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  چکیده

 يها  سازمانمعنوي در رفتار زمینه در مناسب یمدل  و سنجش ارائههدف پژوهش با این 

 ،روش نظر از کاربردي، و بنیادي هدف نظر از حاضر پژوهش. گرفت صورت اي رسانه

 کمی و کیفی آمیخته هاي پژوهش نوع از تحقیق انجام نحوه نظر از و همبستگی نوع از توصیفی

 معادالت سازي مدل و »بنیاد داده نظریه «پژوهشی رویکرد از آن در که رود می شمار به

 متخصصان شامل کیفی بخش در خبرگان پژوهش  جامعه. شده است گرفته بهره ساختاري

 و قضاوتی گیري نمونه روش از استفاده با که ؛باشد رسانه می مدیریت و رسانه اخالق حوزه

 کارکنان کلیه شامل نیز یکم بخش در و شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 15 برفی گلوله

 روش با کهبود ) ي داخلیها يخبرگزار( خبر حوزه در فعال مجازي يا  رسانهيها سازمان

 آوري جمع جهت. شدند انتخاب عنوان نمونه به نفر 200 دسترس در تصادفی و يریگ نمونه

 یکم بخش درساخته   محققپرسشنامه و کیفی بخش در اکتشافی عمیق هاي مصاحبه از ها داده

 یک  شده و استخراج ابعاد و مفاهیم ها، مقوله کدگذاري گانه سه مراحل انجام از پس. شد استفاده

 با و شد طراحی است، اي رسانه هاي سازمان در معنوي رفتار مدل همان که جدید تئوري

ي برخاسته ها هیفرضگرفت و  قرار آزمون مورد ساختاري معادالت سازي مدل روش از استفاده
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  مقدمه

 اجتماعی، سیاسی، حیات ابعاد تمام اطالعاتی، و ارتباطی نوین يها ي فناورامروزه

 حاضر عصر در را تحولی هیچ شاید،. ندا داده قرار تأثیر تحت را اقتصادي و فرهنگی

 این با بتواند اجتماعی و سیاسی حیات در تغییر ایجاد حیث از که گرفت سراغ نتوان

 جهان اطالعاتی، -ارتباطی نوین يها  رسانهمدد به گفت توان یم. کند برابري ها يفناور

 دهکده این اجزاي و عصبی يها ستمی س،ها  رسانهو اطالعات که شده مبدل يا  دهکدهبه

 در ها رسانه  در این میان نقش.)58 و 59 :1395 دارابی، (ندا ساخته متصل به هم را

 ارتباطات، ها، رسانه. نیست پوشیده کسی بر مجازي فرهنگ ایجاد و واقعیت کاري دست

 ها رسانه. )19: 1395 فردوي، رزمی (رسانند می را ما دنیاي تصاویر و اطالعات و ها ایده

 کنند می تولید برنامه مخاطبان از انبوهی توده براي و بوده خود مخاطبان گوش و چشم

 و باورها خود، هاي برنامه با ها رسانه) 110 :1394 رضایی، و فراهانی بورقانی(

 مظفري (گذارند می تأثیر ها آن بر یا سازند می را مختلف موضوعات از افراد هاي دریافت

 جامعه فرهنگی و اجتماعی هاي نگرش ساز زمینه رو نیازا )94: 1395 مهرگان، و

 روزگار ،ها  رسانهشگرف تأثیر نتیجه در ما  عصر).282 :1394 ی،الحوائج باب (باشند می

 عصر مسلط ینیب  جهان،ختهیگس  ازهماطالعات و اخبار رگبار زیر و است »زدگی اکنون«

 صنعتی جهان چیره يها  ارزشآن در که است شده يا ختهیگس  ازهمینیب  جهاننیز ما

 و معنوي پیوندهاي و تاس شده گسترده جهان سراسر بهسرعت   بهشیاند يماد

  .)19: 1394 خانیکی،(است  گرفته قرار تهدید مورد آینده و گذشته با فرهنگی

 برجسته، و متمایز هاي ویژگی بودن دارا سبب به اي رسانه هاي سازمان 

 بورقانی (دارند عمومی افکار و جامعه بر خاصی تأثیرگذاري که باشند می ییها سازمان

 ایران، يا  رسانهفضاي در تحوالت و تغییر  همزمان با)116: 1394رضایی، و فراهانی

 نزدیک نوین يها  روشبه حدي تا مطالب، ارائه و محتوا تولید يا  حرفهيها روش

 از استفاده به محتوا، انتشار سنتی و اصلی ساختارهاي بر عالوه تولیدکنندگان واند  شده
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 .)3: 1397 همکاران، و تانیباس (دهند ی منشان عالقه نیز ارتباطی نوین يها روش

 و مدرن يها ي فناورظهور با سنتی شکل از خارج ي،ا  رسانهيها  سازمانترتیب این به

با  و ندینما ی مپیام ارائه و محتوا تولید به اقدام نیز مجازيصورت   بهاینترنتخصوص  به

 به تسهیل دسترسی و آنالین خدمات توسعه همچنین و نوین يها گسترش رسانه

 افزایشها   رسانهاین اثرگذاري که شده باعث کاربران، براي پرسرعت ترنتاین

  ). 210 :1396فرقانی و شمسایی نیا، (باشد  چشمگیري داشته

 فرهنگی و اجتماعی -سیاسی تحوالت در توانند می راهبردها از استفاده با ها رسانه

. ومی گردندعم افکار دهی شکل موجب و کنند آفرینی نقش وسیعی گستره در جدید

 نوعی گیري شکل موجب سرشار، امکانات از گیري بهره با رسانه امپراتوري که چرا

 انقالب پرتو در انحصاري اخبار و اطالعات انتشار و گزینش طریق از اطالعاتی استبداد

 دارند جدي نقش مکانیسم این در ها رسانه). 251: 1388 عیوضی،(است  شده اطالعاتی

 دلیل این به بلکه دهند، می تشکیل را شناخت و اطالعات اصلی منبع اینکه براي فقط نه

 شود، پخش باید که اطالعاتی قبال در خبري کارکنان میان توطئه شبه و تبانی نوعی که

 بودن تکراري و زندگی در خود دائمی حضور سبب به ها رسانه عالوه به. دارد وجود

 و گیرند می آنان از را انتخاب حق و کنند می تضعیف را افراد گزینشی ادراك پیام،

 تولید ازآنجاکه .)143 :1380الزار، (سازند می محدود را ها آن قضاوت حس رو ازاین

 در انسانی نیروي اهمیت ،شود ی مانجام کارکنان توسط مستقیماًها   رسانهدر محتوا

  . باشد ی ممهم بسیار يا  رسانهتولیدات

. اند وابسته فردي خالقیت و اجتماعی هاي رمایهس به اي رسانه هاي سازمان ،رو نیازا

 گرایی آرمان و ها ترس امیدها، احساسات، هوس، و هوي پذیرش مستعد ها رسانه

 سازمان هر. )Albarran et al., 2006:115-117(کنند  می کار ها آن با که هستند کارکنانی

 يها  مهارتتگرف نتیجه توان یمپس  است، خاصی مهارت و دانش به متکی يا رسانه

 يها  پاداشو امتیازات مهارت، قدرت عنوان به تواند یها م  سازماناین در کارکنان خاص
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 را این اختیار و قدرت توانایی، ها آن. )8 :2015 نیستانی،(باشد  داشته همراه به خاصی

 افکار رهبري چون اموري قبیل از اي رسانه جرائم مرتکب زیرکانهصورت   بهکه دارند

 و افکار و نظریات آراء، مردم، مقدسات مذهب، اعتقادات، به تعدي و تجاوز عمومی،

 هاي آسیب زمینه و شده کذب اخبار انتشار و تهمت و اتهام اهانت، خصوصی، حریم

 عدم و افراد خصوصی حریم گذاردن پا زیر با را مخربی بسیار معنوي و اجتماعی

 نوع ها، ذهنیت بر تأثیر با ها رسانه قطری از ها آن. کنند فراهم ها آن حقوق به احترام

 براي را زمینه مناسبات این که کنند می طراحی را رفتاري و اخالقی مناسبات از جدیدي

  . )51: 1391 بختیاري،(است  نموده مهیا جامعه در معنویت سقوط

 هایی قالب توانند می که ها رسانه همانند ابزاري داشتن دست در با ها انسان اگر حال

 بار به زیانباري اثرات باشند، نداشته توجه معنویت به کنند ایجاد زندگی در نکال

 ایجاد جهت در تالش «یعنی معنویت دقیق و جامع نسبتاً تعریفی در. آمد خواهد

 براي آنچه جهت در جستجو ،)خدا (برتر نیروي دیگران، خویشتن، به نسبت حساسیت

 و رستگار(کامل  انسانیت به سیدنر براي وجو جست و است نیاز مورد شدن انسان

 در شدن وارد براي معنویت پدیدارشناسی، و ساختارگرایی نظر از). 4: 1385 فرهنگی،

 ,Mitroff & Denton(دارد  بسیاري ارزش سازمانی، و انسانی رفتار ادبیات و الگوها

1999: 242.(  

 افراد اطاتارتب -2 و ها ارزش -1 اصلی عنصر دو دلیل به ها سازمان در معنویت

 احترام، مانند مواردي شامل ها ارزش. است شده برخوردار خاصی جایگاه از یکدیگر، با

 یکی عنوان به نیز ارتباط برقراري. است شخصی رشد و خدمت فروتنی، برابري، تکامل،

 واضح مدیریت علم در را معنویت وجودي فلسفه ها سازمان در ارزشی هاي مقوله از

 دامنه که اي رسانه هاي سازمان در معنویت اهمیت و )Astin, 2004: 3( سازد یم

 محدود اندك، مشتریان و کارکنان بین روابط به ها سازمان این در کارکنان ارتباطات

 و اخالقی مسیر ها رسانه تمام که این انتظار شاید. است اهمیت حائز بسیار شود نمی
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 کمک با است الزم اما نرسد نظر هب منطقی نمایند، طی را اخالقیات و معنویت بر مبتنی

 از بتوان زیادي حد تا اي رسانه هاي سازمان کارکنان اي حرفه اخالق بروز تقویت به

  . کاست عارضه این سرعت و شدت

 به دیگر هاي سازمان از بیش که ها رسانه کار ماهیت دلیل به اي رسانه هاي سازمان

 رفتار از بیشتري تأثیرپذیري ،دنا وابسته خود کارکنان اخالق و تخصص توانمندي،

 خبر و رسانی اطالع حوزه در که اي رسانه سازمان یک در که يطور  بهدندار خود کارکنان

 نشر بعضاً و خبر تدوین خبر، تهیه مسئول ییتنها  بهخود خبرنگار یک کند می فعالیت

 سیبرر ها سازمان این خبر دبیر توسط شده  نی تدوخبرهاي صرفاً و باشد می خبر

 سطح ارتقاي به کمک و اي رسانه هاي سازمان فرهنگ تغییر خواهان اگر پس .شود می

 این انسانی نیروي بایست می هستیم، تأثیرگذار هاي سازمان این در اي حرفه رفتار

 پژوهش رفتار سازمانی بوده که مدنظردهیم چرا که حوزه  قرار توجه مورد را ها سازمان

 یا و پژوهش این هدف ترین مهم بنابراین. ردیگ یمقرار در صنعت رسانه مورد بررسی 

 معنوي در رفتار زمینه در مناسب الگویی ارائه و تدوین آن اساسی هدف عبارتی به

 مدل که هستیم سؤال این به  در این پژوهش در پی پاسخ.است اي رسانه يها سازمان

  است؟ چگونه اي رسانه هاي سازمان در معنوي رفتار

  

   پژوهشمبانی نظري

  فی تعرزندگی هدف و معنا درباره یافته توسعه هوشیاري عنوان به معنویت :معنویت

مثابه   بهمعنویت«: شده  گفتهدیگر تعریفی در ).Griffiths & Chito, 2010: 4(است شده 

 دیگر تعریفی در ).Cavanagh, 1999(» است زندگی در آگاهی و هدف معنا، انرژي،

 این اساس بر کردن زندگی و مطلوب و نهایی هدف ردنک پیدا به تمایل معنویت

 معنویت دوچون و اشموس ).Purnamasaria & Amaliahb, 2015: 828(است  اهداف

 کار توسط و دارند درونی زندگی یک کارکنان اینکه شناختن رسمیت به را کاري
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 :Göçen & Özğan, 2018(کنند  می تعریف آید، می وجود به جامعه محیط در دار معنی

 کارکنان به که شود می تعریف کار محل در مشترك درك یک عنوان به معنویت ).70

 میان در یکپارچگی و برتر هدف یک به خدمت حس با کار در را معانی دهد می اجازه

  ).Houghton et al., 2016( کنند درك همکاران

 جهت تخصصی ساختار هدفمند، داراي است  نهادي:اي رسانهسازمان 

 به پیامروز  بهو  مناسب، سریع، صحیح انتقال و ي، سازماندهی، هدایت، کنترلزیر هبرنام

 .)151: 1389گیوریان، (مخاطب 

 از جدیدي شکل اطالعات، و ارتباطات يها ي فناورتوسعه با :سازمان مجازي

 تازه تلفیق نوعی از و اند دهی ناممجازي سازمان را آن که آمده به وجود سازمانی ساختار

 ارتباطی يها  شبکهکمک به که يا  پراکندهواحدهاي وها   گروهمیان تلفیق ،دهد ی مخبر

 معرفی 80 دهه اوایل در مجازي سازمان. )1-2 :1377 الوانی،(اند   خوردهپیوند هم با

 فناوريبه  وابستهشدت   بهآن عملکردهاي و ساختارها که است سازمان از نوعی و شد

 مجازي محصول مفهوم مجازي، سازمان اصلی يها صه مشخاز یکی. باشد ی ماطالعات

 فراهانی، بورقانی (شود ی متهیه مشتري نیاز به پاسخ در و تولید لحظه در که است

 قبیل از اطالعات فناوري طریق از مختلف شرکاي مجازي يها  سازمان در)5 :1391

 ،گرید عبارت هب. شوند ی ممتصل یکدیگر به يا انهی رايها ستمی سو اینترانت اینترنت،

 را خود موفقیت یابند استقرار مکان یک در اینکه بدون مجازي يها  سازماندر اعضاء

 بزرگی، و اهرنجانی میرزایی (دانند ی ممتقابل و وستهیپ هم  بهتجاري از ارتباطات ناشی

1385: 35(.   

 طیف طرف کی شود، ارائه پیوستاري روي برها   سازمانمجازي تحول سیر چنانچه

 مسیر در ،ها سازمان. بود خواهد يرمجازی غسازمان طیف دیگر طرف و مجازي مانساز

 به داخلی فرایند يساز نهی بهاول مرحله در. کنند ی مطی را مراحلی شدن مجازي تحول

 ها تی فعالاز قسمتی يسپار  بروندوم، مرحله در گرفته، صورت اطالعات فناوري کمک
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 در افراد یاها   شرکتسایر با را خود يها تی فعالدکنن ی مسعیها   سازمانو شده  انجام

 مجدد طراحی سوم، مرحله در. دهند انجام متقابل همکاري و قراردادي خدمات قالب

 دسته آن مرحله این در که شود ی مانجام نی تأمزنجیره مدیریت طریق از سازمانی شبکه

 محول سازمان به نندک ی مایفا اساسی و محوري نقش سازمان براي که ییها تی فعالاز

 واگذار دیگر ي واحدهابه دارند تدارکاتی و خدماتی جنبه که ییها تی فعالو دنشو یم

 مشتریان، با سازمان باالي ریپذ  انعطافو همگرایی چهارم، مرحله در و. شود یم

 و ارزان و سریع مشترك، هدف به دستیابی و متقابل اعتماد پایه بر شرکا با همکاري

  .)37 و 36 :1385 بزرگی، و اهرنجانی میرزایی (شود یم ایجاد آسان

 تولید، به که است سازمانی مجازي يا  رسانهسازمان :مجازي يا  رسانهسازمان

 و اطالعاتی يها ي فناورتوسط دور، راه از معینی مخاطبان به پیام پخش و توزیع

 بورقانی (دازدپر ی ممحتوایی و فناورانه امکانات يریکارگ  بهطریق از ارتباطاتی و

 فضاي ظهور با اطالعاتی و ارتباطی يها ي فناورتحوالت و تغییر. )5 :1391 فراهانی،

 اطالعات، توزیع و مدیریت تولید، جدید يها  مدلایجاد با جدید يها  رسانهو مجازي

 داده شکل را جدیدي يا  رسانهمحیط و فضا که انجامیدهها   رسانهاز نوینی يها  شکلبه

. است گذاشته جوامع، بر گوناگونی اقتصادي و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، تأثیرهاي و

 اندك حدي تا پیشرفته کشورهاي دیگر با مقایسه در ها ي فناوررشد هرچند نیز ایران در

سرعت   بهو نیست پیشین يا  رسانهمحیط دیگر ایران، امروز يا  رسانهمحیط ولی است،

 و کوچک ابعاد در (يا  رسانهيها  سازمانو،ر ازاین. است دگرگونی حال درشدت   بهو

 و رسانه با مخاطب ارتباط و یرسان امی پيها وهی شنیز وها   آننقش و عملکرد و) بزرگ

 تاجریان، (است افتهیریی تغ وشدهرو   روبهمجازي فضاي و نو يها ي فناوربا بالعکس،

1394: 1(.  

 پیرامونی، جهان دره گرفت  شکلتغییرات :يا  رسانهيها  سازمانانسانی نیروي

 و فناوري با اي رسانه صنایع. نمود نوینی تغییرات دستخوش را اي رسانه هاي سازمان
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 سازمانی رفتار بر عمیقی بسیار اثر فناوري طولی، دید از و هستند زیست آن هم تغییرات

 هاي سازمان در. )17: 1389 فرهنگی، (دارد اي رسانه سازمان در راهبردي پیامدهاي و

 چنین انجام منظور به. است کارمندان طریق از معین کارهاي انجام مدیر کار اي انهرس

 در ژهیو  بهمطلب این بیان اما کند؛ ایجاد انگیزه کارمندان در بتواند باید مدیر کاري،

 است، مغرور و قوي هاي با شخصیت خاص کارمندان داراي که اي رسانه مؤسسات

 یا و خواهند می که را چیزهایی اساساً جمعی هاي رسانه کارمندان. است دشوار کاري

 خود خلوت کنج در ها آن. نویسند می را کنند می ایجاد انگیزه ها آن براي که چیزهایی

 از چه باید و هستند کارمندان سایر از برتر خود کاري زمینه در و بوده ارشد مدیري

 عملکرد. گیرند قرار یقتشو مورد و شده دار انگیزه مدیریت طریق از چه و خود طریق

 هرگونه (تجربه ،)ينگار  روزنامهمطالعات (تحصیالت میزان به ها آن توانایی و يا حرفه

 فرایندي ها آن پیشرفت و داشته بستگی ها آن تعلیمات و) خبر نوشتن با مرتبط فعالیت

ترتیب یکی از  این  به.)Georgiana & Delia, 2013: 670-672( است پایدار و کامل

، نیروي انسانی قدرتمند این ها سازماني با سایر ا رسانهي ها سازماني اصلی ها اوتتف

 بوده که زمینه تحقیق و پژوهش بیشتري در حوزه رفتار سازمانی این کارکنان ها سازمان

  .طلبد یمرا 

  

  يا  رسانهيها  سازماندر سازمانی رفتار

 نظران صاحب توجه مورد همواره که است ییها نهی زماز یکی انسان رفتار مطالعه

 روانشناسی، چون علومی که دارد مختلفی ابعاد انسان رفتار. است بوده اجتماعی علوم

. دنپرداز ی ممختلف يها طی محدر انسان رفتار مطالعه به مدیریت و یشناس جامعه

 از که هستند رفتار مطالعه اهداف از برخی رفتار ینیب شی پو هدایت رفتار، نوع سنجش

 احساس شخصیت، ادراك، ،ها  نگرشوها   ارزشانگیزش، چون متغیرهایی طالعهم طریق

 بر مختلف يها طی محدر که ییها  نقشقالب درها   انسانرفتار. شود ی ممیسر غیره و
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 و کند ی مایفا را وظایفی دارد عهده بر که نقشی در فرد هر. شود ی مقانونمند ،دارند عهده

 رفتار در .)3 :1393 معمارزاده، و فر یزدان (رود ی مانتظار او از خاصی رفتارهاي

 است متفاوت یکسان شرایط در مختلف افراد رفتار. ندارد وجود فراگیر اصولی سازمانی

 این ولی. دهد ی منشان خود از را مختلفی رفتارهاي متفاوت شرایط در فرد یک حتی

 رفتار مفاهیم که است یمعن بدان این. بمانیم عاجز ها ینیب شی پاز که نیست معنی بدان

   .)2 :1394 نیستانی، (باشد احتمالی شرایط یا اوضاعکننده   منعکسباید سازمانی

 رقابتی جو فناوري، شتاب قبیل از خاصی يها یژگی ودلیل به يا  رسانهيها سازمان

ن شده  يزیر  برنامهتصمیمات و سازمان یمش  خطو قوانین متغیر، دائماً محیط شدید،

 مطالعه و) 8 :1394 نیستانی، (شوند ی مکارکنان در سیاسی رفتارهاي ایجاد هب منجر خود

 رفتارهاي کنترل خصوص در يا  رسانهيها  سازمانقدرتمند و خاص کارکنان رفتارهاي

 رفتارهاي توان ی نمگرچه. باشد ی مضروري معنویت پارادایم به توجه با آنان سیاسی

 از (رفتارها این مدیریت با توان ی ماما کرد، نک شهی رسازمان در همیشه براي را سیاسی

امروزه  .)9 :1394 نیستانی، (کرد جلوگیري آن گسترش از ،)معنویت به بازگشت طریق

 طورکلی به که کنند ی متأکید بیشتر فرد درونیات بر افراد رفتار اصالح برايها   سازماندر

 معنوي رفتار رسد ی منظر هب يا  رسانهيها  سازماندر و شود ی منامیده معنوي رفتار

 که) 3 :1393 زاده، معمار و فر یزدان. (بگذارد ری تأثبسیاري سازمانی عوامل بر تواند یم

 ي رفتارهااز بسیاري زمینه ،يا  رسانهيها  سازماندر معنوي رفتار ایجاد با صورت این در

  .رفت خواهد بین از کارکنان مخرب

  

  مروري بر مطالعات پیشین

 تبلیغات در اي حرفه اخالق نظام عنوان با تحقیقی در) 1391 (کارانهم و فرهنگی

 از منتشر شده تبلیغاتی هاي پیام محتواي تحلیل به دلفی تکنیک از استفاده با بازرگانی
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 هاي مؤلفه این به ها رسانه پایبندي میزان تشخیص جهت جمعی، هاي رسانه طریق

 در اي حرفه اخالق نظام تدوین براي را شاخص چهارده نهایت در و اند پرداخته اخالقی

 توجه با و پژوهش این از حاصل مطالعات اساس بر. نمودند شناسایی بازرگانی تبلیغات

 احترام و اي حرفه اخالق رعایت زمینه در تبلیغاتی هاي پیام انتقال در ها رسانه کارکرد به

 اولویت ترتیب هب تبلیغات صنعت خبرگان تأکید مورد هاي شاخص مخاطبان، حقوق به

 جامعه فرهنگ با تناسب. 2 مخاطبان، روانی و جسمانیسالمت   بهتوجه. 1: از اند عبارت

 عدم. 5 خصوصی، حریم از حمایت. 4 عمومی، آموزش و فرهنگ. 3 مخاطب، و

 اصل رعایت. 7 سازمان، اجتماعی سرمایه به توجه. 6 کودکان، زودباوري ازسوءاستفاده 

   تقلید، از ممنوعیت. 9 تجاري، شهرت از سوءاستفاده عدم. 8 مخاطب، به احترام

 بزرگساالن، تجربگی بی از سوءاستفاده عدم. 11 معتبر، هاي توصیه و گواهی ارائه. 10

 آگهی کانون مسئولیت. 14 دهنده، آگهی مسئولیت. 13 سودجویی، و اقتصادي صرفه. 12

  )بازرگانی پیام سازنده(

 آموزش در سازمانی معنویت الگوي عنوان با پژوهشی) 1394 (همکاران و نقوي

 تبیین و ارائه هدف با پژوهش این. رساندند انجام به را اسالمی هاي آموزه بر مبتنی عالی

 از استفاده با دینی، و ملی الگوهاي به توجه با عالی آموزش در سازمانی معنویت الگوي

 ده که داد نشان عاملی لتحلی نتایج. گرفت انجام تفسیري ساختاري الگوسازي رویکرد

 ایمان، خالقیت، فرهنگی، رهبري، ساختاري، محتوایی، معنوي، فضاي فضائل، عامل

 همچنین ؛رود ی مشمار به سازمانی معنویت بر مؤثر عوامل عنوان به اجتماعی و انگیزش

 و نفوذ قدرت بیشترین رهبري عامل که داد نشان تفسیري ساختاري الگوسازي نتایج

  .دارد دیگر کلیدي عامل نه بین را ستگیواب کمترین

 کار محیط در معنویت يساز  مفهوممورد در تحقیقی) 2003 (همکارانش و میلیمن

 این. نمودند انتخاب کار محیط در معنویت سنجش براي را بعد سه و رساندند انجام به

 با کار: از اند عبارت باشد، می سازمانی و گروهی فردي، سطح سه با متناظر که بعد سه
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 هاي ارزش با همسویی و گروهی سطح در همبستگی احساس فردي، سطح در معنا

  .سازمانی سطح در سازمان

 آنالیز: نگاري روزنامه اخالق اصول عنوان با پژوهشی) 2015 (کارامارکو و گوران

 بر تأکید با ها آن. رساندند انجام به را کرواسی در ها روزنامه ترین پرمخاطب محتواي

 ها روزنامه سردبیران که پرداختند موضوع این بیان به چاپی هاي رسانه در اخالق رعایت

 و کنند می استفاده مخاطب جذب جهت تالش براي دسترسی در وسیله هر از اغلب

. هستیم اطالعات کاري دست و انحراف احساسات، تحریک دهی پدشاهد ترتیب این به

 گونه هیچ جامعه در که درحالی بوده تادراکا تحریف شامل نگاري روزنامه در انحراف

  .ندارد وجود ها آن انتقادي قضاوت براي فضایی

 و کار محیط معنویت عنوان با اي مقاله در) 2015 (همکاران و کومار پرادان

 شدید، رقابت و شدن ی جهانعصر در که پرداختند موضوع این بیان به کارکنان عملکرد

 از بسیاري و است ضروري بسیار ها انسازم برايوکار   کسباستراتژي شناخت

 و انسانی نیروي تنها که اند نموده بیان مدیریت دانش و رفتاري علوم در ها پژوهش

 به بنابراین کند؛ کمک مدت دراز در سازمان بقاي به تواند می کار محیط در وي عملکرد

 ارکنانک عملکرد و اي حرفه صالحیت افزایش به منجر است ممکن که عواملی شناسایی

 عامل عنوان به کار محیط معنویت که داد نشان نتایج و پرداختند شود کار محیط در

  .باشد داشته کار محل در فردي رفتار بهترین ایجاد در اساسی نقش تواند می حیاتی

 تحول یک: کار محیط معنویت عنوان با اي مقاله در) 2016 (همکاران و ماخرجی

 مسئولیت احساس که پرداختند مطلب این بیان به ؛اروک  کسباخالق يسو  بهپارادایمی

 احساس این که یابد می ارتقا اي گسترده طور به معنوي هاي ارزش توسط کارکنان در

 و ها ارزش به اتصال. است مؤثر بسیار سازمانی رشد و وري بهره توسعه براي مسئولیت

 و کند می کمک وکار  کسبزمینه در اخالقی مسائل تر عمیق درك به روحانی اصول

 آگاهی، درون خودآگاهی،: باشند می مهم جنبه چهار در طورکلی به معنویت اشکال
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 واکنش موجب و است فرد اخالقی هاي ارزش بر حاکم که نهایی نگرانی و هدف

 و شده معنوي فضیلت به منجر اخالقی هاي ارزش. شود می متفاوت شرایط در معنوي

  .است یسازمان توسعه به کمک معنوي فضیلت

 از تی معنو کهدهد یممطالعه پیشینه پژوهش در رابطه با موضوع مورد بحث نشان 

وکار ظهور کرده   و علم کسبتیری مداتی ادبدر ری اخيها  است که در سالیمیمفاه

 در يادی زيها  پژوهش وشود ی مادی زی ندی جدمی پاراداکیعنوان   از آن بهیاست و حت

 نهی است؛ اما در زمدهی کار به انجام رسطی در محتیمعنو و ی سازمانتی با معنوطهراب

 سوي از. است پذیرفته صورت اندکی يها پژوهش  کارکنان در سازمانيرفتار معنو

 در معنوي رفتار مدل که گردد ی مدیی تأصورت این به پژوهش نوآوري جنبه دیگر

 يا  رسانهيها مان سازدر پژوهشی چنین تاکنون که ،شود ی مارائه يا  رسانهيها سازمان

  .است نگرفته صورت کشور از خارجچه در  و داخل در چه

 

 روش پژوهش

 گردآوري چگونگی و روش نظر از کاربردي، و بنیادي هدف نظر از حاضر پژوهش

 نوع از تحقیق انجام نحوه نظر از و همبستگی و پیمایشی نوع از توصیفی ،ها داده

 و اکتشافی رویکرد از آن در که رود می شمار به یکم و کیفی آمیخته هاي پژوهش

 شده  گرفته بهره ساختاري معادالت سازي مدل و »بنیاد داده نظریه «پژوهشی راهبرد

 حوزه متخصصین با عمیق هاي مصاحبه انجام طریق از کیفی بخش در ها داده. است

 ها مؤلفه و کلیدي يها  تمسپس و شدند گردآوري و مدیریت رسانه رسانه اخالق

  .شدند تبدیل اي رسانه هاي سازمان در معنوي رفتار اولیه مدل به  شده و خراجاست

 خردمایه. است »بنیاد داده نظریه «مرحله اول در استفاده مورد پژوهشی راهبرد

 داده نظریه پژوهشی راهبرد ؛گردد ی بازمآن کاربري به پژوهش، در راهبرد این از استفاده

 تبیین به گسترده، سطحی در که است اي نظریه خلق ايبر کیفی و مند نظام روشی بنیاد،

 رفتار تبیین براي مدلی طراحیازآنجاکه . پردازد می مشخص هویت با موضوعی فرآیند
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 بنیاد داده نظریه راهبرد پس بود، پژوهش این مطلوب اي رسانه هاي سازمان در معنوي

 در پژوهش این انخبرگ جامعه. باشد داشته سازگاري مطلوب این با تا شد انتخاب

 د؛نباش می رسانه و مدیریت اخالق رسانه حوزه خبرگان و متخصصان شامل کیفی بخش

 و فهم سایرین، توسط شده  یی شناسابودن، کلیدي افراد این انتخاب معیارهاي ترین مهم

 گیري نمونه از ترکیبی گیري نمونه روش. باشد می تنوع موضوع و از نظري درك

 این با که خبرگانی کار ابتداي در که صورت این به. باشد می یبرف گلوله و قضاوتی

 کمک بعدي نفرات معرفی براي ها آن از سپس  شده و انتخاب داشته آشنایی حوزه

 رسید اشباع به ها مصاحبه از حاصل هاي داده که یافت ادامه زمانی تا روند این. شد گرفته

 جلسات در شده   مطرحمفاهیم ارتکر گردید، ارائه مصاحبه جلسه در که مفاهیمی و

  . شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 15 نهایت در. بود پیشین

 و شده  ی بررسمصاحبه هر متن ابتدا ها، داده وتحلیل تجزیه و آوري جمع در فرایند

 ها آن براي مفهومی يها  برچسبمصاحبه، در کلیدي نکات و جمالت به توجه با

 کدهاي و نموده ترکیب هم با را کدها محقق اولیه، ذاريکدگ از پس.  شده است انتخاب

 مفاهیم دادن قرار با نهایت در و داده قرار مفهوم نام به انتزاعی طبقات در را مشابه

 رفتار عوامل شدن مشخص  با.شد استخراج اصلی طبقات اصلی، هاي مقوله در مشابه

 روش از استفاده با و یکم روش به مدل آزمون به يا  رسانهيها سازمان در معنوي

 شامل یکم بخش در پژوهش آماري جامعه. شد پرداخته ساختاري معادالت سازي مدل

 در که خبري يا موسسه: داخلی خبرگزاري( فعال ي داخلیها ي خبرگزارکارکنان کلیه

 نوشتار، قالب در گزارش و مصاحبه تحلیل، خبر، انتشار و پردازش آوري، جمع زمینه

 مجوز رسمی که داراي) دینما ی مفعالیت آن غیر یا دیجیتال محیط در تصویر و صدا

 لیست به دستیابی که ، استباشند یمکشور  اسالمی فرهنگ و ارشاد وزارت از فعالیت

 روش در ادامه با. بود مقاله این امکان از خارج و آماري مورد نظر دشوار جامعه

 جهت. شدند انتخاب نه نموعنوان  بهنفر 200 دسترس در تصادفی گیري نمونه

 پرسشنامه و کیفی بخش در اکتشافی عمیق هاي مصاحبه از ها داده آوري جمع

 پژوهش متغیرهاي مورد در بررسی به و شد گرفته بهره یکم بخش درساخته  محقق
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 و گرفت صورت پرسشنامه وتحلیل تجزیه و اطالعات پردازش نهایت در. شد پرداخته

 معادالت تکنیک از بود؛ نرمالها   دادهتوزیع آماري يها  آزموناساس بر ازآنجاکه

 پیشنهادي مدل حاصل، نتایج و آمده بدست اطالعات اساس بر و شد استفاده ساختاري

  .گردید تبیین و ارائه پژوهش
  

   اطالعات خبرگان پژوهش در بخش کیفی-1جدول 

  سمت  گروه آموزشی  مرتبه علمی  خبرگان

  استاد  نفر اول
علوم آزاد اسالمی واحد  هیأت علمی دانشگاه وعض  مدیریت رسانه

  تحقیقات

  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  شناسی جامعه  استاد  نفر دوم

  تهران دانشگاه علمی هیأت عضو  مدیریت رسانه  استاد  نفر سوم

  تهران دانشگاه علمی هیأت عضو  مدیریت رسانه  استادیار  نفر چهارم

  تهران دانشگاه علمی هیأت عضو  مدیریت دولتی  دانشیار  نفر پنجم

  عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  رشته رسانه  استادیار  نفر ششم

  طباطبائیعضو هیأت علمی دانشگاه عالمه   مطالعات ارتباطی  استاد  نفر هفتم

  طباطبائی عالمه دانشگاه علمی هیأت عضو  روابط عمومی  دانشیار  نفر هشتم

  طباطبائی عالمه دانشگاه علمی هیأت عضو  عمومیروابط   دانشیار  نفر نهم

  عضو پژوهشکده جامعه و اطالعات  اجتماعی مطالعات  استادیار  نفر دهم

  طباطبائی عالمه دانشگاه علمی هیأت عضو  مطالعات ارتباطی  استادیار  نفر یازدهم

  دانشیار  نفر دوازدهم
 – ارتباطات علوم

  نگاري روزنامه
  می واحد تهران مرکز اسالدانشگاه علمی هیأت عضو

  دانشیار  نفر سیزدهم
 – ارتباطات علوم

  نگاري روزنامه
  مرکز تهران واحد اسالمی دانشگاه علمی هیأت عضو

  استادیار  نفر چهاردهم
 واحداسالمی  اسالمی دانشگاه علمی هیأت عضو  رسانه مدیریت

  مرکز تهران

  استادیار  نفر پانزدهم
 تهران واحد اسالمیآزاد  اهدانشگ علمی هیأت عضو  فرهنگ -رسانه

  مرکز
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  پژوهش هاي یافته

 ابزاري پارادایم از یکدیگر، با ها مقوله ارتباط نحوه کشف براي محقق پژوهش، این در

 .است کرده استفاده اند، کرده پیشنهادها   دادهمطالعه براي کوربین و اشتراس که تحلیلی

 ها العمل  عکس/ها  عمل شرایط، شامل کوربین و اشتراس سیستمی پارادایم اصلی اجزاي

 اند کرده ارائه جهت این به را خود پارادایمی مدل کوربین، و اشتراس. هست پیامدها و

 که هایی ارتباط از اي مجموعه قالب در فرعی هاي مقوله اي، زمینه تئوري در که

 هپدید اي، مداخله شرایط اي، زمینه شرایط علّی، شرایط گانه شش موارد دهنده نشان

  .شوند می مرتبط ها مقوله به هستند، پیامدها و اقدامات اصلی،

 هاي داده سایر آوري جمع و خبرگان با مصاحبه مرحله در که این به توجه با

  شده بود، تدوین یادشده پارادایمی مدل اساس بر مصاحبه سؤاالت موجود،

 بر خاص، طور به  رامدل دهنده تشکیل اجزاي مورد در خود نظرات شوندگان مصاحبه

 و ها تحلیل با وجود این با بودند، کرده ارائه مدل یادشده عدب شش اساس

 انجام افراد این اولیه هاي پاسخ در تعدیالتی گرفت، صورت که ییها وبرگشت رفت

 بر اي رسانه هاي سازمان در معنوي رفتار مدل تبیین براي نهایی مدل ،بنابراین. نشد

صورت   بهکیفی اکتشافی هاي مصاحبه روش و ها داده از برخاسته نظریه روش اساس

  :شود می ارائه ذیل
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  انتخابی کدگذاري مرحله در اي رسانه هاي سازمان در معنوي رفتار مدل -1شکل 

  ):طبقه محوري (اصلیپدیده 

  شفافیت در نشر خبر و صداقت -

  مخاطبین به تعهد -

  خبر پوشش اصالت -

  نیت حسن اصل رعایت -

  رسانه طرفی  بی-

   خودکنترلی-

  خبر نشر در عدالت و انصاف رعایت -

 خط از نشدن رد و خبر بازتاب به توجه -

 براي سوژه قرمزها

  :شرایط علی
  اي رسانه هاي سازمان شدید رقابت

 اجتماعی هاي آسیب و  پیامدها-
  اي رسانه زرد خبرهاي از ناشی

  مقررات و قوانین زمینه هاي کاستی - 
 هاي سازمان ساختاري هاي ویژگی
  اي رسانه

هاي  سازمان مدیریت هاي  ویژگی- 
  اي رسانه

 انسانی منابع هاي  ویژگی- 
  اي رسانه هاي سازمان

 افکار صحیح دهی جهت اهمیت -
  عمومی

  ن مسئولیت اجتماعی سازما

 :راهبرد

  خبر محتواي و قالب طراحی در  نوآوري-

  معنوي رفتار الگوسازي و گذاري است سی-

  مدیران به رهبري هاي مهارت  آموزش-

 در نیروها به مناسب هاي آموزش  ارائه-

  معنویت حوزه

  انسانی هاي سرمایه تقویت و  توجه-

   کنترل-

 معنوي رفتار اساس بر عملکرد  ارزشیابی-

 :پیامد

  مخاطب جذب -

  رسانه اعتبار -

  مالی آورده -

  اي حرفه منزلت -

  رقابتی مزیت کسب -

  فردي عملکرد بهبود -

  سازمانی اثربخشی -

  سازمانی کارایی -

 هماهنگی و همکاري -

 مساعی تشریک و

 

  :گر مداخلهشرایط 

  مدیریت سبک -

  سازمانی خاص مالحظات -

  اجتماعی تعامالت و جامعه فرهنگ -

  پندآموزي و آموزش -
  جامعه بر حاکم معنوي فضاي -

  شخصی و کاري زندگی کیفیت -

   شخصیتی کارکنانهاي ویژگی -

 

  :زمینه حاکم
  خبري سازمان ایدئولوژي -
  عالی مدیریت دیدگاه -
  سیاسی محیط -
  فرهنگی اجتماعی محیط -
  مقررات و قوانین -
  سازمانی  فرهنگ-
  اوريفن محیط -
 و کارکنان روحی و جسمی تعالی -

  مدیران
  باطنی درك -
  دینی هاي  ریشه-
  هاي معنوي  ارزش-

  ارزش
 معنوي هاي ارزش

  اجتماعی مسئولیت و خدمت به اعتقاد -  

  

 گزینش، در معنوي هاي ارزش حفظ -

 عملکرد ارزیابی و نگهداشت ،استخدام

  کارکنان
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 براي که است مفهومی برچسب همان )پدیده اصلی(مقوله   این:محوري مقوله

 پژوهش این در پدیده اصلی. شود یمگرفته  نظر در آمده، وجود به طرح یا چارچوب

  .باشد یم مؤلفه 10 دربردارنده که است يا رسانهي ها سازمانرفتار معنوي در 

 يها  سازماندر معنوي رفتار پدیده توسعه و ایجاد باعث شرایط  این:علّی شرایط

  . است مؤلفه8 بر طبق مدل شامل که شوند یمي ا رسانه

 گفته گذارند ی مری تأثتعامالت وها   کنشبر که خاصی شرایط ه ب:يا نهی زمشرایط

  .است مؤلفه 11 شامل يا رسانهي ها سازمانمدل رفتار معنوي در  طبق بر  کهشود یم

و راهبردهاي  نبوده سازمان کنترل در که هستند عامی  شرایط:گر  مداخلهشرایط

 مدل طبق بر که شوند یمتأثر مها   آناز هم يا رسانهي ها سازمانایجاد رفتار معنوي در 

  .است مؤلفه 7 شامل

 مقوله تابع که هستند يدار  هدفتعامالت و ها تی فعالرفتارها،  بیانگر:راهبردها

 7 شامل مدل طبق بر که است حاکم زمینه وگر   مداخله شرایطری تأثتحت و محوري

  .استمؤلفه 

 اي ایجاد رفتار معنوي درراهبرده اتخاذ اثر در که نتایجی هستند  بیانگر:پیامدها

  .است مؤلفه 9 شامل مدل طبق بر  کهندیآ ی به وجود ميا رسانهي ها سازمان

یی ارائه ها هیفرض صورت به ها مقولهدر ادامه جهت بررسی تأیید مدل، روابط بین 

 داخلی هاي خبرگزاري کارکنان از نفر 200ی به سنجش نگرش  کمصورت به تا گردد یم

  .دپرداخته شو فعال
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  پژوهش هاي فرضیه

 يا  رسانهيها  سازماندر معنوي رفتار پدیده اصلی در شده   گزارشیعلّ شرایط) 1

  .دارد معناداري و مثبت اثر

  .دارد معناداري و مثبت اثر راهبرد اتخاد در معنوي رفتار اصلی پدیده) 2

  .رددا معناداري و مثبت اثر راهبرد اتخاذ در شده   گزارشيا نهی زمشرایط) 3

  .دارد معناداري و مثبت اثر راهبرد اتخاد در شده  گر گزارش  مداخلهشرایط) 4

 از حاصله پیامد در يا  رسانهيها  سازماندر شده   گزارشمعنوي رفتار راهبرد) 5

  .دارد معناداري و مثبت اثر آن اجراي

ي ا ساخته  محققپرسشنامه کیفی، بخش  شده از استخراج نهایی  کدهايبر اساس

 شش شامل که گردید ي برخاسته از مدل پژوهش طراحیها هیفرضت بررسی جه

 شرایط ،)شده  کد نهایی استخراج41 ( سؤال41 و مؤلفه 8 با یعلّ شرایط قبیل از قسمت

 7 باگر   مداخلهشرایط ،)شده   کد نهایی استخراج40 ( سؤال40 و مؤلفه 11 با يا نهیزم

  سؤال49 و مؤلفه 10 با اصلی پدیده ،)شده   کد نهایی استخراج27 ( سؤال27 ومؤلفه 

 کد نهایی 33( سؤال 33 و مؤلفه 7 با راهبردها ،)شده   کد نهایی استخراج49(

. باشد ی م،)شده   کد نهایی استخراج25( سؤال 25 و مؤلفه 9 با پیامدها و )شده استخراج

یان  شده پژوهش ب ی بر مبناي روابط شکلی مدل استخراجي بخش کمها هیفرض

ی ، در مدل حاصل از روش نظریه داده بنیاد، شرایط عل1ّبا توجه به شکل . اند دهیگرد

ي بر راهبرد و راهبرد ا نهیزم و پدیده اصلی و شرایط گر مداخلهبر پدیده اصلی، شرایط 

 یعلّ شرایط«: از عبارت است اول فرضیه مثال ترتیب براي این بر پیامد اثر دارد و به

» دارد معناداري و مثبت اثر يا  رسانهيها  سازماندر معنوي رفتار دیدهپ در شده، گزارش

 شده بر اساس کدهاي نهایی   با پرسشنامه طراحیها هیفرضکه این فرضیه و سایر 

  . شده مورد آزمون قرار گرفتند استخراج
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 معادالت سازي مدل روش با ي کمی پژوهشها دادهوتحلیل  در ادامه به تجزیه

  .دشو یمپژوهش پرداخته  کالن ساختاري معادله مدل برآورد و ونآزم و ساختاري

 اسمیرنف ـ کلموگروف آزمون از پژوهش متغیرهاي بودن نرمال بررسی جهت

 پژوهش، هاي مؤلفه تمام معناداري سطح مقادیر ازآنجاکه و شد استفاده اي نمونه تک

 ،2 جدول شماره در ایجنت. شد تأیید ها داده توزیع بودن نرمال ،بود 0,05 ازتر  بزرگ

  .است شده ارائه

  

  ها پیرامون تعیین نرمال بودن داده  نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف-2جدول 

  

 يها  سازماندر معنوي رفتار تبیین ساختاري معادالت مدل 2 و 1 شماره نمودار

 است شده   دادهنشان 2 شماره جدول در که يطور همان. دهند ی منمایش را يا رسانه

 شده  نی تدومدل که است نتیجه این دکنندهیی تأهمگی مدل برازش يها شاخص

نمودار  در شده   دادهنشان اعداد. شود ی متأیید درصد 99 اطمینان با و تلقیقبول  قابل

 
شرایط 

  یعلّ

  شرایط

  اي ینهزم

شرایط 

  گر مداخله

مقوله 

  محوري
  پیامد  راهبرد

  200  200  200 200  200  200 تعداد

  4,2947  3,3904  3,1509  3,3063  3,0009 3,4437 میانگین

  0,60064  0,97221  0,96606  1,04460  0,88117 0,68564 انحراف معیار

 -مقادیر کلموگروف

 اسمیرنف
1,165 1,094  1,128 1,292  1,226  1,483  

  0,055  0,099  0,071 0,157  0,182 0,132 سطح معناداري
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 دراند  شده   دادهنشانها   فلشروي در که مقادیر این اگر و بوده T- value 1شماره 

 معنادار ری تأثوجود نشانگر و شود ی مدیی تأها هی فرضدننباش) - 1,96 و 1,96 (بازه

 قرمز رنگ با ،باشند) - 1,96 و 1,96 (بازه در اعداد اگر ولی باشد ی ممتغیرها بین

 نمودار شماره در شده داده نشان اعداد. باشد ی مری تأثوجود عدم بیانگر و داده نشان

 عاملی بارهاي یا مسیر ضرایب بیانگر واقع در که باشند ی استاندارد شده مضرایب 2

 1(ها در بازه   و مقدار آنباشند ی مها آن با متناظر ابعاد وها   مقولهبیناستاندارد شده 

 دباش آن از بیشتر یا 5/0 باید استاندارد شده عاملی بار برآورد ازآنجاکه بوده و) 0و 

 و ابعاد متناظر ها مقولهکه روابط بین  شود ی منتیجه) بیشتر یا 7/0 آل دهیطور ا به(

 برونداد يها  مدلکه پژوهش نمودارهاي به توجه با. باشد یم دییتأ قابل ها آن

 جدول در ها هی فرضآزمون نتایج .شدند تأیید ها هی فرضتمام هستند لیزرلافزار  نرم

  .اشدب یمشاهده م   قابل3 شماره
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  T- value پژوهش با مقادیر کالن مدل -1نمودار 
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  استانداردشده ضرایب با پژوهش کالن مدل -2نمودار 
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  ها یهفرض نتایج آزمون -3جدول 

  

  فرضیات تحقیق

  

مقادیر 

ضرایب 

  استانداردشده

  یرمقاد

T- 
value  

نتیجه 

  آزمون

  فرضیه

1  

 رفتار اصلی پدیده در شده، گزارش علی شرایط

 و مثبت اثر يا  رسانهيها  سازمانرد معنوي

  .دارد معناداري

  ییدتأ  3,083  0,59

2  
 مثبت اثر راهبرد اتخاد در معنوي رفتار اصلی پدیده

  .دارد معناداري و
  ییدتأ  5,59  0,79

3  
 اثر راهبرد اتخاذ  شده در گزارش اي ینه زمشرایط

  .دارد معناداري و مثبت
  ییدتأ 4,28  0,68

4  
 اثر راهبرد اتخاد  شده در زارشگگر   مداخلهشرایط

  .دارد معناداري و مثبت
  ییدتأ  4,17  0,65

5  

 يها  سازمان شده در گزارش معنوي رفتار راهبرد

 و مثبت اثر آن اجراي از حاصله پیامد در ي،ا رسانه

  .دارد معناداري

  ییدتأ  5,33 0,72

  

هش از بررسی نتایج آزمون برازش مدل مفهومی نیز نشان داد که الگوي پژو

 df/2: هاي خوب بودن برازش مدل عبارت از شاخص. وضعیت مناسبی برخوردار است

X ،P value و RMSEAو  GFI و AGFIلیزرل افزار نرمدر . باشند ی م df/2 X ) کاي دو

) تناسب(برازش  باشد مدل داراي 3 از تر کوچکهر چه این مقدار ) به درجه آزادي

این . نگین مجذور خطاهاي مدل است، همان میاRMSEAشاخص . بهتري است

 یعنی  است8/0حد مجاز این مقدار . شود شاخص بر اساس خطاهاي مدل ساخته می

همچنین اگر .  باشد خیلی خوب است5/0 است، اگر زیر قبول قابل باشد 8/0اگر زیر 

 خوبی برازش از يریگ  اندازه مدلباشد  9/0 مقدار از باالتر AGFIو  GFI مقادیر



 
 
 
 
 
 
 

  1398، زمستان 20هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      200

 مناسب مدل مفهومی تحقیق را برازش 4 جدول درآمده  دست  بهنتایج. است برخوردار

  .کنند یمتأیید 

  

  مدل برازش يها  شاخص-4جدول 

  شاخص  مقادیر

051/0  

 
 RMSEA  

95/0 GFI 

2,39 df/2 X  

93/0  AGFI  

  

  پیشنهادها و گیري نتیجه

 مانند قانونی و مانیساز هاي شاخص و معیارها بر عالوه اي رسانه هاي سازمان امروزه

 نیازمند مربوطه هاي مشی خط و مصوبات و ها بخشنامه سایر و مطبوعات قانون

 توجه )147: 1389گیوریان، (باشند  می ارزشی و معنوي رهنمودهاي از اي مجموعه

 بر مبتنی رفتار به توجه اي، رسانه هاي سازمان توسعه و رسانه به عمومی افکار فراگیر

 حساسیت به توجه با. نماید می گر جلوه شیازپ شی برسانه صحابا نزد را معنویت

 شاید یابد، می اشاعه اقتصادي و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، مجموعه این از که اخباري

 رفتارهاي. نماید خودنمایی تواند می معنوي رفتار نقش دیگري زمان هر از بیش

 ها آن در حال درعین و بوده اقتصادي و اجتماعی سیاسی، محیط نمایانگر سازمانی

 رفتاري عنوان به اجتماع یا اقتصاد سیاست، عرصه که درآنچه . شود می منعکس



  

 201    ...   اي هاي رسانه ارائه و سنجش رفتار معنوي در سازمان

  انجامتساوي، فضیلت، حقوق، عدالت، اصول به متکی است، شده فرضقبول  قابل

   )148: 1389گیوریان،  (.باشد ی مالتزام و فهیوظ 

 در را زیادي هاي نگرانیکه   آنبه مرتبط هاي عرصه و معنویت شدنرنگ   کمبه توجه با

 سقوط همچنین و است آورده وجود به رسانه بخش خصوصاً و مختلف هاي سازمان

 تا واداشته را فن صاحبان و پژوهشگران سازمانی، عملکرد در رفتاري مناسب معیارهاي

 و عملی مناسب مسیر بتوانند تا باشند رابطه این در مناسبی نظري مبناهاي جستجوي در

ي زیادي از قبیل پژوهش ها پژوهشکه  با توجه به این. سازند فراهم را آن اییاجر

 ،)2003 (همکاران و میلیمن ،)1394 (همکاران و نقوي ،)1391 (همکاران و فرهنگی

 همکاران و و ماخرجی) 2015 (همکاران و پرادان کومار ،)2015 (کارامارکو و گوران

است اما  شده  انجام و معنویت محیط کار  در زمینه معنویت فردي و سازمانی)2016(

 ، بنابراینبودنشده   انجامي ا رسانهي ها سازمان پژوهشی در زمینه رفتار معنوي در تاکنون

 از برخاسته نظریه بر اساس يا  رسانهيها  سازماندر معنوي رفتار مدل حاضر در مقاله

ي، ا نهیزملی، شرایط ارائه گردید که شامل شش مقوله شرایط علی، پدیده اصها  داده

  . و راهبردها و پیامدهاستگر مداخلهشرایط 

 يا رسانهي ها  سازماندر معنوي رفتار يساز ادهی پمزایاي ینوع  بهیعلّ شرایط

 ایجاد براي آور الزام یا و کننده بی ترغعوامل علّی، شرایط  و در مدل پژوهش،باشند یم

 ،باشد یمي ا رسانهي ها  سازماندر معنوي رفتار پدیده ایجادمنظور   بهسازمان در انگیزه

 در معنوي رفتار ایجاد به تا اند کرده ترغیب را ذینفع مختلف يها  بخشکه عواملی

  .آورند ي رويا رسانهي ها سازمان

 از آگاهی ولی نبودهها   سازمانکنترل در که است هایی ویژگی اي، زمینه شرایط

 برخی چرایی درك و مختلف يها  بخشمناسب واکنش به منجر تواند ی مها آن

 ،گرید عبارت به. ي گرددا رسانهي ها  سازماندر معنوي رفتار با مرتبط رویدادهاي

 در معنوي رفتار فرایند اجراي در بهتر موفقیت براي بایست می که هستند شرایطی

  .قرار گیرند توجه ي موردا رسانهي ها سازمان
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اثرگذاري  شدت در تغییر موجب هک دندار داللت وقایعی برگر   مداخلهشرایط

 یا و تخفیف یا داده سهولت خاصی زمینه در راها   آنو شوند ی مراهبردها و یعلّ شرایط

 در معنوي رفتار بروز يها  چالشیا ها تی محدود براي مثال.دهند می تغییر نحوي به

 از شینا هستند برخوردار ابعادي و ها یژگی وچه از واند  کدمي ا رسانهي ها سازمان

ي ها  سازماندر معنوي رفتار پدیده يساز ادهی پبراي که است يگر  مداخلهشرایط

  .است الزم کشور ي درا رسانه

 حادثه ي وا رسانهي ها سازمانهمان رفتار معنوي در  مطالعه، مورد اصلی پدیده

 آن تا شوند ی مرهنمون آن يسو ها به  واکنشوها   کنشجریان که است يا  واقعهیا اتفاق

  .دهند پاسخ آن به یا و کنترل اداره، را

 که است مختلفی يها حل  راهو ابزارها ،ها سمی مکانراهبردهاي رفتار معنوي،

 ي ازا رسانهي ها  سازماندر معنوي رفتار يساز ادهی پبراي توانند ی ممختلف يها بخش

  .نمایند استفاده آن

 در معنوي رفتار استقرار به مربوط راهبردهاي کارگیري به از ناشی در نهایت نتایج

  در ادامه پیشنهادهاي پژوهش ارائه.ي همان پیامد پژوهش استا رسانهي ها سازمان

  :گردد یم

 و رفتارها در معنوي هاي ارزش يساز ي جاربه مربوط حیاتی عوامل از  یکی-

 یکی پس. است آن از اي رسانه هاي سازمان ارشد مدیران حمایت آن بودن آمیز موفقیت

 اگر. است سازمان ارشد مدیران حمایت و نظر جلب الزم هاي فعالیت نخستین از

 همچنین و معنوي رفتارهاي و ها ارزش منشورها، سازمان کارکنان و مدیران

 عملیات به نسبت را آن اولویت میزان و بدانند تیاهم ی بامري را ها آن يساز يجار

 ها ارزش سازي جاري به نسبت منفی تجربه داراي و کنند تلقی پایین سازمان اصلی

 امر این و گرفت خواهد شکل ها آن در معنوي رفتار به نسبت منفی نگرشی باشند،

  .آمد خواهد شمار به ها ارزش سازي جاري در مهم چالشی
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 هاي مهارت آموزش به پیشرفته آموزشی هاي دوره برگزاري با شود می پیشنهاد -

 و اي رسانه هاي سازمان مدیران به بخشی الهام و نفوذ و همدلی مهارت ارتباطی،

  .پرداخت ها آن به معنوي رهبري و خدمتگزار رهبري هاي سبک آموزش همچنین

 سازمان خاص که داشت دقت باید معنوي رفتار اصول و ها ارزش تدوین در  -

 سازمان هاي بخش از یک هر به معنوي رفتار و ها ارزش بودن مربوط به باشند، اي رسانه

 و تر ساده معنوي رفتار منشور در کاررفته به زبان و نباشد زیاد ها آن تعداد د،شو توجه

 معنوي رفتارهاي و ها ارزش سازي جاري بودن آمیز موفقیت احتمال تا باشد تر مأنوس

  .باشد بیشتر

 شود توجه سازمان در معنوي رفتار يساز ي جاربه باید کار نیروي استخدام  در-

 رفتار يساز ي جارتسهیلگر استخدام از بعد که دنشو فتهگر به خدمت نیروهایی و

 هوش از که شوند استخدام افرادي کرد تالش باید. باشند يا  رسانهسازمان در معنوي

 محیط که چرا ؛باشند برخوردار باالیی فرهنگی هوش و اجتماعی هوش و معنوي

 ارتباط بسیاري يها فرهنگ  خردهو ها فرهنگ با باید که است اي گونه به رسانه فعالیت

  .باشند داشته

 زمینه در  شده را استخدام تازه کارکنان پذیري، جامعه فرایند در گردد می پیشنهاد -

 هاي کالس برگزاري. داد آموزش اي رسانه هاي سازمان در معنوي رفتارهاي شناخت

. است اخالقی اصول و معنوي هاي ارزش آموزش براي دیگر فعالیت نیز رسمی

 و ی خودشناسهاي کالس برگزاري به اي دوره طور به شود می یشنهادپ همچنین

  .شود اقدام سازمان در مجرب استادان با یشناس انسان

 اي رسانه هاي سازمان در معنوي رفتار فرایند در مهم بسیار هاي فعالیت از  یکی-

 هاي ارزش براي جزئی رفتاري مصادیق تهیه و اصول و ها ارزش شفاف تعریف

 الزم هایی فعالیت چه ها ارزش به پایبندي براي که بدانند کارکنان تا است تمعنویا

 تا شوند ترجمه رفتاري مصادیق به باید سازمان معنوي هاي ارزش بنابراین است؛



 
 
 
 
 
 
 

  1398، زمستان 20هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      204

 اجراي برايکه  بدانند واضح طور به کارکنان و شود کمنظرها   اختالفو ها سوءبرداشت

 به منجر ها ارزش ازحد شی بکردن جزئی البته. ندده انجامرا باید  ییکارها  چهارزش یک

 .شود می ها ارزش روح به توجهی بی و مختلف هاي موقعیت به آن شمول میزان کاهش

 معنوي رفتارهاي پایش جهت سازمان تمام در نظارت و کنترل شود می پیشنهاد -

 جمله از د،کنن می رعایت را معنوي رفتارهاي که کارکنانی تشویق همچنین. باشد برقرار

 و است اي رسانه هاي سازمان در معنوي رفتار پدیده يساز ي جارمهم هاي فعالیت

 تشویق شدت. است معنوي هاي ارزش سازي جاري به سازمان اهمیت زیاد دهنده نشان

  .باشد پایبندي به رفتارهاي معنوي میزان با متناسب است بهتر

 سازمان در معنوي رفتار تجه یسازمان  فرهنگیک که کند ایجاب شرایط اگر -

  :گرفت نظر در را زیر مراتب باید نماید، تغییر اي رسانه

 خود) گفتار نه (رفتار نوع و گیرند عهده بر را مثبتی نقش سازمان عالی مدیران  •

  .کنند تقلید ها آن از دیگران که درآورند الگوییصورت   بهرا

 جایگزین تا داد رواج را زهتاورسوم   آدابو کرد خلق جدیدي هاي داستان باید  •

  .بود ابهام پرده در ها آن موجودیت که شود هایی سنت

 گیرند قرار حمایت یا تأیید مورد کسانی یا شوند داده ترفیع و انتخاب افرادي  •

  .باشند جدید هاي ارزش ترویج پی در که

 یننو هاي ارزش با سازمانی جدید فرهنگ با افراد ساختن آشنا و معارفه فرایند  •

  .باشد سازگار

  .گیرند قرار تأیید مورد جدید هاي ارزش مجموع تا داد تغییر را پاداش سیستم  •

 که رسمی مقررات و قوانین با را سازمانی نانوشته معیارهاي و هنجارها  •

  .کرد جایگزین دارند، اجرایی ضمانت
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