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چکيده
معنویت در محیط کار ،از مفاهیم جدیدی است که در سالهای اخیر در ادبیات مدیریت و کسب و کار ظهور
کرده است .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه
رازی کرمانشاه میباشد .این مطالعه برحسب هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش همبستگی بود .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشکاه رازی ( 055نفر) است که در نیمه اول سال  3131مشغول به کار بودند.
نمونه با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس  055نفر انتخاب شدند که به کمک پرسشنامه ی معنویت
سازمانی (شموس و دوچون 0555 ،و میلیمن )0551 ،و تعهد سازمانی (خان )0550،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای آمار توصیفی و استنباطی ( tدو گروه مستقل ،ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد .یافتهها نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین ابعاد معنویت سازمانی
و تعهد سازمانی وجود دارد و میانگین نمرات کلی معنویت سازمانی ،همسو با اهداف سازمان است و تعهد مداوم
مردان بیشتر از زنان بود .بررسی سایر فرضیات نشانگر آن است که بین ابعاد معنویت سازمانی و تعهد سازمانی
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رابطه وجود دارد .طبق تحلیل رگرسیون ابعاد احساس همبستگی با همکاران و همسویی با اهداف سازمان از ابعاد
معنویت سازمانی پیشبینی کننده مثبت تعهد عاطفی بودند و بعد احساس همبستگی با همکاران ،تعهد مداوم را
پیشبینی میکرد .نمرات کلی معنویت سازمانی هم پیشبینی کننده مثبتی برای تعهد هنجاری بود.

واژگان کليدی :معنویت ،دینداری ،تعهد سازمانی ،کارکنان.

مقدمه
مهم ترین هدف هر سازمانی ،دستیابی به باالترین سطح ممکن یا بهره وری بهینه است (مهداد،
 .)3134ضرورت ارائه پارادایم جدیدی برای کار در سازمان با رویکرد تلفیق زندگی شخصی و
زندگی کاری رو به افزایش است.هنسن )0553(3نیز بیان می دارد که نیازهای کارکنان به لحاظ
نوع و حجم تغییر یافته و سازمان های کنونی در صورتی موفق خواهند بود که به طور کامل به
نیازهای زیستی ،اجتماعی ،روانی و معنوی کارکنان پاسخگو باشند .برخی از پژوهشگران
پارادایم جدید پاسخگویی به چالشهای آینده مدیریت را معنویت میدانند ،آنان بر این
عقیدهاند که ارضای نیازهای متعالی کارکنان را میتوان در مدل مربوط به معنویت جستجو کرد
(کندی .) 0550 ،0از آنجایی که دغدغه امروز بشر همواره پرداختن به معنویت است؛ بنابراین از
نظر ساختارگرایی و پدیدارشناسی ،معنویت برای وارد شدن در مدلهای و ادبیات رفتار انسانی
و سازمانی دارای ارزش بسیاری است ،به همین خاطر پارادایم جدید تحقیقات سازمان و
مدیریت به سمت بررسی و تبیین ابعاد و شاخصه های معنویت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن و یا
متأثر از آن ،حرکت نموده است (کارکاس.)0535 ،
موضوع معنویت امروزه اهمیت بسیاری در سازمانها و محیطهای تجاری پیداکرده است.
تا جایی که افرادی مانند ساندلند )0551( 1نسبت به معنویت دیدگاهی متعصبانه دارد و میگوید
1. Hensen
2. Kennedy
3. Sandelands
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که تمام تئوری های سازمانی یک تئوری معنویت سازمانی محسوب میشوند .تأمین نیازهای
معنوی در محیط کار به کاربرد اصول مبتنی بر معنویت ،اخالق و ارزشها بستگی دارد؛ و این
اصول را میتوان در تصمیمات و اقدامات افراد مشاهده کرد (کانها 3و همکاران.)0551 ،
معنویت مورد نظر ما هم در محیطهای سکوالر و هم در محیطهای مذهبی قابل توسعه است.
در واقع منظور از معنویت در این پژوهش رابطهی فرد با درون خویش و باطن خود و اثر این
معنویت در رابطه با تعهد سازمانی است .تعهد سازمانی ،در واقع جهتگیری است که هویت
فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته میکند و بیانکنندۀ حالتی است که در آن کارمندان سازمان،
هدفهایشان را معرف خود دانسته و آرزو میکنند که در عضویت آن سازمان بمانند (رابینز،0
 ،3331ترجمه اعرابی و پارساییان) .تعهد سازمانی یکی از نمودهای نگرش و بهعنوان نوعی
ارتباط روحی و عقالنی نسبت به برخی مسائل تعریف می شود .با بهبود نگرش در رابطه با یک
مسئله ،امکان افزایش تعهد وجود دارد .درك فرآیند ایجاد تعهد برای سازمان و جامعه موجب
نوآوری کارکنان ،ماندگاری بیشتر در مؤسسه و قدرت رقابت بیشتر مؤسسه شده و جامعه نیز از
بهره وری بیشتر سازمانها و کیفیت بهتر فرآورده ها بهرهمند می شود (ساعتچی ،قاسمی و
محمودی .)3131 ،چینگ فوچن )0551( 1تعهد سازمانی را پاسخ مثبت و اثربخش کارمند به
تمام جنبهها و ابعاد سازمان می داند .مدیر یک سازمان ،در واقع مسئول میزان و نوع تعهد
کارکنان نسبت به ارزشهای رسمی است (کاظمی حقیقت.)3131 ،
معنویت در سازمان کمک زیادی به درك مسائل مرتبط با رهبری و مدیریت مینماید
(بوش .)0553 ،4احتماالً معنویت در کار سازه مناسبی برای پاسخگویی به چالشها میباشد.
اگر چه ،دالیل خاص افزایش عالقه به معنویت در کار هنوز بهعنوان موضوع برخی از تحقیقات

1. Cunha
2. Robbins
3. Ching fuchen
4. Bosch
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مطرح است ،اما جیان کالون ،جاری کویچ )0551( 3اصلیترین دالیل را اینگونه عنوان
مینمایند:
الف -افراد در حال جستجوی پاسخهای معنوی جهت کسب آسایش در برابر تغییرات
تجاری و اجتماعی نامنظم هستند.
ب -تغییر در ارزشها در میان تمامی ملتها هوشیاری اجتماعی و وارستگی معنوی را
افزایش داده است.
ج -عالقه فزاینده به فلسفه شرقی بازگشت به تمایالت معنوی را در افراد ایجاد نموده
است.
معنویت در محیط کار در بردارندهی کوشش و جستجو برای پیدا کردن هدف غایی در
یک فرد برای زندگی کاری برای برقراری ارتباطی محکم بین فرد و همکاران او و دیگر
افرادی که به نحوی در کار با او مشارکت دارند ،بوده و همچنین سازگاری و یکی بودن بین
باورهای اساسی یک فرد با ارزشهای سازمان خود را در بردارد (میتروف.)0551 ،0
عالقه رو به رشد و دوام و ماندگاری معنویت در محیط کار ،ناشی از دو جریان توسعه
تجاری است .یک جریان از نیاز اقتصادی -تکنولوژیکی نشأتگرفته و دیگری به عنوان
مدیریت مبتنی بر افراد توصیف میشود .در حال حاضر ،این افراد هستند که تفاوت ایجاد
میکنند (باراك .)3333 ،1معنویت در محل کار ،آگاهی از این حقیقت است که ارتباطات
متقابل ،احترام و شناسایی محدود به خودمان و محیط خصوصیمان نمیشوند ،بلکه همچنین
برای همهکسانی که ما با تنها در یک مبنای منظم یا تصادفی کار میکنیم ،کاربرد دارند که نه
تنها منجر به شرایط کاری مطلوبتر میشوند ،بلکه همچنین منجر به افزایش برگشت سرمایه نیز
خواهند شد .در بیشترین بخش ادبیات ،معنویت در کار ،تمایلی است که درصورتیکه توسط

1. Giacalon & Jurkiewicz
2. Mitroff
3. Burack
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رهبران سازمان شروع شود ،به گونه موفقیتآمیزی اجرا میشود .اصطالحاتی ،مانند رهبری
معنوی ،رهبری اخالقی ،رهبری قابلاعتماد ،همگی نشانگر روشهایی هستند که برای ایجاد
یک فضای فکری و معنوی در محیط کار ،بهعنوان مسئولیت رهبر ،نشان داده میشوند
(مارکوس.)0551 ،

معنویت در محيط کار شامل ابعاد زیر است
 جذابیت کار( 3معنادار بودن کار) :بهوسیله احساسی عمیق از سعادت توصیف میشود
شخص مشغول کار معناداری است که داری یک هدف متعالی است.
 احساس همبستگی( 0مشترك) :که دربرگیرنده احساس ارتباط با دیگران و داشتن
هدف مشترك با آنان هست
 سازگاری باارزشهای سازمانی (ارتباط معنوی :)1که دربرگیرنده احساس اتصال و
پیوند با چیزی فراتر از خود است.
 تجربه درونی( 4معنویت فردی) :بهوسیله حالتی مثبت از انرژی یا نشاط توصیف
میشود ،حسی از تکامل ،تعالی و تجربهای از شادی است (کینجرسکی و اسکرایپنک.)0551 ،

تعهد سازمانی
یکی از شاخص های برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر ،دارا بودن نیروی انسانی متعهد
است ،زیرا نیروی انسانی مهم ترین منبع هر سازمانی است .وجود چنین نیروی متعهدی ،سازمان
را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه آن فراهم میکند و برعکس نیروی
انسانی با تعهد اندك نهتنها خود در جهت نیل به اهداف سازمان حرکت نمیکند ،بلکه در

1. Engaging Work
2. Sense of Community
3. Spiritual Connection
4. Mystical Experience
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ایجاد فرهنگ بیتفاوتی نسبت به مسائل و مشکالت سازمان در میان سایر همکاران میتواند
مؤثر است .با عنایت به این مسئله ضروری است سازمانها تدابیر الزم را بهمنظور حفظ و
افزایش تعهد اعضایشان بهکارگیرند و عواملی را که میتواند تعهد آنان را کاهش دهد به
حداقل ممکن رسانده و از میان بردارند (کینجرسکی و اسکرایپنک.)0551 ،
ابعاد تعهد سازمانی

تعهد عاطفی :تعهد عاطفی زمانی به وجود میآید که فرد بهطور کامل اهداف و ارزشهای
سازمانی را بپذیرد و بهطور احساسی در سازمان درگیر میشود .عمومیترین شیوه برخورد با
تعهد سازمانی در ادبیات مربوطه ،شیوهای است که تعهد بهعنوان وابستگی عاطفی و روانی به
سازمان ،در نظر گرفته میشود .بر این اساس فردی که شدیداً متعهد است ،خود را با سازمان
تعیین هویت میکند ،در سازمان مشارکت و در آن درگیر میشود و از عضویت در سازمان
لذت میبرد (باقری و توالیی.)3133،
تعهد مداوم :بیکر 1تعهد را بهعنوان مجموعه فعالیتهای مداوم و تمایل به انجام آن
تعریف میکند .این تمایل به خاطر ذخیره شدن اندوختهها و سرمایههایی است که با ترك
آن فعالیت ،این اندوختهها از بین میرود این تعریف وقتی برای بیان تعهد به سازمان به کار
میرود که فعالیتهای مداوم فقط به عضویت در سازمان اشاره کند (بیکر0551 ،؛ به نقل ،از
توالیی و باقری.)3133،
تعهد هنجاری :در این بعد از تعهد ،فرد ادامه دادن به کار را وظیفه ،تکلیف و مسئولیت
خود میداند .افرادی که ازنظر هنجاری تعهد بیشتری به سازمان خوددارند به احتمال بیشتر
برای سازمان خود فداکاری و برای خدمت به آن تالش بیشتری میکنند (بیکر0551 ،؛ به
نقل ،از توالیی و باقری.)3133 ،

1. Baker
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تعهد سازمانی دارای تأثیری خارقالعادهای بر عملکرد سازمان است زیرا یک کارمند
متعهد ،خود را با اهداف و ارزشهای سازمان همسو ساخته ،بهترینها را برای سازمانش
میخواهد و تمایل دارد که رفتار شهروندی سازمانی یعنی ،اشتیاقی درونی برای انجام امور
فراتر از وظایف سازمانی را در بهترین سطح به نمایش بگذارد .اگر منابع انسانی را ارزشمندترین
منابع سازمان بدانیم ،در آن صورت نیروی انسانی متعهد را باید بهعنوان مزیت رقابتی سازمان در
نظر گرفت (مقصودی.)3133،
کریمی ثانی و احیایی ( )3135در مطالعهای با موضوع رابطه بین عملکرد خانواده ،معنویت
و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر که شامل  305نفر بودند،
نشان دادند که معنویت بهتنهایی با تعهد سازمانی رابطه معناداری دارد .تنها همچنین نشان دادند
که تعامل بین معنویت و عملکرد خانواده و خرده مقیاسهای آن ،با تعهد سازمانی بهویژه تعهد
سازمانی عاطفی رابطه معناداری دارد .پژوهش انجامشده توسط رضایی منش و کرمانشاهی
( )3133که بررسی رابطه بین معنویت و تعهد سازمانی را موردمطالعه قرار داده بودند نشان داد
که حضور معنویت در محیط کاربر بهبود تعهد سازمانی مدیران و کارکنان اثرگذار بوده و
همچنین ،حضور معنویت در محیط کاربر بهبود تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مدیران و
کارکنان فرودگاه اثرگذار بوده ،اما بر بهبود تعهد مداوم ایشان اثرگذار نبوده و هیچگونه رابطه
معناداری مشاهده نگردید .پژوهشی که توسط یزدانی ،نجفآبادی و سلیمی ( )3133با موضوع
بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت در بین
 335نفر از کارکنان اداره آب و فاضالب شهر تهران انجام شد نشان داد که معنویت بر روی
رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد .مطالعه
صورت گرفته بهوسیلهی حسینی و اشرفی ( )3133با موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد
سازمانی نشان داد که جنسیت عامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی میباشد .نتایج این پژوهش نشان
داد مردان متعهدتر از زنان میباشند .مطالعه انجامشده بهوسیله لواسانی ،کیوان زاده ،ارجمند
( )3131انجام شد که هدف پژوهش بررسی میزان و رابطهی معنویت ،استرس شغلی ،تعهد

فصلنامه سال اول ،شماره  ،2زمستان 39

022

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران شهر تهران بود .نتایج نشان داد که پرستاران رضایت
شغلی کم و درعینحال تعهد سازمانی متوسط و باالتر از متوسط و همچنین احساس معنوی و
مراقبت معنوی باال و استرس شغلی باالتر از متوسط داشتند .عالوه بر این ،معنویت ،تعهد
سازمانی و استرس شغلی پیشبینهای معناداری برای رضایت شغلی پرستاران بودند .نئام و
مالیک ) 0533( 3نقش معنویت و رضایت شغلی را در تعهد سازمانی بین معلمین سه موسسه
عمومی و پنج موسسه خصوصی آموزشی در پاکستان بررسی کردند .این پژوهش نشان داد که
هر پنج بعد معنویت با تعهد سازمانی رابطه مستقیم و معناداری دارد .درحالیکه سه بعد از ابعاد
معنویت با رضایت شغلی رابطه معناداری دارد .پژوهش انجامشده توسط خیفر ،جندقی ،شجاعی
( ) 0535با موضوع رابطه بین معنویت و تعهد سازمانی و تعهد حرفهای نشان داد که رابطه بین
معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی وجود دارد .پژوهشی تحت عنوان تأثیر رابطه معنویت
در محیط کار با تعهد سازمانی توسط ریگو و کانها )0553( 0بروی  113کارمند از  303سازمان
انجام شد .یافتهها نشان داد که هر پنج بعد معنویت سازمانی به ترتیب  31 ،43و  1درصد
واریانس را برای سه بعد تعهد سازمانی (عاطفی ،مداوم ،هنجاری) پیشبینی کرد .وقتی افراد
معنویت در محیط کار را تجربه میکنند احساس میکنند که بهصورت مؤثری به سازمان خود
وابسته هستند ،حس عالقه و وفاداری را به سازمان خود احساس میکنند و احساس اینکه
سازمان به تنها بهعنوان یک ابزار نگاه میکند کاهش مییابد .در پژوهش دیگری مشخصشده
که جنسیت با تعهد مرتبط هست .در مطالعاتی که توسط انجیل و پری ( )3333و نیز تحقیقات
دیگر صورت گرفت مشخص شد که زنان متعهدتر از مردان هستند .گروسکی در مورد این
ارتباط استدالل میکند که بهطورکلی زنان برای کسب موقعیتها در سازمان باید موانع زیادی
را پشت سربگذارند ،به همین خاطر عضویت در سازمان برای تنها مهمتر هست.

1. Malik & Naeem
2. Rego & Cunha
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با توجه به مطالب ذکرشده میتوان از معنویت یا مراقبت معنوی بهعنوان عاملی برای
کاهش مشکالت کارکنان و بهتبع آن کاهش مشکالت ارباب رجوع استفاده کرد .با توجه به
حساسیت محیط دانشگاه ،کارکنان دانشگاه باید دارای خصوصیات منحصربه فردی بوده تا
کارایی مناسبی در ارائه حرفه خود داشته باشند .تعهد نیز یکی از ملزومات کارکنان محیطهای
دانشگاهی است  .تعهد به سازمان یا تعهد سازمانی به باور قاطع افراد در پذیرش ارزشها و
اهداف سازمان و تمایل به تالش بیشتر و حفظ عضویت در سازمان اطالق میگردد (برگمان،3
.)0550
کشور ما ازجمله کشورهای است که برای مسائل معنوی اهمیت بسزایی قابل است و توجه
به مذهب که میتوان آن را یکی از شکلهای معنویت دانست ،در جایجای کشور ما اهمیت
فوقالعاده دارد .به همین سبب به نظر میرسد جدا کردن معنویت و مذهب در کشور ما امری
غیرممکن است ،به آن سان که بعضی اندیشمندان معنویت را جدا از مذهب دانسته یا حداقل بین
این دو تفاوت قائل شده اند افزایش معنویت در محیط کار دارای مزایای زیادی است که یکی
از مزیتهای آن افزایش تعهد کارکنان است .اگر جامعه ما خواهان ارائه خدمات بهتری از
سوی کارکنان محیط های آموزشی و باالخص دانشگاه ها است ،باید نیازها ،خواستهها،
مشکالت و عوامل تأثیرگذار بر چگونگی ارائه این خدمات از سوی کارکنان موردتوجه قرار
گیرد .سؤالهای پژوهش حاضر عبارتاند از :بین ابعاد تعهد سازمانی و ابعاد معنویت سازمانی
همبستگی وجود دارد؟ ابعاد معنویت سازمانی میتواند ابعاد تعهد سازمانی را پیشبینی کنند؟
تفاوت معناداری در میانگین نمرات معنویت سازمانی کارکنان مرد و زن وجود دارد؟تفاوت
معناداری در میانگین نمرات تعهد سازمانی کارکنان زن و مرد وجود دارد؟

1. Bregman
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شکل  .1اثر ابعاد معنویت سازمانی بر ابعاد تعهد شغلی

روش پژوهش
پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی است .جامعه آماری این
پژوهش شامل کلیه کارکنان تمامی دانشکده های دانشگاه رازی که در ترم اول سال تحصیلی
 34/31مشغول به کار بودند .جامعه آماری پژوهش  055نفر است نمونه موردنظر به کمک
جدول مورگان  031نفر در نظر گرفته شد که  055پرسشنامه برگشت داده شد و  31پرسشنامه
ناقص و غیرقابلتحلیل بود .روش نمونهگیری این پژوهش نمونهگیری در دسترس بود.

ابزار گردآوری دادها
پرسشنامه معنویت سازمانی

پرسشنامه مربوط به معنویت سازمانی با اقتباس از دو مقیاس معنویت در محیط کار از
اشموس و دوچون ( )0555و میلیمن و همکارانش ( )0551طراحیشده که بعد معنویت فردی
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دینی مطابق بافرهنگ ایرانی و موازین اسالمی تطبیق دادهشده است .این پرسشنامه چهار بعد
معنادار بودن کار ،احساس همبستگی با همکاران ،همسویی باارزشهای سازمان و بعد معنویت
فردی را میسنجد و در مجموع دارای ( )00سؤال است .این پرسشنامه براساس طیف لیکرت
طراحیشده است و از کامالً مخالفم ( )3تا کامالً موافقم ( )0نمرهگذاری شده است .محمدی
( )3135پایایی این پرسشنامه را  31/1برآورد کرده است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش
حاضر به کمک ضریب الفای کرونباخ  5/15برآورد گردید.
پرسشنامه تعهد سازمانی

در این مطالعه برای سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه از پرسشنامه تعهد سازمانی
خان و میشرا ( )0550استفاده شد .این پرسشنامه دارای  33گویه است .پرسشنامه مذکور دارای
سه زیر مقیاس است که عبارت اند از :تعهد عاطفی ،تعهد مداوم ،تعهد هنجاری .کرد ،پورقاز و
همکاران ( )0533پایایی این پرسشنامه را بر اساس روش آلفای کرونباخ  5/10برآورد کردهاند.
این پرسشنامه بر را اساس طیف لیکرت از کامالً مخالفم ( )3تا کامالً موافقم ( )0نمرهگذاری
شده است .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه  5/10برآورد شده است.

یافتهها
برای پاسخگویی به سواالت پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام
و همچنین آزمون  tگروه های مستقل استفاده شد.
سؤال اول :بین ابعاد تعهد سازمانی و ابعاد معنویت سازمانی همبستگی وجود دارد؟
جهت پاسخ به سؤال اول پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید .نتایج در
جدول ( )3آمده است.
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جدول  .1نتایج ضریب همبستگی پيرسون بين ابعاد تعهد سازمانی و معنویت سازمانی
نمرات کلی

کار

احساس

همسویی با

معنویت

بامعنا

همبستگی

اهداف

فردی

تعهد عاطفی

**5/13

**5/33

**5/41

**5/04

**5/01

تعهد مداوم

*5/31

**5/03

**5/01

**5/01

**5/40

تعهد هنجاری

**5/00

**5/14

**5/11

**5/03

**5/13

**5/14

5/33

**5/33

**5/11

**5/10

مولفه ها

نمرات کلی
تعهد سازمانی

معنویت
سازمانی

)** (p<5/53) *(P<5/50

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بعد کار بامعنا با بعد تعهد عاطفی (،p = ˂ 5/53
 )r =5/11و همچنین با نمرات کلی تعهد سازمانی ( )r =5/14، p˂ 5/50همبستگی مثبت و معناداری
دارد .بعد احساس همبستگی و تعلق به سازمان با بعد تعهد عاطفی ( )r =5/13 ،p5/50و تعهد مداوم
( )r = 5/03، p ˂ 5/50و نیز تعهد هنجاری ( )r = 5/14 ، p ˂ 5/50و همچنین با نمرات کلی تعهد
سازمانی( )r = 5/33 ، p ˂ 5/50همبستگی مثبت و معنادار دارد .بعد همسویی با اهداف سازمان با بعد
تعهد عاطفی  )r = 5/41 ، p ˂ 5/50همچنین با نمرات کلی تعهد سازمانی ()r = 5/33 ، p ˂ 5/50
همبستگی مثبت و معنادار دارد .بعد معنویت فردی با تعهد عاطفی( )r = 5/04 ، p ˂ 5/50همچنین با
نمرات کلی تعهد سازمانی ( )r = 5/11 ، p ˂ 5/50همبستگی مثبت و معنادار دارد .نمرات کلی
معنویت سازمانی با بعد تعهد عاطفی ( )r = 5/01 ، p ˂ 5/50و همچنین با نمرات کلی تعهد سازمانی
( )r = 5/105 ، p ˂ 5/550همبستگی مثبت و معنادار دارد.

سؤال دوم :آیا ابعاد معنویت سازمانی میتواند ابعاد تعهد سازمانی را پیشبینی کنند؟
برای پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش ،از رگرسیون گامبهگام جهت پیشبینی ابعاد تعهد
سازمانی بهوسیله ابعاد معنویت سازمانی استفاده شد که نتایج رگرسیون گامبهگام ،برای ابعاد
تعهد سازمانی شامل (تعهد عاطفی ،تعهد مداوم ،تعهد هنجاری) در جداول شمارهی 0 ،4 ،1 ،0
نشان داده شده است.
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جدول  .2نتایج رگرسيون گامبهگام بعد تعهد عاطفی از روی ابعاد معنویت سازمانی
مدل

R

R2

R2change

احساس

5/331

5/110

5/110

خطای

مقدار t

بتا

استاندارد
5/544

سطح
معناداری

**5/141

31/331

5/555

همبستگی
همسویی

5/131

5/301

5/541

5/500

**5/310

1/111

5/555

با اهداف

)** (p<5/53) *(P<5/50

نتایج رگرسیون نشان میدهد که در گام اول احساس همبستگی با همکاران وارد معادله
رگرسیون شد و به میزان  11/0درصد واریانس را برای تعهد عاطفی تبیین کرد .در گام دوم بعد
همسویی با اهداف سازمان وارد معادله رگرسیون شد و همره با تغییر همبستگی با همکاران به
میزان  13/1درصد واریانس را برای تعهد عاطفی تبیین کرد .بعد احساس همبستگی و تعلق
( ) β=5/141 ، p ˂ 5/550و بعد همبستگی با اهداف سازمان ( ) β=5/310 ، p ˂ 5/550رابطه
مثبت و معناداری با تعهد عاطفی داشتند و پیشبینی کننده مثبت و معناداری برای آن بودند.
جدول  .3نتایج رگرسيون گامبهگام بعد تعهد مداوم از روی ابعاد معنویت سازمانی
مدل

R

R2

B

احساس همبستگی

5/035

5/143

5/103

خطای

بتا

مقدار t

استاندارد
5/513

سطح
معناداری

**5/035

35/030

5/555

)** (p<5/53) *(P<5/50

نتایج رگرسیون گامبه گام حاکی از آن است که فقط بعد احساس همبستگی با همکاران
وارد معادله رگرسیون گردید و به میزان  14/3درصد واریانس را برای تعهد مداوم تبیین کرد.
درحالیکه دیگر ابعاد معنویت سازمانی از معادله رگرسیونه حذف شدند .احساس همبستگی و
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تعلق ( )β=5/035 ، p ˂ 5/550رابطه مثبت و معناداری با تعهد مداوم داشت و پیشبینی کننده
مثبت و معناداری برای آن بود.
جدول  .9نتایج رگرسیون گامبهگام تعهد هنجاری از روی ابعاد معنویت سازمانی
مدل

R

R2

R2change

احساس

./110

./401

./003

خطای

مقدار t

بتا

استاندارد

سطح
معناداری

./513

31/353

./110

./555

همبستگی
همسویی

./130

./130

./435

./140

331/014

./415

./555

با اهداف

)** (p<5/53) *(P<5/50

نتایج جدول ( )4نشان می دهد که احساس همبستگی بیشترین نقش را در پیش بینی تعهد
هنجاری بر عهده دارند .چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود ،در گام اول احساس همبستگی
(متغیر پیش بین) وارد معادله رگرسیون شده که  40/1درصد از تعهد هنجاری (متغیر مالك) را
پیش بینی میکند و در گام دوم همبستگی با اهداف وارد معادله رگرسیون گردیده که 13/0
درصد از تغییرات متغیر مالك را پیش بینی کرده اند
جدول  .5نتایج رگرسيون گامبهگام نمرات تعهد سازمانی از ابعاد معنویت سازمانی
مدل

R

R2

R2change

B

احساس

5/335

5/101

5/101

3/430

بتا

خطای

مقدار t

استاندارد
5/300

سطح
معناداری

**5/130

33/301

5/555

همبستگی

)** (p<5/53) *(P<5/50

نتایج رگرسیون گامبهگام نشان داد که در گام اول احساس همبستگی با همکاران وارد
معادله رگرسیون گردید و به میزان  10/1درصد واریانس را برای نمرات تعهد سازمانی تبیین
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کرد .درصورتیکه دیگر ابعاد معنویت سازمانی شرایط ورود به معادله رگرسیون را نداشتند و از
آن حذف گردیدند .احساس همبستگی و تعلق ( )β=5/130 ، P=5/555رابطه مثبت و معناداری
با نمرات کلی تعهد سازمانی داشتند و پیشبینی کننده مثبت و معناداری برای آن بود.
سؤال سوم :تفاوت معناداری در میانگین نمرات معنویت سازمانی کارکنان زن و مرد
وجود دارد؟
برای پاسخگویی به سؤال سوم پژوهش از آزمون  tگروهای مستقل استفاده شد .نتایج در
جدول ( )1آورده شده است.
جدول  .6نتایج آزمون  tگروهای مستقل بين کارکنان زن و مرد در ابعاد معنویت سازمانی
ابعاد معنویت

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مرد

30

05/40

0/433

زن

353

33/10

1/150

مرد

30

31/01

1/353

زن

353

30/10

3/011

مرد

30

03/10

1/314

زن

353

33/30

0/333

مرد

30

03/15

0/551

زن

353

03/03

4/131

نمرات کلی

مرد

30

33/50

31/403

معنویت

زن

353

30/54

33/311

سازمانی
کار بامعنا
احساس همبستگی
همسویی با اهداف
معنویت فردی

سطح

مقدار t

Df

5/351

333

5/111

3/003

333

5/031

**1/30

333

5/550

3/15

333

5/535

*0/15

333

5/500

معناداری

)** (p<5/53) *(P<5/50

نتایج آزمون  tگروهای مستقل نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات کارکنان
زن و مرد در بعد همسویی با اهداف سازمان  t)333(=1/30 ، p ˂ 5/50و نمرات کلی معنویت
سازمانی  t)333(=0/15 ، p ˂ 5/50وجود دارد.
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سؤال چهارم :تفاوت معناداری در میانگین تعهد سازمانی کارکنان زن و مرد وجود دارد؟
برای پاسخگویی به سؤال چهارم پژوهش از آزمون  tگروههای مستقل استفاده شد که
نتایج در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  .7نتایج آزمون  tگروهای مستقل بين کارکنان زن و مرد در ابعاد تعهد سازمانی
معنویت

مولفه

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

Df

سازمانی
تعهد عاطفی

معناداری
مرد

30

33/05

0/333

زن

353

33/35

3/530

مرد

30

03/03

3/103

زن

353

33/51

1/035

مرد

30

33/03

1/333

زن

353

33/31

4/130

نمرات کلی تعهد

مرد

30

03/15

30/440

سازمانی

زن

353

01/30

31/030

تعهد مداوم
تعهد هنجاری

سطح

-5/433
*0/113
5/031
3/031

333
333
333
333

5/111
5/551
5/000
5/310

)** (p<5/53) *(P<5/50

نتایج آزمون  tگروهای مستقل نشان میدهد که تفاوت معناداری در بین نمرات کارکنان
زن و مرد در میانگین نمرات تعهد مداوم  t)333(= 0/14/ ، p ˂ 5/53وجود دارد؛ اما تفاوت
معناداری بین دو گروه زن و مرد در میانگین نمرات تعهد عاطفی و تعهد هنجاری و نمرات کلی
تعهد سازمانی مشاهده نشد.

بحث و نتيجهگيری
در بررسی سؤال اول پژوهش مبنی بر اینکه آیا رابطه معناداری بین ابعاد معنویت سازمانی و ابعاد
تعهد سازمانی وجود دارد ،اطالعات حاصل از تجزیه وتحلیل دادهها نشان داد رابطه مثبت و
معناداری بین ابعاد معنویت سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی وجود دارد .این یافته با پژوهشهای
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0

بسیاری در این زمینه همسو هست .نتایج تحقیقات کومر و نک ( ،)0550میلیمن ،)0551( 3وینر

( ،)0555گه ) 0553( 1نشان داد که افزایش معنویت باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
پژوهش انجامشده توسط رضایی منش و کرمانشاهی ( )3133نشان داد که حضور معنویت در
محیط کاربر بهبود تعهد سازمانی مدیران و کارکنان اثرگذار بوده و همچنین ،حضور معنویت
در محیط کاربر بهبود تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مدیران و کارکنان فرودگاه اثرگذار بوده،
اما بر بهبود تعهد مداوم ایشان اثرگذار نبوده و هیچگونه رابطه معناداری مشاهده نگردید.
کریمی ثانی و احیایی ( )3135در مطالعهای نشان دادند که معنویت بهتنهایی با تعهد سازمانی
رابطه معناداری دارد .آن ها همچنین نشان دادند که تعامل بین معنویت و عملکرد خانواده و
خرده مقیاسهای آن ،با تعهد سازمانی بهویژه تعهد عاطفی رابطه معناداری دارد .مقبل و هادوی
نژاد ( ) 3135در بررسی رابطه ادراك سیاست سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به
نقش تعدیل گر معنویت سازمانی نشان دادند که معنویت سازمانی رابطه منفی بین ادراك
سیاست سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی را بهطور معناداری تعدیل میکند .پژوهشی که
توسط یزدانی ،نجفآبادی و سلیمی ( )3133انجام شد نشان داد که معنویت بر روی رضایت
شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.
وجود ارتباط بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی شاید بدین دلیل است که افراد معنوی
دارای ارزشهای خاص خود هستند و نسبت به آن ارزشها احساس تعهد می کنند ،بنابراین
دور از انتظار نخواهد بود که از آن ها تعهد سازمانی یا شغلی بیشتری را انتظار داشته باشیم.
در بررسی سؤال دوم پژوهش مبتنی بر اینکه آیا ابعاد معنویت سازمانی میتواند ابعاد تعهد
سازمانی را پیشبینی کند ،تجزیه تحلیل دادهها در جدول ( )0نشان داد که از بین ابعاد معنویت
سازمانی احساس همبستگی با همکاران و همچنین بعد همسویی با اهداف سازمان پیشبینی

1. Milimin
2. Weiner
3. Geh
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کننده مثبت و معنادار تعهد عاطفی بودند .بعد احساس همبستگی با همکاران تعهد مداوم را
پیشبینی میکردند .نمرات کلی معنویت سازمانی هم پیشبینی کننده مثبت و معناداری برای
تعهد هنجاری بود؛ هم چنین احساس همبستگی با همکاران و نمرات کلی معنویت سازمانی هم
3

نمرات کلی تعهد سازمانی را پیشبینی میکردند .این یافته همسو با تحقیقات ریگو و کانها

( )0553می باشد نتایج این تحقیق نشان داد که هر پنج بعد معنویت سازمانی به ترتیب  31 ،43و
 1درصد واریانس را برای سه بعد تعهد سازمانی (عاطفی ،مداوم ،هنجاری) پیشبینی می کنند.
وقتی افراد معنویت در محیط کار را تجربه می کنند ،احساس میکنند که بهصورت مؤثری به
سازمان خود وابسته هستند ،حس عالقه و وفاداری را به سازمان خود احساس میکنند و
احساس اینکه سازمان به آن ها بهعنوان یک ابزار نگاه میکند کاهش مییابد.
در بررسی سؤال سوم پژوهش مبتنی بر اینکه آیا تفاوت معناداری در میانگین نمرات
معنویت سازمانی زنان و مردان وجود دارد ،تجزیهوتحلیل داده ها در جدول ( )1نشان میدهد
که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات زن و مرد در بعد همسویی با اهداف و نمرات کلی
معنویت سازمانی وجود دارد .بدین معنا که مردان در بعد همسویی با اهداف سازمان و نمرات
کلی معنویت سازمانی وضیعت بهتری را نسبت به زنان دارند .این یافته همسو با یافتهها پژوهش
الیسا و برایانت )0551( 0آن ها نشان دادند زنان و مردان در بعضی از ابعاد معنویت با یکدیگر
تفاوت دارند .شاید تصور همه ما است که زنان معنویتر از مردان هستند اما نتیجه پژوهش
حاضر چیزی غیرازاین را نشان می دهد .شاید دلیل این مسئله تفکیک بین مذهب و معنویت
به وسیله پرسشنامه حاضر باشد .اگر تصور ما بر این مبتنی است که زنان مذهبیتر از مردان
هستند لزوماً نباید معنویتر از آنان نیز باشند.
در بررسی س ؤال چهارم پژوهش مبتنی بر اینکه آیا تفاوت معناداری در میانگین نمرات
تعهد سازمانی زنان و مردان وجود دارد .اطالعات حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در جدول ()1
1. Rego & Cunha
2. Alyssa & Bryant
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نشان می دهد که زنان و مردان در تعهد مداوم با یکدیگر تفاوت دارند ،بدین معنی که تعهد
مداوم کارکنان مرد بیشتر از زنان است .یافته حاضر با نتایج تحقیقات انجل وپری (،)3333
مارسدن )3330( 3مغایر است .مطالعه صورت گرفته بهوسیلهی حسینی و اشرفی ( )3133با
موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی نشان داد که جنسیت عامل تأثیرگذار بر تعهد
سازمانی است .نتایج این پژوهش نشان داد مردان متعهدتر از زنان هستند؛ این یافته با یافته
پژوهش حاضر همسویی دارد .سوکی )0533( 0در تحقیقات خود تفاوتی در میزان تعهد
سازمانی زنان و مردان مشاهده نکرد .مردان در این آزمون دریکی از ابعاد متعهدتر از زنان دیده
میشوند .به دلیل اینکه هزینههای ناشی از ترك کار و سازمان برای مردان بسیار بیشتر از زنان
است و بهنوعی زندگی مردان آمیخته باکارشان است.
با توجه به تأثیر مثبت معنویت در افزایش تعهد سازمانی در پژوهش حاضر میتوان با
افزایش یا آموزش معنویت ،کارکنان ،کارمندان و بهطور کل نیروی انسانی متعهدی را پرورش
داد ،نظر به اینکه افزایش تعهد در محیط کاری همواره با افزایش تولید و بهزیستی کارکنان
همراه است ،پس میتوان از معنویت سازمانی بهعنوان وسیلهای برای افزایش تعهد کارکنان
دانشگاه استفاده کرد و بهوسیله آنهم بهزیستی کارکان را تأمین نمود و هم انتظار ارائه خدمات
بهتری را از آنان داشت و بدین ترتیب سالمت جامعه را تضمین کرد.
هیچ تردیدی وجود ندارد که در محیط کار ،تغییرات بنیادی در حال شکل گیری است و
معنویت یکی از موضوعات اساسی خواهد بود .معنویت به طور مثبت بر عملکرد سازمانی تاثیر
میگذارد .افزایش خالقیت ،رضایت ،عملکرد تیم و تعهد سازمانی ،در سازمان هایی که تالش
میکنند بالندگی معنوی اعضای خود را ارتقا بخشند ،گزارش شده است .مجموعه الگوهای
فرهنگ سازمانی در افزایش آگاهی مدیران و دست اندرکاران سازمانی ،نقش مهمی را ایفا می
کند .الزم است مدیران سازمان ها به ویژه در کشورهای درحال توسعه ،با تلفیقی از الگوهای
1. Marsden
2. Suki
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فرهنگ سازمانی در راستای افزایش کارایی و اثربخشی سازمان حرکت کنند و با تطبیق این
الگوها اهداف استراتژیک را تحقق بخشند.
تأیید تأثیر معنویت در کار بر تعهد سازمانی ،می توان اذعان کرد که نگرش مدیران به
پدیده معنویت ،میتواند به بهبود تعهد سازمانی کارکنان کمک نموده ،در نتیجه بهبود در
عملکرد کلی سازمان از این طریق ،قابل انتظار است .بنابراین باید به بحث معنویت توجه جدی
داشته و برای بهبود آن تالش کرد .پایبندی به اصول و فلسفه اعتقادی باعث تعهد درکار
واشتغال ،وفاداری به عهد و پیمان وصیانت از آن برمیگردد .هنگامی که فرد به خدا اعتقاد دارد
وآن را در تمام مراحل کاری و محیط کار حاضر و ناظر میداند میزان تعهد سازمانیاش نیز
افزایش می یابد .دراین راستا باید آموزه های دینی ومعنویت بین کارکنان سازمان تقویت شود.
با توجه به یافتههای تحقیق برخی از مسائلی که در ارتقای معنویت در سازمان بسیار مؤثر
است و پیشنهاد میشود که دست اندر کاران به آن توجه ویژه داشته باشند ،عبارتند از:
 استفاده از انگیزانندههای مناسب مادی و معنوی در راستای ارتقای معنویت درافراد
سازمان ،که کمترین این انگیزانندهها ،تالش جهت تأمین حداقل نیازهای مادی کارکنان است.
 فعال سازی نیروهای توانمند ،مستعد و با ایمان در جهت نشر معارف و حفظ ارزشهای
دینی.
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