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  سرآغاز

  بـا 2خداونـد  بـه  ، حقیقـت، بـاور  1همچون اخالق ورود مفاهیمی

 همـه  3کار و در نهایت روح و معنویـت  در نیروي برتر، معناجویی
). 1(در عرصـه سـازمانی دارد    جدیـد  از ظهور پـارادایمی  حکایت

روح،  تأثیرگـذاري بـر   یـا  بـودن  مرتبط عنوان بهمعنویت در لغت، 
 یـا  هاي مذهبی به ارزش هتمام داشتنا با فداکاري، مرتبط بودن

 برخـی معنویـت را  ). 2(گـردد   تعریـف مـی   با روح شدن آمیخته

و  هـا  انـسان  با طبیعـت،  وحدت ایجاد و رابطه فرارونده«معناي  به
 فرد با خداونـد،  و یا رابطه» هستی با و اتحاد یگانگی به رسیدن

و ا جانبـه  همـه  هـدایت  و بـه قـدرت   او، اعتمـاد  به کار واگذاري
متعـالی و   وجـود  داشتن با معنویت یعنی ارتباط). 4 و 3(دانند  می

 و است ذاتی و فطري بعد وجودي انسان، این .باور داشتن به آن
 دینی اجراي مناسک نتیجه در و و بالندگی انسان رشد به با توجه

و باعـث ایجـاد    یابـد  می ارتقاء و متحول شده رفتارها برخی و نیز

  هاي  لفهؤ یک بعد اخالقی، برپایۀ معنوان بهاي،  رفهتحلیل معنویت ح

 معنویت سازمانی 

  ، 1، دکتر ترانه عنایتی2∗، دکتر ابراهیم صالحی عمران1سیده خدیجه معافی مدنی
  1دکتر رضا یوسفی سعیدآبادي

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساريگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی،. 1
  ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندرانگروه علوم تربیتی. 2

  )24/6/93، تاریخ پذیرش 7/4/93تاریخ دریافت (

  چکیده

ها هستند، تجاربی که کار آنها را بامعنا و  وجوي چیزي فراتر از مسایل مالی در سازمان رسد که در عصر حاضر، کارکنان در جست         نظر می    به :زمینه
هـاي معنویـت در سـازمان انجـام           ها براساس مؤلفـه     دانشگاه معنویت در محیط کار      ش حاضر با هدف تحلیل    به این منظور، پژوه   . کند دار می  هدف

  .پذیرفت
  

 1393هاي آزاد اسالمی استان مازندران در سال  جامعه آماري این پژوهش کارکنان دانشگاه.  استپیمایشیتوصیفی از نوع    پژوهش حاضر    : روش
هـا، پرسـشنامه    ابزار گـردآوري داده .  جامعه مورد نظر انتخاب شدندازاي  گیري خوشه وسیله نمونه ه که بیین شد تع نفر   278نمونه تحقیق   باشد و     می

  .اي استفاده گردید ها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه براي تحلیل یافته. باشد  میگرایش به معنویت
  

هاي؛ اعتقاد به ماوراءالطبیعه، دقت و تعامل در کار بـه همـراه اعتمـاد بـه      ی معنویت به نام نتایج پژوهش حاکی از وجود هشت مؤلفه اصل     :ها  یافته
ها همراه با ادراك ماوراي حسی، کار براي رضاي خدا و اعتماد به دیگران، هدفمندي کـار در جهـت کمـک بـه              نفس، همدلی و همسویی با ارزش     

ها نـشان داد   همچنین تحلیل یافته. داشتن دیگران در واحدهاي دانشگاهی مورد مطالعه بودجامعه، زندگی بامعنا، اعتقاد به زندگی اخروي و دوست          
  .باشد واحدهاي دانشگاهی مورد مطالعه باالتر از سطح متوسط میمعنویت در محیط کار که میزان 

  

مانی افراد دارد بلکه تعیین کننده موفقیت و راه امروزه معنویت واقعیتی انکارناپذیر است که نه تنها نقش بسیار مهمی در زندگی ساز   :گیري  نتیجه
  .شود و بایستی به آن توجه ویژه نشان داد و آن را تقویت نمود دستیابی به بالندگی در سازمان محسوب می

  
  هاي معنویت اخالق، معنویت در محیط کار، مؤلفه :کلیدواژگان

 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  edpes60 @ hotmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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  ). 5(گردد فراوانی می اجتماعی و فردي آثار
 دارنـد،  معنـا  احساس کارکنان در کارشانشود  زمانی که گفته می

 احـساس   یکـدیگر  بـا  کـه در محـیط کـار       به این مفهـوم اسـت     
 هـاي ارزش بـا  همسو را خود اهداف و ها ارزش ،همبستگی دارند

 و آنهـا  بـه  نـسبت  سـازمان  کـه  دارنـد  و بـاور  بینند می سازمان
هـاي اخیـر، مطالـب        در سال ). 6( داشت  خواهد توجه شان مسایل

طـورکلی معنویـت    به. زیادي در ارتباط با معنویت ارایه شده است    
در محیط کـار، تبـدیل بـه واقعیتـی غیرقابـل انکـار در زنـدگی                 
سازمانی و تحقیقات مدیریتی گردیده است و مـدیران و رهبـران           

ها به خصوص نهادهاي آموزشی باید با ایـن پدیـده نوپـا            سازمان
در چند دهه گذشـته، معنویـت در محـیط        ). 8 و   7(رو گردند    هوبر

ــژه  ــه وی ــار توج ــت   ک ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــمار . اي را ب ش
نظرانی که سعی در ترسیم و توصیف معنویـت در محـیط             صاحب

ها و نظرها در خـصوص ایـن          اند، بیانگر تعدد دیدگاه     کاري داشته 
ب دهـد کـه تـشویق و ترغیـ          مطالعـات نـشان مـی     . مفهوم است 

توانـد مزایـاي زیـادي داشـته باشـد،            معنویت در محیط کار مـی     
 خواهـد   4وري هـا بـه بهـره     گیري از آن    ن با بهره  مزایایی که سازما  
 نیز عملکـرد اجتمـاعی بهتـري خواهنـد           معنوي رسید و کارکنان  

  ). 10 و 9(داشت
 معنویت در محیط سازمان منجر ؛برخی محققان بر این باورند که

 :شـود و بعـضی دیگـر معتقدنـد     نـان مـی  به رضایت شـغلی کارک  
بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی را نیز در پی خواهد داشت            عالوه

ــازمان  ). 12 و 11( ــت در س ــرورش معنوی ــراي پ ــستی   ب ــا بای ه
هاي معنوي در محیط کار مهم شمرده شـوند، کارکنـان و              ارزش

مدیران نسبت بـه سـالمت معنـوي و عقایـد شخـصی یکـدیگر           
هـاي پژوهـشی دیگـر نـشان داد کـه            یافته). 13(احترام بگذارند   

 عامل اصلی و تأثیرگذار در ایجاد جـوي معنـوي    عنوان  بهمدیران  
 هـا نـشان داد کـه معنویـت          همچنـین یافتـه   . در سازمان هستند  

هاي تحت بررسـی    نمونه اکثریت محل کار در   معنویت و مدیران
  ). 14(است حد متوسط بوده در این محققان،

اند تا معنویت محیط     ز محققان در تالش بوده    هایی نی   در پژوهش 
 مثال نقش ابعـاد  عنوان به. کار را با متغیرهاي دیگري پیوند دهند     

 کارکنان در سازمان، یکی از این موارد است      6وفاداريبر 5معنویت
هاي معنوي و مذهبی،      و محققان معتقدند ابعاد معنویت؛ با ارزش      

 واحـد کـاري،   هـاي مثبـت   مسئولیت براي رشد شخصی و ارزش   
تحقیقـات بـسیاري نیـز در زمینـه ارتبـاط           ). 15(گـردد     معنا مـی  

 نیـز صـورت     7کاري و رفتار شـهروندي سـازمانی       معنویت محیط 
نظــران دیگــري مزایــاي  صــاحب. )18 - 16 و 6(گرفتــه اســت 

وري سازمان و تاثیرگذاري بر تعهد  بهره؛ معنویت در محیط کار را    
  ). 21 - 19(اند  عاطفی در سازمان دانسته

 تبدیل محیط کار سازمانی به یک محیط کار معنـوي،          گام   یناول
 موفقیت حال، ینباا. بیافتد اتفاق ی و در مدیران در سطح درونیدبا

طور اجمال   به). 22(یین نیز وابسته است      سطوح پا  کنانکارآن به   
تـوان ایـن مـوارد را         در خصوص منافع معنویت براي سازمان می      

هد نسبت به اهداف سازمان، اخالق سازمانی،       افزایش تع : برشمرد
، 8افزایش اعتماد و امانتداري در سازمان، افزایش عدالت سازمانی        

، افـزایش سـود و بهبـود      9افزایش نوع دوستی، افزایش خالقیـت     
ــه ــزایش بهــره10روحی ، کــاهش 11وري و عملکــرد ســازمانی ، اف

  ).33-22 ،2(جایی و غیبت  هجاب
ده در خـصوص منـافع معنویـت در         بر تحقیقات انجـام شـ      عالوه

محیط کاري، در ارتباط با سنجش میزان معنویت نیز تحقیقـاتی           
بـه ایـن منظـور در     پژوهـشی کـه   در اولین .صورت گرفته است

درك و معنـاي   بـه کار انجام گرفت، معنویـت در سـازمان    محیط
معرفی نمودنـد کـه ایـن بعـد         شناسایی بعدي از زندگی کارکنان      

 پرورش و به واسطه انجام کارهاي بامعنـا در           قابل وباطنی است   
هفت بعـد معنویـت     ،  اساس این تعریف    بر .یابد زندگی توسعه می  

و با روش تحلیـل عـاملی بـراي هـر           شد  محیط کاري مشخص    
ایـن   .دگردیـ کدام از این ابعاد مقیاس سنجش استانداردي ایجاد 

ابعاد براساس سنجش معنویت در محیط کـار در سـطح فـردي،             
کـه   آن اسـت  بـر  اعتقـاد آنـان   و و سازمانی بیان شـدند گروهی 
 کـار  ،12زنـدگی درونـی  : عنـصر اسـت   داراي سه کار در معنویت

در پژوهش دیگـري بـراي ارزیـابی        ). 34(14و یکپارچگی  13پرمعنا
معنویت در محیط کار، چهار مشخصه در نظر گرفته شد، که این            

 معنا  وجودکار، محیط و فرد یکپارچگی: چهار مشخصه عبارتند از

در کـار   ۱۶درونـی  توسـعه خویـشتن   و رشد و ۱۵خود کار، تعالی در
بهبــود عملکــرد  الگــوي پژوهــشی نیــز بــا عنــوان ارایــه). 25(

). 35(از معنویت انجام پـذیرفت   گیري بهره با دولتی هاي سازمان
بعـد   شـامل چهـار  (سطح فردي  3 در در پژوهش مذکور معنویت
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هـاي   فرد، نگرش هو منحصرب ثبتمعنوي، تجارب م و الهی ارتباط
شـامل دو بعـد اعتمـاد و    (، گروهـی  )مثبـت  رفتارهـاي  مثبـت و 

 شامل دو بعد جذابیت و(و سازمانی  )و یکپارچگی انسجام، وحدت

مورد بررسی قرار ) سازمانی هايحمایت پرمعنایی کار و اقدامات و
 و و سازمان گروه سه سطح فرد، در رسوخ از پس معنویت. گرفت
تـدریج   الـذکر، بـه   هشت نمـود فـوق   به صورت خود دادننشان 

رهبـري  «هـاي  حـوزه  در سـاز خـود را   و فرهنگ تاثیرات تحولی
 فراینـدهاي « ،»منـابع انـسانی  « ،»مـدیریت منـابع  «، »سازمان

 برجاي گذاشته»  سازمان گذاري ها و سیاست مشی خط«و » کاري

). 35(خواهــد گرفــت شــکل» ســازمانی معنــوي«تــدریج  بــه و
گـرا،    گران دیگر نیز به منظور ارایه مدل سازمان معنویـت         پژوهش
 14و محیطـی،   اصلی موثر سـازمانی، فـردي   بر سه عامل عالوه
و  ثر را در قالب سه عامل اصلی سـازمانی، عوامـل فـردي   ؤم بعد

 ابعـاد سـاختاري، محتـوایی،     : عوامل محیطـی شناسـایی کردنـد      
زمانی؛ ارتباطـات بـراي عوامـل سـا     فرهنگ سازمانی، رهبـري و 

فضایل، انگیزش، ایمـان، خالقیـت بـراي عوامـل فـردي؛ ابعـاد              
اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی براي عوامـل محیطـی؛ و          

 احساس به هم پیوسـتگی بـراي فـضاي    کار هدفمند، بامعنا، کار
  ).1(معنوي سازمان 

ترین مراکز تولید علم و دانـش و          ها در عصر کنونی مهم      دانشگاه
بـا توجـه بـه      روند و     سانی متخصص به شمار می    تربیت نیروي ان  

ابعـاد تـشکیل دهنـده      این کـه در دانـشگاه آزاد اسـالمی هنـوز            
کـشف   میزان گرایش به معنویت بررسی نشده اسـت،          معنویت و 

مـشی موفـق مـدیریت معنـوي در           این ابعاد، در جهت احراز خط     
پژوهش حاضر در همـین   بنابراین .درون سازمان موثر خواهد بود    

 این پژوهش درصدد اسـت تـا بـه          . انجام پذیرفته است   خصوص
  : زیر پاسخ دهدسؤاالت

 ابعاد تشکیل دهنده معنویت در دانشگاه چیست؟. 1

  وضعیت ابعاد معنویت در دانشگاه چگونه است؟. 2
  

  روش

جامعه آماري ایـن  .  است پیمایشیتوصیفی از نوع    پژوهش حاضر   
اد اسالمی استان   هاي آز  پژوهش کلیه کارکنان واحدهاي دانشگاه    

باشـد کـه       مشغول به کار بودند، مـی      1393مازندران که در سال     
هــشت واحــد دانــشگاهی بــه روش . هــستند  نفــر1641حــدود 
اي انتخاب شد که تعداد افراد مشغول         گیري تصادفی خوشه    نمونه

 نمونـه تحقیـق    . نفر بود  1021به کار در واحدهاي انتخاب شده،       
ـ   تعیین شد    نفر   278 رگانبا توجه به جدول کرجسی و مو       ه کـه ب

در . اي در جامعه مورد نظر انتخاب شدند گیري خوشه وسیله نمونه
 ویژگی جمعیت شناختی گروه نمونه مـشخص گردیـده          1جدول  
   .است

ها، پرسـشنامه سـنجش میـزان گـرایش بـه            آوري داده   ابزار جمع 
اي از طیف لیکرت   سوال چهار گزینه21معنویت است، که داراي  

 پرسشنامه را،  سؤاالتشد، پاسخگویان درجه موافقت خود با       با  می
کـامال موافـق، موافـق، مخـالف،        : هـاي   با انتخاب یکی از گزینه    
کامالً موافـق   هاي     براي گزینه  .نمایند  می کامال مخالف مشخص  

پایـایی  .  امتیاز درنظر گرفته شده است     1 امتیاز و کامالً مخالف      4
سـبه گردیـده کـه ضـریب        پرسشنامه نیز توسط سـازنده آن محا      

  ).36 و 9(باشد   می83/0آلفاي کرونباخ آن برابر با 
 اعـضاى  از نمونـه  عنـوان  به نفر 278 تعدادجهت اجراي پژوهش 

: شـامل  مازنـدران  اسـتان  واحـد دانـشگاهی   8 از آمـارى  جامعـه 
آملـی، نـور، نکـا، نوشـهر،        ... واحدهاي ساري، قائمـشهر، آیـت ا      

. میان انها توزیع شدها  و پرسشنامهتنکابن و رامسر انتخاب شدند  
بـه دسـت امـده از تحلیـل عـاملی           هـا     وتحلیل داده  جهت تجزیه 

  
   مطالعه ویژگی جمعیت شناختی نمونه مورد:1دول ج

  سابقه  مدرك تحصیلی  سیتجن  ویژگی
   سال15بیشتر از    سال15کمتر از   کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی  دیپلم  زن  مرد  زیر گروه

  121  157  73  171  23  11  108  170  تعداد
  5/43  5/56  4/26  6/61  3/8  4  8/38  2/62  درصد
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اکتشافی به منظور تعیین مؤلفه براي پرسشنامه و از آزمـون تـی             
اي براي تعیین میزان گـرایش کارکنـان بـه معنویـت             تک نمونه 

 انجـام   SPSSافـزار    تحلیل اماري با استفاده از نـرم      . استفاده شد 
   .رفتگ
  

  ها یافته

 ابعاد تشکیل دهنده معنویت در دانشگاه چیست؟. 1

به منظور پاسخ به سـؤال اول پـژوهش و تعیـین ابعـاد تـشکیل                
دهنده معنویت در دانشگاه، از تحلیـل عـاملی اکتـشافی اسـتفاده      

 مولفـه اصـلی   8نتیجه تحلیل عاملی حکایت از وجود   . شده است 
بـراي اجـراي    . طالعه دارد در واحدهاي دانشگاهی مورد م    ) عامل(

و   اولکـین  -یر   می -تحلیل عاملی ابتدا الزم است دو تست کایزر       
گیـري و اطمینـان       آزمون بارتلت انجام گیرد تا از کفایـت نمونـه         

نسبت به این که ماتریس همبستگی در جامعه برابر صفر نیست،           
با توجه به اندازه کفایت نمونه گیـري کـه         . اطمینان حاصل گردد  

هـا    دهد کـه واریـانس درون داده         است، نشان می   615/0ا  برابر ب 
شود، به عبارتی دیگر توانایی عـاملی      توسط این عوامل تبیین می    

با توجه به این که . به میزان قابل پذیرش وجود داردها  بودن داده
 95 اسـت، در سـطح اطمینـان         05/0مقدار معنی داري کمتـر از       

عه وجـود داشـته و بـه    در جام مواد آزمون درصد، همبستگی بین
  . شود ها تأیید می عبارتی توانایی عاملی بودن داده

در این پژوهش به منظور تعیـین تعـداد عوامـل تـشکیل دهنـده           
تعـداد عوامـل    . آزمون، از چرخش واریماکس استفاده شده اسـت       

  .باشند  سوال پرسشنامه می21 عامل از 8استخراج شده 
 به منظور تعیین تعـداد      کل واریانس تبیین شده توسط عوامل که      

رود، در واقع واریانس تبیین شده هر یـک         می عوامل مفید به کار   
با توجه به این که مقادیر ویژه       . کند  از عوامل احتمالی را بیان می     

اولیه عناصـر داراي مقـادیر ویـژه بزرگتـر از یـک بـوده اسـت و          
باشـند کـه      توان گفت این عناصر استخراج شده مـی         بنابراین می 

 مجـذورات  مجمـوع ( درصد از کـل واریـانس را   7/70هم روي 

 درصـد  دهنـده  نـشان  کنند کـه  تبیین می) از چرخش قبل انتقال

مقـادیر  . اسـت  هـا  عامـل  ایـن  باالي واریانس تبیین شده توسط
نیـز  ) چـرخش  از بعد انتقال مجذورات مجموع(عناصر استخراجی 

شـده  بعد از چرخش تغییر کرده و درصد تراکمی واریانس تبیـین          
. توسط این عناصر استخراج شده مساوي با قبل از چرخش است          

  دانـیم کـه عوامـل نمایـانگر چـه            ولی با این تفاسیر هنـوز نمـی       
  .هستند

تک متغیرها بـا    در این پژوهش از بار عاملی براي همبستگی تک        
دهـد   عالمت بـار عـاملی نـشان مـی    . ها استفاده شده است   عامل

انـد،    به چـه نحـوي ترکیـب شـده         اند  متغیرهایی که استفاده شده   
جهت نباشد عالمت بار عاملی آن گویـه          زمانی که یک گویه هم    

 و  4/0شـود بارهـاي عـاملی         معموال گفته مـی   . منفی خواهد شد  
. باشـد    مد نظر مـی    5/0بیشتر مناسب هستند که در این پژوهش        

در تحلیــل عــاملی اکتــشافی یکــی از محورهــاي کــار محقــق  
بنـدي کـرد،      افزار عامـل    که نرم   بعد از این  . هاست  گذاري عامل   نام

هـا وجـود      هایی که در عامل     گویه(ها    باید براساس محتواي عامل   
هـا    گذاري نمود، چرا که هدف استفاده از عامل         ها را نام     آن )دارند

 2جـدول   باشد، که خالصـه آن نیـز در           هاي بعدي می    در تحلیل 
  .ارایه شده است

  
دست آمده از هاي پرسشنامه به   عامل:2جدول 

  تحلیل عاملی با چرخش واریماکس
 بار شده بر روي سؤاالت  ها عامل

  هر عامل

اعتقاد به ماوراء : عامل اول
  الطبیعه

  اعتقاد داشتن به الهام: 5
 اعتقاد به معجزه: 11
 با ي قویدگیدرهم تن: 12

 کائنات
  یتل کم اهمی با مسامدارا: 15

دقت و تعامل در : عامل دوم
  ه اعتماد به نفسکار به همرا

 تمرکز بر کار: 6
 با ي معنويارتباط قو: 7

 یاناطراف
  ل با توکلی مساحل: 20

همدلی و : عامل سوم
همسویی با ارزشها همراه با 

  ادراك ماوراي حسی

 یاهان و گیوانات از حیتحما: 2
 کردن مطابق با از کار: 14

 ارزشها
 به انسجام و ي مندعالقه: 19

 وحدت
  ی حسيماورا ادراك تجربه: 21

کار براي رضاي : عامل چهارم
  خدا و اعتماد به دیگران

 ی از زندگیترضا: 9
 ی الهیت رضاجلب: 10
   به همکاراناعتماد: 17

هدفمندي کار در : عامل پنجم
  جهت کمک به جامعه

 کار هدفمند: 8
 کمک به جامعه: 16
   با همکارانيهمدرد: 18

 و ی منطقيها رخدادیرشپذ: 3  زندگی با معنا: عامل ششم
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 ی زندگیرمنطقیغ
 یی براساس هدف نهازیستن: 13
  یزندگ

اعتقاد به زندگی : عامل هفتم
  اخروي

 یت عدم محدودیرشپذ: 4
   انسانی و مکانیزمان

دوست داشتن : عامل هشتم
  دیگران

  یگران با دیمت صماحساس: 1

  
  وضعیت ابعاد معنویت در دانشگاه چگونه است؟. 2

هـاي   دانشگاه(هاي آموزشی   کار سازمان میزان معنویت در محیط   
بررسـی تفـاوت عوامـل       به منظور : )آزاد اسالمی استان مازندران   

، از  5/2 محـیط کـار بـا میـانگین نظـري            هشت گانه معنویت در   
 3آزمون تی تک نمونه اي استفاده شد کـه شـرح آن در جـدول           

 االتؤایـن کـه سـ    بـه  توجه با که است ذکر به الزم. آمده است

 میـانگین  اسـت،  بـوده  لیکرت اي گزینه چهار طیف مه درپرسشنا

 مشخص 3با مالحظه جدول . است آمده دست به 5/2 نظري آن
گانـه اخـتالف معنـاداري بـین      گردد که در همه عوامل هشت    می

 5/2میزان گرایش به معنویت در محیط کار با میـانگین نظـري             
از گانـه بـیش       از آن جا کـه میـانگین عوامـل هـشت          . وجود دارد 

معنویت در محـیط کـار       بوده است، بنابراین     5/2میانگین نظري   
 )هاي آزاد اسالمی استان مازندران      دانشگاه(هاي آموزشی     سازمان

 است، در سـطح  05/0 توجه به این که مقدار معنی دار کمتر از        با
  .باشد باالتر از سطح متوسط می درصد، 95اطمینان 

  

  بحث

پـژوهش نـشان داد کـه    هـاي   نتایج تجزیه و تحلیل آمـاري داده   
هشت مولفه از میـزان معنویـت در واحـدهاي دانـشگاهی مـورد              

هـاي   محققان دیگري نیز در ارتباط بـا مولفـه        . مطالعه وجود دارد  
 ، 25 ، 24 ،1(انـد   هایی انجام داده    معنویت در محیط کار پژوهش    

ها نیز توانستند ابعادي را در ارتباط با محیط کاري            آن. )37 و   34
 هـاي معنویـت را   هـا مولفـه   یکی از پژوهش. وي ارایه دهندمعن

طریـق   از فردي، عوامل محیطـی  شامل عوامل سازمانی، عوامل
مـوثر   گـرا  سـازمان معنویـت   سـازمان در ایجـاد   معنـوي  فضاي
هـا،    در پژوهش دیگر پس از تجزیـه و تحلیـل داده          ). 1(دانند    می

گـذاري    نـام ایمان، معرفت دینی و بصیرت      هاي معنویت را      مولفه
 چـارچوب ارزش   همچنـین محققـان دیگـر نیـز          .)37(انـد     نموده
ــتمعنو ــاریط در محــی ــام  ک ــل ن ــد را در ده عام ــذاري نمودن : گ
 صـداقت، عـدالت،   یـی، گرا  انـسان  اعتقاد به آفرینش،   یرخواهی،خ

  ).33 ( و اعتمادیت احترام، مسئولیرش،روابط متقابل، پذ
ــی  ــازمان  از طرف ــار س ــیط ک ــت در مح ــاي معنوی ــی ه  آموزش

 بـاالتر از سـطح      )هـاي آزاد اسـالمی اسـتان مازنـدران          دانشگاه(
هاي تحقیقات پیشین     نتیجه این پژوهش، یافته   . متوسط قرار دارد  

  ). 38 و 14 ، 12(کند  را تأیید می
گـردد، معنویـت محـیط     هاي پژوهش پیشنهاد مـی    براساس یافته 

 بـا   .سـازي گـردد     کاري از طریق حوزه فرهنگی دانشگاه مفهـوم       

  
  5/2ظري هاي هشتگانه معنویت در سازمان با میانگین ن لفهؤ نتایج تفاوت م:3جدول 

  
  سطح معناداري  میانگین                       عامل ها

  000/0  17/3  اعتقاد به ماوراء الطبیعه  1 
  000/0  19/3  دقت و تعامل در کار  به همراه اعتماد به نفس  2
  000/0  27/3  همدلی و همسویی با ارزشها همراه با ادراك ماوراي حسی  3
  000/0  22/3  گرانکار براي رضاي خدا و اعتماد به دی  4
  000/0  19/3  هدفمندي کار در جهت کمک به جامعه  5
  000/0  1/3  زندگی با معنا  6
  000/0  87/2  اعتقاد به زندگی اخروي  7
  000/0  13/3  دوست داشتن دیگران  8

  000/0  14/3  )کل(معنویت در سازمان   
      Sig<05/0  
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توجه به این که محققان اذعان دارند که الگوي اولیه معنویت در            
هـاي انتـصاب و انتخـاب         سازمان مدیران هستند، یکی از مولفـه      

تواند براساس بعد معنوي صورت       ها می   مدیران و روساي دانشگاه   
هـا رهبـر معنـوي شـوند تـا            پذیرد، چرا که باید روساي دانـشگاه      

بدین منظور انتصاب براساس تعهد     . کارکنان معنوي داشته باشند   
ها باید اولویت داشته باشد نـه براسـاس    مدیر و پایبندي به ارزش    

هـاي   هـا در جهـت تـشکیل کارگـاه     دانـشگاه . مناسبات و روابـط   
آموزشی کوتاه مدت و مستمر ضمن خدمت در جهت شـناخت و             

هاي معنوي سازمان اهتمام ورزند و از تشکیل          به کارگیري ارزش  
  . دینی و معنوي در محیط دانشگاه حمایت نمایندهاي مراسم

در پــژوهش حاضــر، میــزان معنــوي بــودن کارکنــان واحــدهاي 
هر چند  . دانشگاه آزاد در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت        

هنوز براي رسیدن به وضعیت آرمانی راه زیادي در پـیش اسـت،             
هـاي   لفـه ؤولی با این حال نتایج پژوهش حاضر نـشان داد کـه م    

معنویت در واحدهاي دانشگاهی مورد مطالعه در سطحی باالتر از     
البته میـزان گـرایش بـه معنویـت در      . سطح میانگین وجود دارند   

جامعه مورد مطالعـه در     . هاي مختلف، متفاوت خواهد بود      دانشگاه
این پژوهش، استان مازندران بوده است و نتایج آن قابـل تعمـیم     

شود سازمان مرکـزي      ذا پیشنهاد می  هاي دیگر نیست، ل     به استان 
دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به تاکیدي که در جهـت فرهنگـی             

 طرح ملـی  عنوان  بهها دارد، این طرح پژوهشی را         نمودن دانشگاه 
ها هم این امر مهم سنجیده شود و  مطرح نموده تا در سایر استان  
  .راهکارهاي مناسبی ارایه گردد

  
  گیري نتیجه

تایج به دست آمده از تحلیل عامـل اکتـشافی و تـی             با توجه به ن   
اي در این پـژوهش روشـن اسـت کـه هـشت مولفـه                 تک نمونه 

هـاي آزاد اسـالمی       دانشگاهمعنویت در محیط کار     مشخص شده   
بنـابراین  . باشـد   استان مازنـدران، بـاالتر از سـطح متوسـط مـی           

الطبیعت، دقت   شود که عواملی مانند اعتقاد به ماوراء        مشخص می 
 تعامل در کار به همراه اعتماد به نفس، همدلی و همـسویی بـا          و

ها همراه با ادراك ماوراي حسی، کار بـراي رضـاي خـدا و       ارزش
اعتماد به دیگران، هدفمندي کـار در جهـت کمـک بـه جامعـه،               

زندگی با معنا، اعتقاد به زندگی اخروي و دوست داشتن دیگـران            
اند  مواجه با کارکنانیها  سازمان امروزه. از جمله آن عوامل هستند

هـستند، الزمـه آن    هـا  که به دنبال کار هدفمند در جهـت ارزش 
باشد، در صورتی که رهبران       وجود رهبران معنوي در سازمان می     

دانشگاه عوامل تاثیرگذار معنوي را در محیط کار شناسایی نمایند          
و مزایاي آن را در بهبود عملکرد سازمان درك نماینـد، بـه طـور     

، که همانا     دانشگاهرسالت   با وجود چنین کارکنان معنوي، به        حتم
بخـشی   از طرفـی معنویـت  . تولید علم است دست خواهد یافـت 

توان نتیجه  است، می انسانی هاي و ارزش از اخالق جدایی ناپذیر
توانند بـا رهبـري درسـت و          هاي آزاد اسالمی می     گرفت دانشگاه 

ایـن  . ت قـدم بردارنـد    معنوي مدیران مجموعه، در جهت اخالقیا     
تمایل به  انسانی فطرت که است جهت اهمیت دارد ها از آن یافته
دارد و این موجب تعهد هر چه بیشتر به کـار و   هاي مثبت ارزش

همان گونه که دین مبین اسالم بر پیوندهاي . سازمان خواهد شد 
انسانی مبتنی بر اهداف واالي دنیوي و اخـروي تاکیـد بـسیاري             

  .نموده است
  

  اخالقیهاي  مالحظه

سرقت ادبی، رضایت آگاهانه، انتشار     : موضوعات اخالقی همچون  
  . در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته اند... چندگانه و

  
  نامه  واژه

 Ethics .1  اخالق
 Theism .2  اعتقاد به خدا

 Spirituality .3  معنویت
 Productivity .4  بهره وري

 Spirituality Dimension .5  ابعاد معنویت
 Fealty .6  وفاداري

7. Organizational Citizenship Behavior  
 رفتار شهروندي سازمانی

 Organizational Justice .8  عدالت سازمانی
 Creativity .9  خالقیت

 Improved Morale .10  بهبود روحیه
11. Organizational Performance  
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 عملکرد سازمانی

  Inner Life.12 زندگی درونی
  Meaningful Work .13 پرمعنا کار

14. Conditions For Community  
 یکپارچگی

 Transcendence of Self .15 خود تعالی
16. Personal Growth and/ Development 

 درونی توسعه خویشتن و رشد
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