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 چکيده
 تواند می که اند دانسته ها سازمان برای پایدار منبعی عنوان به را معنویت محققین از بسیاری

 تعهد شخصی، موفقیت احساس افزایش سازمانی، وفاداری اعتماد، خالقیت، افزایش باعث

 سازمانی معنویت تنگاتنگ تباطار میان این در و گردد سازمان عملکرد بهبود و بیشتر سازمانی

 .شود می نمایان محسوس بصورت سازمانی تعهد و

 دانشگاه کارکنان بین در سازمانی تعهد و کار محیط معنویت ی رابطه بررسی به مقاله این

 نمونه حجم و نفر 175 تحقیق، این آماری جامعه. است پرداخته سیرجان واحد اسالمی آزاد

 جهت. شد گرفته نظر در نفر 175 یعنی جامعه حجم با برابر کامل، سرشماری طریق از نیز

 سازمانی تعهد و کار محیط معنویت استاندارد پرسشنامه دو از نیاز مورد های داده گردآوری

 از ،SPSS افزار نرم از استفاده با تحقیق، فرضیات آزمون منظور به سپس. گردید استفاده

 شد گرفته بهره متغیرها بین همبستگی شسنج جهت اسپیرمن و پیرسون همبستگی آزمون

 های یافته. آمد بدست سازمانی تعهد بر متغیرها تاثیر میزان چندگانه، رگرسیون طریق از و

 احساس معنا، با کار) کار محیط معنویت ابعاد که است مطلب این مبین کل در تحقیق

 تاثیر مطالعه، ردمو ی جامعه سازمانی تعهد بر( سازمان ارزشهای با همسویی و همبستگی

 .دارند مثبت و معنادار

 سازمانی، های ارزش معنا، با کار کار، محیط معنویت معنویت، :يديکل واژگان

 .تعهدسازمانی
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  2 پور یعقوبی علی،  1  نسب علوي سيدعلی
 .کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مدیر مسوول نشریه محلی پرسیاوشان، سیرجان، ایران 1
 .وه مدیریت، سیرجان، ایرانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان، گر 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 سيد علی علوي نسب

 

 سازمانی تعهد بر کار محيط معنویت نقش تعيين

 (سيرجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه: موردي مطالعه) 
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 مقدمه
و سانی، کارکنان و کاربردهای آن برای رهبران سازمان، مدیران منابع ان« معنویت در محیط کار و سازمان»رشد سریع مفهوم مقدمه 

فردی، هماهنگی  هنگامی که ابعاد گوناگون معنویت در محیط کار استفاده شوند، سعادت و خالقیت .عامالن تغییر، اهمیت فراوانی دارد

 .[1]سازمانی و موفقیت تجاری بلندمدت را افزایش می دهند 

 مختلف به خود یز مدیران را، در سطوحمعنویت در سازمان، پدیده ی نوظهوری است که بسیاری ازصاحب نظران مدیریت و سازمان و ن

اند به آنها در زمانهای تو بر این اساس، بسیاری ازآنان معنویت را به عنوان منبعی پایدار برای سازمانها دانسته اند که می. جلب کرده است

بدین . بر دین است ایرانی، مبتنی ی در جامعه« معنویت. »[1] زده، یاری رساند و بی نظمی در سازمان را حل و فصل کند پرتالطم و آشوب

قرآن کریم و فرمایشات پیامبر عزیز،  سرچشمه معنویت اسالمی،. دهنده ی معنویت هستند های دین اسالم، شکلمعنا که تعالیم وآموزه

 هم تسلیم در از نظر مسلمانان، زندگی معنوی هم بر ترس از خدا مبتنی است و هم بر عشق او،. است( س)و ائمه اطهار( ص)حضرت محمد

 .[2] برابر اراده خداوند است و هم جستجو برای شناخت او، که همه اینها هدف نهایی آفرینش می باشد

ک سازمان ییک نگرش است،یک حالت روانی که نشان دهنده ی نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در « تعهدسازمانی»

یک نگرش درباره » ازمانیبنابراین تعهد س .نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان استدیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی؛  از. باشدمی

 .[3] «ی وفاداری کارمندان به سازمان است

سازمان تالش  تعهد کارکنان برای موفقیت سازمانی معاصر ضروری است. کارکنان دارای تعهد باال احتماال مشتاق هستند به خاطر

اهای مشتری را امکان دلبستگی قوی فرد به سازمان توانایی های انطباقی بهتر و پاسخ دهی بیشتر به تغییرات در تقاض. بیشتری انجام دهند

هد در اکثر کارکنانش سازمان در ایجاد احساسات وفاداری و تع .پذیرمی سازد، همچنین باعث انطباق با فشارها و اضطراب های محیطی می شود

 .[4] جود داردکه اهدافش برآورده شود و عملکرد کلی آن افزایش یابدموفق شود، احتمال بیشتری و

عقیده دارد؛ رضایت شغلی، اعتماد و ( 1997)1موریس. امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی، بیقراری و عدم امنیت دارند

برای تغییر و بهبود در دو دهه ی اخیر از قبیل کوچک بسیاری از اقدامات سازمانها . اخالق کاری در اکثر محیط های کاری نایاب شده است

جهانی شدن،  .[5]موجب تضعیف روحیه و نوعی سر درگمی معنوی کارکنان شده است...  سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و

ز کار معنادار، این فشارها را بیشتر های کاری غنی و بالنده و نی حرکت به سمت سازمانهای دانش بنیاد، افزایش تقاضای کارکنان برای محیط

 .کرده است

در میان دانشگاهیان،  با وجود انتقادات و تردیدها در زمینه های نظری و تجربی، روند رو به رشد تحقیق و پژوهش درباره ی این موضوع

 .[6]پژوهشگران و نظریه پردازان علمِ مدیریت وسازمان، غیر قابل انکار است

ه معنویت در محیط توان درک کرد که علت انتخاب این موضوع، ناشی از نقشی است که امروز موارد بیان شده، میبا نگاهی اجمالی به 

ی داشته باشد، رابطه یایند با توجه به گسترش روزافزون اهمیتِ معنویت در سازمانها و تاثیری که می تواند بر تعهد سازمان. کار ایفاء می کند

سوی توجه مدیران به شگاه آزاد، واحد سیرجان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا شاید گامی باشد بو متغیر در بین کارکنان دان

 گسترش و ارتقاء سطح معنویت در سازمانهای دولتی و خصوصی دیگر.

دودی به ویژه در مح این تحقیق از منظر دیگری هم حائز اهمیت است و آن این که در زمینه ارتباط معنویت و تعهد سازمانی تحقیقات

ستیم، بلکه در پی آن در این تحقیق به دنبال واکاوی عقاید و باورهای دینی کارکنان نی: داخل کشورمان، انجام گرفته است. قابل ذکر است

 ر دهیم.جش، قراهستیم تا نگرش کارکنان در مورد احساس معنا در کار، همبستگی با همکاران و همسویی با ارزشهای سازمان را مورد سن

در سطح ) ی، احساس همبستگ(در سطح فردی) کار با معنا: این مقاله در پی کشف تاثیرگذاری وجود و حضور معنویت از سه بُعد

 در ارتقاء و افزایش تعهد سازمانی است.( در سطح سازمانی) و همسویی با ارزشهای سازمان( گروهی

 

 . پيشينه تحقيق1
ارشان تاثیرگذار است، به این تلفیق، عمیق ترین ارزشهایی راکه بر ک. تلفیق معنویت و مدیریت دارند در آمریکا، مدیران عالقه زیادی به

شترک، خود را به معنویت مدیران به خاطر برخی عالقه های م. همراه دارد و نیز به همان میزان، نوید دهنده ی موفقیت بیشتر آنها خواهد بود

 جتناب ناپذیر استمعنویت در حوزه مطالعات سازمانی، حتی در چارچوب عقالنیت ابزاری غرب نیز ابدین ترتیب ورود . [7] ملزم کرده اند

[1]. 

                                                           
1 Morris 
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اسالم پیروان خود را به تعهد بیشتر . بیان شده است «اخالق اسالمی کار » دیدگاه اسالم درباره ی معنویت در محیط کار تحت عنوان

همکاری و تعاون طبق اخالق . موجب آمادگی بیشتر آنها برای پذیرش تغییر سازمانی می شوداین تعهد افراد، . به کار و سازمان دعوت می کند

دیدگاه اسالم،  در. های غیرقابل اجتناب در سازمان استدر دیدگاه اسالم انصاف و سخاوت ازجمله ارزش. اسالمی کار، تشویق و تقویت میشود

 .[8] تشویق در افراد و سازمان تلقی می شود معنویت ریشه در مذهب دارد و مذهب عامل اصلی تقویت و

در تحقیقاتشان به این نکته رسیدند که مشارکت در  ی کار است؛ همانطورکه نایلور و همکارانشدر دیدگاه مسیحیت، معنویت الزمه

 دیدگاه بودائیستها، در. ار هستندهندوها معتقد به انجام کار با بیشترین فداکاری و ایث. کار، خوشبختی بزرگ، دعوت الهی و انجام وظیفه است

 .[9] روند می بشمار اصالح زندگی بشر فداکاری ابزارهای کاربردی در سخت کوشی و

مدیران نسبت به این  بسیاری از. درباره معنویت در سازمان است یکی ازجنجالی ترین دیدگاه ها مذهب، این حال معنویت مبتنی بر با

به خداوند هستند، لیکن به  ها معتقدعنوان می کند؛ با وجود آنکه بسیاری ازآمریکایی( 2000) ی نمونه گونتربرا. دیدگاه نظرات انتقادی دارند

. نتایج حاصل از تحقیقات چه در شرق و چه در غرب نشان می دهد که درک کارکنان از معنویت باعث افزایش [10] آزادی مذهب اعتقاد دارند

ا تعهد یکی از شاخص های اصلی بوده و افرادی که تعهدکاری بیشتری دارند نسبت به افراد بی تعهد کاری در محیط کار می شود، زیر

 خیال،سخت تر کار می کنند. بین معنویت در سازمان و عملکرد سازمانی ارتباط مستقیمی وجود دارد،معنویت باعث بهبود عملکرد می شود

 .[12]و [11]

ن سازمانی در جهت دستیابی به موفقیت سازمانی یک مساله بسیار مهم است. امروزه مدیران تعهدسازمانی کارکنان به ویژه از نظر مدیرا

 .[14] و [13] راه هایی را برای افزایش تعهدسازمانی کارکنان جست وجو می کنند تا از طریق آن به مزیت رقابتی دست یابند

 

 روش تحقيق. 2
متغیرهای پژوهش و روابط میان آنها مشخص می شود. بیشتر پژوهشهای مدل مفهومی پژوهش، ابزاری تحلیلی است که به کمک آن 

مبنای یک پژوهش علمی  "علمی، مبتنی بر مدل مفهومی است. مدل مفهومی در سنجش متغیرها و روابط بین آنها بسیار مؤثر است و تقریبا

 روابط بین آنها، مشخص کرد.تلقیمی شود. مدل مفهومی را می توان با ترسیم نمودار متغیرهای گوناگون پژوهش و 

متغیر مستقل این تحقیق است و دارای سه بُعدِ کار با معنا در سطح فردی، احساس همبستگی در سطح گروهی « معنویتِ محیط کار»

 ای است که از پرسشنامه ی و همسویی با ارزشهای سازمان در سطح سازمانی، می باشد. معنویت محیط کار در تحقیق حاضر میزان نمره

 .[15]بدست آمده است( 2003) استاندارد معنویت محیط کار میلیمن و همکارانش

 سازمانی؛ نمره ای است که از پرسشنامه ی استاندارد تعهدسازمانی آلن و مایر متغیر وابسته، است. تعهد« تعهدسازمانی»در این تحقیق 

 .[16]بدست آمده است

 
 .[16]مدل مفهومی تحقيق -1 شکل

 

سیرجان شامل زن و مرد، با سابقه و کم سابقه و با هر نوع تحصیالتی در  واحد کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، ،تحقیق جامعه آماری

 تمامی دانشکده ها و ادارات هستند. 

یکی از روشهای تحقیق توصیفی، تحقیق همبستگی است که در این پژوهش از آن استفاده شده است. در این نوع تحقیق، رابطه ی 

 .باشدن متغیرها، بر اساس هدفِ تحقیق، تحلیل می گردد. پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه ای و از نظر روش، توصیفی و همبستگی می میا
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سوال بوده و هرسوال دارای  20تهیه شده است. این پرسشنامه دارای [22] پرسشنامه معنویت محیط کارتوسط میلیمن و همکارانش

 (.1است )جدول ( مخالفم "وافقم، بدون نظر، مخالفم، کامالموافقم، م "کامال) پنج گزینه
 

 معنویت محيط کارابعاد و سواالت پرسشنامه  -1 جدول
 

 سواالت پرسشنامه معنویت محیط کارابعاد 

 6تا  1 معنادار بودن کار

 13تا 7 احساس همبستگی

 20تا14 همسویی با ارزش های سازمان

 

 -3تعهد مستمر -2تعهد عاطفی  –1) سازمانی از سه بُعد سوال است که درآن برای سنجش تعهد 24 انی، شاملسازم پرسشنامه تعهد

 "کامال) مطرح شد، هرسوال دارای پنج گزینه [8]سازمانی که ازسوی آلن و مایر تعهد برای سنجش ابعاد. شوداستفاده می( تعهد هنجاری

 .است( مخالفم"موافقم، موافقم، بدون نظر، مخالفم، کامال
 

 تعهد سازمانیابعاد و سواالت پرسشنامه  -2جدول 
 

 سواالت پرسشنامه سازمانی تعهدابعاد 

 8تا  1 تعهد عاطفی

 16تا  9 تعهد مستمر

 24تا  17 تعهد هنجاری

 

میلیمن و  توسط (همسویی با ارزشهای سازمان -احساس همبستگی -بودن کار )معنادار پرسشنامه معنویت محیط کار باسه مؤلفه

 ( طراحی گردیده و توسط ایشان و سایر اساتید در پژوهش های مختلف استفاده وروایی آن موردتایید، قرارگرفته است2003همکارانش )

[15]. 

 

 تحليل داده ها . آناليز و3
االت وکه حاوی س نشد( پرسشنامه برگشت داده 13پرسشنامه توزیع شده  175)از مجموع  پرسشنامه162داده های مورد نیاز تحقیق از 

توصیفی از  ،جمع آوری گردید. با استفاده از جداول و نمودارهای فراوانی ،االت مربوط به فرضیه های تحقیق استومشخصات فردی و س

االت، با وفرضیه های تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی سسپس  شده وتحقیق ارائه  سواالتوضعیت شاخص های دموگرافیک و 

 مورد آزمون قرار گرفت (یونورگرس یهمبستگ ی)آزمونها ستفاده از آمار استنباطیا

عالوه بر شاخص های توصیفی برای ابعاد متغیرهای اصلی پژوهش، نمرات بدست آمده از جمع امتیاز سواالت مربوط به ابعاد متغیرهای 

( برای متغیر مستقل و وابسته تقسیم شد تا توصیفی از موافق "امالمخالف، مخالف، بدون نظر، موافق، ک "کامال) مورد بررسی، به پنج گزینه

 این متغیرها ارائه شود.
 

 تحليل استنباطی داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق 1.3
رابطه ی معناداری وجود  سیرجان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه کارکنان سازمانی تعهد بین معنویت محیط کار و فرضیه اصلی پژوهش:

 .دارد

0H: .بین معنویت در محیط کار باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سیرجان، رابطه ی معناداری وجود ندارد 

1H: .بین معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سیرجان، رابطه ی معناداری وجود دارد 

« پیرسون و اسپیرمن»تغیرهای معنویت محیط کار و تعهد سازمانی کارکنان از ضرایب همبستگیبه منظور بررسی رابطه ی بین م

 آمده است: 3استفاده شده و نتایج حاصل از این آزمون در جدول 
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 ضرایب همبستگی بين متغير هاي معنویت در محيط کار وتعهدسازمانی کارکنان -3جدول 
 

 وع ارتباطن وجود ارتباط تعهدسازمانی کارکنان متغیر

معنویت در 

 محیط کار

 ضریب همبستگی اسپیرمن ضریب همبستگی پیرسون

 مستقیم دارد

ضریب 

 همبستگی

 سطح

 معنی داری
 تعداد

ضریب 

 همبستگی

 سطح

 معنی داری
 تعداد

**0.645 0.000 162 **0.580 0.000 162 

 0.01در سطح معنی داري **

یت در محیط کار وتعهدسازمانی کارکنان رابطه ی معنی دار وجود دارد )سطح معنی داری نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای معنو

به منظور بررسی میزان اثر متغیر معنویت محیط کار  .( و این رابطه بصورت مستقیم و در سطح نسبتا قوی قرار دارد0.01کوچکتر از 

 خروجی های این آزمون را نشان می دهند. 5و  4داول ج برتعهدسازمانی کارکناناز آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.
 

 جدول تحليل واریانس -4جدول
 

 مقدار –F Pآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 6.110 1 6.110 رگرسیون

 160 8.595 باقیمانده 0.000 113.748
0.054 

 161 14.705 کل

 متغیر پیش بین: معنویت در محیط کار                       متغیر وابسته: تعهد سازمانی کارکنان   

 (.P<0.01نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان دهنده این است که مدل رگرسیونی معنی دار است )
 

 نتایج رگرسيون -5جدول 
 

 
 ضریب استاندارد نشده

ضریب 

استاندارد 

 R 2R (adj)2R مقدار  t p شده
دوربین 

 واتسون

 Beta ی معیارخطا Bضریب 

     0.000 28.595  0.085 2.422 ثابت

معنویت در 

 محیط کار
0.258 0.024 645 .0 10.665 0.000 0.645 0.416 0.412 1.583 

 0.01متغیر وابسته: تعهد سازمانی کارکنان                            در سطح معنی داری  

 

یط کار به صورت مستقیم تعهدسازمانی کارکنان را پیش بینی می کند و اثر افزایشی دارد بر اساس نتایج رگرسیون، متغیر معنویت مح

 (0.01p<  0.645وBeta = و بر اساس مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ) (adj)2R41.2 سازمانی کارکنان توسط  درصد از تغییرات تعهد

، فرض استقالل خطاها را بررسی می کند که اگر در بازه «ربین واتسوندو»متغیر معنویت محیط کار پیش بینی می شود. در جدول فوق، آمار 

 باشد، خطاها از یکدیگر مستقل می باشند. 1.5 – 2.5

 

 فرضيه هاي فرعی پژوهش 2.3
 بین کار با معنا و تعهدسازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سیرجان، رابطه ی معناداری وجود دارد. فرضیه اول:

0H:  کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سیرجان، رابطه ی معناداری وجود ندارد. کار با معنا با تعهد سازمانیبین 

1H: .بین کار با معنا با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سیرجان، رابطه ی معناداری وجود دارد 
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سازمانی کارکنان از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است.  به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای کار با معنا وتعهد

 آمده است. 6نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می دهد که بین متغیرهای کار با معنا وتعهدسازمانی کارکنان رابطه ی 

همچنین به منظور  ( و این رابطه ی بصورت مستقیم و در سطح متوسط قرار دارد.0.01ری کوچکتر از معنی دار وجود دارد )سطح معنادا

خروجی های این  8 و 7تعهد سازمانی کارکنان از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. جداول  بررسی میزان اثر متغیر کار با معنا بر

متغیر کار با معنا به صورت مستقیم تعهدسازمانی کارکنان را پیش بینی می کند و اثر بر اساس نتایج رگرسیون،  آزمون را نشان می دهند.

درصد از تغییرات تعهد سازمانی  8 .24 (2R(adj))( و بر اساس مقدار ضریب تعیین تعدیل شده  = 0.503Betaو  >0.01pافزایشی دارد )

واتسون، فرض استقالل خطاها را بررسی می کند که اگر  –آماره دوربین  کارکنان توسط متغیر کار با معنا پیش بینی می شود. در جدول فوق

باشد، خطاها از یکدیگر مستقل می باشند و هیستوگرام ها در مورد مدل رگرسیون فرض نرمال بودن داده ها را تایید کرده  1.5 – 2.5در بازه 

 است، بنابراین مدل رگرسیونی فوق مورد قبول است.
 

 ضرایب همبستگی بین متغیر های کار با معنا و تعهد سازمانی کارکنان -6جدول 
 

 نوع ارتباط وجود ارتباط تعهد سازمانی کارکنان متغیر

 کار با معنا

 ضریب همبستگی اسپیرمن ضریب همبستگی پیرسون

 مستقیم دارد
 ضریب

 همبستگی

 سطح

 معنی داری
 تعداد

ضریب 

 همبستگی

 سطح

 معنی داری
 تعداد

**5030. 0.000 162 **0.471 0.000 162 

 0.0در سطح معنی داري **

 

 جدول تحليل واریانس -7جدول 
 

 مقدار F P آماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 3.722 1 3.722 رگرسیون

 160 10.983 باقیمانده 0.000 54.229
0.069 

 161 14.705 کل

 ی کارکنان                          متغیر پیش بین: کار با معنامتغیر وابسته: تعهد سازمان

 (.P<0.01)نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان دهنده این است که مدل رگرسیونی معنی دار است 
 

 نتایج رگرسيون -8جدول 
 

 
 ضریب استاندارد نشده

ضریب 

 R 2R (adj)2R مقدار -t p استاندارد شده
دوربین 

 واتسون
 Beta خطای معیار Bضریب 

     0.000 23. 843  0.106 2.536 ثابت

 1.528 0.248 0.253 0.503 0.000 7.364 0. 503 0.027 0.201 کار با معنا

 0.01متغیر وابسته: تعهد سازمانی کارکنان                            در سطح معنی داری  

 ی کارکنان دانشگاه آزاد، واحد سیرجان،رابطه ی معناداری وجود دارد.بین احساس همبستگی و تعهدسازمان فرضیه دوم:

0H :.بین احساس همبستگی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سیرجان رابطه معناداری وجود ندارد 

1H: ناداری وجود دارد.بین احساس همبستگی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سیرجان رابطه مع 

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای احساس همبستگی و تعهد سازمانی کارکنان از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده 

 آمده است. 9شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 
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 ضرایب همبستگی بين متغير هاي احساس همبستگيوتعهدسازمانی کارکنان -9جدول 
 

 نوع ارتباط وجود ارتباط تعهد سازمانی کارکنان تغیرم

احساس 

 همبستگی

 ضریب همبستگی اسپیرمن ضریب همبستگی پیرسون

 مستقیم دارد
 ضریب

 همبستگی

 سطح

 معنی داری
 تعداد

 ضریب

 همبستگی

 سطح

 معنی داری
 تعداد

**0.600 0.000 162 **0.494 0.000 162 

 01.0در سطح معنی داري **

 

یج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می دهد که بین متغیرهای احساس همبستگی وتعهدسازمانی کارکنان، نتا

( و این رابطه بصورت مستقیم و در سطح متوسط رو به باالیی قرار دارد. 0.01رابطه ی معنی دار وجود دارد )سطح معنی داری کوچکتر از 

تعهد سازمانی کارکنان از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. جداول  اثر متغیر احساس همبستگی برهمچنین به منظور بررسی میزان 

 خروجی های این آزمون را نشان می دهند. 11و  10
 

 جدول تحليل واریانس -10جدول 
 

 مقدار –F Pآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 5.290 1 5.290 رگرسیون

 160 9.415 باقیمانده 0.000 89.902
0.059 

 161 14.705 کل

 متغیر وابسته: تعهد سازمانی کارکنان                          متغیر پیش بین: احساس همبستگی

 (.P<0.01نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان دهنده این است که مدل رگرسیونی معنی دار است )
 

 نتایج رگرسيون -11جدول 
 

 
 ریب استاندارد نشدهض

ضریب 

 دوربین واتسون R 2R (adj)2R مقدار  t p استاندارد شده

 Beta خطای معیار Bضریب 

     0.000 36.930  0.072 2.649 ثابت

احساس 

 همبستگی
0.194 0.020 600 .0 9.482 0.000 0.600 0.360 0.356 1.675 

 0.01در سطح معنی داری                     متغیر وابسته: تعهد سازمانی کارکنان        

  

بر اساس نتایج رگرسیون، متغیر احساس همبستگی به صورت مستقیم تعهدسازمانی کارکنان را پیش بینی می کند و اثر افزایشی دارد 

(0.01p<  0.600وBeta =  و بر اساس مقدار ضریب تعیین تعدیل شده )((adj)2R) 35.6 سازمانی کارکنان توسط  درصد از تغییرات تعهد

 2.5اگر در بازه  .متغیر احساس همبستگی پیش بینی می شود. در جدول فوق آماره دوربین واتسون، فرض استقالل خطاها را بررسی می کند

 باشد، خطاها از یکدیگر مستقل می باشند. 1.5 –

آزاد اسالمی، واحد سیرجان، رابطه ی معناداری وجود  بین همسویی با ارزشهای سازمان و تعهدسازمانی کارکنان دانشگاه فرضیه سوم:

 دارد.

0H :.بین همسویی با ارزش های سازمان و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سیرجان، رابطه ی معناداری وجود ندارد 

1H :سیرجان، رابطه ی معناداری وجود دارد. بین همسویی با ارزش های سازمان وتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 
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به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای همسویی با ارزشهای سازمان وتعهد سازمانی کارکنان از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن 

 آمده است. 12استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

من نشان می دهد که بین متغیرهای همسویی با ارزشهای سازمان و تعهد سازمانی نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیر

( و این رابطه بصورت مستقیم و در سطح متوسطی قرار دارد. 0.01کارکنان رابطه ی معنی دار وجود دارد )سطح معنی داری کوچکتر از 

تعهد سازمانی کارکنان از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده همچنین به منظور بررسی میزان اثر متغیر همسویی با ارزش های سازمان بر 

 است.

بر اساس نتایج رگرسیون، متغیر همسویی با ارزش های سازمان به صورت مستقیم، تعهدسازمانی کارکنان را پیش بینی می کند و اثر 

درصد از تغییرات تعهد سازمانی  30.5 (adj2R)()( و بر اساس مقدار ضریب تعیین تعدیل شده  = 0.556Betaو  >0.01pافزایشی دارد )

 کارکنان توسط متغیر همسویی با ارزشهای سازمان پیش بینی می شود.
 

 سازمانی کارکنان تعهد و ضرایب همبستگی بين متغير هاي همسویی با ارزش هاي سازمان -12جدول 
 

 تعهد سازمانی کارکنان متغیر
وجود 

 ارتباط
 نوع ارتباط

همسویی با ارزش 

 سازمانهای 

 ضریب همبستگی اسپیرمن ضریب همبستگی پیرسون

 مستقیم دارد
ضریب 

 همبستگی

سطحمعنی 

 داری
 تعداد

ضریب 

 همبستگی

 سطح

 معنی داری
 تعداد

**0.556 0.000 162 **0.468 0.000 162 

 0.01در سطح معنی داري **
 

 جدول تحليل واریانس -13جدول 
 

 مقدار –F Pآماره  ین مربعاتمیانگ درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 4.547 1 4.547 رگرسیون

 160 10.158 باقیمانده 0.000 71.618
0.063 

 161 14.705 کل

 متغیر وابسته: تعهد سازمانی کارکنان                          متغیر پیش بین: همسویی با ارزش های سازمان

 (.P<0.01است که مدل رگرسیونی معنی دار است ) نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان دهنده این
 

 نتایج رگرسيون -14جدول 
 

 
 ضریب استاندارد نشده

ضریب 

استاندارد 

 t شده
p  

 دوربین واتسون R 2R (adj)2R مقدار

 Beta خطای معیار Bضریب 

     0.000 38.388  0.071 2.727 ثابت

همسویی با 

ارزشهای 

 سازمان

0.185 0.022 556 .0 8.463 0.000 0.556 0.309 0.305 1.528 

 0.01  متغیر وابسته: تعهد سازمانی کارکنان                            در سطح معنی داری
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 نتيجه گيري 
ای بر. بود« ارتباط معنویتِ محیط کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سیرجان» هدف این تحقیق بررسی 

همانطور که  .استفاده شد «تعهد سازمانی»و دیگری برای « معنویت محیط کار»آوری داده ها، از دو پرسشنامه ی استاندارد، یکی برای جمع

در جداول مشخص شده، فرضیه اصلی یعنی رابطه ی معنویت محیط کار و تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاداسالمی، واحد سیرجان 

 و رضایی منش و کرمانشاهی [19] ، کردتمینی و کوهی[18]، کریمی ثانی و احیایی [17] مستقیم است. تحقیقات مالک و نعیمنسبتا قوی و 

 نیز فرضیه اصلی تحقیق را تایید می کند. [20]

ان است، رابطه ای فرضیه فرعی اول که مبتنی بر معناداری بین کار با معنا و تعهدسازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سیرج

فرضیه فرعی دوم که مبتنی براحساس همبستگی و تعهدسازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  متوسط و مستقیم را نشان می دهد.

ن در نهایت فرضیه فرعی سوم نیز که مبتنی برهمسویی ارزشهای سازما .سیرجان است هم دارای رابطه ی متوسط رو به باالومستقیم می باشد

معنویت محیط کار یک موضوع  ی متوسط و مستقیم است. و تعهدسازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحدسیرجان است،دارای رابطه

از سوی دیگر تحقیقات بسیار محدودی در  .علمی محدودبه شمار می رود –تقریبا جدیدی درمبحث سازمانی و یک موضوعی باتوسعه نظری 

حیط کار و تعهدسازمانی انجام شده است.به هر حال باید اذعان داشت:نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان است مورد ارتباط معنویت م

باالتری برخوردار گردد، موفقیت، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد؛ لذا باید در مورد بهبود کیفی  وهرچه این سرمایه ازکیفیت مطلوب و

ود؛چراکه این اقدام هم به نفع سازمان است،هم به نفع افراد؛ اماتنهاآموزشهای تخصصی شامل این اقدام نمی نیروی انسانی سعی فراوان نم

 .گردد، بلکه بهبود نگرش ها وتعدیلِ ارزش های افراد را نیز، شامل می شود

شگاه آزاد اسالمی، واحد سیرجان، با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می دهد؛ابعاد معنویت محیط کار بر تعهدسازمانی کارکنان دان

ک تاثیر مثبت و مستقیم دارند و هر چه معنویت افزایش یابد، کارکنان تعهد بیشتری از خود نشان می دهند،بنابراین پیشنهادهای زیر به تفکی

 د:در راستای بهبودابعاد معنویت محیط کار در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی، واحدسیرجان، ارائه می گرد

 

 بهبود مولفه کار با معنا 
اقداماتی مثل؛ غنی سازی شغلی و گردش شغلی، بکارگیری روشهای جدید انجام کار و تالش برای برآورده ساختن خواسته ها و  -

قویت انتظارات معقول و مقبول کارکنان از طرف مدیران و از جهت دیگر توجه دائمی وجدی کارکنان به ندای وجدان خود می تواند موجب ت

 احساس لذت و شادی در انجام کار گردد.

تشویق و ترغیب به موقع و بجا، بصورت واقعی و مستمر از سوی مدیران موجب ایجاد نشاط روحی و روانی کارکنان و در نهایت نوعی  -

 شعف معنوی می گردد.

هم  (ع) و ائمه اطهار( ص)یامبر عزیز اسالم اهمیت فرائض دینی در زندگی کارکنان قابل تامل است. بکارگیری مجدانه توصیه های پ -

از سوی مدیران ارشد و هم از سوی کارکنان چه در کار و چه سازمان می تواند باعث تقویت اهمیت کار به عنوان یک اصل مهم در زندگی 

 کارکنان گردد. 

انشناسی و همچنین ترکیب رنگها و جذاب نمودن محیط کار چه به لحاظ توجه به فرائض دینی و یاد خداوند و چه به لحاظ رو -

 چیدمان صحیح و اصولی فضای دفتر کار می تواند راهکاری در راستای تقویت حضور به موقع و منظم کارکنان، در محل کار باشد.

د موجب افزایش روحیه معنوی از طریق ارزش آفرینی برای امور دینی و اخالقی، همچنین توجه به خالقیت و نوآوری کارکنان می توان -

 ایجاد احساس مفید بودن در آنها شود. 

روشن ساختن اهمیت و مفهوم کار برای کارکنان، هم از طریق بها دادن به موقعیت هر شغل و هم با برگزاری کالسهای توجیهی و  -

 آموزشی.

 

 افزایش احساس همبستگی در کار
ا همکاران، ترغیب کارکنان به استفاده از تجربیات خوب همدیگر، تقویت همکاری گروهی با تشویق کارکنان به گفتگو و ارتباط مثبت ب -

 توجه ویژه سازمان نسبت به همبستگی کارکنان، اولویت دادن و حمایت از منافع کار گروهی در برابر منافع فردی.

 .و در همین ارتباطنظرسنجی از کارکنان در ارتباط با ارزشهای سازمان از طریق ابراز عقاید و برگزاری جلسات بحث و گفتگ -

 . احترام سازمان نسبت به عقاید شخصی و تنوع اعتقادات کارکنان -
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تقویت محیط نقادانه همراه با صبر و تحمل که کارکنان بتوانند بدون ترس از تهمت و افترا و بی پرده درباره مسائل و مشکالت صحبت  -

 .کنند

 صمیمات حوزه کاری.فرصت و اختیار بیشتر به کارکنان برای مشارکت در ت -

 .افزایش اعتماد مدیران به کارکنان با استقبال از پیشنهادات و به بحث گذاشتن نظرات -

حل و فصل درگیری ها و تعارضات کاری، بصورت جمعی و مسالمت آمیز برای جلب توجه کارکنان به این نکته که آنها عضو یک  -

 خانواده هستند.

که کارکنان خود را عضوی از سازمان بدانند؛ از طریق انصاف در وظایف محوله به افراد، اعطای ایجاد جو مناسب در سازمان، طوری 

 .آزادی به کارکنان در بیان نظراتشان و صداقت بیشتر در رفتار مدیران و سرپرستان

 .حقوق و دستمزدپرهیز از تبعیض در سازمان نسبت به کارکنان با برقراری عدالت در آموزش، استخدام، ارتقاء، ترفیع،  -

 .توجه جدی و مبتنی بر برنامه ریزی مدیران و سازمان، به خانواده و سالمتی کارکنان و همین طورکارکنان نسبت به یکدیگر -

 

 افزایش همسویی با ارزشها در سازمان

ان با برگزاری جلسات همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان از طریق تبیین واضح رسالت و چشم انداز سازمان برای کارکن

 .مستمر برای ایجاد این همسویی

توجه ویژه و تاکید بر سالمت و شرایط زندگی کارکنان از طریق زمان بندی کار و حجم کاری، به طوری که کارکنان فرصت کافی برای 

 حضور در کنار خانواده و استراحت را داشته باشند.

 .ی در راستای تامین نیازهای مادیپرداخت حقوق و مزایای متناسب با شرایط اقتصاد

وجود جهت گیری های روشن و واضح درباره راهبردها، هدفها و فعالیتهای سازمان از سوی مدیران که سبب شود افراد نسبت به آینده، 

 اطمینان و اعتماد بیشتری بدست آورند.
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