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  سرآغاز

 کثرحـدا  يریکارگ به و ییکارا افزایش براي هاییراه جويو جست

 از یکی سازمانی هايهدف تحقق در جهت کارکنان هاىتوانایی

 علـم  نظرانو صاحب مدیران همیشگی هاىدغدغه و موضوعات

هـاي مـدیران   تـرین دغدغـه  یکـی از عمـده  . است بوده مدیریت
کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجـاد بـستر مناسـب بـراي             

بـا حـس     آنهـا    هاسـت تـا   عوامل انسانی شـاغل در تمـام حرفـه        

مسئولیت و تعهد کامل به مسائل، در جامعـه و حرفـه خـود کـار                
اهمیت عملکرد بـه دلیـل      ). 1(کنند و عملکرد بهینه داشته باشند     

نقشی است که در بهبود و پیـشرفت سـازمان و نیـز بهداشـت و                
نظـران، عملکـرد را بـه دو          صـاحب ). 2(سالمت نیروي کـار دارد    

یم کرده و معتقدند، رفتار بخش نتایج نگرشی و نتایج رفتاري تقس
). 3(گیـرد سازمانی از نگرش و رفتار افراد در سازمان شـکل مـی           

ي ها  تکهي کلی مورد انتظار سازمان از       ها  ارزش عنوان  بهعملکرد  
شده است که یک فرد در طول یـک دوره           یفتعرمجزاي رفتاري   

  )مقاله پژوهشی(

  هاي اخالقی در بهبود عملکرد کارکنان با تأکید  نقش ارزش

  بر معنویت محیط کار

 ∗ صمد رحیمی اقدم،رضا اسماعیلی محموددکتر 

  دانشکده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه لرستانگروه مدیریت بازرگانی، 

 7/4/94: تاریخ پذیرش 15/1/94: تاریخ دریافت

  چکیده

 از یکـی  سـازمانی  هـاي  تحقـق هـدف   در جهـت  کارکنـان  هاى توانایی حداکثر يریکارگ به و ییکارا افزایش براي هایی راه جويو جست: زمینه
هدف این پژوهش، تبیین چـارچوب علمـی و کـاربردي بـراي     . است بوده مدیریت علم اننظرو صاحب مدیران همیشگی هاىدغدغه و موضوعات

  .استبهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز مبتنی بر معنویت محیط کاري 
ین جامعه آماري ا  .  همبستگی است  -هاي توصیفی    پژوهش نوع از هاداده گردآوري نحوه ازلحاظ و کاربردي ،هدف ازلحاظ حاضر پژوهش :روش

  پرسـشنامه بـه  260 درصـد،  95 با استفاده از فرمول کوکران، در سطح اطمینـان  که ؛ نفر است820پژوهش شامل کارکنان دانشگاه تبریز به تعداد       
سـازي   اسـتفاده از روش مـدل  بـا ها و داده  استشده استفاده ي اطالعات از پرسشنامهآور جمعبراي . تصادفی ساده گردآوري شد گیرينمونه روش

   .وتحلیل قرار گرفت معادالت ساختاري مورد تجزیه
 و 21/0 با عملکرد رفتاري و نیز با ضریب اسـتاندارد   69/5 و معناداري    75/0ها نشان داد، معنویت محیط کاري با ضریب استاندارد          یافته :هایافته

   . با عملکرد فرایندي رابطه دارد30/2معناداري 
  .کندنویت محیط کاري نقش مثبتی در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز ایفا میدهد معنتایج نشان می: گیرينتیجه

  
  اخالق، معنویت، معنویت محیط کاري، عملکرد: کلید واژگان

 

__________________________________________________________________________________________________________________  
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پژوهـشگران، عملکـرد را     ). 4(دهـد   یمـ مشخص از زمان انجـام      
» شـده اسـت   یینتع هاآنهدافی که کمیت و کیفیت  دستیابی به ا  «
هـا و    این تعریف عالوه بر اینکـه در ارتبـاط بـا سـتانده            . دانند  یم

دهد که عملکرد مرتبط بـا انجـام          است، بلکه نشان می    بروندادها
تـوان    بنابراین عملکرد را مـی    است؛  کار و همچنین نتایج حاصله      

  ). 5( رفتار تلقی کردعنوان به
اهمیت عملکرد و نقشی که منابع انسانی در بهبود آن          با توجه به    

ها عـواملی را کـه بـستر مناسـب            کند، الزم است سازمان     ایفا می 
کنند شناسایی نموده و با تـأمین         براي بهبود عملکرد را ایجاد می     

شرایط و بستر الزم سعی در اعتالي دستیابی به عملکرد بـاال را             
  . داشته باشند

اند که در دو دهه اخیر در حـوزه علـوم             دهپژوهشگران بر این عقی   
هاي مدیریت، تغییـر پـارادایمی صـورت گرفتـه            سازمان و تئوري  

» 1جنـبش معنویـت  «هـا     این پارادایم نوظهـور در سـازمان      . است
تر کردن  معنویت در کار و تالش براي انسانی  ). 6(شود  نامیده می 
رن وکار و مـدیریت در قـ        ها یکی از روندهاي مهم کسب       سازمان

ــت 21 ــت). 7( اس ــدایی 2معنوی ــش ج ــالق   بخ ــذیر از اخ  و 3ناپ
 است و در ادیان یکتاپرستان، اهمیـت بـسیار          4هاي انسانی   ارزش

جهت است که فطرت انسانی       این اهمیت بیشتر ازآن   . باالیی دارد 
  ). 8(هاي مثبت و مطلوب دارد  تمایلی بنیادین به ارزش

 نقـش اخالقیـات و      وکار، همواره به    در ادبیات حوزه اخالق کسب    
هــا و جلــوگیري از  معنویـت در تعــالی روحــی کارکنـان ســازمان  

تاکیـد   آنهـا  وريدر محیط کار و بهبـود بهـره     5رفتارهاي ناهنجار 
معنویت در سازمان در سطح فردي، تالش بـراي         ). 9(شده است   

یافتن معنا و هدف در زنـدگی کـاري اسـت؛ در سـطح گروهـی،         
رادي کـه بـه نحـوي در کـار          ارتباط قـوي بـین همکـاران و افـ         

مشارکت دارند؛ و نیز در سطح سازمانی، هماهنگی بین اعتقادات          
  ). 10(هاي سازمان استو باورهاي اصلی و ارزش

 در سـه سـطح     مؤلفـه سه   6تعریف مفهومی معنویت محیط کاري    
): سطح فـردي  ( 7کار بامعنا ) الف: فردي، گروهی و سازمانی است    

هر فردي انگیـزش    . کار است یک حس عمیق معنا و مقصود در        
هـایی   ، تمایل و عالیقی براي مبادرت بـه انجـام فعالیـت          8درونی

) ب. بخشند دارد که معناي بیشتري به زندگی خود و دیگران می         
احـساس نـوعی پیونـد و       ): سـطح گروهـی    (9احساس همبستگی 

این بعد از معنویت در محـیط       . همبستگی عمیق با دیگران است    
دهـد و بـر تعـامالت     رفتار انسانی رخ می کار در سطح گروهی از    

هـاي  همسویی با ارزش  ) ج. بین کارکنان و همکاران داللت دارد     
تجربه یک حس قـوي از همـسویی        ): سطح سازمانی  (10سازمان

هـاي  موریت و ارزش  أهاي فردي کارکنان با رسالت، م     بین ارزش 
ان سازمان است، به این معنی که افراد باور دارند مدیران و کارکن           

هاي مرتبط و یـک نـوع وجـدان کـاري           در سازمان داراي ارزش   
قوي هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنان و همبستگی آنـان            

  ). 11(توجه دارد 
 منبعـی پایـدار بـراي       عنـوان   بـه بسیاري از محققین، معنویـت را       

در تحقـق کـارایی و    آنهـا  توانـد بـه  اند که مـی   دانسته ها  سازمان
  ). 12(داثربخشی یاري رسان
دهند که معنویت، محرك بسیار نیرومندي در         تحقیقات نشان می  

زنــدگی شخــصی و همچنــین اجتمــاعی افــراد اســت و ارتبــاط  
اي با رشد و تکامل معنوي، رفتار و منش، تعریف و هدف              پیوسته

بـا   آنهـا    از تجارب و بـاالخره، روابـط       آنها   آنان از زندگی و درك    
 11ایت و بروز رفتارهاي مثبـت     یکدیگر دارد که این امر باعث رض      

  ). 13(شود  می آنها در
کنند تقویت تجارب معنوي کارکنان توسط        یمپژوهشگران، بیان   

). 6(دهـد   یمـ  را افزایش    هاآنسازمان عملکرد و بازدهی سازمانی      
کاري در محیط کار  درك کارکنان از معنویت باعث افزایش تعهد   
تـري از خـود نـشان       شده و افراد با تعهـدکاري بـاال عملکـرد به          

  ). 14(دهند  یم
توانـد   کنند که معنویت در محـیط کـار مـی          پژوهشگران بیان می  

ها اذعان دارنـد کـه      آن.  عملکرد سازمانی استفاده شود    براي بهبود 
تواند به مزایا و منافعی از قبیل        تشویق معنویت در محیط کار می     

ایت ، افـزایش رضـ    14، تعهد سازمانی  13و اعتماد  12افزایش صداقت 
وري، انگیزش در کـار،      ، افزایش بهره  16، افزایش خالقیت  15شغلی

 و توانمندسازي کارکنان منجـر      17بهبود رفتار شهروندي سازمانی   
 مستقیم و غیرمستقیم سبب عملکرد بهتر صورت بهشود؛ که همه 

لـذا بـا    ). 24-15(گردنـد   سازمان، سودآوري و اثربخشی آن مـی      
هـا و رفتـار     اي آن در نگـرش     معنویـت و پیامـده     ریتـأث توجه به   

 معنویت  تیاهم بر   نظران  صاحبکارکنان و اذعان پژوهشگران و      
و نقش چشمگیر آن  18 یک دارایی نامشهود عنوان  بهمحیط کاري   
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در اثربخشی سازمان، ضرورت بررسی اثر این متغیر بـر عملکـرد            
رسد استعداد جامعـه     همچنین به نظر می   . شود یمکارکنان آشکار   

). 18(تر است  اي معنویت ورزي از میانگین جهانی فزون ایرانی بر 
این مسئله مسئولیت پژوهـشگران عرصـه مـدیریت را در جهـت       

گیري از ایـن دارایـی، بـراي برطـرف نمـودن مـشکالت و                بهره
، با توجه به مبانی نظري      رو  نیازا. سازدمسائل سازمانی افزون می   

 رابطه مثبتی توان ادعا کرد که معنویت محیط کاري و تجربی می 
لذا پژوهش حاضر با هدف     . با بهبود عملکرد کارکنان داشته باشد     

تبیین چارچوب علمی و کاربردي بهبود عملکرد دانـشگاه تبریـز،           
  . مبتنی بر معنویت محیط کاري انجام گرفت

  
   روش

 هدف، کـاربردي و ازنظـر روش گـردآوري          ازنظرپژوهش حاضر   
ه آمـاري پـژوهش را   جامعـ .  همبـستگی اسـت  -ها، توصیفی داده

 نفر تشکیل 820علمی دانشگاه تبریز به تعداد     کارکنان غیر هیئت  
  . دهندمی

 درصـد، تعـداد     95بر اساس فرمول کوکران در سـطح اطمینـان          
 پرسشنامه مـورد  260 پرسشنامه توزیع شد و درنهایت تعداد       265

ي آماري پژوهش با اسـتفاده از روش    ها  نمونه. تحلیل قرار گرفت  
 175 نفر نمونه، 260از  . اند  شده  انتخابگیري تصادفی ساده    نمونه
زن )  درصـد 7/32معادل ( نفر   85مرد و   )  درصد 3/67معادل  (نفر  
  . اند بوده

کننـدگان   از شـرکت  )  درصـد  7/2معـادل   ( نفـر    7همچنین تعداد   
داراي مدرك  )  درصد 4/15معادل  ( نفر   40داراي مدرك دکتري،    

داراي مـدرك   )  درصـد  8/55ل  معـاد ( نفر   145کارشناسی ارشد،   
داراي مدرك کـاردانی    )  درصد 2/26معادل  ( نفر   68کارشناسی و   

اي، از  آوري اطالعات عالوه بر منـابع کتابخانـه        براي جمع . بودند
  .  استشده استفادهپرسشنامه 

 که مربوط بـه مشخـصات       سؤال 3قسمت اول پرسشنامه شامل     
 9بوده کـه     سؤال   19جمعیت شناختی است و قسمت دوم شامل        

 سـؤال مربـوط   10سؤال مربوط به متغیر معنویت محیط کاري و      
 بـراي عملکـرد     سـؤال  5کـه شـامل      به متغیر عملکرد کارکنـان    

 براي عملکرد فرایندي در قالب طیف لیکـرت         سؤال 5رفتاري و   

هاي پرسشنامه بـر اسـاس      ضمن اینکه همه گویه   ). 5،  11(است  
ارد بوده، براي اطمینان از هاي استاندمطالعات پیشین و پرسشنامه 

روایی پرسشنامه به سه نفر از اساتید ارسال و با اصالحات جزئی            
هاي هر متغیر و متغیرهاي گویه همچنین تحلیل عاملی  . تایید شد 
 پایـایی . ایید کردند ترا  ) 3جدول  (روایی عاملی پرسشنامه     آشکار،

سنجیده شـده و بـراي       باخ پرسشنامه توسط ضریب آلفاي کرون    
 به دست آمـد     71/0 و عملکرد    83/0تغیر معنویت محیط کاري     م

بـراي  .  قـرار دارنـد    7/0؛ یعنی بیشتر از     قبول  قابلکه در محدوده    
ي معـادالت سـاختاري   سـاز  مـدل هاي پـژوهش از   یهفرضآزمون  

  . استشده استفاده افزار آموس توسط نرم
  

  ها یافته

نهـان  متغیـر پ  3با توجه به مدل مفهـومی، ایـن پـژوهش داراي       
) زادرون(و عملکرد رفتاري    ) زابرون(شامل معنویت محیط کاري     

  . است) زادرون(و عملکرد فرایندي 
ــعپــس از  ــه آور جم ــردن اینک ــراي مــشخص ک ــات ب  ي اطالع
اي براي سنجش متغیرهاي      تا چه اندازه   گیريهاي اندازه   شاخص
 هستند؛ باید ابتدا تمام متغیرهـاي مـشاهده کـه           قبول  قابلپنهان  
 مجزا مورد آزمون قرار     طور  بهبوط به متغیرهاي پنهان هستند،      مر

  . گیرند
 هاي مدل مفهومی به همراه بار عاملی هاي سنجش سازه  شاخص

الزم به ذکر اسـت کـه       .  آورده شده است   1ه  در جدول شمار  آنها  
 از متغیر عملکرد فرایندي به دلیل بار عاملی کم          10 و   9سؤاالت  

  .از معادله حذف شدند
ي ارزیــابی بــرازش مــدل از معیارهــاي برازشــی کــه در بــرا  
.  اسـت شـده   اسـتفاده ازي معادالت سـاختاري وجـود دارد،        س  مدل

مدل بازنمایی شده   این است که آیا دهنده  نشانمعیارهاي برازش   
  . کند یا خیـر؟  یید میتأگیري پژوهش را ها، مدل اندازه    توسط داده 
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تحلیـل  (گیـري  نـدازه هاي کلی برازش بـراي الگوهـاي ا    شاخص
  .  آمده است2در جدول ) ییديتأعاملی 

  
گیري تحلیل عاملی تأییدي الگوهاي اندازه: 2جدول 

  مدل
DF CIM  متغیر مشاهده

IN  
P  GFI  CFI RM

SEA  
معنویت محیط 

  کاري
24  10/33  10/0  97/0  99/0  03/0  

  02/0  98/0  97/0  22/0  24/23  19  عملکرد
  

ـ  Pبا توجه به اینکـه مقـدار         گیـري  راي همـه الگوهـاي انـدازه       ب
توان نتیجه گرفت   است می05/0تر از   بزرگ) متغیرهاي مشاهده (

گیـري  بـراي الگوهـاي انـدازه     ) CMIN(که مقدار کاي اسـکوئر      

هاي معتبر که براي برازندگی  یکی دیگر از شاخص   . استمناسب  
هرچـه  . است یا شاخص نیکویی برازش      GFIرود  الگو به کار می   

GFI ها بـرازش بهتـري دارد     تر به یک باشد الگوي داده      یکنزد .
 RMSEAشاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطاي برآورد یـا          

هـاي برازنـدگی مـدل اسـت کـه در             نیز یکی دیگـر از شـاخص      
، بـرازش  اسـت  یـا کمتـر   08/0 داراي مقـدار     قبول  قابلالگوهاي  

 هـستند ضـعیف بـرآورد    1/0الگوهاي که داراي مقادیر بـاالتر از    
مقــدار ایــن شــاخص بــراي الگــوي  ) 2(در جــدول  .شــوندمــی
 که نشان از برازش خوب الگوهـا      است 08/0گیري کمتر از     اندازه

توان نتیجه گرفت که الگوهـاي      یت می درنها. ها است   توسط داده 
از برازش خوبی برخوردار هستند و  ) متغیرهاي آشکار (گیري  اندازه

تواننـد  ی مـی  وبخـ   بـه به این معنی است کـه متغیرهـاي آشـکار           

  سنجش متغیرهاهاي  شاخص: 1جدول 
 

  بار عاملی  ها شاخص  متغیرها

  79/0  احساس لذت و سرور در کار .1
  87/0  ي بااهمیت فردها زشارمرتبط بودن کار با  .2

  
  بامعناکار 

  61/0  دریافت روحیه مثبت از کار .3
  73/0  احساس بخشی از یک خانواده بودن همکاران .4
  73/0  احساس داشتن هدف مشترك همکاران .5

  
  احساس همبستگی

  74/0  احساس حمایت همکاران از یکدیگر .6
  81/0  ي رایج در سازمانها ارزشداشتن احساس مثبت درباره  .7
  72/0  احترام سازمان به عقاید درونی افراد .8

ي 
 کار
حیط

ت م
عنوی
م

)
ون
ن بر
پنها

  )زا 

  
  ي سازمانها ارزشهمسویی با 

  76/0  داشتن احساس خوب نسبت به آینده سازمان .9
  58/0   اداري توسط کارکنانانضباطرعایت مقررات و . 1
  51/0  رجوع ارباب کارکنان با رفتار مناسب و شایسته. 2
  70/0  ي شغلیها مهارتتالش مداوم کارکنان براي افزایش . 3
  47/0  تسلط در کار و انجام صحیح کار بدون نظارت مستمر رییس. 4

  
  تاريعملکرد رف

  )زا پنهان درون(
  

  39/0   مناسبحل راهازهاي واحد و ارائه تشخیص نی. 5
  65/0   وسایل و تجهیزاتازلحاظفراهم بودن شرایط کاري . 6
  59/0   بیمه و سایر مزایاي شغلی براي کارکناننیتأم. 7
  59/0  ي بازآموزي و شرایط ارتقا براي کارکنانها دورهفراهم بودن . 8
  19/0  ي حوزه کاري خودشانها يریگ میتصمرکنان در مشارکت کا. 9

  
  عملکرد فرایندي

  )زا پنهان درون(

  20/0  برخوردار بودن مدیر از شایستگی و صالحیت الزم. 10
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ین نتـایج تحلیـل     چنـ   هـم . گیري کننـد  متغیرهاي پنهان را اندازه   
 قبـول  قابل براي آزمون Pییدي به همراه شاخص جزئی   تأعاملی  

 و  9ت  سـؤاال  بررسی شـد و       سؤال بودن بار عاملی مربوط به هر     
 مربوط به متغیر عملکرد فرایندي به علت دارا بودن بار عاملی 10

 سـؤاالت بارهاي عاملی بقیه . حلیل حذف شدند  ، از ت  3/0کمتر از   
یجـه  درنت.  بودنـد 05/0 جزئـی کمتـر از   P و مقـدار    3/0باالتر از   

. سـنجند  ی متغیرهاي مشاهده را میخوب به سؤاالتتوان گفت     می
ــیه  ــون فرض ــراي آزم ــاختاري  ب ــادالت س ــژوهش از مع ــاي پ ه

  در  AMOS 21افـزار  است کـه مـدل خروجـی نـرم    شده استفاده
  . استشده داده نشان 1نگارة 

  
 

 
  
  

  
  
  

 
 
  

  افزار مدل مفهومی خروجی نرم: 1نگارة 
  

اي بـر مبنـاي چـارچوب نظـري و پیـشینه              شـده   ینتدوهر مدل   
شده تا چـه انـدازه        ینتدو روبروست که مدل     سؤالتجربی با این    

ي هـا   داده ایـن اسـت کـه        سـؤال  درواقعبا واقعیت انطباق دارد؟     

کننده مدلی است کـه بـه لحـاظ           یتحماشده تا چه حد       يگردآور
 کلیـدي، موضـوع بـرازش    سـؤال شده اسـت؟ ایـن    ینتدونظري  
 به همراه میزان ها شاخصبه تعدادي از  3در جدول  .  است ها  داده
بـراي مـدل     آنهـا     و نتـایج   شـده   محاسـبه  بودن، مقدار    قبول  قابل

  . استشده اشارهپژوهش 
  

افت، مدل از بـرازش     توان دری با توجه به اطالعات جدول باال می      
  . مطلوبی برخوردار است

 ها از دو    یید الگو براي آزمون معناداري فرضیه     تأپس از بررسی و     
 اسـت، بـر     شـده   استفاده Pو  ) CR(شاخص جزئی نسبت بحرانی     

 96/1 نسبت بحرانی بایـد بیـشتر از    05/0اساس سطح معناداري    
شـود،  نمـی الگو مهم شـمرده      پارامتر کمتر از این در     باشد، مقدار 

 حاکی از تفاوت    P براي مقدار    05/0تر از     ین مقادیر کوچک  چن  هم
هـاي رگرسـیونی بـا مقـدار         براي وزن  شده  محاسبهمعنادار مقدار   

وتحلیـل    یهتجزبا در نظر گرفتن نتایج      .  دارد 95/0صفر در سطح    
 اسـت کـه نتـایج آن در    شـده  پرداختـه ها مدل، به بررسی فرضیه  

  .  استشده ارائه 4جدول شماره 
مبنی بر رابطه معنویت محیط کاري با ) H1(فرضیه اول پژوهش  

 69/5 و نسبت بحرانی     75/0عملکرد رفتاري با ضریب استاندارد      
مبنـی بـر رابطـه      ) H2(و فرضیه دوم پـژوهش      ) 96/1باالتر از   (

معنویت محیط کاري با عملکرد فراینـدي بـا ضـریب اسـتاندارد             
لـذا  . شوند یمیید  تأ) 96/1 از   باالتر (30/2 و نسبت بحرانی     21/0
توان گفت معنویت محیط کاري با عملکرد رفتاري و فرایندي      می

  .کارکنان رابطه مثبت دارد
  

عملکرد 
 فرایندي

٢١/٠ 

٧۵/٠ 
معنویت 
 محیط

 عملکرد
 رفتاري

٢/٣٠ CR= 

۵/۶٩ CR= 

 
   مدل مفهومی پژوهش برازش:3جدول

  
  نتیجه  شده محاسبهمقدار   قبول قابلمقدار   اختصار  ي برازشها شاخص

  -  df -  42  درجه آزادي
  -  X2  -  82/64  کاي اسکوئر

  داییت  P P- value 05/0 < P 02/0مقدار 
  داییت  49/1  3 ا ت1بین   X2 / df  هنجار یا نسبی کاي اسکوئر به
 داییت  GFI < GFI 9/0  96/0  رازششاخص نیکویی ب

 داییت  RMSEA  > RMSEA08/0  04/0  شاخص ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد
  داییت  HOELTER  < HOELTER200  273  حجم نمونه بحرانی هلتر
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  بحث

نتایج نشان داد تغییـرات عملکـرد رفتـاري و فراینـدي کارکنـان           
تـوان  شود؛ بنـابراین، مـی    توسط معنویت محیط کاري تبیین می     
 بهبـود عملکـرد را فـراهم    گفت ابعاد معنویت محیط کاري زمینه    

 حاکی از رابطه مـستقیم و غیرمـستقیم         ادبیات پژوهش . اندآورده
عملکرد کارکنان با معنویت در محیط کـار اسـتنتیجه حاصـل از             

شده در این پژوهش، از ادبیات پژوهش     يگردآورهاي  تحلیل داده 
هاي اخالقـی و معنویـت محـیط کـاري در           مبنی بر نقش ارزش   

ا توجه بـه کارکردهـاي معنویـت محـیط کـاري،       بهبود عملکرد ب  
هـاي پیـشین   هـا و نتـایج پـژوهش   کنـد و بـا یافتـه      حمایت مـی  

دهنـد   نـشان مـی  هـا  پژوهش). 24-15، و   11،  6(همخوانی دارد   
کنـد،    یمـ زمانی که فرد، کار خود را بامعنـا و بـامفهوم احـساس              

بیشتر متعهد شده و با انـرژي زیـادي بـه آن تمرکـز کـرده و در             
. دهــدیــري اهــداف پــشتکاري بیــشتري از خــود نــشان مــیپیگ

کارکنانی که در کارشان احساس معنـا و مفهـوم عمیقـی دارنـد،              
نسبت به درست انجام شدن کارشان اهمیت زیادي قائل هـستند    
و احتمــاالً چنــین کارکنــانی داراي وجــدان کــاري بــاال بــوده و  

بـراي مثـال    . کننـد   صورت خودجوش و خودکنترل عمـل مـی         به
داشتن دانش و     وانین را رعایت کرده و همواره سعی در بروز نگه         ق

احساس همبستگی شامل ارتباطـات  ). 22(هاي خود دارند      مهارت
. هـاي کـاري اسـت       ذهنی، احساسی و معنوي کارکنان در گـروه       

داننـد،   کارکنانی که مدیران و زیردستان را در پیوند بـا خـود مـی          
دیگران، به نکات مثبت کار جاي تمرکز بر اشتباهات سازمان و   به

تـر نماینـد و هـم     کنند؛ تا هم فضاي سازمان را دوستانه  توجه می 
همچنین با فراهم شدن جو صـمیمی و        . عملکرد را بهبود بخشند   

یافتـه و     یشافـزا دوستانه، صـداقت و اعتمـاد در بـین همکـاران            
تسهیم اطالعات و دانش مربوط به انجام بهتـر امـور را تـسهیل              

هاي افـراد  ها و توانایی این امر منجر به بهبود مهارت      کند؛ که   یم

همـسویی بـا    ). 23(شـود   یت بهبـود عملکـرد افـراد مـی        درنهاو  
هاي سازمان بر این منطق استوار است که اهـداف جمعـی          ارزش
تر از اهداف فردي بوده و هـرکس بایـد در قبـال               تر و مهم    بزرگ

مـل آورد   دیگران و نسبت به جامعه مساعدت و همکـاري بـه ع           
شـود کارکنـان،     باعـث مـی    ها  ارزشاحساس همسویی در    ). 20(

هاي آن را متعلق به خود بداننـد و بـراي انجـام             سازمان و ارزش  
هاي خـود را      ییتواناها و   بهتر امور تالش بیشتري کنند و مهارت      

هـا و     کارکنـانی کـه ارزش    .  بهبود عملکرد افزایش دهند    منظور  به
بیننـد،    و مأموریت سازمان همـسو مـی      ها    اهداف خود را با ارزش    

کننـد و نـسبت بـه بهتـر           محیط و جو سازمان را مثبت درك می       
، 11(انجام شدن کارها و بهبود تصویر سازمان حـساس هـستند            

توان ادعا کرد با بهبود میـزان معنویـت محـیط کـاري،             می). 22
صداقت، اعتماد، تعهد در کار، رضایت شغلی، خالقیت و انگیزش          

ها بهبود عملکـرد کارکنـان     ینایافته و نتیجه همه     بهبودکارکنان  
  . خواهد بود

بینی کرد که کارکنـان در        یشپتوان    یمبر اساس نظریه معنویت     
. دهنـد  یمقبال وجود یا نبود معنویت در محیط کار واکنش نشان    

شود که تالش مدیران در      با توجه به نتیجه پژوهش مالحظه می      
عملکـرد  تواند منجر به      می یط کار معنویت در مح  جهت برقراري   

لذا با توجه به نتایج این پـژوهش پیـشنهاد           . کارکنان گردد  باالي
شود مدیران ضمن توجه ویژه به ابعاد معنویـت محـیط کـار،              می

ي مثبـت  هـا  ارزشي معنـوي و    ها  ارزشزمینه الزم براي تقویت     
 به نتایج پژوهش، در سطح فـردي،        توجهبا  . کاري را فراهم کنند   

ي رشـد شخـصی و دریافـت شـغل متناسـب بـا              ها  فرصتجاد  ای
توانایی و عالیق فرد و معنادار کردن کار براي کارکنان از طریق            

 و جذاب و از سوي دیگر با توجه         بامعنا صورت  به ها  شغلطراحی  
هاي  یتفعالبه بعد احساس همبستگی، در سطح گروهی، طراحی        

میمانه و  گروهی و ساختارهاي تیمی در جهـت ایجـاد جـوي صـ            
دوســتانه میــان همکــاران و در ســطح ســازمانی نیــز توجــه بــه 

  ها هاي جزئی فرضیه ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص :4جدول 
  

  نتیجه P  مقدار بحرانی  ضریب رگرسیونی  هافرضیه  
H1   تأیید  000/0  69/5  75/0      عملکرد رفتاري معنویت محیط کاري  
H2     تائید  02/0  30/2  21/0     عملکرد فرایندي معنویت محیط کاري  
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در جهت  آنها یريپذ جامعه و  شده  جذبهاي افراد   همسویی ارزش 
ي سازمان، مـواردي هـستند کـه        ها  ارزشبا   آنها   همسویی بیشتر 

یت در ارتقاء معنویت سازمانی نقش به سزایی ایفا خواهنـد            درنها
  .نمود
هایی نیز  ایج شایان توجه با محدودیتپژوهش، ضمن ارائه نت این

باید توجـه داشـت کـه جامعـه پـژوهش را کارکنـان              . روبروست
پذیري نتـایج پـژوهش       یمتعمدهند، لذا     یمدانشگاه تبریز تشکیل    

همچنـین  . ي زیـاد در جوامـع مختلـف اسـت     هـا   پژوهشنیازمند  
یرپـذیري  تأثادبیات پژوهش، گواه وابسته بودن متغیر عملکـرد و          

رسـد در   بـه نظـر مـی   .  سایر متغیرهاي سازمانی اسـت   آن توسط 
ــد ســرمایه    ــادي مانن ــدیریت متغیرهــاي زی حــوزه ســازمان و م

نیــز بتواننــد ... اجتمــاعی، شخــصیت افــراد، عــدالت ســازمانی و 
  . تغییرات عملکرد کارکنان را در سازمان تبیین کنند

  
  گیري  نتیجه

 و بهبود   نتایج پژوهش موید آن است که بین معنویت محیط کار         
به عبارت دیگر ادراك    . عملکرد کارکنان رابطه معنادار وجود دارد     

فضاي اخالقی و ابعاد معنوي سازمان به افزایش رفتارهاي مثبت          
کارکنان منجر شـده و بـا ارتقـا سـطح معنویـت محـیط کـاري،               

یابد؛ که ایـن امـر اهمیـت توجـه بـه            عملکرد کارکنان بهبود می   
هـاي ایـن    یافته. دهدمانها نشان می  هاي اخالقی را در ساز    ارزش

تواند در راستاي ارتقا عملکرد کارکنان بـا اسـتفاده از      پژوهش می 
تقویت معنویت محیط کاري در سطوح مختلف فردي، گروهی و          

  .سازمانی مورد استفاده قرار گیرد
  

  هاي اخالقی مالحظه

با توجه به تعهد و التزام به مالحظات اخالقی پـژوهش، در ایـن              
رسـانی در خـصوص اهـداف پـژوهش و کـسب             ش، اطالع پژوه

رضایت آگاهانه کارکنـان بـراي تکمیـل پرسـشنامه، دریافـت و             
ها در نهایت رازداري و امانتداري و صـداقت در          تحلیل پرسشنامه 

  . گزارش نتایج و منابع مورد استفاده، رعایت شده است
  

  سپاسگزاري

 که در تکمیل این وسیله از مدیران و کارکنان دانشگاه تبریز ینبد
  .شودپژوهش همکاري نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می

  
  نامه واژه

1. Spirituality Movement جنبش معنویت  
2. Spirituality معنویت  
3. Ethic اخالق  
4. Humans Values هاي انسانیارزش  
5. Abnormal Behavior رفتارهاي ناهنجار  
6. Workplace Spirituality معنویت محیط کاري  
7. Meaningful Work کار بامعنا  
8. Intrinsic Motivation انگیزش درونی  
9. Sense of Community احساس همبستگی  
10. Alignment with Organizational Values 

  هاي سازمانهمسویی با ارزش
11. Positive Behaviors رفتارهاي مثبت  
12. Honesty  صداقت  
13. Trust اعتماد  
14. Organizational Commitment 

  تعهد سازمانی
15. Job Satisfaction رضایت شغلی  
16. Creativity خالقیت  
17. Organizational Citizenship Behavior 

  رفتار شهروندي سازمانی
18. Intangible Asset دارایی نامشهود  
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