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وامل طراحی مدلی جهت ارزیابی معنویت محیط کار و شناسایی ع
  علمی دانشگاه آزاد اسالمی هیأتاثرگذار برآن در بین اعضاي 

  ) 6 ي مورد کاوي منطقه(
 

  رحمن نورعلیزاده
  یداله مهرعلیزاده

  علی دالور
  ظهیر پور علی تقی

  چکیده
این تحقیق به منظور طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی معنویت محیط کار و شناسایی عوامل اثر 

نظـرات   بر اساس ادبیات تحقیق و. علمی دانشگاه آزاد انجام پذیرفت هیأتن در بین اعضاي گذار بر آ
 هیأتاعضاي  ي آماري این تحقیق کلیه ي جامعه. ها تنظیم شد سنجش شاخص ي ن پرسشنامهامتخصص

یـري  گ آماري با استفاده از روش نمونه ي از بین جامعه. باشند می دانشگاه آزاد اسالمی 6 ي علمی منطقه
در بـین آنـان   هـا   علمی انتخاب و پرسشنامه هیأتعضو  400 تصادفی طبقاتی و جدول مورگان تعداد

آزمـون مـدل معـادالت     حاصل از پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشـافی و هاي  داده. توزیع گردید
یت محـیط  نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که معنو. ساختاري مورد آزمون قرار گرفت

حاصـل از مـدل   هـاي   یافته. باشد میمیان فردي و ماورا فردي ، کار شامل سه شاخص بعد درون فردي
 گیـري تأییـد   فرضیات مربـوط بـه مـدل معـادالت انـدازه      ي دهد که کلیه نشان میگیري  معادالت اندازه

  .اند شده
 

                                                             
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دانشجوي دکتري مدیریت آموزشی و عضو هیأت علمی  

nooralizad6@yahoo.com  
   مسئول ي نویسنده( مران اهوازچاستاد دانشگاه شهید                (  y_mehralizadeh@yahoo.com  
  استاد دانشگاه عالمه طباطبایی  
  ي دانشگاه عالمه طباطبایی استاد بازنشسته  
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 .ماورا فردي ،فردي میان، بعد درون فردي، عوامل فردي، محیط کار معنویت: يکلیدهاي  واژه

  مقدمه
 ي کـه در توسـعه  اند  هاي اجتماعی مهمی تبدیل شده ها به سازمان در عصر حاضر دانشگاه

هـم در پیـدایش   هـا   هدانشـگا ، در واقـع  .کنند می ایفااي  جانبه و پایدار کشورها نقش عمده همه
ش اساسـی بـر   نقـ ، تحوالت گوناگون جامعه گویی به نیازهاي ناشی از تحوالت و هم در پاسخ

به عشق بـه نوعدوسـتی در    براي تحقق این رسالت عظیم، رهبران دانشگاهی باید .دعهده دارن
تدوین بینش و بصیرت سازمانی توجه کنند و بنیان مشارکت و احساس عضویت و ارتباطـات  

، و بـه احساسـات   علمـی و دانشـجویان را فـراهم آورنـد     هیـأت انسانی مثبت در بین اعضاي 
شان در جهت رشد و  بالقوههاي  کارگیري قابلیت همنظور به ب روان افراد و روح وذهن  عواطف،

 به پاسخ در نیز "معنویت محیط کار "خالق و منعطف پارادایم .پرورش خالقیت توجه کنند

 .)2005 ،1فراي(ظهور کرده است ها  فشار وها  نیاز همین

ار بیانگر رابطه بـین معنویـت   معنویت محیط ک ي کلی تحقیقات و مطالعات در زمینه بطور
تعهـد  ، محیط کار و عملکرد سازمانی و نتایج فردي نظیر کاهش غیبت، افزایش رضایت شغلی

 .باشـد  می و رفاه و سعادت فردي و بهبود عملکرد فردي و سازمانی مشارکت شغلی، سازمانی
تی و تحقیقاتی مطالعا ي معنویت محیط کار به عنوان یک حوزهلذا  .)1999 ،2میتروف و دنتون(

زیرا داراي ارتباط قوي با سعادت و سالمت  ؛برخوردار استاي  از اهمیت خاص و فوق العاده
  . باشد می سازمان و جامعه، وري انسان و بهره

 ي در زمینه کنون تحقیقات متعددي و تا باشد میمعنویت محیط کار یک مفهوم تازه و نو پا 
رغم همپوشانی باالیی که بـین ایـن    صورت گرفته و علیاین مفهوم گیري  سازي و اندازه مفهوم

دارد اما تاکنون تعریف جامعی از این مفهوم صورت نگرفتـه   وجودگیري  اندازه تعاریف و ابزار
 ي در زمینـه . ایـن مفهـوم طراحـی نمـود    گیري  تا بتوان بر مبناي آن یک ابزار جامع براي اندازه

وامل اثرگذار بـر آن نیـز تحقیقـات متعـددي تحـت      کارگیري معنویت محیط کار و ع هبهاي  هرا
معنویـت محـیط کـار،     ي کننده هاي سازمانی تسهیل گیژعنوان توصیف معنویت محیط کار، وی

                                                             
١-  Fry 
٢-  Mitroff & Denton 
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صورت گرفتـه   رویکردهاي تسهیل معنویت محیط کار و عوامل اثرگذار بر معنویت محیط کار
قیقـات هرکـدام در   اگرچـه ایـن تح   .)2003، 2ففـر  ،2009 1، هـیمن و کینـگ  مارکواس( است

اما تا کنون  ،اند هدتسهیل آن سهیم بوهاي  شناسایی عوامل اثرگذار بر معنویت محیط کار و شیوه
عوامل اثرگذار بر معنویت محیط کار بر مبناي ایـن تحقیقـات صـورت     ي مدل جامعی در زمینه

هـاي   لفـه ؤمهدف ایـن تحقیـق شناسـایی ابعـاد و      ،بنابراین با توجه به این خالء ؛نگرفته است
 و عوامل گوناگون اثرگذار بر آن با توجه بـه تحقیقـات پیشـین و    گوناگون معنویت محیط کار

   .باشد میدر این زمینه  طراحی یک مدل جامع
ز ئطراحی یک مدل جامع بر مبناي تحقیقات متعدد و انفـرادي پیشـین از چنـد جنبـه حـا     

گون مطرح شده در این تحقیقات کمک گوناهاي  هنخست اینکه به تلفیق دیدگا :باشد میاهمیت 
گونـاگون بیـانگر آن اسـت کـه هرکـدام از ایـن       هـاي   هاین دیـدگا  ي دوم اینکه مقایسه ؛کند می

هـاي   هبنـابراین تلفیـق ایـن دیـدگا     باشد میباشند که مکمل دیگري  داراي ابعادي میها  هدیدگا
و سـرانجام اینکـه    کنـد کمـک  مکمـل   تواند به شناسایی و چگونگی ارتباط ابعاد گوناگون می

ترکیب رویکردهاي گوناگون و عوامل اثرگذار بر معنویت محیط کار بـه مـا در طراحـی یـک     
   .کند متقابل بین این عوامل کمک می ي چگونگی رابطه و دیدگاه جامع

فقدان یک تعریف جامع و تلفیقـی   ي و شکاف تحقیقاتی در زمینه بنابراین با توجه به خأل
ار بـر آن  ذشـغلی و مـدیریتی اثرگـ   ، فـردي  گوناگون سازمانی، و عوامل ارمعنویت محیط ک از

مقیـاس ارزیـابی معنویـت    هـاي   لفهؤشود این است که ابعاد و م که در اینجا مطرح میاي  لهأمس
 در چه تعاملی با یکدیگر بـا  ثیر؟ وأوکدام عوامل و متغیرها؟ با چه میزان ت اند؟ محیط کار کدام

 یـک مـدل   ي هئتوان به ارا ل میئیافتن پاسخ این مسا ؟ باباشد می تباطمعنویت محیط کار در ار
ار بـر آن متناسـب بـا محـیط     ذو عوامل اثرگـ  جامع و تلفیقی براي ارزیابی معنویت محیط کار

 بـراي معنویـت محـیط    بستر مناسب سسات آموزش عالی کشورمان پرداخت وؤو مها  هدانشگا
کاري هاي  تشکیل تیم، توانمندسازي یادگیري سازمانی، ثر بر خالقیت وؤکه از عوامل م را، کار

  .فراهم آورد کاري است ي انگیزهو افزایش 
 

 تحقیق ي پیشینه
                                                             
١-  Marques, Dhiman, & King  
٢-  Pfeffer 
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  ج.االت زیر پاسخ داده شودؤدر بررسی سوابق تحقیق سعی شده است تا س

 معنویت چیست و چه ابعادي دارد؟) 1

  اند؟ کدام نظري با توجه به بررسی مبانی ثر بر معنویت محیط کارؤعوامل م) 2
بـه   ثیر هر یک از عوامل فوق و نشانگرهاي آنها در معنویت محیط کـار أسهم و میزان ت) 3

  ؟چه میزان است
 بـراى بسـیارى از  » عشـق «هایى است که مانند  از آن دست واژه» معنویت«رسد  نظر مىبه 

توصـیف   .نیسـت مردم از اهمیت زیادى برخوردار است؛ اما بیان معناى دقیق آن برایشان آسان 
مناسـب وجـود    مفهوم آن یا کلمات گنجد؛ گویى در بیان نمىها  همعنویت در قالب محدود واژ

بیان چنین مفـاهیم   هاى مناسب براى براى توصیف آن نارساست، یا حتى واژهها  هندارد، یا واژ
ونی تعاریف گوناگ نویسندگان از زوایاي مختلف به معنویت نگاه کرده و .بلندى موجود نیست

 تحـت  گروهى از پژوهشگران در دانشـگاه پپـردین   1980 ي اواسط دهه اند، براي آن ارائه داده
شـناختى، بررسـى    معنویت را از دیدگاهى انسـان گرایانـه و پدیـدار    سرپرستى پرفسور الکینز

شناسند گردآورى کردند و در نهایت تعریـف   مى» معنویت«را که مردم از  مفاهیمى انآن. کردند
دارد، » نفس حیات«به معنى » اسپیریتوس«التین  ي معنویت که ریشه در واژه: دادند ارائه زیر را

این شیوه حاصل آگاهى از بعدى فراتر اسـت و  . است) زندگى(بودن و تجربه کردن  یک شیوه
 طبیعت، زندگى و هر چیـز  هاى قابل تشخیص به خصوص در رابطه با خود، دیگران، ارزش با

   .)2000 ویلیام وست،( شود سته شود مشخص مىدیگرى که غایى دان
تالشی در جهت پرورش حساسیت «معنویت را به عنوان  ،تر تر و دقیق در یک تعریف نسبتاً جامع

کاوي در جهت آنچه  و  خدا، یا کند) نیروي برتر(نسبت به خویشتن، دیگران، موجودات غیرانسانی و 
 ،1هینلـز (اند  براي رسیدن به انسانیت کامل دانسته جویی و براي انسان شدن مورد نیاز است، و جست

1995(.  
 توجه آن مختلف به رویکردهاي معنویت از دقیق تعریفی ي ارائه جاي به محققان از برخی

 چند سوي از که کار محیط معنویت در مختلف رویکردهاي از متداول بندي دسته یک .اند کرده
  :از است عبارت است، شده ارائه محققان از گروه

  متافیزیکی /گرا درون رویکرد )1
                                                             
١-  Hinnells 
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  جدینی رویکرد )2

  اگزیستانسیالیستی رویکرد )3
  )2000 ،1بوز( معنویت مخالفان رویکرد )4
  

  دینی رویکرد )1
ـ  مذهب و دین یک از جزئی را معنویت رویکرد این  مثـال،  بـراي . دانـد  مـی  خصـوص  هب

 خالقیت در مشارکت را کار نهاآ. است) کار به دعوت( نوعی معنویت که دارند باور مسیحیان

 عقیده هستند، لوتر مارتین پیرو عقاید کهها  پروتستان ویژه هب. دانند می الهیاي  وظیفه و خداوند

 .اسـت  خداونـد  بـا  کردن مشـارکت  کار و است خلق حال در مداوم طور به خداوند که دارند
 را سـخت  کـار ها  بودایی. پارندس می خداوند به را نتیجه کرد و تالش باید دارند عقیدهها  هندو

 موجـب  نهایتـاً  و شـود  مـی  کـل  یـک  عنوان به فرد زندگی در سبب بهبود که دانند می ابزاري

 بـه  تربیش تعهد به را مسلمانان اسالمی معنویت. شود می و کار زندگی کمال و تمام سازي غنی

ـ . کند می تشویق ... و گذشت بخشش، مشارکت، مشورت، همکاري، سازمان، آیـین   دارانطرف
 سـایر  بـا  مقایسـه  هستند، در قائل زیادي ارزش تیمی کار و همکاري براي کنفوسیوس و تائو

  .است رویکرد برانگیزترین بحث احتماال دینی رویکرد رویکردها،
  

  متافیزیکی/ گرا درون رویکرد )2
 از رفرات و خیزد می بر فرد هر درون از که است درونی آگاهی نوعی معنویت نگاه، این در
 قوانین از فراتر معنویت رویکرد این در حقیقت در. است شده ریزي برنامه باورهاي وها  ارزش

 و رسـمی  امـور  از معنویت که کند می بیان )2000( گرابر، مثال براي. شود می مالحظه ادیان و
 و روحـانیون  از جـدا  و مراتـب،  سلسـله  بدون اي، امري غیرحرفه و کند می اجتناب تشریفاتی

 شـامل  اسـت،  انسان درون بر دیدگاه این تأکید اینکه با. )2002 ،2گیلوري( است مذهبی اکزمر

 معنویت رویکرد این در همچنین. باشد می نیز دیگران و با کارش با فرد درونی پیوند احساس

 معنویت دنتون و میتروف مثالً :باشد می دیگران و میان خود ارتباط و همبستگی احساس شامل

                                                             
١-  Boje  
٢-  Guillory 
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   دانند می جهان کل با و دیگران خودش، با فرد یک کامل پیوند ي درباره عمیق حساسنوعی ا را
  

 کـه  ادیـان  برعکس دارند عقیده گرایانه، درون معنویت به معتقد افراد )1999، میتروف و دنتون(

 درون پادشاهی قلمرو کشف و انسان درون به گرا درون معنویت انسان دارند؛ بیرون به نگاهی

 درون زنـده در  غیـر  و زنـده  موجودات تمام که است این بر باور رویکرد، این در .دارد توجه

 واقـع بـرعکس   در. کننـد  درك را آن باید که هستند بخش هستی و مقدس نیرویی داراي خود

 و دستورات عقاید اصول، از سیستمی نیز و مشخص خداشناسی ي فلسفه یک داراي که ادیان

 باید هر جایی در کس هر که دارد عقیده گرا درون معنویت .است یکسان همه براي که هستند

 نیـز  کـار  محیط در .بیابد خود درونی مقدس نیروي با شدن یکی براي را خود شخصی مسیر

 و شود شناخته به رسمیت باید افراد معنوي تنوع که دارند عقیده گرا درون رویکرد به معتقدان
 بپردازنـد  نیـز  خـود  امور معنـوي  به بقیه به زدن یبآس بدون که بیابند راهی باید افراد واقع در
  .)2009، 1و همکاران مارکواس(
  

   اگزیستانسیالیستی رویکرد )3
 از باشـد، برخـی   مـی  کـاري  محـیط  و کـار  در معنـا  یـافتن  اصـلی  هدف رویکرد این در

  :از تستعبار شود، می مطرح رویکرد این در اگزیستانسیالیستی که هاي پرسش
  دهم؟ می انجام را کاري من چرا
  چیست؟ من کار مفهوم و معنا
  برد؟ خواهد کجا به مرا کار این

  چیست؟ سازمان در من وجود دلیل
 مهـم  بسـیار هـا   آن به دادن پاسخ و شوند می مطرح افراد براي کار محیط درها  پرسش این

 . است
  

  معنویت مخالفان رویکرد )4
 گفتـه  و دارد وجـود  منفـی  کامالً هینگا دین ویژهه ب و معنویت به نسبت رویکرد این در

 آن طریـق  از تـا  هسـتند  رهبـران  و مدیران دست در ابزاري دو هر دین و معنویت شود که می
                                                             
١-  Marques et al 
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   بوز،( دارند اي عقیده چنین شکاك هاي مدرن پست. نمایند استثمار را خود یا زیردستان پیروان
  

2000(.  
شـده اسـت کـه     مر موجـب این اوصاف معنویت داراي ماهیتی شخصی است و همین ا با
هـا، معنویـت را برخاسـته از درون     بعضـی . در مورد آن به وجـود آیـد  اي  چندگانههاي  هدیدگا
جریـان   گویند معنویت چیزي فراتر از قواعد مذهبی است و مربـوط بـه   می دانند و می ها انسان

گیرد  می مذهب افراد در وجود آنها شکل بخشی و خودیابی درونی است که بدون توجه به معنا
 میـان  اگر چه در این دیدگاه به طور قطع صحبت از قدرتی بـه  .)معنویت دیدگاه درونی بودن(

حال ایـن دیـدگاه شـامل احسـاس      گیرد، ولی در عین آید که از درون هر فرد سرچشمه می می
دیـدگاه،   اي که حتی طرفداران ایـن  شود؛ به گونه می دیگران نیز مرتبط بودن فرد با کار خود و

خود، دیگـران و کـل جهـان نیـز      عنویت را به صورت احساس اصلی فرد در ارتباط با درونم
 ي بررسـی کلیـه   بـا ) 2006 ( 2و مـاترلی  فـراي  ).2003 ،1کریشناکومار و نک( اند تعریف کرده

آنان یک چارچوب مفهـومی بـراي معنویـت کـه یـک      هاي  لفهؤتعاریف معنویت و استخراج م
ایـن   .باشد ارائه نمـود  ابعاد وجودي انسان می ي کلیه ي برگیرندهباشد و در  چارچوب جامع می

بعـد  ) 3، 4بعـد درون فـردي  ) 2 ،)احساس معنویـت ( 3معنا و هدف زندگی )1: ابعاد عبارتند از
  .6بعد ماورا فردي) 4، 5میان فردي
صمیمانه و فردي با یـک  ، مقدس ي رابطه ي برگیرنده این بعد در :هدف در زندگی معنا و

در تمامی تعاریف ارائه  بخشد وتقریباً باشد که به زندگی ما معنا و هدف می ماورایی میقدرت 
   .معنویت به آن اشاره شده است ي شده

باشـد   احساسات و افکار درونی فرد می ها، ارزش ي این بعد در برگیرنده: بعد درون فردي
ارتبـاط بـا خویشـتن     باشـد و شـامل خودکـاوي و    ي درون هر فرد میهانیاز ي دهنده و تشکیل

و در یک فرایند عرفانی با یک هدف  ،را داراي احساس قدرت خود در این حوزه فرد. باشد می
 .)شناسی روان ي حوزه(داند  معین می

                                                             
١-  Krishnakumar & Neck 
٢-  Fry & Matherly 
٣-  purpose and meaning in life 
٤-  interpersonal dimension 
٥-  intrapersonal dimension 
٦-  super personal dimension 
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   باشد سازمان می گروه و، همکاران این بعد بیانگر روابط متقابل با دیگران، :بعد میان فردي
  

 .)شناسی جامعه ي حوزه(

با یک قـدرت مـاورایی، مقـدس و غـایی      ارتباط ي این بعد در برگیرنده :يبعد ماورا فرد
  ).فلسفه و خداشناسی ي حوزه( باشد می

نظران داراي تعاریف گونـاگون و ابعـاد و    بطور کلی معنویت محیط کار از دیدگاه صاحب
  . در جدول زیر آمده است هاکه بعضی از آن باشد میگوناگون هاي  لفهؤم

  
 ي معنویت محیط کار از دیدگاه نظریه پردازانها لفهؤابعاد م

  هاي معنویت لفهؤابعاد م  ارائه دهنده
  کار با معنا وهدفمند، زندگی درونی و همبستگی و عضویت  2000آشموس و راچون 

هاي  همبستگی و عضویت، همسویی با ارزش کار با معنا و هدفمند،  2003 و همکاران میلی مان
  سازمانی

  رشد و پرورش فردي بروز خود تمام عیار در کار، ارتباط با ماورا،  2003 1آشفورت و پرات

احساس  کار با معنا و هدفمند،، تعامل فرد با کار، تلفیق معنویت و کار  2004 2شیپ
  تعالی در کار، رشد و پرورش فردي

  
  سازي معنویت در محیط کار مفهوم

معنویـت   ي ه شـده در زمینـه  ئاتعاریف ار ،سازي معنویت محیط کار بطور کلی براي مفهوم
 .شـدند اسـتخراج   تري بودند هایی که داراي زیربناي پژوهشی قوي لفهؤو م ،بررسی محیط کار

معنویـت محـیط کـار نشـان داد کـه ایـن       هاي  لفهؤنتایج حاصل از تحلیل تطبیقی تعاریف و م
 ي در برگیرنـده  میان فردي و ماورا فردي که، در سه بعد درون فردي عمدتاًها  هلفؤتعاریف و م

بعـد دوم  ، شناسی روان ي بعد اول مربوط به حوزه. گیرند باشند جاي می ابعاد وجودي انسان می
  .باشد میخداشناسی و فلسفه  ي جامعه شناسی و بعد سوم مربوط به حوزه ي مربوط به حوزه

ی فرد ها و استعدادهاي درون ها، پتانسیل که شامل معنا و هدف و توانایی: بعد درون فردي
معنویت محیط کـار کـه    ي دهنده اصلی تشکیل ي هسته باشد کار با معنا و هدفمند در کارش می

                                                             
١-  Ashforth & partt 
٢-  sheep 
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 ،1آشـموس و داچـون   ،)1999( میتـروف و دنتـون  . در تمام تعاریف به آن اشـاره شـده اسـت   
محـیط کـار    شادابی و نشاط در و ي و روحیه گرفتن از کارژشامل انر) 2004( شیپ ،)2000(

 ؛2003،ففـر (مفاهیمی نظیر خـود شـکوفایی در کـار     ي عد همچنین در برگیرندهاین ب. باشد می
توانمنـدي   ي رشـد وتوسـعه   ،)2003، آشـفورث و پـرات   و a2003 ، 2جیاکالون و جورکویکز

فردي در محـیط  هاي  هاو پتانسیل کارگیري تمام توانایی هب و) 2003، کریشناکومار و نک(کاري 
 .باشد کار می

  
  معنویت محیط کاراي ه لفهؤابعاد و م

  
  
  

سـازمان و  ، که شامل روابط میان فردي نظیر ارتباط با دوستان، همکـاران : بعد میان فردي
شـموس  آ(ارتباط و تعامل ، متغیرهایی نظیر عضویت ي برگیرنده و در باشد هاي کاري می گروه

هاي سـازمانی   همسویی با ارزش ،)2003 ،3سنوفرگو  زاپلسکی، میلی مان و 2000 ،و داچون
 باشـد  و پیوند اهداف سازمانی مـی  )2003، و همکاران میلی مان و 2000 ،آشموس و داچون(
  .)2000 ،آشموس و داچون(

احساس تعالی و تقدس در  خدا،، نیروي برتر، ماورا که شامل ارتباط با :بعد ماوراي فردي
حیات باطنی در کار و تلفیق  متغیرهایی نظیر ارتباط معنوي ي برگیرنده این بعد در .باشد کار می

                                                             
١-  Ashmos & Duchon 
٢-  Giacalone & Jurkiewicz 
٣-  Milliman, Czaplewski, & Ferguson 

 

  معنویت محیط کار

همبستگی و   بعد میان فردي
  عضویت

  

همسویی با 
هاي  ارزش

  سازمان
  

روابط 
اجتماعی مثبت 

 با همکار

 تقدس در کار، اخالق کاري

کار با معنا و   بعد درون فردي
  هدفمند

  

وفایی خودشک
  در کار و

  

رشد و 
پرورش فردي 

  در کار
 )خداشناسی و فلسفه وزهح( بعد ماورا فردي
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و ارتباط با ماورا و قدرت و نیرویی ) 2004 شیپ،و  2000آشموس و داچون، ( معنویت و کار
  .است )2003، و آشفورث و پرات 1999، 1دهلر و ولش ؛2004 شیپ،( بزرگتر ازخود

  عوامل اثرگذار بر معنویت محیط کار
مثبت بین معنویت محیط کـار و بهبـود عملکـرد     ي حقیقات بیانگر رابطهبطور کلی نتایج ت

 حال با توجه به نقـش مثبـت   .باشد میو تحقیقات گوناگون بیانگر این رابطه  باشد می سازمانی
دنبال شناسایی عوامل اثرگذار ه معنویت محیط کار در بهبود عملکرد سازمانی، در این تحقیق ب

بـر   یک الگو براي ارزیابی معنویت محیط کار و عوامل اثرگذار ي هئبر معنویت محیط کار و ارا
بدین منظور ابتدا باید با توجه به تحقیقات پیشین به شناسایی عوامل اثرگـذار بـر   . باشیم آن می

ـ  ه لذا ابتدا ب .معنویت محیط کار بپردازیم عوامـل   ي وهش در زمینـه ژطور اجمالی به چنـدین پ
اشاره و سپس بـه تشـریح رابطـه بـین مهمتـرین عوامـل کـه از         اثرگذار بر معنویت محیط کار

  .پردازیم می باشند می نظري و تجربی باالیی با معنویت محیط کار ي پشتوانه
وب بـراي پـرورش   چیک چـار  ي هئارا"نیز در تحقیق خود تحت عنوان ) 2006( 2گیلبرت

دیـدگاه سیسـتمی بـه     عوامل اثرگذار بر معنویت محیط کار را با توجه بـه "معنویت محیط کار
شـرح ذیـل   ه بندي و ب فرهنگ سازمانی، سبک رهبري و عوامل فردي تقسیم، عوامل ساختاري

فرهنـگ  ، عدالت سـازمانی ، سیستم انگیزش درونی، ساختار سازمانی ارگانیک: نماید معرفی می
  .)2006، برتلگی(شهروندي سازمانی هاي  رهبري خدمتگزار و رفتار، دوستی نوع

تـن از مـدیران ارشـد سـازمانی      100نیز در مصاحبه بـا حـدود   ) 1999( نتونمیتروف و د
مهمترین عوامل اثرگذار بر معنویت محیط کار و شرایط الزم را براي پرورش معنویـت محـیط   

کـار جالـب و    کارکنـان، اي  رشـد حرفـه  ، طراحـی مناسـب شـغل    .کنند گونه بیان می بدین کار
  .و عدالت سازمانی فرهنگ خدمتگزاري، اران خوبداشتن همک اخالق کاري، برانگیز، چالش

ثر بر معنویت محـیط کـار را الگـوي رهبـري     ؤمهمترین عوامل م) 2006( 3فراي و ماترلی
  .دانند می دوستی و خیرخواهانه معنوي و فرهنگ نوع

                                                             
١-  Dehler & Welsh 
٢-  Gilbert 
٣-  fry & matherly 
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نیز در تحقیق خود مهمترین فاکتورهاي اثرگذار بر معنوبـت محـیط   ) 2008( 1بادرینارایانان
هـاي سـازمانی، جـو اخالقـی و زنـدگی       ارزش، سبک رهبـري  :کند گونه توصیف میکار را این

   .درونی
  صورت گرفتـه در خصـوص ارتبـاط بـین معنویـت محـیط کـار و عوامـل         هاي  فرا تحلیل

  

تأثیرگذار بر آن، بیانگر این واقعیت است که سه دسته از این عوامل مورد تأکید تحقیقات بـوده  
  :است که عبارتند از

 هاي فردي کارکنان  گیویژ  -
 هاي سازمانی ویژگی  -
  هاي رهبري ویژگی  -

تجربـی محکمـی    ي کـه بـا توجـه بـه نتـایج تحقیقـات پیشـین از پشـتوانه         هامهمترین آن
  .در جدول ذیل آمده است باشند می ثیرأبرخوردارند و داراي بیشترین ضریب ت

  

  مدل مفهومی تحقیق
  متغیرها  عوامل

  زندگی درونی ،دوستی نوع  عوامل فردي
  ساختار ارگانیک، حمایت سازمانی، متغیرهاي شغلی عدالت سازمانی،  عوامل سازمانی
  هاي معنوي فرهنگ مبتنی بر ارزش  فرهنگ سازمانی
  رهبري معنوي  سبک مدیریتی

  

 ابزاري تحلیلی است که به کمک آن متغیرهـاي اصـلی پـژوهش و    ،مدل مفهومی پژوهش
مـدل  . مدل مفهومی است علمی مبتنی برهاي  بیشتر پژوهش .ودش روابط میان آنها مشخص می

وتقریبـاً مبنـاي یـک پـژوهش      روابط میان آنان بسیار مؤثر است وها  سنجش متغیر مفهومی بر
 هـاي معنویت محـیط کـار داراي رویکرد   ي تحقیقات انجام شده در زمینه. شود علمی تلقی می

 سازي و اي که بعضی از تحقیقات به مفهوم گونهبه  ؛باشند هاي متعدد می گیري جهت گوناگون و
و  میلـی مـان  ؛ 2000، داچـون  وس ومآشـ ( انـد  گیري معنویت محیط کار پرداخته ابزاري اندازه

ي  هکنند تسهیل شناسایی عوامل اثرگذار و بعضی دیگر نیز بر و ،)2004، شیپ؛ 2003، همکاران

                                                             
١-  Badrinarayanan 
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در این تحقیق  .)2003، ففر ؛a2003 ، جور کویکز جیاکالون و(اند  معنویت محیط کار پرداخته
یک مدل جامع براي ارزیابی معنویت محیط  ي سعی شده با اقتباس از رویکردهاي فوق به ارائه

 سـازي و  بررسی تحقیقـات مربـوط بـه مفهـوم     لذا ابتدا با .آن بپردازیم عوامل اثرگذار بر کار و
ایی که داراي بـاالترین  ه مؤلفه بعاد وبه شناسایی ا ،گیري معنویت محیط کار طراحی ابزار اندازه

یک مدل براي ارزیابی معنویت محیط کار  پرداخته شد و بودندهاي فوق  همپوشانی با پژوهش
   عوامـل اثرگـذار بـر    ي زمینـه  گونـاگون در  يهـا  بررسی رویکـرد  بعد با ي در مرحله طراحی و

  

معنویت محیط کار بررسی  روابط میان این عوامل و این عوامل شناسایی و معنویت محیط کار
  .هاي پژوهش تدوین گردید فرضیه و

اثرگـذار   کننـده و  یـک دیـدگاه بـه شناسـایی عوامـل تسـهیل       رویکردهاي فوق هرکدام از
هاي  ابعاد و ویژگی محور بیشتر بر -به عنوان مثال رویکرد فرد .برمعنویت محیط کار پرداختند

ا مهمترین عامل اثرگذار بر پرورش معنویت معنوي فرد ر ي توسعه رشد و فردي توجه داشته و
تأکیـد   هـاي سـازمانی   فعالیت وها  ارزش رویکرد سازمان محور بیشتر بر .داند در محیط کار می

 هـاي سـازمانی و   معتقد است مهمترین عوامل اثرگذار بر معنویـت محـیط کـار ارزش    داشته و
رویکـرد   .باشـد  مـی هـاي مـدیریت منـابع انسـانی در جهـت پـرورش ارزش معنـوي         فعالیت
 تی را مهمتـرین عامـل در رشـد و   یهـاي مـدیر   سبک رفتار رهبري و محور نیز اعمال و رهبري

  .داند پرورش معنویت در محیط کار می
، رهبـري  هـاي فـرد،   باشد که متشکل از خـرده سیسـتم   از آنجا که سازمان یک سیستم می

اسـتفاده از رویکـرد سیسـتمی     فوق وهاي  بنابراین با تلفیق دیدگاه ،باشد سازمان می ساختار و
طراحی یک مـدل جـامع    معنویت محیط کار و توان به شناسایی عوامل گوناگون اثرگذار بر می

سیستمی ارزیابی معنویت محیط کار و عوامل اثرگذار بر آن بـا   بنابراین مدل جامع و .پرداخت
  . باشد به شکل ذیل می تحقیقات پیشین توجه به مبانی نظري و

  

  مفهومی معنویت محیط کار و عوامل اثرگذار بر آنمدل 
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افـزار لیـزرل در قالـب دو     متناسب با نـرم ، مدل مفهومی تحقیق ي دهنده تشکیلهاي  فرضیه

کنـد کـه    مـی  مشـخص گیـري   مدل معادالت انـدازه ( گیري فرضیات مدل معادالت اندازهدسته 
اعتبار آنـان بـه    مربوط مورد سنجش قرار گرفته،هاي  س شاخصچگونه متغیرهاي پنهان بر اسا

مـدل معـادالت سـاختاري روابـط میـان      ( مدل معادالت ساختاري تافرضیو ) چه میزان است
بـه  ) کشـد  مـی  متغیرهاي پنهان را تعیین کرده، آثار و روابط علی میان این متغیرها را به تصویر

   .باشد می شرح ذیل
  

  گیري دازهفرضیات مدل معادالت ان
  .سنجد می فردي مفهوم معنویت محیط کار را بعد ماورا  -1
 .سنجد می بعد درون فردي مفهوم معنویت محیط کار را  -2

 .سنجد می بعد میان فردي مفهوم معنویت محیط کار را  -3

 .سنجد می شاخص عدالت سازمانی مفهوم عوامل سازمانی را  -4

 .سنجد می سازمانی را شاخص حمایت سازمانی مفهوم عوامل  -5

 .سنجد می شاخص ساختار ارگانیک مفهوم عوامل سازمانی را  -6

 .سنجد می شاخص متغیرهاي شغلی مفهوم عوامل سازمانی را  -7

 .سنجد می شاخص زندگی درونی مفهوم عوامل فردي را  -8

 .سنجد می دوستی مفهوم عوامل فردي را شاخص نوع  -9

همکاري و : فرهنگ مبتنی بر ارزشهاي معنوي
مشارکت، احترام، عطوفت، مهربانی، روابط 

 صمیمانه واحترام به حقوق دیگران

 عوامل سازمانی

 نوعدوستی
 

  

 زندگی درونی

ساختار 
 ارگانیک

متغیرهاي 
 شغلی

یت حما
 سازمانی

عدالت 
 سازمانی

 عوامل اثر گذار بر معنویت محیط کار

ي 
فرد

ل 
وام

ع
انی

ازم
ریس

فف

 رهبري معنوي
 ایمان و امید

  بینش و بصیرت
 عشق به نوعدوستی

ابعاد و مولفه هاي معنویت محیط کار   

معنویت 
 محیط کار

بعد میان 
 فردي

بعد درون 
 فردي

 بعد ماورا فردي
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  فرضیات مدل معادالت ساختاري
 .ثرندؤعوامل فردي بطور مستقیم بر معنویت محیط کار م  -1

  .ثرندؤعوامل سازمانی بطور مستقیم بر معنویت محیط کار م  -2
 .ثراستؤهاي معنوي بطور مستقیم بر معنویت محیط کار م فرهنگ مبتنی بر ارزش  -3

 .ثرندؤهاي معنوي م ارزش عوامل فردي بطور مستقیم بر فرهنگ مبتنی بر  -4

 .ثرندؤهاي معنوي م عوامل سازمانی بطور مستقیم بر فرهنگ مبتنی بر ارزش  -5

 .ثراستؤهاي معنوي م بطور مستقیم بر فرهنگ مبتنی بر ارزش سبک رهبري معنوي  -6

ــور    -7 ــوي بط ــري معن ــبک رهب ــتقیم س ــت    مس ــذار اس ــازمانی اثرگ ــل س ــر عوام   .ب
 

عوامـل سـازمانی و   ، مسـیر رهبـري معنـوي   (غیرمسـتقیم   سبک رهبري معنوي بطور  -8
  .معنویت محیط کار اثرگذار است بر) معنویت محیط کار

هاي معنوي بر  طریق فرهنگ مبتنی بر ارزش سبک رهبري معنوي بطور غیرمستقیم از  -9
 .ثراستؤمعنویت محیط کار م

  

  هدف تحقیق
  هدف اصلی

تحقیق طراحی مدلی جهت ارزیـابی   ي لهأساز انجام این پژوهش با توجه به م هدف اصلی
علمی دانشـگاه آزاد   هیأتو شناسایی عوامل اثرگذار بر آن در بین اعضاي  معنویت محیط کار

معنویت محیط کار و فراهم آوردن بستر مناسب براي رشد  سازي براي زمینه به منظور، اسالمی
  .باشد میو پرورش خالقیت 

  

  اهداف فرعی
یابی معنویت محیط کار، تعیین ساختار عاملی آن و بررسی روایـی  طراحی مقیاس ارز  -1

 .و پایایی آن



121  آن طراحی مدلی جهت ارزیابی معنویت محیط کار و شناسایی عوامل اثرگذار بر

هـاي   سـازمانی و سـبک  ، فـردي هـاي   هایی از متغیـر  لفهؤو مها  شناسایی و تبیین جنبه  -2
یـک چـارچوب بـا توجـه بـه مبـانی نظـري و         ي و ارائـه  ثر بر معنویت محیط کارؤمدیریتی م

 .تحقیقات پیشین
تعیـین   اصـلی تحقیـق و  هاي  یین روابط ساختاري و علی حاکم بر متغیرشناسایی و تب  -3

 .ثر بر معنویت محیط کارؤمهاي  ثیر هر یک از متغیرأسهم و میزان ت
  

  تحقیقشناسی  روش
  روش تحقیق

 ،نچه وجود دارد اسـت آدنبال کشف واقعیت موجود یا ه با عنایت به اینکه تحقیق حاضر ب
. هـاي تحقیـق توصـیفی اسـت     یـابی از مجموعـه روش   مینـه روش تحقیق از نوع پیمایشی و ز

  در  و واقعیـت موجـود   صورت که تحقیق حاضر در صدد ارزیـابی معنویـت محـیط کـار     بدین
  

مدل پیشنهادي که متکی بر تحقیقـات و نظریـات علمـی     به آماري مورد نظر با توجه ي جامعه
ثر بر معنویـت محـیط کـار بـا     ؤل مبین عوام ي اینکه رابطه ي به عالوه به واسطه. باشد می است

گـردد، روش تحقیـق همچنـین از نـوع      معنویت محیط کار بر اساس هدف تحقیق تحلیـل مـی  
  .)1385 ،دالور( استهمبستگی علی 

  

  گیري و روش نمونه جامعه
نخسـت متخصصـان مربـوط بـه      :باشـد  می ق حاضر شامل دو جامعهیآماري تحق ي جامعه

ت أاعضاي هی ي دوم کلیه، ضوع تحقیق داراي اطالعات باشندمو ي تحقیق که در زمینه ي حوزه
براي تعیین  .باشد می نفر 1680که تعداد آنان  آزاد اسالمی منطقههاي  هدانشگا علمی تمام وقت

بدین ترتیـب کـه   . هدفمند استفاده شده استگیري  اول از روش نمونه ي آماري جامعه ي نمونه
علمـی و  هـاي   کـاري و فعالیـت   ي بـر مبنـاي تجربـه   مدیریت هاي  هگرو هیأتاز بین اعضاي 

دوم  ي و جامعـه . صورت هدفمند شناسایی و انتخاب شدنده ن موضوعی باتحقیقاتی متخصص
دانشگاه آزاد اسالمی مشـتمل بـر    6 ي وقت منطقه وقت و نیمه ت علمی تمامأاعضاي هی ي کلیه

اي  چند مرحلـه اي  گیري خوشه استفاده از روش نمونه با در پژوهش حاضر .باشد نفر می 1680
   .نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید 400و فرمول زیرتعداد 
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  آوري اطالعات جمعابزار 
زنـدگی  (شامل  عوامل فردي، معنویت محیط کارهاي   پرسشنامه ازها  آوري داده براي جمع

متغیرهـاي  ، حمایـت سـازمانی  ، سازمانیعدالت ( ، عوامل سازمانی شامل )دوستی درونی و نوع
و رهبري معنوي استفاده شـده   هاي معنوي فرهنگ مبتنی بر ارزش، )ساختار ارگانیکاي،  وظیفه
  .است استخراج شده از ادبیات تحقیقها  االت این پرسشنامهؤس. است

  

  روایی و پایایی ابزار تحقیق
  اساس نظـر متخصصـان و خبرگـان     با استفاده از روش اعتبار محتوا برها  پرسشنامهروایی 

  

به ترتیب  که ،مدیریت تعیین و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرانباخ برآورد گردید
، 95/0عوامـل سـازمانی   ، 77/0عوامـل فـردي   ، 90/0معنویت محـیط کـار    ي پایایی پرسشنامه

   .گردید محاسبه 90/0و رهبري معنوي  89/0هاي معنوي  فرهنگ مبتنی بر ارزش
 

  ها روش تحلیل داده
مـورد تحلیـل قـرار     LISREL و SPSSافـزار   آوري شده با استفاده از نرم جمعهاي  داده

ـ هاي  جایگزین کردن داده االت منفی پرسشنامه،ؤکدگذاري مجدد س. ندفتگر  ي وسـیله ه افتاده ب
آزمون خطـی  ها،  دهآزمون نرمال بودن دا آلفاي کرانباخ، پرت،هاي  حذف داده ال،ؤآن س ي میانه

صورت  SPSSافزار  االت از طریق نرمؤزدن س دست آوردن میانگین با جمعه ب و بودن متغیرها
تحلیـل مسـیر و    ي،تأییـد هـاي تحلیـل عـاملی     از روشگیـري   آزمون مدل نیز با بهـره  .رفتگ

  .فتگر انجام LISRELرگرسیون چندگانه بطور همزمان از طریق نرم افزار 
  
  قتحقیهاي  یافته
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طراحی و اعتبار یابی مدل ارزیابی معنویت محیط کار با اسـتفاده از تحلیـل عـاملی     :الف
  اکتشافی

و مراحل زیر ها  با توجه به هدف تحقیق براي طراحی مدل ارزیابی معنویت محیط کار گام
  :انجام شد

  
 )لفه با توجه به مبانی نظريؤي مربوط به هر مها شناسایی آیتم(سازي  گویه :گام اول

، بعد درون فردي(معنویت محیط کار هاي  در گام اول با توجه به تعریف عملیاتی شاخص
گویـه شناسـایی و    40و بـا برسـی مبـانی نظـري تعـداد      ) فـردي  بعد میان فردي و بعد مـاورا 

  .اولیه طراحی شد ي پرسشنامه
  

 بررسی روایی با استفاده از نظر متخصصان: گام دوم

  سپس با . حی شده براي تعدادي از متخصصان ارسال گردیدطرا ي در گام بعدي پرسشنامه
  

یـک   ،هـا  حذف و اضافه کردن تعدادي از آیتم، استفاده از نظر متخصصان موضوعی و ویرایش
  .ده گردیداالی براي آزمون نهایی و تعیین ساختار عاملی آمؤس 34 ي پرسشنامه

  
  آزمون پایایی و تعیین ساختار عاملی پرسشنامه:گام سوم

نفر از  400در بین  اصالح شده ي پرسشنامه ،بعدي جهت تعیین ساختار عاملی ي مرحله در
دانشگاه آزاد اسـالمی توزیـع و بـا اسـتفاده از تحلیـل عـاملی        6 ي علمی منطقه هیأتاعضاي 

و ) 92/13184(نتـایج حاصـل از آزمـون کرویـت بارتلـت      . اکتشافی مورد آزمون قرار گرفـت 
   .توان از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کرد نشان داد که می) 72/0( الکین -مایر -کایزر

عامل استخراج و با یک چـرخش متعامـد و بـه     4سپس با استفاده از تحلیل عناصر اصلی 
   .روش واریماکس دوران داده شدند که نتایج آن در جدول زیر آمده است

  
  درصد واریانس تراکمی  درصد واریانس  مقدار ویژه  ها عامل
1  11/9  97/23  97/23  
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2  38/3  91/8  89/32  
3  81/2  40/7  30/40  
4  29/2  .06/4  35/46  

  
امـا از بـین عوامـل     ،استخراج و شناسایی شد 1باالتر از  ي عامل با ارزش ویژه 4اگر چه 

ه ب 4عامل اول منطبق با عوامل شناسایی شده با استفاده از مبانی نظري بودند و عامل  3مذکور 
ـ   یتمآ داشتن ي واسطه دار بـوده و از لحـاظ مفهـومی نیـز      یهایی که بر روي چندین عامـل معن

  .دار نبودند حدف گردید یمعن
  

  افزار لیزرل  با استفاده از نرمها  یافته ي هئارا
دهـد   ل ذیل آمده است نشان مـی وکه در جدگیري  حاصل از مدل معادالت اندازههاي  یافته
 ي معنـا کـه کلیـه    بـدین  ؛شده اند گیري تأیید ت اندازهفرضیات مربوط به مدل معادال ي که کلیه
  .سنجند می پنهان مربوط راهاي  دار متغیر یبطور معنها  شاخص

  گیري مدل معادالت اندازههاي  یافته

متغیرهاي   فرضیات
  آشکار

هاي  متغیر
  پنهان

برآوردهاي 
 tکمیت   استاندارد

فردي مفهوم معنویت محیط کار  بعد ماورا  -1
  جدسن می را

 ماورا بعد
  فردي

معنویت 
  31/15  71/0  محیط کار

بعد درون فردي مفهوم معنویت محیط کار   -2
 سنجد می را

بعد درون 
  فردي

معنویت 
  66/21  92/0  محیط کار

بعد میان فردي مفهوم معنویت محیط کار   -3
 سنجد می را

بعد میان 
  فردي

معنویت 
  85/15  73/0  محیط کار

فهوم عوامل شاخص عدالت سازمانی م  -4
  سنجد می سازمانی را

عدالت 
  سازمانی

عوامل 
  54/12  86/0  سازمانی

شاخص حمایت سازمانی مفهوم عوامل   -5
  سنجد می سازمانی را

حمایت 
  سازمانی

عوامل 
  66/11  78/0  سازمانی

شاخص ساختار ارگانیک مفهوم عوامل   -6
  سنجد می سازمانی را

ساختار 
  ارگانیک

عوامل 
  61/13  91/0  سازمانی

شاخص متغیرهاي شغلی مفهوم عوامل   -7
  سنجد می سازمانی را

هاي  متغیر
  شغلی

عوامل 
  88/9  61/0  سازمانی

شاخص زندگی درونی مفهوم عوامل فردي   -8
  سنجد می را

زندگی 
  26/14  75/0  عوامل فردي  درونی
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 دوستی مفهوم عوامل فردي را شاخص نوع  -9
  18/14  73/0  عوامل فردي  دوستی نوع  سنجد می

شاخص ایمان و امید مفهوم رهبري   - 10
رهبري   ایمان و امید  سنجد می معنوي را

  22/12  91/0  معنوي
شاخص بینش و بصیرت مفهوم رهبري   - 11

  سنجد می معنوي را
بینش و 
  بصیرت

رهبري 
  14/9  72/0  معنوي

دوستی مفهوم  شاخص عشق به نوع  - 12
  سنجد می رهبري معنوي را

عشق به 
  دوستی نوع

رهبري 
  75/10  84/0  معنوي

  
  مدل معادالت ساختاريهاي  یافته )2

 6 و 5 و 4هـاي   دهد فرضیه همانطور که نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاري نشان می
  .اند رد شده 8 و 7و فرضیات  تأیید 10 و 9 و

  :مدل نیز به شرح زیر است) structural equation( معادالت ساختاري
رهبـري  {+ } )74/0( رهبـري معنـوي  )/ + 52/0( جـو معنـوي   {+  )37/0( عوامل فردي

  .معنویت محیط کار= } )56/0( عوامل سازمانی) + 74/0( معنوي
  مدل معادالت ساختاريهاي  یافته

برآوردهاي   فرضیات
  آزمون ي نتیجه  کمیت  استاندارد

عوامل فردي بطور مستقیم بر معنویت محیط کار   -1
 ثرندؤم

  تأیید  56/7  37/0

عوامل سازمانی بطور مستقیم بر معنویت محیط کار   -2
  تأیید  18/10  56/0  ثرندؤم

هاي معنوي بطور مستقیم بر  فرهنگ مبتنی بر ارزش  -3
  تأیید  24/9  52/0  ثراستؤمعنویت محیط کار م

عوامل فردي بطور مستقیم بر فرهنگ مبتنی بر   -4
  رد  44/0  08/0  ثرندؤهاي معنوي م ارزش

ازمانی بطور مستقیم بر فرهنگ مبتنی بر عوامل س  -5
  رد  67/1  11/0  ثرندؤهاي معنوي م ارزش

بطور مستقیم بر فرهنگ مبتنی  سبک رهبري معنوي  -6
 ثراستؤهاي معنوي م بر ارزش

  تأیید  07/14  74/0

  تأیید  51/11  71/0بر عوامل سازمانی  سبک رهبري معنوي بطورمستقیم  -7
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  اثرگذار است
مسیر رهبري (معنوي بطور غیر مستقیم سبک رهبري   -8

) ها و معنویت محیط کار فرهنگ مبتنی بر ارزش، معنوي
  بر معنویت محیط کار اثرگذار است

  تأیید  92/4  38/0

مسیر رهبري (سبک رهبري معنوي بطور غیر مستقیم   -9
بر معنویت ) عوامل سازمانی و معنویت محیط کار، معنوي

  محیط کار اثرگذار است
  تأیید  61/5  39/0

  
، دهـد عوامـل فـردي    حاصل از مدل معادالت سـاختاري نشـان مـی   هاي  همانطور که یافته

عوامل سازمانی و جو معنوي بطور مستقیم و رهبري معنوي بطور غیرمستقیم بر معنویت محیط 
هـاي   فرهنگ مبتنی بـر ارزش  ،)13/0(که عوامل فردي به میزان اي  به گونه. کار اثرگذار هستند

تغییرات معنویت محیط کار را تبیین ) 31/0(و عوامل سازمانی به میزان ) 27/0(به میزان  معنوي
و  هـاي معنـوي   تغییرات فرهنگ مبتنـی بـر ارزش  ) 54/0( رهبري معنوي نیز به میزان. کنند می

  .کند تغیرات مربوط به عوامل سازمانی را تبیین می )50/0(
  اعتبار کلی مدل) 3

  . آزمون شده است نیکویی برازش ي چندگانههاي  فاده از معیاراعتبار کلی مدل با است
  

  کمیت  برازشهاي  شاخص  کمیت  برازشهاي  شاخص
X2  99  CFI  97/0  

GFI  98/0  NFI  96/0  
AGFI 93/  RMR  07/0  

  
  گیري نتیجهبحث و 
آشـکار در  هـاي   نشان داد که تمـامی متغیـر  گیري  حاصل از مدل معادالت اندازههاي  یافته
بیـانگر سـهم و    اسـتاندارد  يهـا  بـرآورد . ثرنـد ؤداري م یتغیر پنهان مربوطه بطور معنسنجش م

کـه در ذیـل آمـده     باشـد  میپنهان در سنجش متغیر آشکار مربوطه هاي  اهمیت هریک از متغیر
  :است
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مـاورا   -ج ،)73/0( میـان فـردي   -ب ،)92/0(درون فـردي   -الف: معنویت محیط کار) 1
  .)71/0(فردي 
-ج ،)86/0(عـدالت سـازمانی    -ب ،)91/0( ساختار ارگانیـک  -الف: ازمانیعوامل س )2

  .)61/0(شغلی هاي  متغیر -د ،)78/0(سازمانی  حمایت
  .)71/0(دوستی  نوع -ب ،)73/0(زندگی درونی  –الف: عوامل فردي) 3
بینش  -ج ،)84/0(دوستی  عشق به نوع -ب ،)91/0( ایمان و امید -الف: رهبري معنوي) 4

  .)72/0(ت و بصیر
دهـد روابـط بـین     مـی  نشـان گیـري   حاصل از مدل معادالت انـدازه هاي  همانطور که یافته

آشکار در سـنجش متغیـر   هاي  آشکار و پنهان قوي بوده که بیانگر آن است که متغیرهاي  متغیر
  .پنهان داراي قابلیت اطمینان و اعتبار درونی مناسب هستند

عوامـل فـردي و   ، دهد که عوامل سازمانی نشان می حاصل از معادالت ساختاريهاي  یافته
بـه  . بطور مستقیم بر معنویت محـیط کـار اثرگـذار هسـتند     هاي معنوي فرهنگ مبتنی بر ارزش

ـ  اي  گونه و فرهنـگ  ) 37/0(و عوامـل فـردي   ) 56/0(ثیر أکه عوامل سازمانی داراي بیشـترین ت
رهبر معنوي نیز . بعدي قرار دارنداي ه نیز به ترتیب در رتبه) 52/0(هاي معنوي  مبتنی بر ارزش

و ) 38/0(ثیر أهاي معنوي و با ضریب ت صورت غیر مستقیم از طریق فرهنگ مبتنی بر ارزش هب
 ي در برسی رابطه. باشد میبر معنویت محیط کار اثرگذار ) 39/0(ثیرأعوامل سازمانی با ضریب ت

هاي معنـوي نیـز    مبتنی بر ارزشعوامل فردي و رهبري معنوي با فرهنگ ، بین عوامل سازمانی
رهبـري معنـوي بـا     ي حاصل از مدل معادالت ساختاري بیانگر آن اسـت کـه رابطـه   هاي  یافته

بـین عوامـل فـردي و عوامـل      ي امـا رابطـه   ،دار بـوده  یهاي معنوي معن فرهنگ مبتنی بر ارزش
  .باشد میدار ن یسازمانی با معنویت محیط کار معن

عـدالت  ، سـاختار ارگانیـک  هـاي   ر معنویـت محـیط کـار متغیـر    ثیر عوامل سازمانی بأدر ت
شغلی هر کدام به ترتیـب داراي بیشـترین تـا کمتـرین     هاي  حمایت سازمانی و متغیر، سازمانی

ثیر مستقیم عوامل فردي بر معنویت محیط کـار نیـز متغیـر زنـدگی درونـی      أدر ت. سهم هستند
  .باشد میدوستی  بیشترین سهم و سپس نوع
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هـاي   هاي معنـوي نیـز شـاخص    مستقیم رهبري معنوي بر فرهنگ مبتنی بر ارزشثیر أدر ت
دوستی و بینش و بصیرت به ترتیب داراي بیشتري تا کمتـرین سـهم    عشق به نوع، ایمان و امید

  .هستند
معتقـد اسـت    ) 2008(ن ناکار بادرینارایابین عوامل سازمانی با معنویت محیط  ي در رابطه

نان بوده و آحیط کارشان احساس کنند که سازمانشان حامی و پشتیبان که هر چه کارکنان در م
شـان متناسـب بـا     و حقـوق و مزایـاي کـاري   ) حمایت سازمانی(به نیازهاي آنان توجه نموده 

سازمانی درخصوص ترفیع و ارتقا شفاف و یکسـان و مبتنـی بـر    هاي  شغلشان بوده و سیاست
احسـاس معنـا و هدفمنـدي و همبسـتگی و     ) عـدالت سـازمانی  ( باشـد  میآنان هاي  شایستگی

، 1هـاکمن و اولـدهام  (هاي شـغلی   ویژگی ي همچنین با توجه به نظریه. عضویت بیشتري دارند
فرد احساس معنا و هدفمندي ، هویت و اهمیت باالیی باشد، اگر شغل فرد داراي تنوع) 1987

ر ارگانیـک چـون   نیـز سـاختا  ) 2006( از دیـدگاه گیلبـرت  . بیشتري در کارش خواهد داشـت 
ن وجود ندارد باعث همبستگی و آسازمانی در هاي  ساختاري مسطح بوده و مرزهاي بین واحد

  .شود عضویت باالي کارکنان در محیط کارشان می
  مدل نهایی پژوهش

  
  

                                                             
١-  Hackman & Oldham 

عوامل 
 فردي

 عوامل سازمانی  

هاي  ارزش رهبري معنوي   
 سازمانی

37/0 

56/0  

42/0 74/0  

  بعد 
  میان فردي

معنویت   
محیط 

 کار

86/0 91/0 78/0 

  نوعدوستی  

71/0  

92/0  

73/0  

91/0  

67/0  

84/0  71/0  

بعد درون 
  فردي

73/0  71/0  

زندگی درونی نوعدوستی

بینش و 
 بصیرت

ایمان و 
 امید

بعد 
ماورا 
  فردي

61/0 

 عدالت
 سازمانی

  حمایت
 سازمانی

  متغیرهاي
 شغلی 

  ساختار 
 ارگانیک
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  عتبار کلی مدلا
X2=99 GFI= 98/0  AGFI= 93/0  CFI= 97/0  NFI= 96/0  RMR= 07/0  

 
  تحقیق پیشنهادات

الخصـوص سـبک رهبـري معنـوي      به اینکه مفهوم معنویت محیط کار و علـی با توجه  )1
آموزشی در این زمینه براي کارکنان و مدیران هاي  هشود گارگا مفاهیمی نوپا هستند پیشنهاد می

  .ار گرددزبرگ
ثیر باالي سـبک رهبـري معنـوي بـر فرهنـگ سـازمانی و ایجـاد معنـا و         أبا توجه به ت) 2

شود مدیران دانشگاه آزاد اصول مربوط به ایـن سـبک را    پیشنهاد می هدفمندي در کار کارکنان
  .کار بگیرند هدر سازمان ب

ـ ) 3 ثیر مثبـت عوامـل سـازمانی در ایجـاد همبسـتگی و عضـویت و معنـا و        أبا توجه به ت
برقراي ، طراحی ساختار ارگانیک ي شود مدیران در زمینه هدفمندي در کار کارکنان پیشنهاد می

توجه به نیازهاي کارکنان و حمایت و پشتیبانی از آنان و طراحی مشـاغل بـا   ، یعدالت سازمان
  .توجه به نظریات نوین اهتمام بیشتري بورزند
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