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زشی هدف پژوهش حاضر آزمون مدل رهبري معنوي بر تعهد ورزشی، رضایت ور

هاي انفرادي و تیمی میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزش وري با نقشو بهره

تاري است. معادالت ساخ ،بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از لحاظ روش

ر لیگ دهاي انفرادي و تیمی حاضر جامعه آماري شامل کلیه ورزشکاران ورزش

ال، فوتبال، لیبهاي بسکتبال، وادر رشته اننفر از ورزشکار 409بود، که  1396سال 

 -ايیه (خوشهفوتسال، هندبال، تکواندو، تنیس روي میز و کاراته به صورت چند ال

راي تعیین هاي آماري ضریب آلفاي کرونباخ (باز آزمون اي) انتخاب شدند.طبقه

ایت نمونه و کرویت بارتلت (براي تعیین کف KMOنامه)، هاي پرسشپایایی مؤلفه

الت ساختاري گیري)، تحلیل عاملی اجزاي اصلی (براي تعیین روایی سازه) و معاد

 سؤالی 40نامه ها، پرسش(براي آزمون مدل) استفاده شد. ابزار گردآوري داده

) 1998( »رضایت ورزشی چالدوراي«الی سؤ 56)،  2016( »رهبري معنوي فراي«

هبري معنوي ر) بود.. براساس نتایج، 2015( »تعهد ورزشی اسکانالن«الی ؤس 58و 

داري با تعهد ورزشی، رضایت انفرادي و تیمی رابطۀ مثبت و معنی رستههر دو  در

هاي انفرادي و دارد. همچنین در هر دو الگوي ورزش ، وجودورزشی و بهره وري

دهد و دو متغیر حس ست میدوجود متغیرهاي میانجی، برازش بهتري را به ،تیمی

متغیر  عنوان میانجی اثر رهبري معنوي بر این سهبه ،عضویت و خودشکوفایی

اند. رهبري معنوي باعث افزایش تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و معرفی شده

 شود.هاي تیمی و انفرادي میوري در ورزشبهره

  هاواژهکلید 

 .وريبهره ،تعهد ورزشی ،رضایت ورزشی ،خودشکوفایی ،رهبري معنوي

The purpose of this study was to test the model of spiritual 
leadership on sports commitment, sports satisfaction and 
productivity with self-actualization mediator and mediator of 
membership in individual and team sports. The present 
research is applied in terms of purpose and structural 
equations in terms of method. The statistical population 
consisted of all athletes of individual and team sports in the 
2017 league, with 409 athletes in basketball, volleyball, 
soccer, futsal, handball, taekwondo, table tennis and karate 
as multi-layered (cluster- Classes were chosen Cronbach's 
alpha coefficient (for determining the reliability of the 
components of the questionnaire), KMO, and Bright Bartlett 
(for determining the sampling adequacy), factor analysis of 
the main components (for determining the structural 
validity), and structural equations (for model testing) were 
used. The data collection tool was a 40-item questionnaire of 
Fry's Spiritual Leadership (2016), 56 questions of Cheladurai 
sports satisfaction (1998), and 58 questions of Scanlan's 
sports commitment (2015). Based on the results, spiritual 
leadership in both individual and team sports has a positive 
and significant relationship with sports commitment, sports 
satisfaction and efficiency. Also, in both individual and team 
sports, the presence of mediating variables gives better fit 
and two variables of sense of membership and self-
actualization have been introduced as the mediator of the 
spiritual leadership effect on these three variables. Spiritual 
leadership increases sports commitment, sports satisfaction, 
and productivity in team and individual sports. 
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  همقدم

تواند است که می »رهبري«اي از نگریستن به شیوه »معنویت«

ها، رفتارها، اثرات بر پیروان و تحقق اهداف را یکپارچه ویژگی

با توسعه انسانی و شرایط  »رهبري معنوي«). 2005، 1نماید (ریو

هاي رهبري تطابق متغیر و پیچیده کنونی نسبت به سایر سبک

کند تا افراد به صورت درونی برانگیخته بیشتري داشته، کمک می

 ).2003، 2د خود را در کار دخالت دهند ( فرايو تمام وجو

مورد آزمون  »فراي«در ابتدا توسط  »رهبري معنوي« مدلِ

بر روي این  2016در سال را  آخرین تغییرات ويقرار گرفت و 

هاي مختلف که در نهایت با توجه به پژوهش انجام دادالگو 

ایجاد انگیزه و الهام  :عنوان کرد که رهبري معنوي شامل

متعالی و  3خشیدن به کارکنان است که از  طریق چشم اندازيب

گیرد. صورت می  4فرهنگ سازمانی بر اساس عشق دگردوستانه

در رسیدن  شاین مقوله براي رفع نیازهاي اساسی رهبر و پیروان

  6و حس عضویت 5طریق خود شکوفاییرفاه معنوي از  به

افراد، سطوح انداز را در ضروري است تا تطابق ارزش و چشم

هاي توانمند شده، ایجادکرده و سطوح (مختلف) سازمان و تیم

، مسئولیت 8و تعهد سازمانی 7وريباالتري از رفاه کارکنان، بهره

اجتماعی و تعالی عملکرد را ترویج کند که در نهایت بر نتایج 

وري و مهم فردي و سازمانی که شامل تعهد سازمانی، بهره

، 9مثبت دارد (فراي، ویتوچی و سدیلورضایت از زندگی  اثر 

هاي ورزشی و ). سازمان2013، 10(فراي و نیسویچ ،)2005

شوند از این هاي ورزشی که خود به نوعی سازمان تلقی میتیم

قواعد مستثنی نیستند. ورزش هم در نهایت نیاز به تعهد، 

وري و رضایت دارد تا با استفاده از بازیکنان متعهد و راضی بهره

اهداف نهایی تیم دست یابند. در نتیجه از رهبري معنوي در به 

توان بهره برد و با توجه به مدل رهبري معنوي ورزش هم می

فراي و تغییر تعهد سازمانی به تعهد ورزشی و رضایت از زندگی 

  .  11شودبه رضایت ورزشی، الگوي آن در ورزش ارائه می

ري معنوي شود منبع رهبهمانطور که در الگو مشاهده می

یا روش ذهن آگاه است که اثر مثبتی بر رهبري  12زندگی درونی

انداز و عشق دگردوستانه است ، چشم13معنوي دارد که شامل امید

                                                                                                                                                    
1- Reave 
2- Fry 
3- Vision 
4- Altruistic love 
5- Calling  
6- Membership 
7- Productivity 
8- Organizational commitment 
9-  Fry, Vitucc & Cedillo  
10- Fry & Nisiewicz  

که حسی از رفاه معنوي را از طریق حس خودشکوفایی و عضویت 

در نهایت بر نتایج مهم فردي و تیمی اثر دارد  وکند ایجاد می

یج در مدل اصلی شامل تعهد سازمانی، )، که این نتا2008(فراي 

باشد و در پژوهش حاضر  وري میرضایت از زندگی و بهره

ورزشکارانی که حس خودشکوفایی  :14تعهد ورزشی عبارتند  از:

 شتهدا و عضویت دارند به تیم خود وفادار بود و حس تعلق خاطر

ع هایی که نیازهاي معنوي آنها را مرتفو تمایل دارند در چنین تیم

  کنند به فعالیت ادامه دهند. می

ورزشکارانی که حس خودشکوفایی و عضویت  :وريبهره

 را دوري و بهبود مستمر تیم خومشتاق هستند تا بهره ،دارند

  افزایش دهند تا سبب موفقیت تیم شود.

ورزشکارانی که حس خودشکوفایی و  :15رضایت ورزشی

ر احساس عضویت دارند با داشتن حس هدفمندي و تعلق خاط

مندي بیشتري خواهند داشت و به همین دلیل زندگی خود رضایت

  بینند.را غنی تر و با کیفیت باالتري می

ها داراي هاي ورزشی نیز همانند سازماناز آنجاکه تیم

ساختاري هدفمند و حدود مشخصی هستند لذا بررسی تعهد 

با اهمیت ورزشی به مثابه یک عامل اثرگذار بر عملکرد را 

حاکی از چارچوب  تعهد ورزشی، به منظور بررسی تعهد سازد.می

باشد که چرا ورزشکاران کماکان تئوریکی است و دلیل این می

). پژوهش هاي 1393مانند (بهارآور،شان درگیر میدر ورزش

گیري از مبانی نظري ) با بهره1993(  16اسکانالن و  همکاران

تعهد در رفتار سازمانی و اجتماعی و کاربرد مفهوم تعهد در 

هاي ورزشی، به ارائۀ مدل تعهد ورزشی منجر شد. براساس زمینه

)، تعهد ورزشی شبیه به تعهد 1993مدل تعهد ورزشی اسکانالن (

سازمانی است، اما در رفتار و هدف متفاوت است 

ها نیروي انسانی کارآمد، ). در تمامی سازمان2003،(اسکانالن

شوند و هاي سازمان محسوب میترین سرمایهترین و مهمبزرگ

سازمان براي آموزش، نگهداري و بهره برداري بهینه از این 

کند. وضعیت ورزشکاران در این سرمایه هاي ارزشمند تالش می

تري محسوب توانند مشرابطه منحصر به فرد است؛ زیرا هم می

شوند، چون مصرف کننده اصلی خدمات و ابزارهاي 

ــده با ارائه دهنده مدل        محققین ط - 11 (فراي) و تایید     بق مکاتبات انجام شـ

ش به تعهد پروفسور فراي، تعهد سازمانی و رضایت از زندگی را در بافت ورز   

 ورزشی و رضایت ورزشی تغییر دادند.
1 2- Inner ife 
1 3- Hope 
1 4- Sport commitment 
1 5- Sport satisfactin  
1 6- Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons & Keeler   
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  مدل رهبري معنوي فراي در بافت ورزش .1 شکل

  

توانند شاغل در ورزش محسوب شوند، ورزشی هستند و هم می

زیرا تولید کننده ورزش هستند. بنابراین، رضایتمندي ورزشکار 

شامل هر دو رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندي مشتري است 

و در عین حال از هر دوي آنها متفاوت است. بر اساس چنین 

ایتمندي ورزشکار در هر تیم و باشگاهی بسیار مهم دیدگاهی، رض

هاي او بر است؛ زیرا با حفظ رضایتمندي ورزشکار نه فقط انگیزه

ریزي و شود؛ بلکه کلیه فرایندهاي مرتبط با برنامهآورده می

،  17هاي ورزشی به خوبی پیش خواهد رفت(جواکیناجراي برنامه

2006.(  

نوي در بافت ورزش قابل توجه است که تاکنون رهبري مع

هاي ها در سازمانمورد آزمون قرار نگرفته است و تمام پژوهش

پژوهشی در زمینه تاثیر رهبري  وورزشی صورت گرفته است غیر

وري چه در داخل معنوي بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره

با توجه به تفاوت هایی که  نشد.  مشاهدهو چه در خارج از کشور 

یمی و انفرادي وجود دارد پژوهشگر به دنبال در ورزش هاي ت

یافتن اثر رهبري معنوي بر هر دو دسته ورزش هاي تیمی و 

 "اي تحت عنوان) مطالعه1392. سید مهدي الوانی(است انفرادي

انجام دادکه نتایج  "ارائه مدل رهبري معنوي در نظام اداري ایران

در  نقش معناداري ،هاي جدیددهد، سازهپژوهش نشان می

همزمان هر سه  ۀبینی اثربخشی رهبري دارند و با مالحظپیش

سازه رهبر معنوي، پیروان معنوي و زمینه معنوي بهتر از 

هاي رهبري را ها و پویاییتوان پیچیدگیرویکردهاي قبلی می

لفه هاي ؤعنوان تبیین م با ایشان در پژوهشی دیگر،بررسی کرد. 

رهبري معنوي با استفاده از سیستم هاي عصبی فازي انطباق 

                                                                                                                                                    
1 7- Joaquin 
1 8- Freeman 

هاي انسان دوستی و  مؤلفهپذیر به این نتیجه رسید که افزایش 

خودآگاهی رهبر در همه سطوح و ارتقاي ویژگی تقواي رهبر تا 

شود. فراي، سطح زیادي منجر به ارتقاي اثربخشی رهبري می

رهبري معنوي «عنوان با ی ) در پژوهش2005ویتوچی و سدیلو (

 »ها و ایجاد یک شالودهو تحوالت ارتش: تئوري، اندازه گیري

که تئوري رهبري معنوي به عنوان یک سکو براي یک  دریافتند

روشنی دارد.  ةالگوي جدید تئوري رهبریت، تحقیق و عمل، آیند

هاي بر مبناي نین تئوريها و همچبا توجه به اینکه تئوري

زش هاي کاریزماتیک و تحولی را ارائه و توسعه اراخالقیات، 

دهد و از عدم تشخیص درست مدل اندازه گیري دوري می

بیشتر وري را بهره ،حس خود شکوفایی به طور معناداري ؛کندمی

وري را تعدیل عضویت ارتباط میان تعهد سازمانی و بهره و

به  وريکند. اگرچه تعدیل ارتباط میان رهبري معنوي و بهرهمی

شکوفایی ارتباط میان معنادار بود اما خود ،خودشکوفایی ۀوسیل

) 2008( فراي .رهبري معنوي  و تعهد سازمانی را تعدیل نکرد

در مطالعه خود نشان داد که رهبري معنوي از طریق ترسیم ایمان 

به یک چشم انداز و فرهنگ تعالی، به صورت مثبت و قابل 

عملکرد سازمانی و توانمندي  توجهی بر رفاه معنوي و متغیرهاي

اي ابعاد ) در مطالعه2011( 18گذارد. فریمنکارکنان تاثیر می

را شامل: احسان و نیکوکاري و ارزشهاي واال،  رهبري معنوي

امید جهت رسیدن به هدف که منجر به استقامت شده، شجاعت 

و انسانیت به عنوان جوهره و ذات انسان کامل، دانست. چن و 

) در یک گروه نمونه 2012( 20) چن، ینگ و لی2012(  19ینگ

اي از سازمان هاي چینی و تایوانی از الگوي رهبري معنوي براي 

1 9- Chen & Yang  
2 0- Chen, Yang, & Li   

 زندگی درونی

 خودشکوفایی

 عضویت

 تعهد ورزشی

 
 رضایت ورزشی

 
 وريبهره

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

 چشم انداز

 رهبري معنوي

 عشق دگردوستانه امید

 رفاه معنوي
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آنان وري واحد سازمانی و خود مدیریت شغل حمایت کردند. بهره

رهبري معنوي به طور مثبتی خودشکوفایی و  که دریافتند

عضویت را پیش بینی کرده بود که هر دوي آنها دگردوستی 

کارکنان نسبت به همکاران و حس وظیفه شناسی آنها را 

) روابط مثبت معناداري را 2013(  21بینی کردند. چن و لیپیش

) در 3201(  22باالتر  یافتند. جیان و همکاران مرتبۀمیان عامل 

رهبري معنوي را در جمعیت  پژوهشی که الگوي اصالح شدة

اعتبار این الگو  اي آزمایش کرده استهاي کرهنمونه از سازمان

کند. تمام ضریب هاي مسیر استاندارد شده مثبت بوده را تایید می

حمایت اولیه را ارائه می دهد  ،و بسیار معنادار بودند. این یافته

منبع بینش الهام بخشی اصلی است  ،مبنی بر اینکه زندگی درونی

گذارد که خود به که به شکل مثبتی بر رهبري معنوي اثر می

ند. کبینی میبتی (حس) خودشکوفایی و عضویت را پیششکل مث

وري و تعهد سازمانی، بهره ،خود خودشکوفایی و عضویت به نوبۀ

کنند. فراي بینی میرضایت از زندگی را به شکل مثبتی پیش

) در پژوهش خود با عنوان رهبري معنوي به عنوان الگویی 2016(

ت و معنا داري بین براي تعالی عملکرد نشان داد که ارتباط مثب

رهبري معنوي و برخی از نتایج وجود دارد که این نتایج براي 

وري بخش هاي تعالی عملکرد از جمله تعهد سازمانی، بهره

شوند. این سازمان و رضایت از زندگی اساسی محسوب می

شوند. ارتباطات در قالب رفاه معنوي تشریح شده و تعدیل می

ورزي واحد سازمانی زمانی، بهرهعضویت تا حد بسیاري تعهد سا

که خودشکوفایی  کند در حالیبینی میو رضایت از زندگی را پیش

وري را بینی نموده اما بهرهتعهد و رضایت از زندگی را پیش

  بینی کند.تواند پیشنمی

  

  شناسی پژوهش روش

نوع پژوهش بر اساس هدف کاربردي و بر حسب روش، معادالت 

ساختاري است. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران 

بود، که  1396ورزشهاي انفرادي و تیمی حاضر در لیگ سال 

اي)  طبقه -ايچند الیه (خوشهنفر ورزشکار به صورت  409

 57رشتۀ والیبال، نفر در  60شدند. در نمونۀ مورد بررسی، انتخاب 

نفر در رشتۀ  78نفر در رشتۀ تکواندو،  55نفر در رشتۀ بسکتبال، 

 52نفر در رشتۀ کاراته و  47نفر در رشتۀ فوتبال،  60فوتسال، 

نفر در رشتۀ تنیس روي میز فعال بودند. ابزار مورد بررسی در این 

نامه رهبري معنوي فراي و همکاران  پژوهش  شامل پرسش

پرسش تشکیل شده است که ابعاد مختلف  40که از  2016

نامۀ تعهد  دهد. پرسشرهبري معنوي را مورد بررسی قرار می

پرسش تشکیل شده است و  58که از  2015ورزشی اسکانالن 

                                                                                                                                                    
2 1- Chen & Li  

پرسش  56که از  1998نامه رضایت ورزشی چالدوراي  پرسش

تشکیل شده است. براي تجزیه تحلیل استنباطی داده ها از روش 

ي کرونباخ براي تعیین پایایی (ثبات درونی) مؤلفه ضریب آلفا

و کرویت  (KMO)هاي پرسش نامه ها، و از آزمون کی ام او 

بارتلت براي تعیین کفایت نمونه گیري و از تحلیل عاملی اجزاي 

اصلی  براي تعیین روایی سازه استفاده شد. همچنین به منظور 

  فته شد.آزمودن مدل پژوهش از معادالت ساختاري بهره گر

  

  هاي پژوهش یافته

  هده است.میانگین و انحراف معیار متغییرها در جدول ا قابل مشا

 
 میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش .1جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر

 0,67 3,89 زندگی درونی

 1,08 3,70 رهبري معنوي

 0,94 4,04 خودشکوفایی

 0,77 3,60 عضویت

 0,80 3,64 وريبهره

 1,03 5,21 رضایت ورزشی

 0,57 3,88 تعهد ورزشی

 0,97 3,92 کل

 
رونی دمیانگین و انحراف معیار متغیر زندگی  1 مطابق جدول

رابر باست. میانگین و انحراف معیار رهبري معنوي  0,67±3,89

برابر  است. میانگین و انحراف معیار خودشکوفایی 3,7±1,08با 

بر با میانگین و انحراف معیار عضویت برااست.  4,07±0,94با 

وري برابر با است. میانگین و انحراف معیار بهره 0,77±3,6

رابر است. میانگین و انحراف معیار رضایت ورزشی ب 0,8±3,64

ی برابر است. میانگین و انحراف معیار تعهد ورزش 5,21±1,03با 

ا باست. میانگین و انحراف معیار کل برابر  3,88±0,57با 

  است.  0,97±3,92

ها از الگوي مدل یید مدلأجهت بررسی و تدر این پژوهش، 

استفاده شده است. این الگو مبتنی بر  سازي معادالت ساختاري

هاي ارتباطی میان متغیرهاي مورد ادبیات نظري پژوهش، پل

بررسی در پژوهش را ترسیم کرده و به هریک مقدار عددي 

ي معنوي بر سه متغیر تعهد دهد. هدف بررسی اثر رهبرمی

وري است. براساس ادبیات نظري ورزشی، رضایت ورزشی و بهره

موجود، دو متغیر حس عضویت و خودشکوفایی به عنوان میانجی 

اند. زندگی درونی اثر رهبري معنوي بر این سه متغیر معرفی شده

2 2- Jeon et al  
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نیز به واسطۀ رهبري معنوي بر متغیرهاي میانجی و متغیرهاي 

  گذارد.می نهایی اثر

  

  هاي تیمیورزش

قابل رویت  1هاي تیمی در نمودار نتیجۀ برآورد براي ورزش

  است:

  

  
  درصد 99داري درصد *** سطح معنی 95داري درصد ** سطح معنی 90داري * سطح معنی

  0,000آمارة احتمال:   241,40آمارة خی دو:   255تعداد مشاهدات: 

  هاي تیمی. الگوي معادالت ساختاري براي ورزش1 نمودار

  

داري میان زندگی براساس نتایج الگو، رابطۀ مثبت و معنی

درصد اطمینان توسط مشاهدات  99درونی و رهبري معنوي با 

دار میان رهبري معنوي و شود. رابطۀ مثبت و معنیحمایت می

درصد توسط مشاهدات حمایت  99احتمال خودشکوفایی با 

درصد از وجود رابطۀ مثبت و  99شود. مشاهدات با احتمال می

  کنند.دار میان حس عضویت و رهبري معنوي حمایت میمعنی

سپس الگو در دو حالت دیگر نیز برآورد شده و نیکویی برازش 

آنها مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا رابطۀ مستقیمی میان رهبري 

وري و رضایت ورزشی لحاظ شد. نوي و تعهد ورزشی، بهرهمع

سپس دو متغیر میانجی از الگو حذف شد، در واقع الزم است که 

الگوي معادالت ساختاري در سه حالت وجود رابطۀ مستقیم و 

آمارة  2نبود میانجی برآورد شده و مورد آزمون قرار بگیرد. جدول 

  دهد:خی دو براي سه الگو را نشان می

  . نیکویی برازش الگوهاي رقیب2دول ج

 خی دو آمارة مورد بررسی

 241,40 الگو با میانجی

 151,23 الگو با رابطۀ مستقیم و میانجی

 142,08 الگو با رابطۀ مستقیم

  

نشانگر کاهش نیکویی برازش  2مقادیر ارائه شده در جدول 

میانجی  در صورت وجود رابطۀ مستقیم یا حذف متغیرهاي

به بیان دیگر وجود دو متغیر حس عضویت و هستند. 

خودشکوفایی به عنوان میانجی اثر رهبري معنوي بر تعهد 

  وري الزم است.ورزشی، رضایت ورزشی و بهره

پس از آن نوبت به محاسبۀ میزان اثر زندگی درونی بر حس 

و عضویت، خودشکوفایی، تعهد ورزشی، رضایت ورزشی 

ورزشی، رضایت ورزشی و  وري و رهبري معنوي بر تعهدبهره

مقادیر اثر . رسدوري با وجود متغیرهاي واسطه و میانجی میبهره

  قابل مشاهده هستند. 3در جدول 

 اثرينتایج حاصل از برآورد، زندگی درونی  3مطابق جدول 

به وري دار با رضایت ورزشی، تعهد ورزشی و بهرهمثبت و معنی

بر آن از دریچۀ . دارد. عالوه /44و  0,2،  0,42میزان 

دار و خودشکوفایی و حس عضویت، رهبري معنوي اثري معنی

بر تعهد  0,29بر رضایت ورزشی و به میزان  0,61مثبت به میزان 

  گذارد.وري میبر بهره 65/0ورزشی و 

ها را نشان واریانس کوواریانس مستخرج از سازه 4جدول 



 1399بهار ، 4، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش  92

 

هر سازه با  دهد. اگر جذر واریانس هر سازه از مقدار رابطۀمی

سازة دیگر بیشتر باشد، روایی واگراي مدل قابل تأیید است. 

قابل مشاهده است این امر مورد تأیید  4همانطور که در جدول 

  است.

  

  متغیرها اثر تجزیۀ .3 جدول

 وريبهره رضایت ورزشی تعهد ورزشی عضویت خودشکوفایی رهبري معنوي زندگی درونی 

 44/0*** 42/0*** 2/0*** 62/0*** 53/0*** 69/0*** - زندگی درونی

 65/0*** 61/0*** 29/0*** 9/0*** 77/0*** - - رهبري معنوي

 1/0** 11/0** 13/0*** - - - - خودشکوفایی

 63/0*** 58/0*** 21/0*** - - - - عضویت

  درصد 99داري *** سطح معنی  درصد 95داري ** سطح معنی  درصد 90داري * سطح معنی

  

  . ماتریس واریانس کوواریانس مستخرج ازسازه ها4جدول 

 عضویت خودشکوفایی رهبري معنوي 
تعهد 

 ورزشی

رضایت 

 ورزشی
 زندگی درونی وريبهره

       620/0 رهبري معنوي

      000/0 000/0 خودشکوفایی

     000/0 024/0 000/0 عضویت

    003/0 003/0 014/0 100/0 تعهد ورزشی

   001/0 230/0 003/0 005/0 052/0 رضایت ورزشی

  003/0 115/0 213/0 002/0 015/0 112/0 وريبهره

 000/0 139/0 100/0 175/0 005/0 108/0 000/0 زندگی درونی

  

  نیکویی برازش الگوهاي رقیب .5جدول 

 خی دو آمارة مورد بررسی

 297,59 الگو با میانجی

 296,89 الگو با رابطۀ مستقیم و میانجی

 289,88 الگو با رابطۀ مستقیم

  

  هاي انفراديورزش

در ادامه مشاهدات مربوط به ورزشکاران داراي فعالیت ورزشی 

انفرادي در یک الگوي مجزا برآورد شد. نتیجۀ برآورد در نمودار 

  زیر قابل رویت است:

دار میان زندگی درونی براساس نتایج وجود رابطۀ مثبت و معنی

درصد توسط مشاهدات حمایت  99و رهبري معنوي با احتمال 

دار میان رهبري معنوي و خودشکوفایی شود. رابطۀ مثبت و معنیمی

شود. وجود رابطۀ درصد توسط مشاهدات حمایت می 99با احتمال 

 99و حس عضویت با احتمال  دار میان رهبري معنويمثبت و معنی

هاي مربوط به شود. فرضیهدرصد توسط مشاهدات حمایت می

  وري نیز همچنان برقرار هستند. بهره

مشابه با الگوي پیشین الزم است که الگوي معادالت 

ساختاري در سه حالت وجود رابطۀ مستقیم و نبود میانجی برآورد 

ة خی دو براي سه آمار 5شده و مورد آزمون قرار بگیرد. جدول 

  دهد:الگو را نشان می
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  درصد 99داري *** سطح معنی  درصد 95داري ** سطح معنی  درصد 90داري * سطح معنی

 0,000آمارة احتمال:   297,59آمارة خی دو:   154تعداد مشاهدات: 

  انفراديهاي . الگوي معادالت ساختاري براي ورزش2نمودار 

  

  تجزیۀ اثر متغیرها .6جدول 

 
زندگی 

 درونی

رهبري 

 معنوي
 عضویت خودشکوفایی

تعهد 

 ورزشی

رضایت 

 ورزشی
 وريبهره

 07/0** 12/0** 05/0*** 1/0** 09/0** 65/0*** - زندگی درونی

 25/0*** 28/0*** 14/0*** 35/0*** 30/0*** - - رهبري معنوي

 35/0*** 37/0*** 39/0*** - - - - خودشکوفایی

 39/0*** 77/0*** 34/0*** - - - - عضویت
  

  درصد99داريمعنیسطح***  درصد 95داري ** سطح معنی  درصد 90داري * سطح معنی

  

  هاماتریس واریانس کوواریانس مستخرج از سازه .7جدول 

 زندگی درونی وريبهره رضایت ورزشی تعهد ورزشی عضویت . رهبري معنوي 

       67/0 معنويرهبري 

      000/0 000/0 خودشکوفایی

     000/0 145/0 000/0 عضویت

    039/0 057/0 049/0 000/0 تعهد ورزشی

   083/0 270/0 054/0 112/0 000/0 رضایت ورزشی

  040/0 157/0 073/0 051/0 056/0 000/0 وريبهره

 000/0 219/0 352/0 233/0 205/0 284/0 000/0 زندگی درونی

  

نشانگر کاهش نیکویی برازش  5مقادیر ارائه شده در جدول 

در صورت وجود رابطۀ مستقیم یا حذف متغیرهاي میانجی 

هاي انفرادي، هستند. به بیان دیگر در الگوي مربوط به ورزش

وجود دو متغیر حس عضویت و خودشکوفایی به عنوان میانجی 

وري معنوي بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره اثر رهبري

  الزم است.

پس از آن نوبت به محاسبۀ میزان اثر زندگی درونی بر حس 

عضویت، خودشکوفایی، تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و 

و وري، رهبري معنوي بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی بهره

یر اثر رسد. مقادواسطه و میانجی میوري با وجود متغیرهاي بهره

  قابل مشاهده هستند: 6در جدول 

مثبت و اثري  براساس نتایج حاصل از برآورد زندگی درونی

به میزان  وريدار با رضایت ورزشی، تعهد ورزشی و بهرهمعنی
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دارد. عالوه بر آن از دریچۀ خودشکوفایی و  07/0و  5/0، 12/0

دار و مثبت به میزان حس عضویت، رهبري معنوي اثري معنی

بر تعهد ورزشی و به میزان  14/0بر رضایت ورزشی و  28/0

  گذارد.وري میبر بهره 25/0

ها را نشان واریانس کوواریانس مستخرج از سازه 7جدول 

دهد. اگر جذر واریانس هر سازه از مقدار رابطۀ هر سازه با می

سازة دیگر بیشتر باشد، روایی واگراي مدل قابل تأیید است. 

قابل مشاهده است، این امر مورد تأیید   7ول همانطور که در جد

  است.

  

  گیريبحث و نتیجه

پژوهش حاضر مدل رهبري معنوي بر تعهد ورزشی، رضایت 

وري با میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشی و بهره

. نیاز به ورزشهاي انفرادي و تیمی را مورد آزمون قرار داده است

ذهنی و فیزیکی یکی از معنویت نیز همانند نیازهاي احساسی، 

انسان می باشد. فرد تمام این نیازها را با خود به  ةنیازهاي عمد

آورد، ریشه ارتباط بین معنویت و رهبري، شناخت محیط کار می

این مسئله است که همگی ما داراي یک صداي درونی هستیم 

حل و که منبع نهایی در  رویارویی با مسائل و مشکالت 

تئوري رهبري  ). 2008(فراي، است مشکالت فردي، کاري

معنوي عبارت است از ارزش ها، نگرش ها و رفتارهایی که براي 

معنویت  ياي که سبب بقاانگیزش درونی خود و دیگران به گونه

مندي و عضویت در و رفاه سعادت فردي از طریق معنا، هدف

خلق بینش و  خود و دیگران گردد،  این مهم مستلزم، اوالً

مندي ست که در آن رهبر و پیروان احساس معنا، هدفبصیرتی ا

برقراري و خلق فرهنگ سازمانی بر  کنند و ثانیاًو اهمیت می

که به موجب آن است هاي عشق به نوع دوستی مبناي ارزش

احساس عضویت، درك شدن، مورد قدردانی قرار  ،رهبر و پیروان

پیدا می ) توجه و تقدیر از خود و دیگران (خودشکوفایی و گرفتن

) در 2005). در همین راستا فراي و همکاران (2005(فراي، کنند.

زمینه رهبري معنوي نشان دادند که این نوع رهبري افراد را به 

کند و به کاهش کنترل رهبر بر یادگیري در سازمان تشویق می

روي کارکنان و ایجاد محیطی حمایتی براي افراد شاغل در 

مجموع اهمیت و ضرورت معنویت در شود. در سازمان منجر می

ها) ها (تیمتواند براي سازمانمحیط کار آن چنان است که می

انسانیت و براي اجتماع فعالیت و براي محیط کار مسئولیت را به 

ارمغان آورد. نتایج کلی پژوهش حاضر  در هر دو گروه ورزش 

 هاي انفرادي و تیمی یکسان بوده و  نشان داد که زندگی درونی

داري با رهبري معنوي دارد؛ منبع رهبري رابطۀ مثبت و معنی

آگاه است که اثر مثبتی بر معنوي  زندگی درونی یا روش ذهن 

شود رهبري معنوي دارد امید، باور در چشم انداز سازمان سبب می

تا پیروان به طور مداوم به آینده امیدوار باشند و عالقه و آرزوي 

). زندگی درونی در رهبري 2008راي، کند (فمثبتی را ایجاد می

معنوي به معنی جستجو براي منبع نیرویی است که امید و باور 

به چشم اندازي متعالی براي عشق و خدمت به دیگران را تامین 

کند از طریق امید، باور با چشم اندازي گیرا و آشکار و توجه می

است و عالقه فرد به خود و دیگران که همان عشق دگردوستانه 

گذار ندگی فرد معنا پیدا کرده و تاثیرشود زمندي ایجاد میهدف

زندگی درونی سفري به درون و خودیابی و آگاهی  گردد. اساساًمی

 باورهايشود فرد دریابد که سعادت از طریق است که منجر می

ه هاي خودپرستانه بها و رفتار مبتنی بر نیازخودخواهانه، نگرش

واهی است که از طریق امید سعادت در دگرخآید بلکه دست نمی

انداز خدمت به دیگران با استفاده از عشق صورت به چشم 

).  2009گیرد که اساس رهبري معنوي است (فراي و کریگر، می

) و 2005این یافته با نتایج تحقیقات فراي، ویتوچی و سدیلو (

) همخوانی دارد. از 2016) و فراي(2011)، فریمن(2008فراي (

داري رسد رهبري معنوي رابطۀ مثبت و معنیطرفی به نظر می

با خودشکوفایی دارد. با خودشکوفایی فرد به هدف و معنی در 

کند که کند با رهبري معنوي فرد درك میزندگی دست پیدا می

از طریق خدمت به دیگران اثربخش است و با این حس، 

وفایی یابد. افرادي که به خودشکخودشکوفایی افزایش می

رسند نوعی اصول اخالقی دارند که حول محور خدمت می

ي ي خود، تعهد به زمینهفداکارانه، حفظ استاندارد کیفیت در حرفه

گیرد. شغلی خود، ازخودگذشتگی در کارشان و تعهد باال قرار می

اند نه تنها ارزشمند که اي که انتخاب کردهآنها باور دارند حرفه

کنند که به عنوان است و افتخار می حتی براي جامعه ضروري

)، 1392عضوي ار آن هستند. این یافته با نتایج تحقیقات الوانی(

) 2011)، فریمن(2008) و فراي (2005فراي، ویتوچی و سدیلو (

) همخوانی دارد. در ادامه نیز نشان داده شد رهبري 2016و فراي(

ویت داري با حس عضویت دارد؛ عضمعنوي رابطۀ مثبت و معنی

شود که در آنها جاي ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی را شامل می

ایم و از طریق آنها در جستجوي آن چیزي هستیم که گرفته

ترین ویلیام جیمز، بنیانگذار روانشناسی مدرن  به عنوان اساسی

کند. نیاز انسان یعنی درك شدن و قدردانی شدن از آن یاد می

مناسبات متقابل و روابط، از حس درك شدن و قدردانی شدن از 

شود. پس طریق تعامل اجتماعی و عضویت در گروه ناشی می

هاي امید، چشم انداز و عشق مؤلفهرهبري معنوي با وجود 

آورد. این دگردوستانه درك شدن و قدردانی شدن را به وجود می

)، فراي، ویتوچی و 1392یافته با نتایج تحقیقات الوانی(

) 2016فراي( ) و2011)، فریمن(2008ي() و فرا2005سدیلو(
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رابطۀ مثبت میان رهبري معنوي رسد به نظر میهمخوانی دارد. 

وري و رضایت ورزشی از دریچۀ و تعهد ورزشی، بهره

گیرد؛ زندگی درونی منشا امید ، چشم خودشکوفایی شکل می

انداز و عشق دگردوستانه است که حسی از رفاه معنوي را از 

کند که در نهایت بر نتایج وفایی ایجاد میطریق حس خودشک

مهم فردي و سازمانی یعنی تعهد ورزشی، بهره وري و رضایت 

)، 1392. این یافته با نتایج تحقیقات الوانی(ورزشی اثر مثبت دارد

) که در 2013) و جیان و همکاران(2011فریمن( )،2008فراي(

ارد ولی سازمان هاي غیر ورزشی انجام گرفته است، همخوانی د

) اگرچه تعدیل ارتباط 2005در پژوهش فراي، ویتوچی و سدیلو(

وري به وسیله خودشکوفایی معنادار میان رهبري معنوي و بهره

باشد اما بود که نشان دهنده همخوانی با پژوهش حاضر می

خودشکوفایی ارتباط میان رهبري معنوي  و تعهد سازمانی را 

) که 2016ضر و نتایج فراي(تعدیل نکرد در نتیجه با پژوهش حا

بینی نموده اما خودشکوفایی تعهد و رضایت از زندگی را پیش

احتماال ، بینی کند همخوانی نداردتواند پیشوري را نمیبهره

تواند مختلفی میناهمخوانی این بخش از پژوهش حاضر دالیل 

 داشته باشد که مهمترین آنها جامعه مورد آزمون در این پژوهش

اجراي آزمون مدل رهبري معنوي در فرهنگ یز نحوة نو  است

هاي قبل انجام ر پژوهشها که دایران در مقایسه با سایرفرهنگ

ي تعهد سازمانی و رضایت از و یا تغییر دو گویه گرفته است

زندگی به تعهد ورزشی و رضایت ورزشی باشد. نتیجه دیگر 

ي معنوي گونه نشان داد که رابطۀ مثبت میان رهبر پزوهش این

وري و رضایت از زندگی از دریچۀ حس و تعهد ورزشی، بهره

گیرد؛ زندگی درونی نه تنها از طریق حس عضویت شکل می

یر أخودشکوفایی، باعث ایجاد رفاه معنوي می شود بلکه همین ت

کند و نتایج مشابه بر تعهد ورزشی، را از طریق عضویت ایجاد می

تباط قوي یافت شده میان بهره وري و رضایت ورزشی دارد. ار

دهد که رهبري مبتنی بر رهبري معنوي  و عضویت نشان می

عشق دگردوستانه حسی ازعضویت و تعلق خاطر را ایجاد 

وري و تواند تاثیر مثبتی بر تعهد ورزشی، بهرهنماید که میمی

رضایت ورزشی داشته باشد. جلوه هایی از عشق دگردوستانه که 

رند با نوعی رفتارهاي معنوي وجود دا به طور ذاتی در رهبري

شود، این یافته با نتایج فردي عمیق و واقعی همسو می مهربانانۀ

) و 2005)، فراي، ویتوچی و سدیلو(1392تحقیقات الوانی(

) و 2013)، جیان و همکاران(2011)، فریمن(2008فراي(

) همخوانی دارد. چیزي که براي یک سازمان مهم 2016فراي(

ک تیم ورزشی هم به عنوان سازمان با ارزش است. است براي ی

هاي ورزشی هم به دنبال راهکارهایی جهت افزایش در نتیجه تیم

وري بین بازیکنان خود تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره

هاي بسیاري نتایج مثبت این متغیرها را ثابت هستند زیرا پژوهش

دوستانه با وجود رفاه انداز و عشق دگراند. بنابراین امید، چشمکرده

وري معنوي باعث افزایش تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره

شوند. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در رابطه با تاثیر مدل می

وري انجام رهبري معنوي بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره

هاي ها یا مدلها که سبکنگرفته است ولی در  سایر پژوهش

اند، به ي و مربیگري بر این متغیرها را بررسی کردهدیگر  رهبر

رسد تاثیرات مثبت و منفی خود را بر روي تعهد، رضایت نظر می

وري در تیم هااي ورزشی نشان داده اند. یکی از و بهره

هاي ورزشی، افزایش هم زمان تعهد ورزشی، هاي تیمموفقیت

تیمی را  که نتایج مهم فردي و استوري رضایت ورزشی و بهره

هاي افراد با . رهبران معنوي به کارها و فعالیتبه همراه دارد

شان معنا هاي عمیق درونی شاستفاده از وصل کردن آنها به ارز

دهند و باعث افزایش تعهد، رضایت، عملکرد و نهایتاً و مفهوم می

شوند.کارکنان متعهد نسبت تبدیل افراد به ورزشکاران تیمی می

قوي دارند و این تعهد باالي  ، احساس هویتیبه سازمان خود

در افزایش عملکرد آنها نیز مؤثر خواهد بود این امر  افراد مسلماً

شان و بروز تواند موجب فراتر رفتن افراد از وظایف رسمیمی

توانند بدون داشتن افراد متعهد ها نمیرفتارهاي تیمی گردد. تیم

باشند به دارایی تیم میو راضی و درك اینکه آنها ارزشمندترین 

هاي ورزشی از مسیر حرکت خود ادامه دهند. این امر براي تیم

ها به منابع انسانی اهمیت زیادي برخوردار است چراکه تیم

(ورزشکاران) خود بسیار وابسته هستند و آنها تأثیر بسیاري بر 

توانند هاي ورزشی میتیم دارند. به عبارت دیگر تیم يرشد و بقا

جاد رهبري معنوي در فرایند مدیریت خود منجر به بهبود با ای

  بیشتر رقابت و عملکرد تیم خود شوند.

گیري کلی این پژوهش که به معنی داري در نهایت با نتیجه

با توجه به اینکه الگوي شود مدل منجر شده است، پیشنهاد می

رهبري معنوي می تواند بعد جدیدي در طراحی برنامه هاي 

ي فردي و تیمی) داشته باشد، رهبري بري (توسعهي رهتوسعه

معنوي همه اعضاي گروه را درگیر می کند و بر فرایند تاثیر 

کند اجتماعی جمعی در برآورد ساختن نیازهاي معنوي تاکید می

که به موجب آن رفاه ورزشکاران و عملکرد و تعهد ورزشی، 

ا استفاده از ورزشکاران را ارتقا می دهد، بنابراین تیم ها باید ب

رهبري معنوي، معنویت در تیم را با رهبري و زندگی تیمی 

آمیزند، به دلیل اینکه با یافتن معنا و هدف از طریق ورزش به در

دنبال بهبود کیفیت زندگی خود در تیم هستند. با توجه به اینکه 

ورزشکاران بیشتر زمان خود را در محل تمرین یا به فکر کردن 
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ذرانند، آنها همچنین به دنبال اجتماعی هستند گشان میبه شغل

هاي لق خاطر داشته باشند. برنامهکه در آن حس عضویت و تع

رهبري که به زندگی درونی مرتبط هستند می توانند به توسعۀ 

تاکید بر اهمیت خود انعکاسی و ذهن آگاهی کمک کنند تا 

ورزشکاران بتوانند ارتباط میان رهبري معنوي فردي خود و 

شکوفایی و عضویت و هماهنگی برآوردن نیازهاي خود براي خود

ممکن با تالش هاي تیم براي پیاده سازي رهبري معنوي تیمی 

نفعان کلیدي و  از طریق امید در چشم اندازي از خدمت به ذي

هاي عشق دگردوستانه را بهتر درك فرهنگی مبتنی بر ارزش

ند روي اعتماد به کنند. خصوصیات مربی و کادر فنی تیم می توا

نفس، فرهنگ فردي، نوع دوستی و ورزشکار تاثیر گذار باشد. 

زندگی درونی ورزشکار را تغییر داده و به نوبه خود باعث رشد 

رهبري معنوي فردي و ایجاد تطابق ارزشها در سرتا سر تیم می 

  گردد. 
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