
(2007), psychological capital Luthans et al (2007)
and spirituality at work Mylymn (2003) were used.
To analyze the data, structural equation modeling
and path analysis were used by the PLS software.
The results showed that authentic leadership had
direct effect on staff's spirituality. Also authentic
leadership was affected on staff's spirituality
indirectly through psychological capital . In other
words, psychological capital plays mediating role
in making relation between authentic leadership and
spirituality at work . It is concluded that directors of
sport organizations could provide a situation to
promote spirituality among staff due to improve
their performance by understanding psychological
issues.
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چکيده
 تحلیل اثر سبك رهبری اصیل بر،هدف از انجام این تحقیق
معنویت در کار با مالحظه نقش میانجی سرمایه روانشناختی در
 روش. میباشد،کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران
 پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق-تحقیق توصیفی
شامل تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران به
 نمونه آماری تحقیق به صورت کل شمار. نفر میباشد081 تعداد
 از سه پرسشنامه، جهت گردآوری دادهها.در نظر گرفته شد
 سرمایه روانشناختی لوتانز و،)1112( استاندارد رهبری اصیل آولیو
،)1119( ) و معنویت در کار میلیمن همکارانش1112( همکاران
 از مدل معادالت، برای تجزیه و تحلیل دادهها.استفاده شد
. استفاده شدPLS ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرمافزار
 رهبری اصیل به صورت مستقیم بر روی،نتایج تحقیق نشان داد
 همچنین رهبری اصیل.معنویت در کار کارکنان تأثیر داشته است
به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر سرمایه روانشناختی بر
 به این معنی که،روی معنویت در کار کارکنان تأثیر داشته است
سرمایه روانشناختی به عنوان متغیر میانجی در ایجاد رابطه بین
 نتیجهگیری.رهبری اصیل و معنویت در کار نقش ایفا کرده است
میشود که مدیران سازمانهای ورزشی میتوانند با توجه اساسی
به عوامل روانشناختی کارکنان و استفاده از سبك رهبری اصیل
 زمینه را جهت افزایش معنویت در کار کارکنان فراهم،در سازمان
.کنند و موجبات پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را فراهم کنند
واژههاي کليدي
 ادارت کل، معنویت در کار، سرمایه روانشناختی،رهبری اصیل
ورزش و جوانان
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مقدمه
با ظهور بحرانهای اخالقی و هویتی در سراسر جهان تأکید
بر معنویت 0بیش از پیش آشکار شده است .به نظر میرسد نیاز
بشر امروزی به معنویت بیش از زمان گذشته است .در قرن
بیستم که اوج پیشرفت علم سازمان و مدیریت است ،بسیاری
از مدیران فراموش میکنند که با کارکنان خود به عنوان
انسانهایی که روح الهی دارند ،رفتار کنند و استعدادهای الهی
آنها را که منشأ همه بهرهوریها و خالقیتها است در محیط
کار شکوفا کند ( .)11نمیتوان از این موضوع چشمپوشی
کرد که امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی،
بیقراری و عدم امنیت دارند .بسیاری از اقدامات سازمانها
برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچكسازی،
مهندسی مجدد ،تعلیق ،اخراج از کار و نظایر آن موجب
تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی معنوی کارکنان شده است.
در واقع این اقدامات که مبتنی بر پارادایم مکانیستی و عقالیی
مدرن بودهاند ،نتوانستهاند خواستههای کارکنان را برآورده
سازند و یکی از تدابیر مناسب در این راستا میتواند پرداختن
به موضوع معنویت در کار باشد .از اواخر قرن بیستم ،محققان
و اندیشمندان مدیریت به موضوع معنویت در سازمان توجه
کردند ،به طوری که در حدود سال  0331افزایش ناگهانی
همایشها و کارگاههای مربوط به معنویت در کار ،و مقاالت و
کتابهای فروانی در این زمینه مشاهده میشود (.)0
معنویت ،به عنوان یکی از ابعاد انسانی شامل خودآگاهی،
خودشناسی ،فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچگی
با کسی غیر از خود است و به تبع آن معنویت در کار ،تجربهی
ارتباط و اعتماد متقابل در میان کارکنان است که در نهایت،
موجب بهبود عملکرد آنها میشود ( .)10از دیدگاه میلیمن و
همکاران ،)1119( 1معنویت در کار دارای سه بعد است :الف)
کار معنادار :9کارکنانی که در کارشان احساس معنا و مفهوم
عمیقی دارند ،برای فعالیتی که به آن اشتغال دارند ارزش
قایلند .آنان در آن فعالیت از نیروی روحی و روانی
سرمایهگذاری میکنند و در نتیجه اشتغال در آن فعالیت ،پیوند
و همبستگی شخصی را تجربه میکنند .ب) احساس
همبستگی :4همبستگی در محیط کار مبنی بر این باور است
که افراد یکدیگر را در پیوند با هم میدانند و اینکه بین خود
درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد .ج)

همسویی ارزشها :1این بعد بیانگر تجربه یك حس قوی از
هم سویی بین ارزشهای فردی کارکنان با رسالت ،مأموریت
و ارزشهای سازمان است ( .)19کارکنان در هرکجا که فعالیت
میکنند چیزی فراتر از پاداشهای مادی در کار جستوجو
میکنند ،آنان در جستوجوی کاری با معنا ،امیدبخش و
خواستار متعادل ساختن زندگیشان هستند .تجربه معنویت در
محیط کار با افزایش خود کارآمدی ،خوش بینی و امیدواری
پیوند میخورد که هر چه میزان همسویی و یگانگی بین
ارزشهای کارکنان و سازمان بیشتر باشد ،کارکنان مشروعیت
رهبران را پذیراتر ،تفاوتی میان اهداف خود و سازمان ادراك
نخواهند نمود و در نتیجه خود کارآمدی بیشتر ،تابآوری باالتر
و خوشبین تر و امیدوارتر خواهند بود ،چون به این باور
رسیدهاند که هرچه تالش در جهت تحقق اهداف سازمان بعمل
آورند ،نتیجه این تالش تحقق اهداف فردی آنان است (.)6
برخی از رهبران میتوانند درکارکنان نفوذ نموده و در
افزایش میزان معنویت آنان مؤثر باشند .در واقع رهبران
میتوانند در باورها ،ارزشها و اهداف کارکنان نفوذ کنند و
تأثیر فوق العادهای در آنان بر جای گذارند .سبك رهبری از
جمله عوامل مهم در باال رفتن میزان معنویت در کار میباشد
( .)08مطالعات زیادی نشان داده است که بین ارزشهای
معنوی ،شیوههای رهبری و رهبری اثربخش رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .به طور کلی یك رهبر با داشتن ویژگی
هایی چون الهام بخشی ،خالقیت ،صداقت و راستی ،منجر به
ایجاد انگیزش معنوی در کارکنان میشود ( .)1معنویت در
محیط کار در صورتی که توسط رهبران سازمان شروع شود و
به گونهای موفقیت آمیز اجرا گردد پیامدهای مثبت بسیاری
خواهد داشت ( .)4نظریه رهبری اصیل ،جدیدترین وکاملترین
رویکرد رهبری است که در سال های اخیر مطرح شده است.
تئوریهای رهبری اصیل 6برای اولین بار در سال 0331
مطرح شد و به عنوان یك مفهوم نوظهور توجه بسیاری را از
سوی جامعه مطالعات رهبری جلب نمود ،توسعه چارچوب
اصلی این تئوری توسط موسسه رهبری گالوپ تقبل گردید.
آنها چهار مولفه را برای رهبری اصیل تعریف کردند (.)03
خودآگاهی :2به عنوان آگاهی و اعتماد به شخصیت ،ارزشها،
انگیزهها ،احساسات و ادراکات شخصی آنها تعریف میشود

1. Spiritualiy
2. Milliman,Czaplewski,Ferguson
3. Meaningful Work
4. Sense of Community

5. Convergene of Values
6. Authentic Leadership
7. Self-awareness

اثر سبك رهبری اصیل بر معنویت در کار با مالحظه نقش میانجی سرمایه روانشناختی...
( .)02جنبه اخالقی درونی شده :0بیان کننده یك فرایند
کنترلی است که به موجب آن ،رهبران ارزشهایشان را با
اهداف و فعالیتهایشان تطبیق میدهند ( .)02پردازش
متوازن :1میزانی است که در آن رهبر ،اطالعاتش را قبل از
تصمیم گیری تحلیل میکند و خواستار دیدگاههایی از سوی
پیروان است که موضع گیری آنها را مورد چالش قرار میدهد
( .)02شفافیت رابطهای :9میزانی است که رهبر اطالعات خود
را به دیگران نشان میدهد ،اطالعات را با دیگران تسهیم
میکند و افکار و احساسات خود را ابراز میکند ( .)02رهبران
اصیل افرادی هستند که به خودشناسی رسیده و از چگونگی
افکار و رفتار خود ،آگاهی دارند .آنها از بینش ارزشی-
اخالقی برخوردارند و از دانش و توانمندیهای دیگران که در
آن فعالیت میکنند ،شناخت دارند .رهبران اصیل مطمئن،
امیدوار ،خوشبین و منعطف هستند و شخصیت بسیار اخالقی
دارند ( .)01شالوده رهبری اصیل بر مفهوم اصالت ،پایه گذاری
شده است که بیان کننده شرایطی است که افراد رفتاری
مطابق با ارزشها و اعتقادات و فطرت واالی انسانی خویش
انجام دهند و تحت تأثیر شرایط و فشارهای گوناگون ،بر
داشتن رفتاری در راستای ارزشها و باورهای خویش پافشاری
نماید ( .)09از این رو از میان سبك های مختلف رهبری ،در
این پژوهش سبك رهبری اصیل را به کار گرفته ایم.
از آنجا که در علوم انسانی یك معلول به تنهایی تحت
تأثیر یك علت نیست ،محقق بر آن شد که در ارتباط بین
رهبری اصیل و معنویت در محیط کار به بررسی متغیرهایی
بپردازد که میتوانند در این میان به عنوان واسطه نقش
آفرینی کنند .در مجموع در مقوله رفتار سازمانی مثبت گرا،
سرمایه روانشناختی به مثابه درون دادی در نظر گرفته میشود
که برون داد آن ،سطح عملکرد سازمان است ( .)01سرمایه
روانشناختی به عنوان نیرویی در جهت ترقی فرد ،بهبود
عملکرد فردی ،افزایش قدرت نفوذ ،بهبود فضای اخالقی و
معنوی سازمان ،بهبود عملکرد سازمان ،افزایش رقابت و ایجاد
مزیت رقابتی نگریسته میشود ( .)01همچنین لوتانز و
همکارانش ،)1101( 4براین باورند که سرمایه روانشناختی ،با
تکیه بر متغیرهای روانشناختی مثبت گرا همچون امید ،خوش
بینی ،تابآوری و  ...منجر به ارتقای سرمایه انسانی (دانش و
مهارتهای افراد) و سرمایه اجتماعی (شبکه روابط میان آنها)
1. Internalized moral perspective
2. Balanced processing
3. Relational transparency
4. Luthans et al
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در سازمان میشود ( .)11از طرف دیگر ،سرمایه روانشناختی
دارای ابعادی است که رهبری میتواند تأثیر بسزای در آن
داشته باشد .سرمایه روانشناختی سازهای متشکل از  4مولفه
خود کارآمدی ،خوشبینی ،امید و تابآوری میباشد .خود
کارآمد :1میتواند به عنوان اعتقاد راسخ یك فرد درباره
تواناییهای خود در بسیج منابع شناختی و مسیرهای مورد نیاز
برای اجرای موفقیت آمیز یك وظیفه خاص در یك حوزه
معین تعریف شود ( .)06امید :6امیدواری یکی از ویژگی های
انسان است که به او کمك مینماید تا ناامیدی را پشت سر
گذاشته ،اهداف خود را تعقیب کرده و احساس غیر قابل تحمل
بودن آینده را کاهش دهد ( .)00خوش بینی :2اشاره به ارزیابی
کلی از نتایج مورد انتظار میکند .تاب آوری :8تاب آوری بر
الگو هایی تمرکز میکند که فرد در رو به رو شدن با موانع
خود را بهتر تطبیق دهد ( .)06رهبران اصیل منابع روانشناختی
کارکنان را باال میبرند و به آن ها کمك میکند تا در هنگام
مواجه با مشکالت ،کمبودها و شکستها دوباره احیا شوند.
تئوری رهبری اصیل از جمله تئوری های جدید است که برای
الهام بخشی و به کار گرفتن ظرفیت روانشناختی کارکنان
مطرح شده است ( .)01از این رو محقق بر آن است تا سرمایه
روانشناختی را به عنوان متغیری که میتواند در ارتباط بین
رهبری اصیل و معنویت در کار از اهمیت ویژه و خاصی
برخوردار باشد و تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است
شناسایی کرده و مورد مطالعه قرار دهد.
یکی از محدودیتهای این پژوهش عدم وجود مطالعات
مستقیم در خصوص متغیرهای آن است از این رو محقق به
بررسی تحقیقات موازی در این خصوص پرداخت .سندجایا و
همکاران ،)1104( 3در تحقیقی به بررسی نقش ماکیاولیسم در
رابطه بین رهبری اصیل و اخالق معنوی کار پرداختند .نتایج
تحقیق نشان داد که ،بین رهبری اصیل و اخالق معنوی کار
ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد ،اما ماکیاولیسم به عنوان
متغیر میانجی ،تعدیل گر مناسبی برای ارتباط غیر مستقیم بین
رهبری اصیل و اخالق معنوی نبوده است و باعث تضعیف این
رابطه شده است ( .)11یانگ سو و همکاران ،)1104( 01به
بررسی تأثیر رهبری اصیل بر عملکرد :نقش فرآیندهای
سرمایه روانی و رابطه مثبت پیروان پرداختند .نتایج تحقیق
5. Self-Efficacy
6. Hope
7. Optimism
8. Seligman
9. Sendjaya
10. Yang sui et al
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نشان دهنده تأثیر مثبت و مستقیم رهبری اصیل بر عملکرد
سازمانی بود .همچنین سرمایه روانی به عنوان متغیر میانجی
تعدیلگر مناسبی برای تأثیر رهبری اصیل بر عملکرد سازمانی
بود ( .)12از آنجایی که بر اساس نظر مارکوس (،)1116
معنویت در کار در نهایت ،موجب بهبود عملکرد سازمانی می-
شود ،بنابراین از یافته تحقیق یانگ سو و همکاران (،)1104
می توان به عنوان یك تحقیق هم جهت در این تحقیق
استفاده کرد .رگو و همکاران ،)1101( 0به بررسی ارتباط
رهبری اصیل با خالقیت با توجه به نقش میانجی سرمایه
روانشناختی پرداختند .نتایج و یافته های تحقیق نشان از آن
بود که سرمایه روانشناختی به عنوان متغیر میانجی تعدیل گر
مناسبی برای ارتباط بین رهبری اصیل و خالقیت است (.)14
میر محمدی و همکاران ( ،)0939در تحقیقی به بررسی تأثیر
رهبری اصیل بر خالقیت فردی کارکنان با توجه به نقش
میانجی سرمایه روانشناختی پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد
که ،سرمایه روانشناختی به عنوان متغیر میانجی اثر محدودی
در رابطه بین رهبری اصیل و خالقیت فردی دارد ( .)1از
آنجایی که بر اساس نظرکلود و زمور ،)1119( 1یکی از
پیامدهای مهم معنویت در محیط کار افزایش خالقیت
کارکنان است ( .)04میتوان از تحقیقات رگو و همکاران
( )1100و میر محمدی و همکاران ( ،)0939به عنوان
تحقیقات همسو در این تحقیق استفاده کرد .وطن خواه و
همکاران ( ،)0931در تحقیق به بررسی ارتباط سبك رهبری
مدیران و معنویت در کار کارکنان پرداختند .نتایج نشان داد که
دو سبك رهبری تحول آفرین و تبادلی ارتباط زیادی با
معنویت در کار کارکنان دارند (.)8
با توجه به اهمیت روز افزون معنویت در سازمانها ،تالش
جهت افزایش معنویت در کارکنان و انجام تحقیقات علمی در
این زمینه الزم به نظر میرسد .از آنجا که معنویت محور
پیشرفت فعالیتهایی از سازمان است که متکی به مدیریت
هستند ،افزایش معنویت میتواند در تأثیر گذاری نیتها،
اهداف و اعمال مدیریت بر همه بخشهای سازمان نقشی
بسزا ایفا کند .از این رو ،رهبری و مدیریت منهای معنویت
یعنی حذف ابعاد روحی و معنوی کارکنان ،مادی کردن کیفیت
انگیزش آنها و مسئولیت پذیری همراه با کنترل بیرونی ،در
نتیجه سازمان متحمل هزینههای بیشتری خواهد شد و
موفقیت کمتری کسب میکند .از طرف دیگر نیز ،با تقویت

1. Rego et al
2. Claude & Zamor

سرمایه روانشناختی می توان با بسیاری از مشکالت روانی و
اجتماعی که میتواند در کارکنان سازمان ایجاد شود ،مبارزه
کرد .بنابراین از آنجایی که به نظر میرسد تحقیق اندکی در
زمینه ارتباط رهبری اصیل و معنویت با نقش میانجی سرمایه
روانشناختی انجام شده است،
لذا هدف از انجام این تحقیق این است که ،چه ارتباطی
بین سبك رهبری اصیل با معنویت در کار با مالحظه نقش
میانجی سرمایه روانشناختی در کارکنان ادارات کل ورزش و
جوانان غرب ایران وجود دارد.
روش تحقیق
به لحاظ روش تحقیق ،این تحقیق در زمره تحقیقات
توصیفی -پیمایشی قرار میگیرد .جامعه آماری این تحقیق
شامل تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب کشور
به تعداد  081نفر میباشد .نمونه آماری تحقیق به صورت کل
شمار در نظر گرفته شد .به منظور گردآوری دادهها ،از
پرسشنامه استفاده شد .که عبارتند از پرسشنامه رهبری اصیل،
سرمایه روانشناختی و معنویت در کار است و در مجوع شامل
 61گویه بوده که برای متغیر رهبری اصیل از پرسشنامه آولیو
و دیگران ( ،)1112با طیف  2گزینه ای لیکرت از کامال
مخالفم ( )0تا کامال موافقم ( ،)2برای متغیرهای سرمایه
روانشناختی در کار از پرسشنامههای لوتانز و همکاران
( ،)1112و برای سنجش معنویت در محیط کار از پرسش نامه
میلیمن همکارانش ( ،)1119استفاده شد .این دو پرسش نامه
بر اساس طیف  1گزینه ای لیکرت طراحی شدهاند .این
پرسش نامهها در تحقیقات مختلفی به کار گرفته شده اند که
روایی و پایایی آنها مناسب گزارش شده است .همچنین در
این تحقیق روایی و پایایی ترکیبی پرسش نامهها مورد آزمون
قرار گرفت که نتایج آن در قسمت یافتههای تحقیق به صورت
کامل گزارش شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز ،از
مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرمافزار PLS
استفاده شد.
یافتههای تحقیق
پس از بررسی دادهها در ابتدا مشخص شد که ،بیشترین
میزان تحصیالت نمونه آماری تحقیق لیسانس است ( 38نفر)
و کمترین میزان تحصیالت آنها دکتری است ( 01نفر)018 .
نفر از نمونه آماری تحقیق متاهل و  61نفر از آنها مجرد
هستند 6 .نفر نمونه آماری تحقیق در فاصله سنی زیر  11سال
قرار دارند 16،نفر آنها بین  91-10سال 61 ،نفر از آنها بین
 41-90سال و  46نفر از آنها  40سال به باال قرار دارند .بیشتر
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افراد دارای سابقه خدمت  11-00سال هستند ( )%4272و
کمترین آنها دارای سابقه خدمت  91-10سال هستند
( .)%0170وضعیت جنسیت نمونه آماری تحقیق نشان داد که ،
 008نفر از آنها مرد و  11نفر از آنها زن هستند.
جدول  .0پایایی ترکیبی و روایی همگرایی متغیرها را نشان
میدهد .پایایی ترکیبی باالی  1/2نشان از قابل قبول بودن
پایایی هر سازه تحقیق دارد .همچنین مقدار مالك برای سطح
قبولی روایی همگرایی  1/4میباشد.
جدول  .0روایی همگرایی و پایایی ترکیبی مدل
متغیر

معنویت

معنویت در کار

درکار
1/39

رهبری اصیل

1/20

1/26

سرمایه

1/63

1/66

شود.
پس از اینکه پایایی ترکیبی ،روایی همگرایی و روایی
واگرایی مدل تحقیق تایید شد ،در ادامه به طراحی مدل نهایی
تحقیق پرداخته شده است .در این تحقیق دو مدل طراحی
شده است .ابتدا مدل در حالت استاندارد که مقدار ضرایب
همبستگی بین متغیرها را نشان میدهد و مدل دوم ،مدل در
حالت معنیداری است که مقدار  tبدست آمده جهت معنادار
بودن ضریب مسیرها را نشان میدهد.

رهبری اصیل

روانشناختی

شکل .0خروجی نرمافزار پی ال اس در حالت استاندارد

همانطور که در جدول شماره  0مشخص است همه
متغیرها از پایایی باالی 1/2در مدل برخوردارند .همچنین
مقادیر  AVEمربوط به هر سازه از  1/4بیشتر بوده و این
مطلب موید این میباشد که روایی همگرایی متغیرها در حد
قابل قبول است.
جدول  .1روایی واگرایی متغیرها را نشان میدهد .در
قسمت روایی واگرایی میزان تفاوت بین شاخصهای یك
سازه با شاخصهای سازه دیگر در مدل مقایسه میشود .این
کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب
همبستگی بین سازه ها محاسبه میگردد .در صورتی که
سازهها با شاخصهای مربوط به خود همبستگی بیشتری
داشته باشند تا با سازههای دیگر ،روایی واگرایی مناسب مدل
تایید میشود.
جدول  .1روایی واگرایی مدل
متغیر

پایایی

روایی

رهبری اصیل

ترکیبی
1/84

همگرایی
1/18

سرمایه

1/34

1/80

روانشناختی
معنویت در کار

01

1/31

1/88

نتایج جدول  .1نشان میدهد ،چون سازهها با شاخصهای
مربوط به خود همبستگی بیشتری داشته اند تا با سازههای
دیگر ،بنابراین روایی واگرایی مناسب مدل تحقیق تایید می

جدول  .9شاخص برازش درونی مدل
2

ضریب تعیین R

 1/19؛ 1/67

شاخص نیکویی برازشGOF

1/11

معیار قدرت پیشبینی مدل

 1/41؛ 1/61

Q2
2

شدت تاثیر F

 1/16؛ 1/14

ضریب مسیر β

 1/82؛  1/90؛
1/44
 86/11؛  4/16؛
4/18

عدد معنیداری T

 R2قدرت پیش بینی کنندگی بین متغیرها را نشان میدهد
و معیاری است که نشان از تأثیر یك متغیر برونزا بر یك
متغیر درونزا دارد و سه مقدار  1/99 ،1/03و  1/62به عنوان
مقدار مالك و ثابت برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در
نظر گرفته میشود .مطابق با جدول ،9مقدار  R2برای سازه
معنویت در کار  1/191و برای سازه سرمایه روانشناختی
1/266محاسبه شده است که مناسب بودن برازش مدل
ساختاری را تأیید میسازد و نشان میدهد که  1/191تغییرات
معنویت در کار به وسیله رهبری اصیل و  1/266تغییرات
سرمایه روانشناختی به وسیله رهبری اصیل تبیین و پیش بینی
میشود .معیار دیگری که الزم است بررسی شود ،معیار اندازه
تأثیر ( )f2میباشد .این معیار شدت رابطۀ میان سازههای مدل
را تعیین میکند و مقادیر  1/01 ،1/11و  1/91به ترتیب نشان
از اندازه تأثیرکوچك ،متوسط و بزرگ یك سازه بر سازه دیگر
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است .مطابق با نتایج حاصل شده مقدار  f2محاسبه شده برای
مسیر رهبری اصیل به معنویت در کار  1/16و مسیر سرمایه
روانشناختی به معنویت در کار  1/14که نشان از اندازه تأثیر
کوچك و مثبت دارد .شاخص نیکویی برازش یا  GOFباالتر از
 1/1نشان دهنده برازش مناسب مدل است که در این مدل
شاخص نیکویی برازش برابر با  1/11محاسبه گردید که نشان
از برازش مناسب مدل بود .مطابق با الگوریتم ،برای بررسی
برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود
که اولین و اساسیترین معیار ،ضرایب معناداری  Zیا همان
مقادیر ( t-valuesحالت معناداری) است .با توجه به جدول 9
تمامی مسیرها در بازه کمتر از  0/36قرار نگرفتهاند ،لذا می-
توان بیان کرد که تمامی مسیرها مدل تحقیق مثبت و
معنیدار هستند .در نهایت آخرین معیاری که الزم است
بررسی گردد ،معیار قدرت پیشبینی مدل  Q2است .در صورتی
که مقدار  Q2در مورد یك سازه درونزا سه مقدار ،1/11
 1/01و  1/91را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیش-
بینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برونزای
مربوط به آن دارد .از آنجای که مقدار  Q2سازه درونزای
معنویت در کار  1/41و سرمایه روانشناختی  1/60شده است،
نشان از قدرت پیشبینی قوی مدل در خصوص این سازه دارد
و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را بار دیگر تأیید می-
کند ،به عبارت دیگر ،رهبری اصیل  1/41از واریانس تغییرات
معنویت در کار و  1/60از واریانس تغییرات سرمایه
روانشناختی را پیش بینی کرده است.

شکل  .1خروجی نرمافزار پی ال اس در حالت معنیداری

جدول  .9نتایج فرضیه اصلی
فرضیه اصلی

اثررررررر اثرغیر

مستقیم
مسیر رهبری اصریل بره 1/82

اثررر

مستقیم کل
1/82
-

سرمایه روانشناختی
مسرررریر سرررررمایه 1/90

-

1/90

روانشناختی به معنویرت
درکار
مسیر رهبری اصیل بره 1/44

1/12

1/20

معنویت در کار

بر اساس نتایج جدول  .9رهبری اصیل هم به صورت
مستقیم و هم غیر مستقیم بر معنویت در کار کارکنان
تاثیرداشته است که البته این تأثیر بیشتر به صورت مستقیم
بوده و رهبری اصیل به صورت غیر مستقیم و با میانجی گری
سرمایه روانشناختی تأثیر کمتری بر معنویت در کارکارکنان
داشته است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل عاملی تحقیق نشان داد که ،رابطه مثبت و
معنادار  1/82بین رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی وجود
دارد ،بدین معنی که رهبری اصیل بخش زیادی از تغییرات
سرمایه روانشناختی را تحت تأثیر قرار میدهد و با توجه به
میزان  1/26 R2بدست آمده در جدول  ،4نتیجه میگیریم که
رهبری اصیل  1/26تغییرات سرمایه روانشناختی را پیش بینی
و تبیین میکند .از بین چهار مولفه رهبری اصیل ،به ترتیب
مولفههای شفافیت رابطه ای ،پردازش متوازن ،جنبه اخالقی
درونی شده و خود آگاهی بیشترین نقش را در ایجاد رهبری
اصیل جهت تأثیر بر متغیر سرمایه روانشناختی و معنویت در
کار کارکنان داشتهاند که با نتیجه تحقیقات یانگ سو و
همکاران ( ،)1104رگو و همکاران ( )1100و میرمحمدی و
همکاران ( ،)0939که ارتباط مثبت و معناداری را بین رهبری
اصیل و سرمایه روانشناختی بدست آوردند ،هم جهت و همسو
است ( .)1 ،14 ،12گاردنیر و همکاران ( ،)1100معتقد هستند
که ،تئوری رهبری اصیل از جمله تئوریهای جدید است که
برای الهام بخشی و به کار گرفتن ظرفیت روانشناختی
کارکنان مطرح شده است ( .)01باکر ( ،)1118معتقد است که،
امروزه پس از سرمایه انسانی و اجتماعی ،سرمایه روانشناختی
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را می توان مبنای رقابتی در سازمانها در نظرگرفت .ریشه
بسیاری از مشکالت روانی و اجتماعی همانند اضطراب،
افسردگی ،کاهش تحمل اجتماعی و غیره درپایین بودن میزان
سرمایه روانشناختی افراد ،جوامع و ملتها قرار دارد که با
تقویت سرمایه روانشناختی می توان با این مشکالت مبارزه
کرد ( .)01بنابر یافتههای این بخش ،رهبری اصیل تأثیر
زیادی بر ایجاد سرمایه روانشناختی کارکنان داشته است که
باید مورد توجه قرار بگیرد.
دیگر نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و
معنویت در کار ارتباط مثبت و مستقیم معنادار  1/90وجود دارد
که البته بنابرنتایج تحقیق ،این ارتباط زیاد قوی نیست و در حد
متوسطی قرار دارد .بر اساس دیدگاه مهداد ( ،)0934معنویت
در کار به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای سرمایه
روانشناختی محسوب میشود ( .)2در این زمینه تحقیق دقیقا
مشابهی جهت مقایسه با نتایج این بخش از تحقیق یافت نشد.
گل پرور ( ،)0939در تحقیقی به این نتیجه رسید که سرمایه
روانشناختی همبستگی مستقیمی با بهزیستی معنوی در محل
کار دارد که نتایج این بخش از تحقیق را تایید میکند (.)9
بهزیستی معنوی ماهیت جمعی و اجتماعی دارد و عشق،
عدالت ،امیدواری و ارزش گذاری به خصایص انسانی از زمره
شاخصهای مطرح برای آن است که بدین شکل با معنویت
در کار کارکنان پیوند میخورد.
بر اساس نتایج دیگر تحقیق ،رهبری اصیل هم به صورت
مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر روی معنویت در کار
کارکنان تأثیر داشته است ،که البته این تأثیر بیشتر به صورت
مستقیم بوده است و به صورت غیر مستقیم و با واسطه
سرمایه روانشناختی تأثیر محدودتری بر معنویت کارکنان
داشته است ،که این نتیجه موید این است که متغیر سرمایه
روانشناختی به عنوان متغیر میانجی نقش تقریبا کمتری نسبت
به رهبری اصیل در ایجاد رابطه بین رهبری اصیل و معنویت
کارکنان ایفا کرده است و رهبری اصیل خود به تنهایی تأثیر
بیشتری بر معنویت در کار کارکنان داشته است .در مجموع
این یافته مبین این است که بین رهبری اصیل و معنویت در
کار ارتباط عمیقی وجود دارد که این ارتباط با میانجی گری
سرمایه روانشناختی میتواند بیشتر به وقوع بپیوندد .کاراکاس
( ،)1101معتقد است که ،رهبران میتوانند درکارکنان نفوذ
نموده و در افزایش میزان معنویت آنان مؤثر باشند .به طور
کلی یك رهبر با داشتن ویژگیهایی چون الهام بخشی،
خالقیت ،صداقت و راستی ،منجر به ایجاد انگیزش معنوی در
کارکنان میشود ( .)08رهبران اصیل نیز میتوانند با
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تاثیرگذاری بر متغیرهای مختلفی معنویت در کار را ارتقا
بخشند ( .)16سندجایا و همکاران ( ،)1104که در تحقیق خود
به این نتیجه رسیدند بین رهبری اصیل و معنویت ارتباط
مثبت و مستقیمی وجود دارد ،نتایج این بخش از تحقیق را
تایید میکند ( .)11همچنین یانگ سو و همکاران ( ،)1104که
در تحقیق خود نشان دادند رهبری اصیل اثر مثبت و مستقیم
بر عملکرد سازمانی دارد ،نتایج این بخش را تایید میکند
( .)12از آنجایی که بر اساس نظر مارکوس ( ،)1116معنویت
در کار در نهایت ،موجب بهبود عملکرد سازمانی میشود (،)10
و همچنین کاراکاس ( )1101بیان میکند تقویت تجربههای
معنوی کارکنان در سازمان ،عملکرد و بازدهی سازمان را
افزایش میدهد ( .)08بنابراین از یافته تحقیق یانگ سو و
همکاران ( ،)1104میتوان به عنوان یك تحقیق هم جهت در
این تحقیق استفاده کرد.
مولفههای رهبری اصیل ،به این صورت تأثیر خود را بر
معنویت در کار کارکنان نشان میدهند .مولفه شفافیت رابطه-
ای ،بیش ترین نقش را در ایجاد رهبری اصیل برای تأثیر در
معنویت در کار ایفا میکرد .که در واقع رهبران اصیل
اطالعات شان را با کارکنان تسهیم میکنند و افکار و
احساسات خود را ابراز میکنند و با برقراری ارتباطات مناسب
باکارکنان ،خواستار دیدگاههایی از سوی آنان می شوند که
موضع گیرهای او را مورد چالش قرار دهند .وجود این رفتارها
باعث میشود که کارکنان به رهبرشان عالقمند شوند و او را به
عنوان یك الگو و مرجع بپذیرند ( )3که این اقدام موجب
افزایش احساس همبستگی و همسویی ارزشهایی که از
مولفههای معنویت در کار است میشود ،این امر سبب می
گردد تا کارکنان در کار خود به ارتباط و همکاری بیشتری با
یکدیگر بپردازند و موجبات پیشرفت سازمان را فراهم آورند.
مولفه دیگر رهبری اصیل ،پردازش متوازن است که در واقع
بیانگر مشارکت دادن تمامی سطوح سازمانی در تصمیم گیری
و استفاده از نظرات مفید و کاربردی آنها میباشد و رهبران
ارزش های کارکنان و اعضای سازمان را به کار میگیرند که
با افزایش امید  ،خوش بینی و خودکارآمدی موجب همسویی
این ارزشها با رسالت سازمان میشود .کارکنان چون سازمان
را معرف خود میدانند برای دستیابی به اهداف آن تالش
بیشتری میکنند و کار را معنادار تلقی مینمایند .به موجب
مولفه جنبه اخالقی درونی شده ،رهبران ارزش هایشان را با
فعالیتهایشان تطبیق داده و بر اساس استانداردهای اخالقی
عمل میکنند که منجر به اعتماد بیشتر کارکنان به رهبر و
سازمان شده و این امر احساس همبستگی و همسویی ارزش-
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های کارکنان را در پی دارد .خودآگاهی به عنوان اعتماد به
شخصیت و ادراکات شخصی ،دیگر مولفهی رهبری اصیل
است که رهبران را در اتخاذ تصمیمات صحیح یاری میکند
که با توجه به این تصمیمات و در راستای ارزش های افراد
سازمان  ،کارکنان کار را معنادار میدانند و در جهت انجام
درست آن از تمام نیروهای درونی خود استفاده میکنند.
در تحلیل یافتههای این بخش میتوان گفت که ،به
کارگیری معنویت در محیط کار میتواند مزایای زیادی را برای
مدیران و کارکنان به همراه آورد و در واقع این مفهوم تمایلی
است که در صورتی که توسط رهبران سازمان شروع شود و به
گونه ای موفقیت آمیز اجرا گردد پیامدهای مثبت بسیاری
خواهد داشت .که در نهایت منجر به بهرهوری و اثربخشی
سازمان میشود.از این رو میتوان گفت اگر رهبری در سازمان

به این مقوله مهم توجه ننماید ،باعث میگردد از منابع عظیم
انسانی که باعث تحول در عوامل انگیزشی مثل بهبود
بهروری ،عملکرد و ...است ،غافل بماند .بنابراین به مدیران
ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد میشود که با توجه به نتایج
این تحقیق که تأثیر مثبت رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی
بر روی معنویت در کار کارکنان این ادارات را نشان داد ،از
نتایج این تحقیق بهره ببرند و با توجه اساسی به مسائل
روانشناختی کارکنان و استفاده از سبك رهبری اصیل در
سازمان شرایط را جهت بهبود فضای معنوی سازمان و افزایش
معنویت در کار کارکنان فراهم کنند و موجبات پیشرفت و
بهبود عملکرد سازمان را فراهم کنند.
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