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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تببین معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه آن (کار معنی دار،حس همبستگی با
دیگران و همسویی با ارزشهای سازمانی) با دلبستگی شغلی کارکنان انجام گرفته است .تحقیق فوق یه لحاظ هدف
کاربردی ،از حیث جمعآوری دادها ،توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم تحقیقات در محدوه زمانی سال  2949است که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب
شدند.حجم نمونه  933نفر برآورد شد.در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه معویت میلیمن و همکاران
( )1339و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانگو( )2491استفاده شد.با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه ها روایی آن بصورت
صوری مورد تایید واقع شد.پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه که پرسشنامه معنویت  3/499و
پرسشنامه دلبستگی شغلی  3/993محاسبه گردید
نتایج تحقیق نشان داد،وضعیت معنویت و دلبستگی شغلی در میان جامعه مورد پژوهش در حد متوسط بوده است.در
ضمن با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده ( )30631و سطح معنی داری بدست آمده) (sig=0.000بین معنویت و
دلبستگی شغلی رابطه معناداری و مثبت وجود دارد .بنابراین یکی از راههای ارتقای دلبستگی شغلی کارکنان ،بهبود
شاخص های معنویت در محیط کار است.
واژههاي كليدي :معنویت در محیط کار،کارمعنی دار ،حس همبستگی با دیگران ،همسویی با ارزش های سازمان،
دلبستگی شغلی.
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 -1مقدمه
از دهه نود قرن بیستم ،نوعی یکپارچگی مجدد بین
زندگی بیرونی و درونی در حال شکل گیری بوده است.
یکی از حوزههای مهمی که آن یکپارچگی در آن مطرح
شده است،محیط کسب و کار سازمان هاست(نیل و
بایبرمن.)1339، 2مطالعات و پژوهش ها هم نشان می
دهند که ارائه پارادایم جدید برای کار در سازمان برای
کار و زندگی ضروری است.در سال  2413جنبش
جدیدی که معنویت را به عنوانن ویژگی کارکنان مطرح
می کند،ظهور کرد و در میان پارادایم های جدید،پارادایم
معنویت در محیط کار در دهه های اخیر شهرت قابل
توجهی پیدا کرد .به عقیده بسیاری از پژوهشگران،این
پارادایم جدید محیط کار،برگرفته از فیزیک کوانتوم،علوم
سایبرنتیک،نظریه آشوب،علوم شناختی ،مذاهب و آیین
های شرقی و غربی است و در واقع واکنشی به پارادایم
خشک و مکانیسمی مدرن است و آن را به عنوان یکی از
اصلی ترین روندها در قرن بیست و یکم قلمداد کرده
اند(فرهنگی و همکاران .)2999،این پارادایم به عنوان
تائیدی است بر این که کارکنان با چیزی بیش از جسم و
فکر خود وارد محیط کار می شوند و استعداد شخصی و
روح منحصر به فرد را با خود به همراه می
آورند(هونگ.)1334،1از طرفی دلبستگی شغلی عبارت
است از تصوری که شخص نسبت به کارش نشان می دهد
و جسم و روحش را وقف وظایفش می نماید و فرد به
شغلش به عنوان مهمترین بخش از زندگیش توجه می
کند و رضایت شغلی از انجام وظایفش ناشی می
شود.گرین و همکاران ( )2463دریافتند که کارکنان
دارای دلبستگی شغلی باال بیشتر به ماده های مرتبط به
عوامل درونی پاسخ می دهند در عین حال کارکنان که
ماده های مرتبط با عوامل بیرونی را انتخاب کردند
دلبستگی پایینی از شغلشان را نشان می دادند.دلبستگی
شغلی موجب بهبود عملکرد شغلی و موجب رضایت
مشتری،سودآوری و بهره وری می شود،برای یک کارمند
دلبستگی با کار قسمت الینفکی از شخصیتش خواهد
بود .در این مقاله با توجه به اهمیت هر دو موضوع در
سازمان به بررسی رابطه بین معنویت و دلبستگی شغلی
کارکنان پرداخته شده است.

رفتار افراد در کار ،موضوع اختصاصی روانشناسی
سازمانی بوده است .شواهد زیادی مبنی بر این امر وجود
دارد که افرادی که دارای نگرشهای منفی نسبت به
سازمان خود هستند ،کمتر خواهان این هستند که در
فعالیتهای سازمانی دخالت داشته باشند .نگرشهای افراد،
به ویژه نگرشهای شغلی آنها مثل دلبستگی شغلی از
تعیین کنندههای مهم رفتار افراد در سازمانها به شمار
میروند(.گرین و همکاران)2463،
از طرفی ،بخش آموزش عالی و دانشگاه به دلیل
ارتباط مستقیم با انسانها یکی از مهمترین حوزههای
توسعه پایدار در جوامع بشری به شمار میآید .تحقق این
امر نیازمند کارکنان سالم ،شاداب و باانگیزه است.
اثربخشی سازمان مستلزم داشتن کارکنان شایسته و
عالقمند به شغل است .میل آنان موجب افزایش کوشش
برای تحقق اهداف سازمانی میشود .تعهد سازمانی که از
پیامدهای تعلق خاطر کاری است بزرگترین منبع انسانی
دانشگاههاست که بر افزایش کیفیت خدمات تأثیر به-
سزایی دارد .عدم رضایت و عدم احساس تعلق و وفاداری
کارکنان به سازمان ،تأخیر ،غیبت (روانی -فیزیکی) و
ترك سازمان را به همراه دارد که عالوه بر هزینههای
متعدد در روحیه سایر کارکنان نیز تأثیر دارد .عملکرد
کارکنان واحد علوم و تحقیقات به عنوان جامع ترین واحد
دانشگاهی میتواند نقش قابل توجهی در عملکرد کلی
دانشگاه داشته باشد.
در ایجاد دلبستگی شغلی بین کارکنان ،عوامل فردی
و سازمانی متعددی دخیل هستند ،گرین 9و همکاران
( )2463دریافتند که کارکنان دارای دلبستگی شغلی باال
بیشتر به عوامل درونی پاسخ میدهند در عین حال
کارکنانی که مادههای مرتبط با عوامل بیرونی را انتخاب
کردند دلبستگی پایینی از شغلشان را نشان میدادند.
در مطالعات فعلی سازمان و مدیریت مدیران سازمان
درصدد توسعه سرمایه انسانی از درون سازمان هستند.
سازمان های کنونی در صورتی موفق خواهند بود که به
طور کامل به نیازهای زیستی ،اجتماعی،روانی و معنوی
کارکنان پاسخگو باشند.کندی )1331(9معتقد است که
ارضای نیازهای متعالی کارکنان را می توان در الگوی
معنویت جست وجوکرد.
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کارکنانی که معنویت را در محیط کار تجربه می
کنند نسبت به سازمان وفادارتر هستند و تعهد بیشتری
نسبت به انجام وظایف خود دارند(کینجرسی و همکاران،
)1336
از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران معنویت در سازمان
منبعی پایدار است که می توان به آن تعهد سازمانی
وفاداری در زمانهای پر طالطم و آشوب زده یاری رساند و
تناقض ما بین نظم و بی نظمی در سازمان را حل و فصل
کندو بدون طرد هر یک،آنان را به صورت مقتضی به کار
بندد،چرا که سازمانها برای فعالیت مستمردر عرصه های
مختلف،نیازمند رفت و آمد همیشگی بین دو حالت تغییر
و ثبات هستند(جرالد(2444،
معنویت در کار تجربه ای از ارتباط و اعتماد متقابل
در میان افرادی است که در یک فرآیند کاری مشارکت
می کنند که بوسیله خوش بینی و حسن نیت فردی
ایجاد می شود و منجر به ایجاد یک فرهنگ سازمانی
انگیزشی و افزایش عملکرد کلی می شود که در نهایت
تعالی سازمانی پایدار را به همراه دارد( .مارکوس )1339،
باتوجه به اینکه دو مقوله معنویت در محیط کار و
دلبستگی شغلی هر یک به تنهایی از جمله مفاهیمی
هستند که بر میزان کارایی کارکنان و بهره وری سازمانها
تاثیر می گذارند محقق با در نظر گرفتن ارتباط نظری
این دو مولفه،بر آن است تا وجود این رابطه را در کارکنان
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بررسی نموده و مورد
پژوهش قرار دهد.تا با انجام این تحقیق زمینه باال بردن
معنویت محیط کار کارکنان و به تبع آن افزایش
دلبستگی شغلی آنان را فراهم نماید .بنابراین مساله اصلی
این پژوهش با توجه به هدف اصلی این پژوهش عبارت از
اینکه معنویت چه رابطه ای با دلبستگی شغلی کارکان
دارد؟
در نهایت اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:
هدف كلی :بررسی رابطه معنویت با دلبستگی شغلی
کارکنان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران اهداف
ویژه:
 )2بررسی وضعیت معنویت در کارکنان واحد علوم و
تحقیقات تهران

 )1بررسی وضعیت دلبستگی شغلی کارکنان واحد علوم و
تحقیقات تهران
 )9بررسی رابطه بین معنویت و دلبستگی شغلی کارکنان
واحد علوم و تحقیقات
مجموع مطالعات موجود نشان میی دهید،درباره میذهب و
دین دو دیدگاه عمده وجود دارد،در دییدگاه نخسیت سیه
حالت متصور است:
 )2برخی معنویت و دین را یکی دانسیته و جیدایی آن را
غیر ممکن می دانند.
 )1برخی دیگر،معنویت را اعم از دین و قلمرو معنویت را
بیشتر از دین می پندارند.
 )9برخی دیگر،دین را اعم از معنویت و حوزه قلمرو آن را
گسترده تر می دانند.
در دیدگاه دوم ،بین معنویت و دین زابطه چنیدانی
وجییود نییدارد و جییدایی اییین دو مقولییه ممکیین گشییته
است.بنابراین در دیدگاه نخست فردی معنوی است کیه
دیندار نیز باشد و معنویت آن باید مبتنیی بیر دیین وی
نیز باشداما در دیدگاه دوم فرد می توانید معنیوی باشید
بدون اینکه دیندار باشد(احدی و همکاران.)2949،
اکثر تحقیقات نشان داده اند که معنوییت در طیول
سالهای اولیه به دیدگا هیای میذهبی گونیاگونی دسیت
یافته اند(کال و شریوستیو)1339،9
از اییین تحقیقییات اینگونییه بییه نظرمییی رسیید کییه
کارمندان راحتتر در مورد معنوییت نسیبت بیه دیین در
محییل کارشییان صییحبت مییی کننیید و اینطییور بییه نظییر
میرسد که معنویت معنی عمییق تیر و رویکیرد کامیل
تری برای آنها دارد در حالیکه مذهب آنها را مجبیور بیه
کنار آمدن با عقاید دینی خاصی می کنید و حماییت از
دیییدگاه هییای خییای مییذهبی ممکیین اسییت یکسییری
نارضیییایتیهایی بیییرای کارمنیییدان در بیییر داشیییته
باشد(گابریلز.)1339،6
میلیمین 1و همکارانش( )1339سه بعد از هفت بعدی
را که اسمش و دوچن ( )1333برای سنجش معنویت
در محیط کار مطرح کرده بودند انتخاب نمودند.این سه
بعد که متناظر با سه سطح فردی،گروهی و سازمانی
می باشدعبارتند از:
 کار با معنا در سطح فردی.
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 احساس همبستگی در سطح گروهی.
 همسویی با ارزش های سازمان در سطح
سازمانی.
شکل زیر این مفهوم سازی را نشان می
دهد.
میلیمن 9و همکارانش  )1339(،سه بعد از هفت
بعدی را که اسمش و دوچن ( )1333برای سنجش
معنویت در محیط کار مطرح کرده بودند انتخاب
نمودند.این سه بعد که متناظر با سه سطح
فردی،گروهی و سازمانی می باشدعبارتند از:
 کار با معنا در سطح فردی.
 احساس همبستگی در سطح گروهی.
 همسویی با ارزش های سازمان در سطح
سازمانی.
میلیمن 4و همکارانش( )1339سه بعد از هفت بعدی
را که اسمش و دوچن ( )1333برای سنجش
معنویت در محیط کار مطرح کرده بودند انتخاب
نمودند.این سه بعد که متناظر با سه سطح
فردی،گروهی و سازمانی می باشدعبارتند از:
 کار با معنا در سطح فردی.
 احساس همبستگی در سطح گروهی.
 همسویی با ارزش های سازمان در سطح
سازمانی.

کانونگو ( )2491دلبستگی شیغلی را بیه عنیوان ییک
توصیف از شغل فعلی فرد و تابعی از مقداری میدانید کیه
شییغل او میییتوانیید نیازهییای کنییونیاش را ارضییا کنیید.
دلبستگی شغلی به میزان درجیهای گفتیه مییشیود کیه
شخص از نظر روحی با کارش همانندسیازی مییکنید ییا
میزان اهمیتی که فرد برای کارش قائل اسیت .دلبسیتگی
شغلی بیه عنیوان نیرومنیدی رابطیه بیین کیار شیخص و
خودپنداره وی تعریف گردیده است .در صورتی میگوینید
شخص به شغلش دلبسته است که وی:
 )2فعاالنه در انجام آن مشارکت جوید.
 )1به عنوان عالقه محوری در زندگی با آن برخورد
نماید.
 )9عملکرد در آن را برای عزت نفس خویش مهم
تلقی کند.
 )9عملکرد آن را با خودپنداره خود یکسان بداند.
(ارشدی)2443 ،
دلبستگی شغلی این است که ،چطور مردم مییبیننید
شغلشان را به عنوان یک رابطه با محیط کیاری ،و چطیور
کییار و زندگیشییان بییا هییم درآمیختییه اسییت ،کسییانیکه
دلبستگی شغلی پایینی دارند ،احساس بیگیانگی از هیدف
میکنند .بیگانگی در سیازمان ییا احسیاس جداگانیه بیین
اینکه چطور کارکنیان مییبیننید خودشیان را بیه عنیوان
«زندگی» و آنچه در شغل انجام میدهند .بیگانگی در کار
و دلبستگی شغلی در شغل با یکدیگر همبسیته هسیتند (
موالیی و همکاران.)1321 ،

كار با معنا در سطح فردي


لذت بردن از كار



انرژي گرفتن از كار



احساس معنا و هدف در كار

حس اجتماعی بودن (در سطح گروهی)


احساس پيوند ،با همكاران



پشتيبانی كاركنان از هم



مقصود مشترک

تطابق با ارزش ها( در سطح سازمانی)


پيوند با اهداف سازمان



پيوند با ارزش هاي سازمان



مالحظه سازمان نسبت به كاركنان

شكل شماره  .1مفهوم سازي معنويت در محيط كار در سه سطح فردي،گروهی،سازمانی(ميليمن و همكاران
،3002رحيم زاده )1231،
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النا سالموراگوبالتچر و همکاران ،)1326( 23در
پژوهشی که با هدف بررسی نقش مذهب و معنویت در
ارتقاء پزشکان سالمت طب اورژانس انجام دادند.از آنجا
که .فرسودگی شغلی در میان طب اورژانس ()EM
پزشکان بسیار شایع است و تاثیر قابل توجهی در کیفیت
حفظ مراقبت و نیروی کار است هدف از این مطالعه
تعیین اینکه آیا برای کاهش فرسودگی شغلی در میان
پزشکان طب اورژانس دین یا مذهب تاثیرگذارتر است.
مطالعه مبتنی بر نظرسنجی در میان یک نمونه تصادفی
از پزشکان از دانشگاه ماساچوست پزشکان اورژانس انجام
شد .فرسودگی شغلی با پرسشنامه فرسودگی شغلی
مازالك اندازه گیری شد .رفتارهای ناسازگارانه (سیگار
کشیدن ،نوشیدن ،و مصرف مواد) و قصور پزشکی گزارش
خود شد .اقدامات  R / Sشامل دینداری سازمان یافته،
وابستگی مذهبی ،فعالیت های فردی  ،R / Sو تعهد دینی
است .رگرسیون لجستیک به مدل نتایج مطالعه عنوان
یک تابع از پیش بینی  R / Sاستفاده شد.از  911پزشکان
طب اورژانس که دعوت شده  299 ،بررسی ()٪9101
تکمیل شده است .شیوع فرسودگی  11درصد بود .ارتباط
معنی داری بین شاخص فرسودگی شغلی و R / S
مشاهده شد .رفتارهای ناسازگارانه و سابقه قصور پزشکی
در پزشکانی که از معنویت باالتری در کار برخوردار بودند
کمتردیده شد.
22
پوپانیییگ پارناماسیییاری و امیییا آمالییییا ( )1329در
پژوهشی با هدف بررسی ارتبیاط دینیداری و معنوییت در
محیط کار باپیشگیری از تقلب انجام دادند .ابزار تجزییه و
تحلییل رگرسیییون ( )MRAبیا اسییتفاده از  93حسییابرس
کنترل توسعه مالی ( )BPKPبیه عنیوان جامعیه پیژوهش
استفاده شدند .نتایج نشیان میی دهید ایین اسیت کیه در
پیشگیری از تقلب تاثیر مثبت و معنی داری بین دینداری
و معنویت وجود دارد.و همچنین ثابت شیده معنوییت اثیر
مثبت و معناداری به عنیوان ییک متغییر در جلیوگیری از
تقلب در کارکنان دارد.
21
اس .ساکسینا و آر.ساکسینا (.)1329در پژوهشی با
عنوان بررسی تاثیر دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی بر
رفتار شهروندی سازمانی دانشکده مدیریت ،در دانشگاه
 Gwalior ،JIWAJIهند انجام دادند.هدف از این پژوهش

پیدا کردن رابطه بین دلبستگی شغلی ،تعهد سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی بود و این مطالعه بر روی 293
نفر از کارکنان انجام شدکه با پرسشنامه ای که در آن
دخالت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان متغیر مستقل و
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر
گرفته شده بودند ،انجام شده است .رگرسیون چندگانه با
کمک نرم افزار  SPSSاستفاده شد .نتیجه نشان داد که
تاثیر قابل توجهی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
وجود دارد ،و دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی تاثیر بسیار
زیادی بررفتار شهروندی سازمانی دارد.
میاثه سلطانی و همکاران ( )1326پژوهشی بیا هیدف
اصلی بررسی رابطه ساده و چندگانیه متغیرهیای فیردی و
سازمانی با دلبستگی شغلی در پرستاران ،بیوده اسیت.این
تحقیق از نوع مطالعات همبستگی است که بیرای اجیرای
آن از بین پرستاران شیاغل در بیمارسیتانهیای آموزشیی
شهر اهواز در سال  ،2949با اسیتفاده از فرمیول کیوکران
 929نفر ( 194پرستار زن و  69پرستار مرد) بیه شییوهی
نمونییهگیییری تصییادفی طبقییهبنییدی شییده بییه روش
سیستماتیک ،انتخاب شدند و با اسیتفاده از پرسشینامهی
عییدالت سییازمانی نیهییوف و مییورمن( ،)2449پرسشیینامه
شخصییییتی ( )2441چنیییدعاملی نئیییو ( )NEO-PI-Rو
پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کیلپاترییک()2499
مورد ارزیابی قرار گرفتند .پایایی پرسشنامهها بیا اسیتفاده
از روش آلفای کرونباخ در محیدودهی  3/61تیا  3/92بیه
دست آمید .دادههیا بیا تحلییل رگرسییون خطیی و روش
تحلیل مسیر با استفاده از نرمافیزار  SPSS-19و AMOS-
 20مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .یافتهها نشیان
دادند که ابعاد عیدالت سیازمانی ،بیرونگراییی و وظیفیه-
شناسی قادر به پیشبینی تغییرات مربیوط بیه دلبسیتگی
شغلی آزمودنیها میباشند .از بین ابعاد عیدالت سیازمانی
تنها عدالت رویهای قادر به پیشبینی برونگراییی و ابعیاد
عدالت توزیعی و عدالت رویهای قادر به پیشبینی وظیفه-
شناسی پرستاران بود .همچنیین یافتیههیا نشیان داد کیه
میییتییوان  91درصیید واریییانس متغیییر دلبسییتگی شییغلی
آزمودنیها را از طریق ویژگیهیای فیردی بیرونگراییی و
وظیفهشناسی و ابعاد عدالت سازمانی تبیین کرد.با نتیجیه
گیری این پژوهش به مدیران پرستاری پیشنهاد می شیود
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که با فراهم نمودن عدالت سازمانی و همچنین توجیه بیه
ویژگیهای فردی برونگرایی و وظیفهشناسیی موجبیات
افزایش دلبستگی شغلی پرسیتاران و بیه تبیع آن بهبیود
عملکرد شغلی آنان و رضایت بیماران را فراهم آورند.
سمیرا رازی و همکاران()1329پژوهشی با هدف
بررسی رابطه معنویت در کار و سالمت سازمانی با
کارآفرینی سازمانی انجام گرفت .این تحقیق به صورت
توصیفی همبستگی و با استفاده از فن پیمایش انجام
شده است.جامعه آماری پژوهش  2993نفر از کارکنان
دانشگاه تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری
تصادفی ساده تعداد  193نفر انتخاب شدند.ابزار جمع
آوری داده ها پرسشنامه الکترونیکی بود شامل چهار
بخش ( به صورت  9درجه ای خیلی کم تا خیلی زیاد)
برای سنجش سالمت پرسشنامه  92سوالی مایلز با هشت
مولفه (روحیه ،نوآوری ،مشارکت در تصمیم گیری،تعهد و
استقالل ،مسیر هدف ،رهبری ،یگانگی و توسعه و
کارایی)برای سنجش معنویت در کار از پرسشنامه 21
سوالی و برای سازمانی از پرسشنامه  93سوالی دیگری که
در شرایط ایران تطبیق داده شده است استفاده گردید.
که برای ارزیابی روایی آن از نظرات اعضای هیات علمی
دانشگاه تهران و برای ارزیابی پایایی آن از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل اطالعات از
آمارهای توصیفی و استباطی با از نرم افزار Spsswin18
(تحلیل همبستگی جزیی و رگرسیون) استفاده شده
است .نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که  3/19عوامل
موثر بر کارآفرینی سازمانی به ترتیب توسط معنویت در
کار،توسعه و کارایی،مشارکت در تصمیم گیری و نوآوری
تبیین می شود و همچنین این سه زمینه دارای رابطه
متقابل هستند،بنابراین توجه به این زمینه ها می تواند در
بهبود کارآفرینی سازمانی موثر باشد.
سیدخدیجه معافی مدنی و همکاران( )1329پژوهشی
با هدف تحلیل معنویت حرفه ای،به عنوان یک بعد
اخالقی ،بر پایه مولفه های معنویت سازمانی انچام گرفت.
پژوهش مذبور توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه
آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان
مازندران بوده و نمونه تحقیق  119نفر تعیین شد که به
وسیله نمونه گیری خوشه ای از جامعه مورد نظر انتخاب

شدندوابزار گردآوری دادها پرسشنامه گرایش به معنویت
می باشد.برای تحلیل یافته ها از تحلیل عاملی اکتشافی و
نمونه ای استفاده گردید.نتایج پژوهش
آزمون  tتک
حاکی از وجود هشت مولفه اصلی معنویت به نام
های،اعتقاد به ماوراءطبیعه،دقت و تعامل درکار به همراه
اعتماد به نفس ،همدلی و همسویی با ارزش ها همراه با
ادراك ماورای حسی،کار برای رضای خدا و اعتماد به
دیگران ،هدفمندی کار در جهت کمک به جامعه ،زندگی
اخروی و دوست داشتن دیگران در واحدهای دانشگاهی
مورد مطالعه بود.همچنین تحلیل یافته ها نشان داد که
میزان معنویت در محیط کار واحدهای دانشگاهی مورد
مطالعه باالتر از سطح متوسط می باشد.نتیجه گیری
تحقیق نشان می دهد که امروزه معنویت واقعیتی انکار
ناپذیر است که نه تنها نقش بسیار مهمی در زندگی
سازمانی افراد دارد بلکه تعیین کننده موفقیت و راه
دستیابی به بالندگی در سازمان محسوب می شود و
بایستی به آن توجه ویژه نشان داد و آن را تقویت نمود.
مریم مالیی و همکاران( )1321پژوهشی با هدف
بررسی رابطه معنویت در محیط کار(اشتیاق معنوی،
تجربه عرفانی و معنوی ،پیوند معنوی و احساس یگانگی)
انگیزه درونی و اشتیاق شغلی (نیرومندی ،فداکاری و
جذب) با عملکرد وظیفه انجام گردید.این پزوهش از نظر
نوع،توصیفی و از نظر روش یک پژوهش همبستگی است
و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان یک مرکز خدمات
درمانی در شهر اصفهان تشکیل داده اند که از میان آنان،
تعداد  133نفر بر اساس حجم آماری میچل و
جولی )1331(29در سطح اطمینان آماری  9درصد به
عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب
شدند .ابزارهای مورد استفاده در پژوهش ،پرسشنامه
معنویت کینجرسکی و اسکرایپ نک ( )1336که چهار
حوزه معنوی29تجربه – عرفانی و معنوی ،29پیوند
معنوی 26و احساس یگانگی 21را پوشش می دهد.
پرسشنامه انگیزه درونی آمابایل و همکاران (،)2449
پرسشنامه اشتیاق شغلی اتریخت ( )1331و پرسشنامه
عملکرد پاترسن(،)2469بوده است .تحلیل دادها با
استفاده روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام
به گام نشان داد که بین معنویت در محیط کار،انگیزه
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درونی و اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه رابطه مثبت و
معنادار وجود دادر.عالوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون
نشان داد که تجربه عرفانی و معنوی و پیوند معنوی از
مولفه های معنویت در محیط کار ،نیرومندی از مولفه
های اشتیاق شغلی و انگیزه درونی،پیش بینی کنندهای
معنادار ،عملکرد وظیفه هستند .بنابراین ،براساس نتایج

می توان چنین نتیجه گیری نمود که از طریقتقویت
معنویت در محیط کار ،اشتیاق شغلی و انگیزه درونی می
توان عملکرد وظیفه را در سازمان ها افزایش داد.
با توجه به ادبیات و پیشینه مطرح شده ،مدل مفهومی
پژوهش به شرح نمودار زیر می باشد:

معتادار بودن كار (درسطح فردي)
لذت بردن از كار
انرژي گرفتن از كار
احساس معنا و هدف در كار

احساس همبستگی (در سطح گروهی)

دلبستگی شغلی

احساس پيوند ،با همكاران

معنويت

پشتيبانی كاركنان از هم
مقصود مشترک

همسويی با ارزشهاي سازمانی (در سطح
سازمانی)
پيوند با اهداف سازمان
پيوند با ارزش هاي سازمان
مالحظه سازمان نسبت به كاركنان

شكل شماره  .3مدل مفهومی تحفيق(بر گرفته از پژوهش ميليمن و همكارانش ( )3002و كانونگو()1393

روش شناسی
این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از لحاظ کنترل
متغییرهاغیر آزمایشی می باشد و از نظر نحوه اجرا از آنجا که
رابطه بین دو متغییر معنویت و دلبستگی شغلی را مورد
مطالعه قرار داده هم توصیفی از نوع همبستگی می باشد.در
این پژوهش جهت اخذ نظرات و جمع آوری داده ها از
پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که عبارتند از:
پرسشنامه معنویت:پرسشنامه مربوط به معنویت در کار ،با
استفاده و اقتباس از پرسشنامه معنویت در محیط کار
میلیمن و همکارانش ( )1339طراحی شده است.
پرسشنامه سه بعد معنادار بودن کار ( 6گویه) ،احساس
همبستگی (1گویه) و همسویی با ارزشهای سازمان
(1گویه) را میسنجد.و پرسشنامه دلبستگی شغلی :این
پرسشنامه توسط میلیمن و همکارانش ( )1339و

کانونگو( )2491تهیه شده و شامل  23سوال است که گویه ها
با اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت می باشد.با توجه به اینکه
در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است
لذا روایی ابزار پژوهش بصورت صوری مورد تایید واقع شد.در
ادامه پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق نرم افزار  spssو محاسبه
آلفای کرونباخ به شرح جدول زیر محاسبه گردید.با توجه به
اینکه آلفای هر دو پرسشنامه از  301بیشتر شده است لذا می
توان گفت پرسشنامه ها از پایای قابل قبولی برخوردار است
جدول شماره  -1ميزان آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق
متغير

آلفاي كرونباخ

متغير

آلفاي كرونباخ

معنویت

3/499

دلبستگی شغلی

3/993
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جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش،کلیه کارکنان
غیرهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران در دانشکده های مختلف دانشگاه مذکور (مشتمل بر
نوزده دانشکده)در سال  2949-49معادل  996نفر بوده اند.
با در نظر گرفتن جامعه آماری و با استفاده از جدول
مورگان،حجم نمونه اولیه  169نفر،برآورد گردید که با احتمال
 13درصد عدم بازگشت برخی از پرسشنامه ها تعداد 929
پرسشنامه توزیع که در نهایت تعداد  933پرسشنامه به محقق
عودت داده شد.
يافته ها:
سوال اول) وضعيت معنويت و دلبستگی شغلی كاركنان
واحد علوم و تحقيقات چگونه است؟
جدول  -3خالصه نتايج آماري مربوط به متغيرهاي تحقيق
تعداد
جامعه
معنویت

ميانگين

300

2.5487

دلبستگی
شغلی
300
کارکنان

2.7678

انحراف
معيار

سطح
t

داري

-10.698 .73072

.73782

df

معنی

-5.450

299

299

30333
30333

سوال دوم) بين معنويت و دلبستگی شغلی كاركنان
واحد علوم و تحقيقات تهران چه رابطه اي وجود دارد؟
جدول شماره  -2ضرايب مسير ،آمارهي  tو ضريب
تعيين (متغير وابسته :دلبستگی شغلی كاركنان)
متغيرپيش ضريب مسير
بين

()

دلبستگی شغلی

3/61

آماره t

**1/41

ضريب تعيين
كل ( )
3/99

با توجه به ضریب مسیر  3/61و همچنین آماره  tبه
مقدار  1/41می توان گفت :در سطح اطمینان  44درصد
بین معنویت و دلبستگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و
معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش معنادار می
باشد و تایید می شود .مقدار ضریب تعیین چندگانه ( )
برابر  3/99شده است .این ضریب توانایی پیش بینی
متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند .بر
این اساس متغیر معنویت روی هم رفته توانسته است 99
درصد از تغییرات دلبستگی شغلی کارکنان را پیش بینی
کند.
سوال سوم) با چه مدلی می توان رابطه معنويت و
دلبستگی شغلی را تبيين كرد؟

نتایج حاصل از آزمون  tو سطح معنی داری محاسبه
شده نشان می دهد ،وضعیت متغیرهای معنویت و
دلبستگی شغلی در حد متوسط قرار دارد.

در این قسمت تحلیل عاملی تأییدی و نمودارهای
مسیر (وزن های استاندارد و معناداری ضرایب) مدل
مفهومی تحقیق آورده می شود.

شكل شماره  -2مدلسازي معادالت ساختاري مدل مفهومی تحقيق (تخمين استاندارد)
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شكل شماره  -4مدلسازي معادالت ساختاري مدل مفهومی تحقيق (معناداري ضرايب)

بحث و نتيجه گيري
بر اساس نتابج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد
که رابطه مثبت و معنا داری بین معنویت و دلبستگی
شغلی کارکنان در سازمان مورد مطالعه وجود دارد .این
بدین معنی است که تغییرات دلبستگی شغلی را می توان
با معنویت در محیط کار تبیین نمود یعنی متغییر
معنویت روی هم رفته توانسته  %99از تغییرات دلبستگی
شغلی کارکنان را پیش بینی نماید .بین معنویت و
دلبستگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنا داری وجود
دارد .نتایج آزمایش این فرضیه با تحقیقات ذیل همسو و
هم جهت می باشد.
 بین معنویت در محیط کار و پیشگیری از تقلب رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد(.پوپانگ پارناماساری و
همکاران )1329،
 معنویت در کار بر سالمت سازمانی و کارآفرینی
سازمانی تاثیر مثبت و معنا داری دارد(.رازی و
همکاران )1329،
 یکی از را ههای تاثیرگذاری در سازمان ارتقاء شاخص
های معنویت در محیط کار است(.میلیمن و همکاران،
-1339شهباز -1329 ،تاکاکی)1329 ،
 معنویت حرفه ای به عنوان ییک بعید اخالقیی نقیش
بسیار مهمی بر زندگسی سازمانی افراد دارد و تعییین
کننده موفقیت و راه دسنیابی به بالندگب در سیازمان
محسوب می شود (.معافی و همکاران)1329،

















سازمان هایی که به تشیویق معنوییت در محییط کیار
می پردازنید عملکیرد سیازمانی و سیود آوری خیود را
بهبود می بخشند (بهشتی فر و همکاران)1329 ،
معنویت در محیط کار راهکاری برای میدیریت جدیید
رهبران سازمانی می باشد(.بردبار وهمکاران)1329،
با گسترش معنویت در مییان کارکنیان ،سیازمان میی
تواند بر مشکل رفتار غیر مولید در محییط کیار غلبیه
کند (سلیمان و پاتی )1329،
درك کارکنان از معنویت محیط کار و هیوش معنیوی
اثر تعدیلی بر تعهد سازمانی دارد(.یزدانی )1321،
معنویت در محییط کیار بیا انگییزه درونیی و اشیتیاق
شییغلی رابطییه مثبییت و معنییا داری دارد(.مالیییی و
همکاران)1321،
ارزش های معنوی افراد در محیط کار منجر بیه رشید
اعتمیییاد بیییه نفس،بردباری،صیییداقت،تعهد،اعتماد و
خالقیت بیشتر کارکنان می شود این ارزش ها افراد را
بیییه مشیییارکت بیشیییتر در سیییازمان ترغییییب میییی
کند(.مارچک و همکاران)1334،
معنویت در محیط کار تاثیر بسیاری بر رضایت مندی
شغلی ،نیت ترك خدمت و خستگی روحیی کارکنیان
دارد(.هانگ )1334
کاربرد معنویت در محیط کار و نحوه بیه کیار گییری
آن برای افزایش درگیرشدن در کار ضروری است(.گل
وردی)2941،
معنویییت در کییار رضییایت شییغلی ،انگیزه،تعهیید و ...
افزایش می دهد(.کینجرسکی و همکاران)1339،
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بر اساس نتایج آزمون فرضیه های تحقییق میی تیوان
نتیجه گرفت کیه در سیطح اطمینیان  %44بیین معنیادار
بییودن کییار و دلبسییتگی شییغلی کارکنییان رابطییه مثبییت
ومعناداری وجیود دارد.و همچنیین میی تیوان گفیت کیه
معنادار بیودن کیار توانسیته  %94از تغیییرات دلبسیتگی
شغلی کارکنان را پیش بینی نمایید.بنابراین ایین فرضییه
پژوهش نیز معنیادار میی باشید و تائیید میی گردد.نتیایج
آزمایش این فرضیه با تحقیقات ذبل هم راستا وهم جهیت
می باشد.
29
 کار معنادار جنبه اساسی معنویت در کار،احساس
عمق و معنا و هدف داشتن در کار فردی است .که
این بعد باعث میشود هر فرد انگیزها و حقایق و
خواسته هایی که برای خود دارد در میان فعالیت
هایی که معنای وسیع تری به زندگی او و دیگران
میدهد قرا گیرد( .اسموش و دوچن 1333،رگو و
همکاران 1331 ،کینجرسکی و اسپرینگ 1336،
اسموش و دوچن 1333،شنگ و چن 1321،میلیمن
و همکاران 1339،احدی و همکاران )2949
 ویژگی های فردی و برون گرایی وظیفه شناسی
موجبات افزایش دلبستگی شغلی و و بهبود عملکرد
شغلی کارکنان می گردد( .میاثه سلطانی و همکاران،
)1326
 ارزش های معنوی افراد در محیط کارو معنا دار بودن
کار منجر به رشد اعتماد به نفس ،بردباری ،تعهد،
صداقت ،اعتماد و خالقیت بیشتر کارکنان می شود
.این ارزش ها افراد را به مشارکت بیشتر در سازمان
ترغیب می کند و باعث افزایش یهره وری در سازمان
می شود(.مارچک و همکاران.)1334،
بر اساس نتایج آزمون فرضییه هیای تحقییق میی تیوان
نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  %44بیین احسیاس
همبستگی و دلبستگی شغلی کارکنان رابطیه معنیادری
نییدارد.بنابراین مییی تییوان گفییت کییه متغییییر احسییاس
همبسییتگی سییهم معنییاداری در پیییش بینییی متغییییر
دلبسیییتگی شیییغلی در واحییید علیییوم و تحقیقیییات
ندارد..بنابراین این فرضییه معنیادار نمیی باشید و تائیید
نشد.نتیجه آزمایش این فرضیه با تحقیقات ذیل همسیو
و هم جهت نمی باشد.











احساس همبستگی یا حس اجتماعی بودن 24یک بعد
اساسی معنوییت در محییط کیار کیه نیوعی احسیاس
پیوستگی و ارتباط با دیگران است.این بعید در سیطح
گروهی رفتار انسان رخ می دهد .این بعد معنوبیت بیر
این باور است که افراد خود را پیوسته با دیگیران نیی
بینند و نوعی ارتباط میان هوییت درونیی هیر فیرد و
هویییت درونییی افییراد دیگییر وجییو دارد.اییین سییطح از
معنویییت شییامل ارتبییاط ذهنییی ،احساسییی و روحییی
کارکنان اسیت نظییر حماییت کیردن ،آزادی بییان و
توجه حقیقی می باشید .ابعیاد مختلیف معنوییت کیه
شامل (معنادار بودن کار،حس همبستگی و هم سویی
با ارزش های سازمانی قابلییت هیایی بیرای پیشیینه
سازی تهعد ،رضایت شغلی و انگیزش درونی کارکنیان
می باشد(.سپنتا و همکاران ، 1329اسموش و دوچین
، ،1333رگو و همکارا ،1331گیسیگل ،1329یزدانیی
)1321،
بین جوسازمانی و دلبستگی شغلی و اعتماد سیازمانی
رابطییه مثبییت و معنییا داری وجییود دارد و اعتمییاد بییه
همکار و مدیر و سازمان باهم رابطه مثبت و معیاداری
است و موجب افزایش دلبستگی شغلیی کارکنان میی
گردد.
فضا فرهنگ مناسب در محیط کارر ،احساس اتحیاد
در میان کارکنان ،یادگیری مستمر ،مشارکت کارکنان
در امییور رابطییه مثبییت و معنییاداری بییا معنویییت
دارد(.کینجرسکی و همکاران)1336،
بر اساس نتایج آزمون فرضیه های تحقییق میی تیوان
نتیجه گرفت در سطح اطمینان  %49بیین همسیویی
با ارزش های سیازمانی و دلبسیتگی شیغلی کارکنیان
رابطه مثبت و معنا داری اسیت .همچنیین میی تیوان
گفت متغییر همسیویی بیا ارزش هیاس سیازمانی 94
درصد از تغییرات دلبستگی شغلی کارکنیان را پییش
بینی می کند.بنابراین این فرضیه پژوهش معنادار می
باشد و تائید می شیود.نتایج آزمیایش ایین فرضییه بیا
تحقیقات ذیل هم راستا و هم جهت می باشد.
همسییویی بییا ارزشییهای سییازمانی.13سییومین جنبییه
معنویت در محیط کاری است که افراد به طیور قیوی
حس هماهنگی میان ارزش های شخصی ،مامورییت و
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هدف سازمان را تجربه می کنند.این سطح از معنویت
در محیط کار ،تعامالت کارکنان را با اهداف سیازمانی
بزرگتر در بر میگیرد(دنتون و میتروف)2444 ،
 ابعاد مختلف معنویت که شامل (معنیادار بیودن کیار،
حس همبستگی و هم سویی با ارزش هیای سیازمانی
قابلیت هایی برای پیشینه سازی تهعد ،رضایت شغلی
و انگیزش درونی کارکنان می باشد(.سپنتا و همکاران
، 1329اسموش و دوچن  ،1333تاکاکی ،1329رگو و
همکارا ،1331گیسگل .)1321
 هماهنگی با ارزش های سازمان به این فیر مربیوط
است که هدف شخص از خود غرد بزرگ تر است و بیا
دیگران یا جامعه تعامیل برقیرار میی کنید همیاهنگی
همچنین به معنای باور افیراد دربیاره ایین اسیت کیه
مدیران و کارکنیان در سیازمان ارزش هیای متفیاوتی
دارنیید و بییه رفییاه کارکنییان و جامعییه توجییه مییی
کنند(.اسییموش و دوچیین ،1333رگییو و همکییاران
،1331احدی و همکاران )2949
با توجه بیه نتیایج حاصیل از اجیرای ایین پیژوهش میی تیوان
پیشنهادهای کاربردی زیر را ارائه داد:
 )2با توجه بیه اهمییت معنوییت در محییط کار،میدیران
منابع انسانی و سیاستگذاران می توانند با اقیداماتی از
قبیل چرخش شغلی ،غنی سازی شغل ،توانمندسیازی
کارکنان و توجه بیه لیذت بخیش کیردن کیار ،ادراك
کارکنان از احساس معنا در کار را بهبود بخشند.
 )1ایجییاد جییو دوسییتانه و مملییو از صییمیمیت و حییس
یکپارچگی کیه بیه واسیطه معنوییت در مخییط کیار
بوجود می آید فضایی را به وجود می آورد کیه در آن
افراد حس سالمتی رضایت،عزت نفیس و کارآمیدی و
افراد با هم دارای خلق مثبیت و خشیرویی در محییط
کار را تجربه میکنند.
 )9تدارك دوره های کارآموزی کارکنان و آموزش ضیمن
خدمت ،استفاده ار الگیوی موفیق و سیرآمد ،بیازخورد
مثبت و ورزش در محل کیار و برنامیه هیای سیالمتی
،منافع حمایت از خانواده ،برنامه های جامع حمایت از
کارکنان و حتیی فعالیتهیای اجتمیاعی غییر رسیمی،
اردوهیای تفریحسیی بیرای ارتقیاء روحییه کارکنییان،
برگزاری کارگاهه هیای مختلیف معنیا درمیانی بیرای

افزایش سطح معنا در افکار  ،آموزش مسیتقیم و غییر
مستقیم با استفادهه از کتاب  ،بروشور ،تدریس ،فییلم
و .....اقداماتی هستند که مدیران دانشیگاه میی تواننید
در بهبود و افزایش دلبستگی کارکنان انجام دهند.
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Abstract
This study aims to investigate and explain spirituality in the workplace and its three
dimensions (meaningful work, sense of solidarity with others and alignment with organizational
values) have been conducted with job involvement. In terms of the above research purpose, in
terms of data collection, descriptive and co relational. The study employees of Islamic Azad
University, Science and Research, which is the time limit for the year 2016, were selected by
simple random sampling. A sample of 300 respondents of this study was to gather information
from questionnaires MILIMEN and others (2003) and job involvement questionnaire Congo
(1987) to spring up using standardized questionnaires its validity was confirmed as formal.
Cronbach alpha reliability also through a spirituality questionnaire 0.935 and 0.840 job
involvement questionnaire was calculated.
The results showed that the spiritual status and job involvement among the research
community has been moderate. In addition, according to the calculated correlation coefficient
(0.607) and achieved significance level (sig = 0.000) between spirituality and job involvement is
positive and significant relationship. So one of the ways to improve job involvement is
improvement of spirituality in the workplace.
Keywords:.
Keywords: spirituality in the workplace, meaningful work, sense of solidarity with others,
alignment with organizational values, job involvement

