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طراحی مدل اجرای خط مشی های فرهنگی در رابطه با فرهنگ سازمانی و نقش 

 شجویی و اساتید(نمیانجی معنویت در محیط کار )مطالعه موردی: بسیج دا
 

 4، نوید فاتحی راد3سالجقه سنجر ،1*منظری توکلی، علیرضا  1امیرمحمدیایرج 
 ، کرمانکرمان دحاسالمی وا، دانشگاه آزاد مدیریت دولتیی انشجوی دکترد 1

 ، کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانعلوم تربیتینشیار گروه دا 2
 ، کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانانشیار گروه مدیریتد 3
 ، کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانتادیار گروه مدیریتسا 4

 29/06/1401تاریخ پذیرش:            14/05/1401تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 بر تأکید با یسازمانفرهنگ  با رابطه رد یگنفره هایمشیخط یاجرا مدل ارائههدف پژوهش حاضر، 

این پژوهش به  بود.  کرمان استان دیاسات جیبس و ییدانشجو جیبس در کار طیمح در تیمعنو یانجیم نقش

لیه ک نفر، 21496 ور مطالعهلحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی واز نظر هدف کاربردی است.جامعه م

گیری مدل سازی معادالت بودند که با توجه به نمونه  نامکر اساتید بسیجی در استان دانشجویان و

ابزار  لعه قرار گرفتند.فر و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب ومورد مطان 472 ساختاری نمونه ای به حجم

پرسشنامه های اجرای خط مشی  مدارک و سناد وبررسی ا مصاحبه، گردآوری اطالعات عبارت بودند از:

بوده که براساس نظر  معنویت در محیط کار که هر سه محقق ساخته ی ونامازسفرهنگ  های فرهنگی،

پایایی آنها نیز با  برخوردار وتحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه های مذکور از روایی مناسب  خبرگان و

 23ویراست  SPSSداده ها با کمک نرم افزارهای  مطلوب بود. استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که

 تحلیل شدند. نتایح نشان داد الگوی پیشنهادی از اعتبار الزم برخوردار و تجزیه و 23 استریو AMOS و 

یانجی گری معنویت در محیط کار رابطه فرهنگ سازمانی با م بین اجرای خط مشی های فرهنگی و

 دارد.معنا داری وجود  مستقیم و

 

 محیط کار یت درونعم ،اجرای خط مشی های فرهنگی، فرهنگ سازمانی واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه -1
 محسوب آنان یاصل یها دغدغه از و است بوده رانیمد توجه مورد شهیهم ها سازمان عملكرد بهبود خصوص در تفكر

 با عمومی گذاری مشی خط فرآیند موضوع. است یگذار یمش خط ندیفرا عملكرد، بهبود یاصل یها حوزه از یكی شود؛ یم

 شروع عمومی مشی خط چرخه همان یا عمومی گذاری مشی خط فرآیند ای مرحله مدل و شد زاغآ 1951السول اولیه مطالعات

 را منظمی و متوالی گام، به گام رویكرد توان می عمومی، مشی خط چرخه ای مرحله فرآیند به نگاهی با .نمود گیری شكل به
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 و مشی خط اجرای مشی، خط تدوین والیتم لاحرم دارای کلی صورت به و باشد می مشخصی مرزبندی دارای که کرد ییشناسا

 به توان می داشتند نقش مشی خط ای مرحله فرآیند گیری شكل در که صاحبنظری افراد جمله از .باشد می آن ارزیابی

. نمود اشاره( 1989) درور( و 1984) گان و وود هاگ، (1978) جنكینز(، 1971) مک(، 1956) السول(، 1945) سایمون

 از نهیگز نیبهتر انتخاب لزوم و یگذار یمش خط ندیفرآ در مطرح یها نهیگز داتعد(. 3، ص 1399ن، مكاراه وا ی)اسكندری ن

 سازمان در ندیافر نیا تیاهم یایگو که هستند یعوامل جمله از ،ینفع یذ چند و دیجد یعموم مسائل بروز و ظهور و آنها نیب

 مباحث جمله از یمش خط مبحث. است سازمان اقدامات و ها تیلاعف رد یکل خطوط دهنده نشان یمش خط رایز. باشدیم ها

 خط طیمح م،یدان یم که طور همان. است گرفته قرار نظران صاحب توجه مورد یجد صورت به که است تیریمد علم مهم

 است شده تر هدیچیپ ،یفناور از ندهیفزا یها استفاده و یجهان اقتصاد از یریپذ ریثأت واسطه به گذشته دهه دو در یگذار یمش

 یگذار یمش خط دیجد یهاتیظرف عنوان به ،یگذار یمش خط ندیفرا در دانش از استفاده و( 2009، پرل و رامش هاولت،)

 ،ییسو از و برد بهره نینو یابزارها و كردهایرو از دیبا ،یمش خط نیتدو ندیفرا در نیبنابرا(. 2015 ،یلنسكیو) است شده مطرح

 جینتا نیتر مهم از یكی ،یکل طور به. کرد رصد هم را یگذار یمش خط ندیفرا بر مؤثر خرد و نالک یطیمح تیوضع زمان هم

(.اجرای خط 52، ص 1397)شفیعی و همكاران،  باشدیم ها سازمان عملكرد بهبود ها یمش خط نیتدو از حاصل قبول قابل

ت به محصوالت خط مشی)نظیر کاال ی دولاه شیمتوانایی تبدیل خط ی در شكل فرایند است وبه توانایی نیاز دارد،مش

توجه قرار نمی گرفتت به طوری (در گذشته اجرا در فرایند خط مشی گذاری چندان مورد 1990وخدمات عمومی()برودکین،

ی های عمومی انجام شده بود و دانش کمی در جهت کمک به تحقیقات بسیار کمی در زمینه اجرای خط مش 1975که تا دهه 

(.خط مشی گذاری فرهنگی در نگاه 1384در دسترس بود)اعرابی سید محمد،رزقی رستمی علیرضا، ط مشیخ یراجفرایند ا

ین خط مشی ها وراهبرد های کالن فرهنگی برای رسیدن به اهداف چهار گانه توسعه بین المللی،به معنای تبی

ئه مفهوم توسعه فرهنگی آن را ا اراب ربا شارکت فرهنگی،میراث فرهنگی وهویت فرهنگی است که یونسكو نخستینفرهنگی،م

 (.2:1379مطرح کرد)حسین لی،

 و اندیشمندان توجه مورد بسیار اخیر های سال در که است ریتمدی ادبیات های واژه ترین مهم از یكی سازمانی، فرهنگ

 معاصر ادبیات مرور از جاتتنسا در (768، 2000، هریس) هریس و اوگبونا راستا، این در .است تهگرف قرار مدیریت نظران صاحب

 عرصه در اند کرده معرفی سازمان و مدیریت نظری عرصه های واژه ترین معروف از یكی عنوان به را فرهنگ رهبری، و مدیریت

 به دستیابی در سازمانی فرهنگ چرای و چون بی و شگرف تأثیرات به سازمانی مدیران و رهبران از بسیاری نیز عملی

 . اند هفتیا هیاگآ ندرخشا عملكردهای

 و سازمان تئوری به مربوط نظریات و مطالعات در برجسته حوزه یک منزله به 1980 دهه از مشخص سازمانی فرهنگ

 جریان بر حاکم مدرنیستی نگاه از شاین، و هافستد نظیر پژوهشگران، از توجهی قابل تعداد ابتدا .گرفت قرار توجه مورد مدیریت

 آن بر افراد این .آوردند عمل به مقوله این به ای گسترده توجه و نگریستند سازمانی گفرهن عوضوم به سازمان تئوری غالب

 دستیابی و ب،لومط رفتارهای ترویج رفتارها، کنترل برای ابزاری مثابه به آن از توان می فرهنگ به کارکردگرایانه نگاه با که بودند

 .(26، ص 1400اران، و همك رپو )سبحانی کرد استفاده سازمان در بهتر عملكرد به

 پارادایم عنوان به آن از توان می که است حدی به سازمانی فرهنگ مفهوم شهرت و مقبولیت درجه امروزه رو این از

 مانند سازمان به فرهنگ نسبت که هستند معتقد سازمانی، فرهنگ زمینه در پژوهشگران .کرد یاد مدیریت نظری عرصه جدید

 سازمان آن تمایز وجه و جوهره مؤید سازمانی هر فرهنگ دیگر عبارتی به (80 ص،1389 نزرابی) دفر به است شخصیت نسبت

 مجموعه از ترکیبی که کند می توصیف را سازمان داخلی محیط از قسمتی سازمانی فرهنگ .هاست سازمان سایر به نسبت

 می استفاده وظایفشان انجام در کارکنان یینماهار یبرا و باشد می سازمان اعضای بین مشترک های ارزش و اعتقادات ت،تعهدا

 منبعی عنوان به نیز سازمانی فرهنگ است، گرفته قرار توجه کانون در سازمانی بزرگ های نظام بهبود که کنونی شرایط در .شود
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 است آنها گفرهن هب طومن زیادی اندازه تا سازمانها شكست و کامیابی عبارتی به است، هشد گر جلوه سازمانی های توانایی برای

 (.88، ص .1392)نصرآبادی و همكاران، 

 از .نیست پوشیده کس هیچ بر بشری جوامع اقتصادی توسعه در ملی تولید بارز نقش و اقتصادی قدرت اهمیت امروزه

 هجمه دروم امروز به تا انقالب پیروزی بدو از همواره که ایران اسالمی ریجمهو مقدس نظام برای موضوع این اهمیت طرفی

 بدین .نماید می مضاعف است، روبرو اقتصادی عیار تمام جنگ با حاضر حال در و داشته قرار سلطه نظام نرم و سخت متنوع های

 مطرح 1400 سال برای را ها پشتیبانی و اه زدایی مانع تولید، بحث ایران، علیه ها هجمه مقابل در رهبری، معظم مقام ترتیب

 این در که دهد می قرار تاثیر تحت را ملی امنیت و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، وجوه ،ورکش هر رد یتولید بنیه که چرا کرد

 عملكرد بهبود و موفقیت به نیل برای راهی و فیزیكی و انسانی سرمایه وری بهره برای مناسبی بستر فكری، سرمایه راستا

 از پشتیبانی و ها زدایی مانع تولید، موانع شناخت ید،تول ،دوخ یسازمان و شغلی کامیابی راه و شود می قلمداد کشور در سازمانها

 به سازمان در وی اقدامات، تمامی اما است، نسازما نهایی گیرنده تصمیم مدیر اینكه وجود با طرفی از .سازند می هموار را تولید

 گیری تصمیم بر اندوت می کرتشم ارزشهای و باورها عنوان به و دهد می هویت سازمان به که گردد برمی سازمانی فرهنگ

 از ای فزاینده شكل به سازمانها برای معنویت موضوع بتازگی  (15، ص 1400)مسلمی و همكاران،  باشد داشته تأثیر مدیران

 قرار توجه مورد خارجی و داخلی ذینفعان با سازمانها تعامالت منظور به ضرورت یک عنوان به محققان و صاحبنظران سوی

 در معنویت، است کرده پیدا توجهی قابل شهرت اخیر سالهای در کاری های محیط در معنویت وعموض هک ریوط به گرفته

 نه دارد؛ راک سرو افراد روانی سالمت با و محور، انسان اصالتی معنویت، .کند می اشاره غایی واقعیت یا مقدس وجودی به تعریف

 انسانها روان سالمت برای آنها از خواهد می که است دلیل این به است تاعضووم گونه این نگران دل اگر و متعالی و غایی امور با

 سمت به مكانیكی سنتی، روشهای بر تأکید جای به جدید فكری الگوهای در سازمانها .رسد می نظر به چنین کند استفاده

 در اینكه به توجه با( 184ص  ،1400)امیری و همكاران،  اند شده متمایل محور ایمان یا گرامعنویت سازمان همچون مفاهیمی

 بررسی رسد می نظر به کند می برقرار نزدیكی بسیار معنایی ارتباط دین این با معنویت و است افراد بیشترین دین اسالم، ایران،

ای رجا ه. با توجه به مطالب بیان شده و از انجایی کنماید می ضروری یجسب سازمان ویژهه ب ایران سازمانهای در تعالی الگوی

همیشه از سوی سازمانها نگاه ویژه  و راهبردی به آن شده است، مشی فرهنگی با چالش ها و موانعی روبه رو بوده است و  خط

میانجی  نی با تأکید بر نقشبدین جهت تحقیق حاضر به ارائه الگوی اجرای خط مشی فرهنگی در رابطه با فرهنگ سازما

 اساتید در استان کرمان پرداخته است. بسیج  وی یمعنویت در محیط کار در بسیج دانشجو

 

 روش تحقیق -2
  -توصیفی تحقیقات جزء اطالعات آوریجمع روش نظر از و است iکاربردی ایتوسعه تحقیقات نوع از حاضر تحقیق

 آگاه نخبرگا ،ققیحت آماری جامعه به توجه با حاضر تحقیق در گیرینمونه روش باشد.کمی می هاداده نوع نظر از و همبستگی

 گذاری که تماماً دانشیار و یا استادیار بودند، بهمشیخط و دولتی مدیریت حوزه متخصصین و دانشگاه اساتید یعنی موضوع به

ها، های عمیق فهرست اولیه شاخصمصاحبهی است. که در راند اول ط شده گرفته نظر در دلفی و قضاوتی بیست نفر روش

ها و های خبرگی در جهت درک بهتر متغیرها، )استخراج سنجههگردید و در راند دوم مصاحبخراج تساب سها و ابعاد منامؤلفه

ها و تعاریف عملیاتی صورت گرفت و در راند سوم جهت بررسی، تأیید و تعیین اثربخشی الگوی دسته بندی مناسب آن

 دانشجویی بسیج ید بسیجی،ویان و اساتدانشح یرامآ یجامعه از همچنین آوری گردید. ادی پژوهشی نظر خبرگان جمعنهپیش

برابر  10تا  5نمونه بین  حجم ساختاری معادالت سازیاز مدل پژوهش این استفاده به توجه با کرمان استان اساتید بسیج و

ده از استفا ابو  نفر مبنای تحلیل آماری در نظر گرفته شدند 472تغییر بود که  بلقا 590تا   295تعداد سؤاالت پرسشنامه بین 

 است:شده تعیین زیر جدول مورگان به صورت
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 حجم جامعه و نمونه-1جدول 

 حجم نمونه )نفر( حجم جامعه )نفر( سمت سازمانی ردیف

 351 18996 بسیج دانشجویی 1

 121 2500 بسیج اساتید 2

 472 21496 جمع کل 3

 

 نتایج -3

در بسیج دانشجویی و بسیج اساتید رابطه  رهنگیف یهامشیسازمانی با اجرای خطبین فرهنگفرضیه اول: 

 ری وجود دارد.معنادا

اند. با توجه به برقراری های معادالت ساختاری مورد بررسی و تأیید قرار گرفتهفرضمذکور، ابتدا پیش برای بررسی سؤال

 شده داده نمایش 10-4ار نمود رد آن شده است که نتایج ه بررسی سؤال مذکور پرداختهدالت ساختاری، بهای معافرضپیش

 .است

است  های فرهنگیمشیاجرای خطبا سازمانی فرهنگدار بین دهنده رابطه معناشده نشاننتایج ارائه

(043/0=p،176/0β= .)( 2بر اساس مقدار ضریب تعیینR ،)3 توسط  های فرهنگیمشیخطاجرای  درصد از تغییرات

 شود.تبیین می سازمانیفرهنگ

معنویت در طور غیرمستقیم و از طریق عالوه بر تأثیر مستقیم، به سازمانیفرهنگدهد که نشان می 15-4دول ج جایتن

زان تأثیر غیرمستقیم می ( و176/0م برابر با )گذارد. میزان تأثیر مستقیتأثیر می های فرهنگیمشیخطنیز بر اجرای  محیط کار

 .است (152/0)برابر با  معنویت در محیط کاراز طریق 

داری از روش بوت استرپ برای بررسی نقش میانجی معنیشده فاصله اطمینان چنین بر اساس محاسبات انجامهم

بر  معنویت در محیط کارری گاثر میانجین اساس، ( به دست آمد. بر ای076/0، 268/0برابر )معنویت در محیط کار متغیرهای 

 گردد.تأیید می هنگیای فرهیمشاجرای خطو  سازمانیفرهنگرابطه بین 

 
 رابطه متغیرها در فرضیه اول پژوهش بررسی-2جدول 

 فرضیه
 ضریب مسیر

 مقدار-t pآماره 
 کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم

 043/0 023/2 328/0 152/0 176/0 های فرهنگیمشیخط اجرای ←سازمانیفرهنگ

 
و بسیج اساتید های فرهنگی در بسیج دانشجویی یمشخط یاجراسازمانی با ی فرهنگهامؤلفهفرضیه دوم: بین 

 رابطه معناداری وجود دارد.

اند. با توجه به برقراری قرار گرفتههای معادالت ساختاری مورد بررسی و تأیید فرضمذکور، ابتدا پیش سؤالبرای بررسی 

 شده داده نمایش 9-4نمودار  آن در جنتای هک ستاشده  ل مذکور پرداختههای معادالت ساختاری، به بررسی سؤافرضپیش

 .است

(، توجه به =p،274/0β=001/0پذیری )دهد تأثیر متغیرهای انطباقهای پژوهش نشان مینتایج حاصل از آزمون سؤال

 5های فرهنگی در سطح مشی( بر اجرای خط=p،106/0β=001/0) طلبی و تهور طلبی( و جاه=p،170/0β=001/0) تیم

ثیر افزایشی )مستقیم( بر اجرای ها تأدهند که این سازهت و مثبت شدن ضرایب مسیر نشان میار اسدیعنمدرصد 

 اند.های فرهنگی داشتهمشیخط
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های فرهنگی در سطح مشیای خطاجربر  ذیری، رسالت، انسجام سازمانی و پایداریپهمچنین تأثیر متغیرهای ، انطباق

 (.رادمق-p>05/0نبود )دار درصد معنی 5

 
 های فرضیه دوم پژوهشهای برازش الگوی پیشنهادی سؤالشاخص -3 ولجد

 شدهمقدار گزارش قبولحد قابل شاخص

 658/3 3تر از کوچکبرابر یا  (CMIN/DF)کای اسكوئر بهنجار شده 

(GFI)شاخص نیكویی برازش 
 

 896/0 9/0تر از بزرگ ر یابراب

I(AGF(شده شاخص نیكویی برازش اصالح
 

 881/0 9/0ز تر ابزرگ ر یاابرب

(NFI)شاخص برازش هنجار شده 
 

 901/0 9/0تر از برابر یا بزرگ

(IFI)شاخص برازش افزایشی 
 

 907/0 9/0تر از برابر یا بزرگ

(TLI)لوئیس  -شاخص تاکر
 

 904/0 9/0تر از برابر یا بزرگ

(CFI)شاخص برازش تطبیقی 
 

 907/0 9/0تر از برابر یا بزرگ

 075/0 08/0تر از برابر یا کوچک (RMSEA)ای برآورد ن مربعات خطیانگیم هشری

 

 های فرضیه دوم پژوهشآزمون سؤال نتیجه -4جدول

 مقدار-t p آماره ضریب مسیر سؤال

 081/0 744/1 081/0 های فرهنگیمشیاجرای خط ←درگیر شدن در کار

 304/0 027/1 048/0 های فرهنگیمشیاجرای خط ← سازگاری

 001/0 330/5 271/0 های فرهنگیمشیاجرای خط ← پذیریباقانط

 408/0 758/0 035/0 های فرهنگیمشیاجرای خط ← رسالت

 801/0 52/0 012/0 های فرهنگیمشیاجرای خط ← انسجام سازمانی

 001/0 659/3 170/0 ی فرهنگیهامشیطاجرای خ ← توجه به تیم

 024/0 257/2 106/0 های فرهنگییمشخط یاجرا ← طلبی و تهور طلبیجاه

 158/0 412/1 071/0 های فرهنگیمشیاجرای خط ←پایداری
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 فرضیه دوم پژوهشتایج معادالت ساختاری برای بررسی  ن -1شکل 

 
ی معنویت در محیط کار در بسیج گریانجیمهای فرهنگی با شیمسازمانی و اجرای خطفرضیه سوم: بین فرهنگ

 ج اساتید رابطه معناداری وجود دارد.و بسی یویجدانش

سازی معادالت ساختاری به بررسی الگوی پیشنهادی پژوهش پرداخته شد که این بخش با استفاده از رویكرد مدلدر 

  نتایج آن در ادامه آمده است.

با (. =p،224/0β=001/0) تاس معنویت در محیط کاربا  سازمانیفرهنگن دار بیهنده رابطه معنادشده نشاننتایج ارائه

افزایش و بهبود در توجه به مثبت بودن ضریب مسیر، این رابطه از نوع افزایشی )مستقیم( است. بدین معنا که با 

درصد از تغییرات  5(، 2Rس مقدار ضریب تعیین )شود. بر اسافراهم میمعنویت در محیط کار ، زمینه افزایش  سازمانیفرهنگ

 شود.یین میتب سازمانیگهنفر سطوتر امعنویت در محیط ک

های فرهنگی مشیخطبااجرای سازمانیفرهنگدهنده رابطه افزایشی )مستقیم( همچنین نتایج نشان

(043/0=p،176/0β= و معنویت در محیط کار بااجرای )های فرهنگیمشیخط (001/0=p،679/0β= ) .و  46 کهیطوربهاست

 .شودیممانی تبیین سازی به ترتیب توسط معنویت در محیط کار و فرهنگفرهنگ یهامشیدرصد از تغییرات اجرای خط 3

معنویت در طور غیرمستقیم و از طریق عالوه بر تأثیر مستقیم، به سازمانیفرهنگدهد که نشان می 5نتایج جدول 

شده فاصله اطمینان ماجنا بر اساس محاسبات چنینگذارد. همأثیر میت های فرهنگیمشیخط نیز براجرایمحیط کار 

( به دست آمد 076/0، 268/0برابر )معنویت در محیط کار رای بررسی نقش میانجی متغیر  1داری از روش بوت استرپمعنی

 
1 Boot strap 
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نادارى وجود دارد. بر این اساس، مستقیم به صورت معصفر را در برنگیرد، فرض بر این است که اثر غیر 1که اگر فاصله اطمینان

 گردد.تأیید می های فرهنگیمشیخطواجرای  سازمانیفرهنگبر رابطه بین  یت در محیط کارنوعم ریگاثر میانجی

 
 بررسی رابطه متغیرها در فرضیه سوم پژوهش-5جدول

 مقدار-t pآماره  ضریب مسیر فرضیه

 001/0 633/4 224/0 یط کارمعنویت در مح ← سازمانیفرهنگ

 043/0 023/2 176/0 یگهنرهای فمشیخطاجرای ←سازمانی فرهنگ

 001/0 069/14 679/0 های فرهنگی مشیخطاجرای ← معنویت در محیط کار

 

 بررسی نوع اثرات در فرضیه سوم پژوهش-6جدول

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم فرضیه

 224/0 - 224/0 محیط کارمعنویت در  ← سازمانیفرهنگ

 328/0 152/0 176/0 گینهای فرهمشیخطاجرای ←سازمانی فرهنگ

 679/0 - 679/0 های فرهنگی مشیخطاجرای ← معنویت در محیط کار

 

 
 نتایج معادالت ساختاری برای بررسی فرضیه سوم پژوهش -2شکل 

 

ی معنویت در محیط کار در گریانجیمی فرهنگی با هامشیسازمانی و اجرای خطبین ابعاد فرهنگ: فرضیه چهارم

 اساتید استان کرمان رابطه معناداری وجود دارد. جیسب وبسیج دانشجویی 

اند. با توجه به های معادالت ساختاری مورد بررسی و تأیید قرار گرفتهفرضبرای بررسی فرضیه مذکور، ابتدا پیش

 شیامن 14-4نمودار  آن در شده است که نتایج ررسی سؤال مذکور پرداختههای معادالت ساختاری، به بفرضبرقراری پیش

 .است شده داده

 
1 Confidence Interval 
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(، =p،301/0β=001/0) درگیر شدن در کاردهد تأثیر متغیرهای های پژوهش نشان مینتایج حاصل از آزمون سؤال

طلبی و جاه( و =p،242/0β=001/0) انسجام سازمانی (،=p،175/0β=001/0) پذیریانطباق(، =p،123/0β=001/0) سازگاری

دار است و مثبت شدن ضرایب مسیر درصد معنی 5سطح  ر محیط کار درد تیونع( بر م=p،278/0β=001/0) تهور طلبی

رسالت ، اند. همچنین تأثیر متغیرهای ها تأثیر افزایشی )مستقیم( بر معنویت در محیط کار داشتهدهند که این سازهنشان می

 (.دارمق-p>05/0نبود )دار درصد معنی 5سطح  کار دربر معنویت در محیط اری یدپاو توجه به تیم 

 پذیریانطباق(، =p،141/0β=001/0) درگیر شدن در کارتأثیر متغیرهای  دهدیمهمچنین نتایج نشان 

(001/0=p،106/0β= ،)انسجام سازمانی (001/0=p،204/0β= ، ) توجه به تیم(001/0=p،169/0β= و )پایداری 

(001/0=p،177/0β=بر اجرای خط )است و مثبت شدن ضرایب مسیر نشان  رادینعدرصد م 5های فرهنگی در سطح مشی

سازگاری، متغیرهای  اند. همچنین تأثیرهای فرهنگی داشتهمشیها تأثیر افزایشی )مستقیم( بر اجرای خطدهند که این سازهمی

 (.مقدار-p>05/0نبود )دار معنیدرصد  5در سطح  طلبی و تهور طلبیجاهو رسالت 

طور غیرمستقیم و از طریق عالوه بر تأثیر مستقیم، به سازمانیفرهنگی هاهفلؤم هدهد کنشان می 32-4نتایج جدول 

داری از روش بوت استرپ برای معنیفاصله اطمینان  ذارد.گتأثیر می های فرهنگیمشیخطنیز براجرای معنویت در محیط کار 

گری اثر میانجیبر این اساس،  هک دمآ ( به دست017/0، 415/0برابر )معنویت در محیط کار میانجی متغیر بررسی نقش 

  گردد.میتأیید  های فرهنگیمشیخطو اجرای  سازمانیفرهنگی هامؤلفهبر رابطه بین  معنویت در محیط کار
 

 بررسی رابطه متغیرها در فرضیه چهارم پژوهش-7جدول

 مقدار-t pآماره  ضریب مسیر فرضیه

 001/0 634/6 301/0 معنویت در محیط کار ←درگیر شدن در کار

 006/0 757/2 123/0 معنویت در محیط کار ←سازگاری

 001/0 686/3 175/0 معنویت در محیط کار ←پذیریانطباق

 207/0 261/1 054/0 معنویت در محیط کار ←رسالت

 001/0 029/5 242/0 معنویت در محیط کار ←انسجام سازمانی

 407/0 829/0 035/0 معنویت در محیط کار ←توجه به تیم

 001/0 059/6 278/0 معنویت در محیط کار ←طلبی و تهور طلبیجاه

 054/0 929/1 095/0 معنویت در محیط کار ←پایداری

 001/0 814/13 715/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←معنویت در محیط کار

 001/0 662/3 141/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←درگیر شدن در کار

 679/0 414/0 015/0 ی فرهنگیاهیشمطخاجرای  ←سازگاری

 006/0 734/2 106/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←پذیریانطباق

 009/0 595/2 090/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←رسالت

 001/0 978/4 204/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←انسجام سازمانی

 001/0 840/4 169/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←توجه به تیم

 391/0 859/0 033/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←هور طلبیبی و تطلهاج

 001/0 340/4 177/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←پایداری
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 بررسی نوع اثرات در فرضیه چهارم پژوهش-8جدول

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم فرضیه

 301/0 - 301/0 معنویت در محیط کار ←درگیر شدن در کار

 123/0 - 123/0 نویت در محیط کارعم ←ریاگزاس

 175/0 - 175/0 معنویت در محیط کار ←پذیریانطباق

 054/0 - 054/0 معنویت در محیط کار ←رسالت

 242/0 - 242/0 معنویت در محیط کار ←انسجام سازمانی

 035/0 - 035/0 معنویت در محیط کار ←توجه به تیم

 278/0 - 278/0 کارمحیط ر د یتومعن ←طلبی و تهور طلبیجاه

 095/0 - 095/0 معنویت در محیط کار ←پایداری

 - - 715/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←معنویت در محیط کار
 356/0 215/0 141/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←درگیر شدن در کار

 - - 015/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←سازگاری

 125/0 125/0 106/0 نگیی فرهاهیمشخطاجرای  ←پذیریانطباق

 090/0 - 090/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←رسالت

 377/0 173/0 204/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←سازمانیانسجام 

 169/0 - 169/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←توجه به تیم

 232/0 199/0 033/0 های فرهنگیمشیخطاجرای  ←تهور طلبی لبی وطجاه

 068/0 068/0 177/0 های فرهنگیمشیخط رایاج ←یرادیپا

 
 

 
 فرضیه چهارم پژوهشتایج معادالت ساختاری برای بررسی ن -3شکل 
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 بحث و بررسی -4
 وارد ریاخ یها دهه در که است یعضومو ها، سازمان در آن یکاربرد نقش و تیاهم وجود با یسازمان فرهنگ مفهوم

 امروزه. دارد قرار یسازمان تحرکات همه پس در محرک عامل نیتر مهم عنوان هب و تاس هدش یناسازم رفتار و تیریمد اتیادب

 شود یم محسوب سازمان همه سرچشمه عنوان به یسازمان فرهنگ که اند دهیرس جهینت نیا به یبزرگ یها سازمان رانیمد

 مرز کننده نییتع یسازمان هنگرف لهمج از دارد، یمتفاوت یها نقش سازمان در فرهنگ(. 2013 سلطانی، و یجقنس ،یفره)

 باعث کند، یم قیتزر سازمان یاعضا وجود در تیهو احساس ینوع کند، یم کیتفك هم از را ها سازمان یعنی است، یسازمان

 و دهد یم کاهش را نییتع عدم است، فرد شخصی منافع از شبی که دیآ وجود به رهیج به نسبت تعهد ینوع افراد در شود یم

 و کند یم تیهدا را کارکنان رفتار و نگرش که کند یم عمل کنترل کار و ساز عنوان به یفرهنگ ت،ینها در و ندیآفر یم تاثب

 یریگ میتصم در تیموفق یاساس و مهم عوامل از یكی بعنوان به که است یحد به یسازمان فرهنگ تیاهم. بخشد یم شكل

 یم سازمان که آنچه از یریتصو که کنند انتخاب را یاتژاستر ،یانمزاس گفرهن یراستا در و دیآ یم شمار به ارشد رانیمد

  (. 20، ص 1400)مسلمی، همكاران،  کند فراهم را برسد آن به ندهیآ در خواهد

 سنجش منظور به یفرهنگ ینهادها و ها سازمان یبرا یمهم ضرورت اجرای خط مشی های فرهنگی، نظام وجود

 جهان یالگو توان ینم ،اجرا یالگوها یگستردگ به توجه با. است همعجا در یهنگرف یاه استیسپیاده سازی  و یاثربخش

 یها شاخص نیتدو ن،یا وجود با. دشو شناخته یاثربخش یک الگو عنوان به ها حوزه همه در که کرد یمعرف را یجامع و شمول

 فرهنگ، به ینید كردیرو. باشد اجرا یارب بمناس و مطلوب یالگو ساز نهیزم تواند یم فرهنگ، جمله از حوزه ره در یبرتر

 از خروج اساس، نیا بر و دهد یم قرار ینید نظر یمبنا بر یمشخص محدوده قالب در را جامعه یفرهنگ یالگوها و ها ارزش

 شرفتیپ جامعه، شرفتیپ یمبنا. شود ینم رو روبه اقبال با جامعه طرف از ها، ارزش انیب در نید مطلوب یها شاخص محدوده

 یاسیس ،یاقتصاد یزندگ ابعاد تمام در منسجم حرکت موجب جامعه، کالبد در ارزشها شدن حاکم که یطور به ؛است یگنهفر

 یبرا مستمر یابیزار و مداوم رصد ازمندین فرهنگ دگاه،ید نیا از. شود یم یزندگ سبک قالب در یفرد یحت و یاجتماع و

 (. 65، ص 1398، ن)گرجی پور و همكارا. است تیهو و ها ارزش حفظ

های فرهنگی( توان مشی( عامل مهم در خصوص )اجرا خط2016لدنیر )نتایج پژوهش  فرضیه در راستای نتایج این

آید بعد رسالت ( بر می2013ن  )ی  اهداف و کنترل مراحل اجرا است. نتایج تحقیق ییلماز و ارگاشدهحسابمدیران در تحقق 

تحت  شدتبهتولید محصوالت جدید لیدی دارد. همچنین توانایی شرکت در ای توهکتشر دكرلیر را بر افزایش عمبیشترین تأث

 انسانی نیروهای توسعه که دهدمی ( نشان1399باشد. نتایج پژوهش سلیمی و قالوجه )ی و سازگاری میریپذانطباقتأثیر ابعاد 

 رشد بر تواندمی خوب کاری محیط یک. دارد سزایی هب شقن سازمانی اهداف از بسیاری به دستیابی در مستقیم طوربه ،ورهبهر

( نشان داد 1396پژوهش قربانی زاده و همكاران ) باشد. اثرگذار آنان یوربهره و توان افزایش و پرسنلموردنظر  هایارزش

 دهکنننییعت وران برای تحقق اهداف بخشی، سازمانی، فرابخشی و ملی بسیار مهم های دولتی ایمشی گذاری در سازمانخط

ال آن دنب و بهاست، چرا که مقوله فرهنگ  برخوردارهای فرهنگی از اهمیت بیشتری در سازمان مسئلهطوری که این بهت، اس

داف ممكن و ی گذاری شایسته تحقق این اهمشفراوانی است که بدون خط و آشكاری پنهان ایو زواسیاست فرهنگی دارای ابعاد 

 و ذهنی فضای کلی بعد سه مشی فرهنگی شامل( نشان داد الگوی خط1395) زاییریم الممیسر نیست. پژوهش حاجی 

 فضای و جامعه ذهنی فضای شامل ارزشی و ذهنی فضای اول، بعد که یاگونهبه است پژوهی اجرا و نفعانیذ شبكه ارزشی،

 اجرا سوم بعد و ریانجم هایویژگی و تامؤسس وها دستگاه ها،سازمان مردم، شامل نفعانیذ شبكه دوم، دبع جامعه، ارزش

است. نتایج پژوهش احمدی پور شده گرفته نظر در اجرا یهاروش و رویكردها و اجرا ابزارهای منابع، بسیج شامل پژوهی

 پر فرهنگ و تمدن شناخت با آن افراد که است مقامی به نیراای جامعه ارتقای فرهنگی، سیاست کلی ( نشان داد هدف1395)

 یسوبه مسیر در را ایرانی بزرگ خانواده جهان، دیگر یکشورها فرهنگ از آگاهی با و بكوشند آن ترشسگ و ظحف در ناریا ارج
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عنوان سازمانی بهه فرهنگ( در تحقیقی به این نتیجه رسید ک2013باربوسا و کاردوسا ) .دهند یاری معنوی کمال و بهتر زندگی

( 2013کند. کیوانتس و بوگالرسكی )های غالب عمل میرزشا و خصشمای هراترف ی اجتماعی جهت تقویتکنندهکنترلیک 

سازمانی، اثربخشی شخصی و اثربخشی رهبری در تدوین استراتژی سازمان، شناخت یافته نشان داد که ارتباط قوی بین فرهنگ

ی نگرهی فهایشمطخ ی( در پژوهشی استدالل کردند که اجرا2012. بوروکی و همكاران )ستا شدهمشاهدهفرهنگ 

های محلی متكی است، در جایی که این پیوند دچار گسست شود به پیوند خوب میان سطح دولتی و سازمان زیآمتیموفق

ت بیشترین تأثیر را بر افزایش عملكرد ( نشان داد که بعد رسال2008ی اجرا ناقص خواهد شد. نتایج تحقیق وارگان )جهینت

ی و ریپذانطباقتحت تأثیر ابعاد  شدتبهشرکت در تولید محصوالت جدید  ییناتوانین چمه ت،سی تولیدی داشته اهاشرکت

 سه فرهنگی، گذاری مشیخط پیچیده مقوله یسازساده از استفاده با پژوهشی ( در1394. خنیفر و آقداغی )باشدیمسازگاری 

 مرحله در دینی تعالیم نخست، حطس در .است هدشلیتحل و معرفی گذاری مشیخط در اسالمی یهاآموزه یرگذاریتأث از سطح

 تعالیم دوم سطح در. ندیآیم گذاران مشیخط کمک به موجود یهانهیگز و پیشنهادها میان از مشیخط انتخاب و ارزیابی

 هک سوم حطس رد. روندیم کار به هامشیخط ساخت و هانهیگز استخراج منبعله منزبه معارف از غنی یانهیمثابه گنجبه دینی

 گذاران مشیخط هزینه و وقت تا شودمی واکاوی دینی یهاآموزه منظر از مسئله خوداساساً  الگوست، این در سطح نیترقیعم

باالترین همبستگی را  بعد رسالتص شد ( مشخ1387شود. در پژوهش اردالم و همكاران ) اولویت و اهمیت دارای مسائل صرف

میزان همبستگی را معیارهای فردی یگانگی  نیترنییکار پاشدن در  ریدرگ دبعو ن امساز-درفی گبا معیارهای سازمانی یگان

 سازمان داشته است.-فرد

 یقربان، (1399) قالوجه و یمیسل، (2013)  ارگان و لماز، یی(2016) ریلدنهای نتایج حاصل از این یافته با نتایج پژوهش

 و وانتسیک، (2013) کاردوسا و باربوسا، (1395) پور یاحمد، (1395) ییرزایم مال یحاج، (1396) همكاران و زاده

( 1387) همكاران و اردالمو  (1394) یآقداغ و فریخن، (2008) وارگان، (2012) همكاران و یبوروک، (2013) یبوگالرسك

 همخوانی دارد.

 های مشی خط و اه سیاست امروزه است. فرهنگ عرصه در عمومی گذاری مشی خط فرهنگی گذاری مشی خط

 را عمومی مشی خط هر توانمی رو این از و دارد فرهنگی گسترده پیامدهای و ها زمینه ها دولت اجتماعی و سیاسی اقتصادی،

 مشی خط از توان می هنگامی فقط بنابراین کرد. قلمداد فرهنگی مشی خط اش، فرهنگی پیامدهای و ها زمینه گرفتن نظر در

 اقتدار از استفاده با عرصه این در آنها و گیرد قرار ها دولت کار دستور در هنگیرف رهایاک هک گفت سخن فرهنگی گذاری

 نهادهای از که بسیج، (.114. ص1397شوند)آقداغی،  عمل وارد شده تعیین پیش از هایی سیاست اجرای برای مشروعشان

 نیست، جنگ برای فقط ت،نیس ینظام یورنی یک فقط بسیج فرمایند:» می رهبری معظم مقام اسالمی است. انقالب پرثمر

 نهاد این ( «.7/9/84)بیانات،  ای اندیشه و علمی فرهنگی، عقیدتی، و فكری سیاسی، خالء هاست؛ خأل کردن پر برای بسیج

 پذیرنا انپای ظرفیت از مستمر طور به بتواند تا اساتید و دانشجویی بسیج مانند است. پرورانده را مختلفی اقشار و اصناف انقالبی

 مش خط از ای آمیخته هم به شبكه بردارنده در کشور در فرهنگی عرصه ی کند. استفاده مختلف های عرصه در قشر ود این

 ابزارها، دارای یک هر به پردازندمی نقش ایفای به مختلف سازمانهای و نهادها آن در که است مختلفی کالن و های خرد

می  نظر مورد عرصه در کنش و فعالیت به خود خاص ادراک با سبمتنا و بوده دوخ صخا های ارزش و نوآورانه های ظرفیت

 و امكانات توان، فهم، دارای کشور فرهنگی عرصه ی در قشر دو این فرماندهان و افسران از یک هر دیگر عبارت به پردازند

 در تزاحم و فاوتمت های کنش ایجاد سبب ها مشی خط از مختلف های فهم شرایطی چنین در هستند. خود خاص های ارزش

 است تفكری از ناشی چابكی این دارد منعطفی و چابک ساختار (.»بسیج105.ص 1394همكاران،  و شود. )امانی می عرصه این

 اهمیت («17/7/77بیانات  است)مجموعه گونه بسیجی و دیجها تفكر آن و است حاکم ها سازمان این بدنه مدیریت و در که

عرصه  و زمینه تا فرهنگی عرصه خصوصاً است مهم بسیار عملیات انجام و ها مشی خط طراحی از قبل ایشپ و صدو ر شناسایی
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 قرار دیگر هایانسازم و نوسات کنار در حیاتی بازیگر یک عنوان به بسیج سازمان زیرا گیرد. قرار تحلیل مورد کامالً ورود ی

 خود برندمی نفع بسیج های فعالیت از که هایی »گروه .یدنما اییسشنا ار نهایی بران نفع و هدف های گروه باید و گرفته

 .(1/1/80بیانات،  برند )مجموعه می سود اجتماعی و معنوی جهات از که هستند جوانان

 ارتباط بسیجی،  اساتید و دانشجویان متعهدانه و یدرون جوشش مانند معنوی هنجارهای و جهادی فرهنگ اگر حال

 معنوی، بعد به توجه و گیرد قرار جهادی فرهنگ ذیل در همكاری و ها ایده بیان ها، رزشا اب مسوییه ابی،ی کمال صمیمانه

 اقتضایی گیری تصمیم ابالغی، های مشی خط با روش این و سازمان ساختار تناسب به توجه با و گیرد شكل تعهد و حساسیت

 تشكل ایجاد و مجدد سازماندهی ساختار، تغییر ویی و پویا فانعطا تحول، و تغییر به دیگران با تمایل و سازمانی استقالل و

 معظم مقام مضامین و رهنمودهای تحقق سازفرهنگی و زمینه تحول و اقتصادی سازندگی، راستای در دانشجویی کوچک های

 .شد خواهد انقالب دوم گام در بسیج و سازمان گی دررای خط مشی های فرهناج در رهبری

 ،توافق ،هماهنگی و پیوستگی ،توانمندسازی ،تیم سازیهای اشد هرچه به مؤلفهی بمعنا م نبه ایشرح داده شده 

مشارکت و  ،تفكر گروهی ،پایبندی به عملكرد شغلی ،اندازچشم ،اهداف و مقاصد ،گیری استراتژیکجهت ،گراییمشتری

 و حفظ رشد سازمان ،نان به خودارکاتكای ک ،سائلتمایل به حل م ،احساس استقالل ،تبادل اطالعات ،روحیه تعاون ،تگیهمبس

 در سازمان بیشتر توجه شود ودر تقویت آن همت گمارده شود شاهد اجرای بهتر خط مشی های فرهنگی در، وضع موجود

  بسیج دانشجویی وبسیج اساتید خواهیم بود.

 شمندانیاند توجه مورد اریبس ریاخ یاه سال در که است تیریمد اتیادب یها واژه نیتر مهم از یكی ، یمانساز فرهنگ

 معاصر اتیادب مرور از استنتاج در( 768)هریس،  سیهر و وناباوگ راستا، نیا در است، گرفته قرار تیریمد نظران صاحب و

 عرصه در. اند کرده یمعرف سازمان و تیریمد ینظر عرصه یها واژه نیمعروفتر از یكی عنوان به را فرهنگ ،یرهبر و تیریمد

 به یابیدست در یسازمان فرهنگ یچرا و چون یب و شگرف راتیتأث به یسازمان رانیمد و رهبران از یاریبس زین یلعم

 مفهوم شهرت و تیولمقب درجه امروزه رو نیا از(. 88، ص 1392)نصر آبادی و همكاران،  اند افتهی یآگاه درخشان یعملكردها

 در پژوهشگران |. کرد ادی تیریمد ینظر عرصه دیجد میدااراپ انوعن به آن از توان یم که است یحد به «یسازمان فرهنگ

 به( 80 ،1389 نزیراب) فرد به است تیشخص نسبت مانند سازمان به فرهنگ نسبت که هستند معتقد ،یسازمان فرهنگ نهیزم

 یقسمت ینزماسا گنفره. هاست سازمان ریسا به نسبت سازمان آن زیتما وجه و جوهره دیمؤ یانسازم هر فرهنگ گرید یعبارت

 سازمان یاعضا نیب مشترک یها ارزش و اعتقادات تعهدات، مجموعه از یبیترک که کند یم فیتوص را سازمان یداخل طیمح از

 یسازمان بزرگ یها نظام بهبود که یکنون طیشرا در .شود یم استفاده فشانیوظا انجام در کارکنان ییراهنما یبرا و باشد یم

ی عبارت به است، شده گر جلوه یسازمان یها ییتوانا یبرا یمنبع عنوان به زین یسازمان فرهنگ ت،اس رفتهگ قرار توجه کانون در

 یا حرفه اخالق یبخشاثر و یتعال یبرا اساس نیا برکامیابی و شكست سازمان ها تا اندازه زیادی منوط به فرهنگ آن ها است. 

 کند یم یزندگ آن در که یطیمح از انسان درک روش به فرهنگ رایز ،دشو ژهیو یتوجه سازمان فرهنگ به دیبا ها سازمان در

 غلط و درست نیب مرز گروه هر یبرا که است یاخالق یمفهوم رندهیدربرگ فرهنگ. است رفتار و ها دگاهید معرف و دارد اشاره

 که میریبپذ اگر. گذارد یم ثرا اننکارک و تیریمد رفتار و تفكر نحوه بر فرهنگ یکل طور به و کند یم نییتع را بد و خوب ای و

 یادیز بخش که کرد قبول دیبا پس دینما یزندگ خود نوعان هم از متشكل ها سازمان و نهادها از جدا تواند ینم یامروز انسان

 رکنانکا یرسم رفتار به ها سازمان در موجود مقررات و نیقوان اگر. است گرفته سرچشمه ها سازمان نیا از یو یرفتارها از

 (.88، ص 1392)علی باقی و همكاران، . کند یم كتهید را کارکنان یرسم ریغ رفتار یسازمان فرهنگ د،بده شكل

 دارد هنگیفر گسترده پیامدهای و ها زمینه ها دولت اجتماعی و سیاسی اقتصادی، های مشی خط و ها سیاست امروزه

 کرد. قلمداد فرهنگی مشی خط اش، فرهنگی پیامدهای و اه هزمین گرفتن نظر در را عمومی مشی خط هر توانمی رو این از و

 گیرد قرار ها دولت کار دستور در فرهنگی کارهای که گفت سخن فرهنگی گذاری مشی خط از توان می هنگامی فقط بنابراین
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آقداغی، ند)شو عمل دوار شده تعیین پیش از هایی سیاست اجرای برای مشروعشان اقتدار از استفاده با عرصه این در آنها و

 نیروی یک فقط بسیج فرمایند:» می رهبری معظم مقام اسالمی است. انقالب پرثمر نهادهای از که بسیج، (.114. ص1397

 و علمی فرهنگی، عقیدتی، و فكری سیاسی، خالء هاست؛ خأل کردن پر برای بسیج نیست، جنگ برای فقط نیست، نظامی

 تا اساتید و دانشجویی بسیج مانند است. پرورانده را مختلفی اقشار و اصناف البیانق دانه ینا ( «.7/9/84)بیانات،  ای اندیشه

 در کشور در فرهنگی عرصه ی کند. استفاده مختلف های عرصه در قشر دو این ناپذیر پایان ظرفیت از مستمر طور به بتواند

 ایفای به مختلف سازمانهای و نهادها آن در هک است مختلفی کالن و های خرد مشی خط از ای آمیخته هم به شبكه بردارنده

 به خود خاص ادراک با متناسب و بوده خود خاص های ارزش و نوآورانه های ظرفیت ابزارها، دارای یک هر به پردازندمی نقش

 پردازند.می می  نظر مورد عرصه در کنش و فعالیت

 پرورش قابل و یباطن ،یدرون که کارکنان یندگز زا عدیبیی شناسا و درک را تیمعنو پژوهشگران، از یبرخ از طرفی

 قلمرو گسترش در افراد به تواندمی تیمعنو. یابدمی توسعه یزندگ در بامعنا کارهای انجام یواسطهبه و دانندمی است

 از اعم ،یارصهع هر در ،یاسالم نظام هایآرمان و اهداف تحقق. دهد شیافزا را هاآن وریبهره و کند کمک هایشانآگاهی

 از را کشور بتواند که یفرهنگ است، آفرین اقتدار و یقو رو، شیپ فرهنگ به اتكا ازمندین... و ینظام ،یاقتصاد ،یاسیس

 ینهاد عنوانبه جیبس است ستهیشا نه،یزم نیهم در. گردد هافرصت از مناسب استفاده ساززمینه و برهاند یاحتمال یخطرها

 است نگاه ویژه نمود.  داده پس... و تیامن تأمین کشور، یسازندگ و یلیتحم گجن در را خود آزمون که

 و هستند وفادارتر سازمان به نسبت کنندمی تجربه کار طیمح در را تیمعنو که یکارکنانتوان استدالل نمود یلذا م

 بخشدمی معنا کاریی ندگز هب ار،ک در تیمعنوخوددارند.  فیوظا انجام به نسبت شترییب تعهد دارند یشتریب پذیریمسئولیت

 ارتباط از تجربه کی کار، در تیمعنو. کند یتلقی متعال یهدف به ناظر را کارش و پندارد ارزشمند را کارش فرد شودمی باعث و

 فردی تین حسن و بینیخوش وسیلهبه که کنندمی مشارکت کاری دنیفرا کی در که است افرادی انیم در متقابل اعتماد و

 داریپای سازمان یتعال درنهایت که شودمی یکل عملكرد شیافزا و یزشیانگ سازمانیفرهنگ کی جادیا به منجر و دشومی ادجیا

 . دارد همراه به را

ر سازمان ما می باشد زمانی قابلیت اجرا می توان اینگونه تحلیل کرد اجرای خط مشی های فرهنگی که دغدغه اصلی د.

فعالیتهای سازمانی لحاظ،اعتماد واطمینان را در میان اعضاء خود وکسانی که به آنها در  یط کارکند،الزامات محیپیدا می 

خدمات داده می شودترمیم،احساس مالكیت ومسئولیت پذیری در بین کارکنان باال برده به طوری که فرد منافع خود را در 

ج،انجام امور در زمینه هایی که منجربه رویت ازماناندیشی را در س راستای منافع سازمان ببیند وفرهنگ کار گروهی وهم

پیشرفت حال وآینده می گردد ترسیم نموده ومعنویت در محیط کار با همه ابعاد ومولفه های آن چاشنی کار گردد،شاهد 

  در بسیج دانشجویی وبسیج اساتید خواهیم بود.پویایی وشكوفایی در اجرای خط مشی های فرهنگی 

 

 گیریجهنتی -5

 در است؛تر جوان نسبتاً رانیا در یگذار مشیخط هایحوزه ریسا به نسبت رانیا در یفرهنگ یارگذ شیمخط منظا

 و یمبان و ییتوامح لحاظ از چه است بوده هاحوزه ریسا به نسبت تریاساسی راتییتغ دچار فرهنگ حوزه انقالب از بعد رانیا

 بر توانمی را رانیا در یفرهنگی گذار مشیخط ستمیس دوجوم هایکاستی از یبخش لذا ،ینهاد و یانسان یروین لحاظ از چه

 هایفعالیت و شد یفرهنگ اقدامات به ایویژه توجه نكهیا رغمیعل یاسالم انقالب از پس . متأسفانهگذاشت عامل نیا دوش

 دیگرد ذکر هاآن از یبرخ که یلیدال به و افتاد اتفاق یشعار و یکم شتریب رشد نیا یول شتنددا یریچشمگ رشدی فرهنگ

 بارها نكته نیا کند رشد بود، یاسالم انقالب و یاسالم یجمهور شان در که طورآن و شود یفیک و کند دایپ عمق نتوانست

 از یكی. دارد فاصلهداده رخ که آنچه با هست حوزه نیا در که یانتظارات و است شدهواقع یاسالم انقالب رهبر تأکید مورد
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 از هایشانبرداشت و فرهنگ مقوله به نگاهشان نوع در یفرهنگ نیمسئول هایتفاوت مطلوب، و وجودم هفاصل نیا للع ترینمهم

 از هاتفاوت نیا یگاه یول باشدمی پذیرشقابل یحد تا هانگاه نوع تفاوت نیا. است آن با مواجه وهیش و یفرهنگ مسائل

 یراهگشا یموارد در و مكمل تواندمی خود یفرهنگ مسائل در نگاه تفاوت. انجامدمی نگاه تعارض به و گذشته نظراختالف

 و تفاوت از فراتر دادهرخ یاسالم انقالب از پس مختلف هایدولت دری فرهنگ ینهادها یبرخ در آنچه یول باشد یفرهنگ مسائل

 نظام بزرگ یهاآسیب زا یكی به یفرهنگ گذار مشیخط هیئت در ینظر هایتعارض نیا و باشدمی هساد نظرهایاختالف

 که باشد یواحد کالن یراهبردها یدارا دیبا کشور یفرهنگ یگذارمشی خط نظام. است شده بدل کشور یگذار مشیخط

 یاسالم انقالب تیهو به خورده وندیپ و یمل راهبرد نیا لیتكم جهت در دیبا هادولت یهمه و نباشندها دولت رییتغ از متأثر

، بایستی فرهنگهر سازمانی برای داشتن  .است نشده یعمل یراهبرد نیچن انقالب از پس وراند رد انهفمتأس که بردارند قدم

بد چرا که تواند تحقق یامعنویت در سازمان می یریکارگبههست سوق دهد و این هدف با  آنچهاهداف خود را به فراتر از 

را با فرهنگ معنویت پرورش داد. در این راستا ان سازم یبایستمعنویت همیشه به فراتر از آنچه که هست توجه دارد لذا 

انب سازمان نیاز به محیط کاری معنوی همچنین به نیروی کاری معنوی نیاز دارد. نیروی کاری با فرهنگ معنوی به همه جو

 یهایمندتوان ورایی دهد در نتیجه کابهتر شدن سوق می یسوبهقی همیشه الی، فكری و اختوجه دارد و خود را از لحاظ علم

آمدن هویت یک سازمان شود همان حاکم کردن یک جریان فكری  وجود بهتواند باعث می آنچه. همچنین ابندییمافراد بهبود 

انی، الگو کردن و برجسته کردن برخی های سازمنمودن شفاف و صریح به ارزشمعنوی در محیط کاری، تعریف و عمل 

تری به کارکنان برای احساس تعلق به سازمان و حمایت از کارکنان در شرایط بر روحیه دادن قی در سازمان،الاخ یهاصهیخص

 .باشدیمسخت و دشوار 

در  ای فرهنگی با نقش میانجی گری معنویتبراساس یافته های تحقیق بین فرهنگ سازمانی و اجرای خط مشی ه

با اجرای خط مشی های فرهنگی رابطه  انیسازم گفرهن محیط کار رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، موقعی که بین

وآن هم از نوع افزایشی وجود دارد به این معنا می باشد هرچه بتوانیم درگیر شدن در کار ، ،انسجام سازمانی،توجه به 

 یبادانج نهادینه کنیم به همان نسبت در اجرای خط مشی های فرهنگی یعنی آنطباق پذیری وپایداری در سازمان بسیتیم،ا

ت زدایی،گفتمان وشبكه سازی فرهنگی،توانمند سازی فعاالن فر هنگی در عرصه های مجازی وحقیقی،تحول بنیادی ومیومحر

ی فرهنگی سازمان بسیج می ت وانسجام ملی که بخشی از خط مشی هاوپیامد محور،باز آموزی ارزشهای انقالب اسالمی و وحد

ه صورت غیر مستقیم از طریق معنویت در محیط کار در اجرای خط ی بازمانسرهنگ باشند موفق تر عمل کنیم،عالوه براین، ف

ط کار تبیین درصد از تغییرات اجرای خط مشی های فرهنگی توسط معنویت در محی 46مشی های فرهنگی موثر می باشد و

های انقالب رزشبا ا یهمسویموضوع می باشد که ما هرچه بتوانیم کار با معنا، احساس همبستگی، می گردد واین گویای این

اسالمی،ارتباط موثر با همكاران،کمال یابی واحساس یگانگی با هر چیز در سازمان بسیج نهادینه کنیم شاهد اجرای بهتر و موثر 

حیه انقالبی و جهادی بسیج دانشجویی و بسیج اساتید و امید رهنگی در سازمان بوده و به تقویت روتر اجرای خط مشی های ف

و احیای ارزش های انقالب اسالمی ، انجام فعالیت سازمانی در تراز آرمان های امام و مقام معظم  معهو جا مه مردبخشی ب

شی به جامعه ی یم و این امكان پذیر است با هویت بخرهبری و حرکت در راستای بیانیه ی گام دوم انقالب کمک کرده ا

ی ارزش های دفاع مقدس یعنی کار بدون منت و با موزه باآلاز جمدانشگاهی به عنوان نخبگان کشور و با طرق گوناگون 

اخالص و فعال کردن کرسی های گفتمان فرهنگی توسط اساتید بسیجی و تشكل های دانشجویی در دانشگاه ها به عنوان 

 یش قراوالن عرصه ی فرهنگی کشور. پ
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Abstract 

The aim of the current research was to provide a model for the 

implementation of cultural policies in relation to organizational culture, 

emphasizing the mediating role of spirituality in the work environment in 

student mobilization and faculty mobilization in Kerman province. This 

research is a descriptive method of correlational type and applied in terms of 

purpose. The study population was 21496 people, all students and professors 

of Basiji in Kerman province. A class was selected and studied. The tools of 

information gathering were: interview, review of documents and 

questionnaires on the implementation of cultural policies, organizational 

culture and spirituality in the work environment, which were made by all 

three researchers, and based on the opinion of experts and confirmatory 

factor analysis, the said questionnaires have appropriate validity. And their 

reliability was also calculated using Cronbach's alpha, which was favorable. 

The data were analyzed with the help of SPSS version 23 and AMOS 

version 23 software. The results showed that the proposed model has the 

necessary validity and there is a direct and meaningful relationship between 

the implementation of cultural policies and organizational culture with the 

mediation of spirituality in the work environment. 
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