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سرآغاز

نیـروي کـار  توانمندسـازي وپـرورش هـا دانشـگاه ةعمـد هدف
خطیـري ۀوظیفتوانستخواهندصورتیدرهاباشد و دانشگاهمی
کــهدهنــدانجــاماحســننحــوبــهآنهاســتعهــدهبــرکــهرا

تـوان  را مـی 1سـالمت سـازمانی  .باشندپویاوسالمهاییسازمان
با محـیط، حفـظ انسـجام    آمیز توانایی سازمان در انطباق موفقیت

سـازمان  ). 1(کرد میان اعضا و تحقق بخشیدن به اهداف تعریف 
آمیـزي برخـورد و   طور موفقیـت سالم با نیروهاي مانع بیرونی به

اي اثـربخش در جهـت اهـداف و مقاصـد     گونـه نیروي آنها را به
بنـابراین سـالمت سـازمانی بـه     . کنـد اصلی سازمان هدایت مـی 

مدت سـازمان داللـت دارد و بـه    ثربخشی کوتاهفراتر از اشرایطی 
پـردوام اشـاره   بـه نسـبت   هـاي سـازمانی   اي از ویژگـی مجموعه

بـراي وبـوده ارزشیکخوددانشگاهسازمانیسالمت. کندمی
).2(گردد میمحسوبحسنیکدانشگاه
معتقد است رویکـرد سـالمت   محققیسالمت سازمانی، ۀدر زمین

هـا و پـژوهش و کوشـش    ویایی سـازمان سازمانی از لحاظ فهم پ

__________________________________________________________________________________________________________________

mortezaakbari: ونیکینشانی الکتر: نویسنده مسؤول*  @ ut.ac.ir

رابطۀ معنویت در کار و سالمت سازمانی با کارآفرینی سازمانی
3و شیرمراد مرزبان2حجت شکیبا،1، مرتضی اکبري1سمیرا رازي

گروه کارآفرینی در فناوري، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران. 1

و توسعه کشاورزي، دانشگاه تهرانگروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده اقتصاد . 2

گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران. 3

)7/3/93، تاریخ پذیرش 16/1/93تاریخ دریافت (

چکیده

زندگیورکایکپارچه ساختنوتلفیقباافرادزیراباشد،افرادزندگیبرايقدرتمند مثبتینیرويتواندمیکارمحیطدرمعنویت: زمینه
پژوهش بررسی رابطۀ اینهدف.دهندمیپرورشراخودروانوروحوکنندمیمعنادارتر ایجادوترتر، متوازنبخشلذتکاري،شانيمعنو

. معنویت در کار و سالمت سازمانی با کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه تهران بود
نفر از کارکنان 1840پژوهشآماريجامعۀ. همبستگی و با استفاده از فن پیمایش انجام شده استتحقیق حاضر به صورت توصیفی : روش

الکترونیکی ها پرسشنامهآوري دادهجمعابزار.شدندانتخابنفر230ساده تعداد تصادفیگیرينمونهدانشگاه تهران بودند که با استفاده از روش
براي . رات اعضاي هیأت علمی دانشگاه تهران و براي ارزیابی پایایی آن از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شدبود که براي ارزیابی روایی آن از نظ

.استفاده شده است) تحلیل همبستگی جزیی و رگرسیون(هاي توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل اطالعات از آماره
کارآفرینی سازمانی به ترتیب توسط معنویت در کار، توسعه و کارآیی، برثرؤمعوامل 74/0نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که : هایافته

.شودگیري و نوآوري تبیین میمشارکت در تصمیم
تواند در بهبود کارآفرینی ها میداراي رابطه متقابل هستند، بنابراین توجه به این زمینهنتایج نشان داد این سه زمینه: گیرينتیجه

.باشدمؤثرسازمانی 

سالمت سازمانی، معنویت در کار، کارآفرینی سازمانی، بهبود عملکرد: کلیدواژگان
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برخی از . اي داردجهت بهسازي آنها، مزایاي علمی قابل مالحظه
ســالمت ســازمانی را توانــایی ســازمان در انطبــاق پژوهشــگران

آمیـز بـا محـیط، حفـظ انسـجام میـان اعضـا و تحقـق         موفقیت
بعضی از صاحبنظران اشاره ). 1(دنبخشیدن به اهداف تعریف نمو

سالمت سازمانی نه تنها شامل توانـایی سـازمان بـراي    : کنندمی
است، بلکه شامل توانـایی سـازمان در   مؤثرانجام وظایف به طور 

). 3(گردد نیز می2عملکردرشد و بهبود
انسـانی نیـروي تربیـت براي3سازمانیکارآفرینیاهمیتامروزه
در » کارآفرینـان سـازمانی  «تـر  روشـن به عبارتیانوآوروخالق

طراحـی به دنبـال هاسازمانمدیرانوشدهترها برجستهازمانس
رفتارهـاي تـا دارنـد عالقـه وسازمانی کارآفرینانه هستنددقیق

منجـر بهتريعملیاتیکاراییبهکهکنندایجادراايکارآفرینانه
هاي پویا داراي نیروهاي خالق، نوآور و هوشـیار  سازمان.)4(شود

هـا و  ها را شناسایی و به فرصـت ودیتهستند که تهدیدها و محد
. ترین شیوه از آن استفاده کنندکنند تا به مناسبامکانات فکر می
کننـد و بـه ارتقـاي    بینانه بررسی مـی ها را واقعشرایط و موقعیت

در ادبیـات جدیـد   . کننداستانداردها و شرایط زندگی بهتر فکر می
ارآفرینی بیـان  هـا را در واژه کـ  سازمان و مـدیریت، ایـن ویژگـی   

بهبـود احیـاي فراینـد یـک سـازمانی 4کـارآفرینی ).5(دارند می
شاملواقعدرسازمانی،کارآفرینیمزایاياست؛سازمانعملکرد
در فراینـدهاي نـوآوري خـدمات، ومحصولطراحیدرنوآوري

).6(اسـت  اثربخشـی وکـارآیی سازمان،عملکردبهبودسازمان،
کـاري وجـدان واخالقمدیریتبرنامۀایجاد یکباکارآفرینان

وکـارآفرینی فراینـد درراکارامور وجدانیواخالقیاتتوانندمی
.)7(کنند مدیریتکارمحیط

بـر کـارآفرینی سـازمانی کـه امـروزه نظـر       مـؤثر یکی از عوامل 
محققان زیادي را به خود معطوف داشته است، نقش معنویـت در  

. تنگـاتنگی دارد ۀنیـز رابطـ  است که بـا سـالمت سـازمانی   5کار
.تواند تحقق اهداف را یکپارچه کندمیمعنویت در کار

ها و تعـاریف متفـاوتی   ها از معنویت برداشتدر طول تاریخ انسان
اند هر کدام با نظر به بعـدي از ابعـاد آن، تعریفـی را ارائـه     داشته
هـا و  هاي اخیر توجه به معنویـت در سـازمان  در دهه). 8(اندکرده

ها روندي رو بـه  ها و سازمانمنافع حاصل از آن براي افراد، گروه
تواند به عنوان یک سازه در حال ظهور افزایش داشته است و می

معنویـت  ). 9(تر معنویت در محیط کار دیده شود در بافت گسترده
هاي سـازمانی تبلوریافتـه   در سازمان به معناي چارچوبی از ارزش

ق فرایندهاي کـاري موجـب ارتقـاي    در فرهنگ است که از طری
اي که احسـاس  تجربه تعالی و احساس ارتباط با دیگران به گونه

کارشـان درکهکارکنانی. شودآید، میکمال و رضایت فراهم می
بـا هـا انسـان کـه باور دارنددارند،عمیقیمفهومومعنااحساس
همبستگیبا دیگران احساسکارمحیطدردارند،پیوندیکدیگر

سـازمان هـاي ارزشبـا همسـو راخـود اهدافوهاارزشدارند،
اصطالح معنویـت در کـار را   برخی از صاحبنظران).10(بینندمی

دانند که در کارشان پر حـرارت  کارکنانی میۀتجربدة کننتوصیف
کند، معنـا و هـدف را   و با انرژي هستند، کارشان آنان را ارضا می

کننـد بـا همکارانشـان    سـاس مـی  کنند و احدر کارشان درك می
ــد  ــربخش دارن ــاطی اث نظــران، یکــی از صــاحب). 12و 11(ارتب

معنویت را جستجوي هدایت، معناداري، کلیـت درونـی و مـرتبط    
برخی نیز معنویـت را بـه   . داندبودن با دیگران و خالق هستی می

.اندگرا بودن تعریف کردهمنزله کثرت
. شـوند نویت تمایز قائل میبسیاري از پژوهشگران بین دین و مع

یافتـه یـا رسـمی اسـت، امـا      از نظر آنان دینداري شکلی سازمان
معنویت به معناي نزدیکی با خـدا و احسـاس پیونـد بـا جهـان و      

دیــن بــه عنــوان سیســتمی از باورهــاي . چیزهــاي زنــده اســت
هـا  هاي عبادي است کـه شـخص بـدان   سازماندهی شده و آیین

نویت یک اصل زندگی شخصـی اسـت   پردازد؛ در حالی که معمی
دیـن بیشـتر   . کندکه حالتی متعالی از رابطه با خداوند را ایجاد می

به سازمان و گروه مشخصی تأکیـد دارد، در حـالی کـه معنویـت     
. تر بوده ممکن است بیش از یک رویکرد دینی را در بر گیـرد عام

است که تعریـف معنویـت بـا معنویـت در     ذکر این نکته ضروري
هاي فردي نظـر دارد و  معنویت به جنبه. کار متفاوت استمحیط

در . هـاي سـازمانی آن اشـاره دارد   معنویت در محیط کار به جنبه
بـراي معنویـت در کـار،    » روح در کـار «ها اصطالح برخی نوشته

براي معنویت » روح در محیط کار«یعنی سطح فردي و اصطالح 
).13(روددر محیط کار، یعنی سطح سازمانی به کار می

کـار محیطدرمعنویتکه؛گرفتندنتیجهنظرانبرخی از صاحب
تـرین اساسـی وتریناز مهمکاراینواستکردنمدیریتقابل

ودركرامعنویـت پژوهشـگران،  برخی از . استمدیرانوظایف
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و قابـل بـاطنی کـه درونـی،  کارکنـان زندگیازبعديشناسایی
زندگیدربامعناکارهايانجامۀواسطبهدانند واست میپرورش
قلمـرو گسـترش درافـراد بـه توانـد میمعنویت. یابدمیتوسعه
11(آنها را افـزایش دهـد  6وريو بهرهکندهایشان کمکآگاهی

).14و 
سالمت سازمانی، معنویت و کـارآفرینی  ۀیادي در زمینمطالعات ز

پژوهشبرخی از صاحبنظران در. در سازمان صورت گرفته است
ۀافسـردگی رابطـ  ومعنویـت بـین کـه سـاختند خـود مشـخص  

برخوردارمعنویت باالییازکهافراديیعنی.معناداري وجود دارد
تحقیقـی  .دادنـد نشانخودازکمتريافسردگیهاينشانهبودند،

درمعنویـت میـزان بـا افسـردگی واضـطراب يبا عنوان رابطه
واضـطراب میـزان تهران نشان داد که بیندانشگاهدانشجویان

همبسـتگی ) خـدا بـا ارتبـاط ودر زندگیمعنایابی(معنویت ابعاد
دانشـجویان سـلبی تجربیاتاضطراب ووافسردگیبینومنفی

).15(است مثبتهمبستگیمعنویتدر
7تحقیقی بـا عنـوان معنویـت سـازمانی و تـأثیر آن در خالقیـت      

انجام گرفت که نشان داد وابسـتگی  ) رویکردي تطبیقی(کارکنان 
تأییـد  99/0دو متغیر معنویـت بـر خالقیـت در سـطح اطمینـان      

پژوهشگرانی در پژوهشـی بـا عنـوان ارتبـاط     ).16(گردیده است 
ن دادند یـک رابطـه   بین عملکرد مدیران و سالمت سازمانی نشا

هاي اطالعاتیهاي فردي، نقشداري بین نقشمستقیم و معنی
گیري با سالمت سازمانی در سـطح اطمینـان   هاي تصمیمو نقش

بین سالمت سـازمانی  ۀعالوه بر این، رابط. وجود دارددرصد95
.)16(و رضایت شغلی در همان درجه اطمینان تأیید شده است 

عملکـرد بـا سـازمانی سـالمت میـان پژوهشگري نشان داد کـه 
مؤیـد تحقیقهايیافته.داردوجودمعنادارومثبترابطهمدیران
قلمـرو مـدارس، در مـدیران عملکـرد بـا سازمانیسالمترابطۀ
اسـت  کارکنـان وآمـوزان دانـش تدریس، امـور وآموزشبرنامه

)17(.
بـین مـدیریت دانـش و سـالمت     رابطـۀ پژوهشگرانی به بررسی

مانی بــا کــارآفرینی کارکنــان در ســازمان تــأمین اجتمــاعی ســاز
نتـایج تحقیـق نشـان داد بـین کـارآفرینی و سـالمت       . پرداختند

داري وجود دارد و متغیرهاي مدیریت دانـش  معنیۀسازمانی رابط

درصد میزان کارآفرینی کارکنـان را  58و سالمت سازمانی حدود 
).3(تبیین نمودند 

بـین رابطـه بررسـی بـه در تحقیقی برخی دیگر از پژوهشگران
مـدیران وکارکنانسازمانی که رويسالمتبامدیرانعملکرد

ۀرابطـ نددادایران انجام دادند نشاناسالمیجمهوريخبرگزاري
سـالمت بـا گیريتصمیمعدبدرمدیرانوظایفداري بینمعنی

وظایفهمچنین بین.داردمطالعه وجودموردجامعهدرسازمانی
معنـاداري  ۀرابطـ سـازمانی سـالمت بـا اطالعاتیعدبدردیرانم

مسـایل بـه سـازمانی ابعـاد بـر عـالوه ،روحیـه عـد ب.وجـود دارد 
سـالمت روایـن از.باشـد مرتبط مـی نیزرفتاريوشناسیروان

سطح سـالمت بهشدننزدیکوافزایشدرنیزافرادشخصیت
).18(باشدمیمؤثرسازمانیکامل

هـاي  بین منابع قدرت مدیران گروهۀیز به بررسی رابطتحقیقی ن
هـاي دولتـی شهرسـتان    آموزشی و سالمت سازمانی در دانشـگاه 

نتایج این تحقیق نشـان داد منبـع قـدرت    . اصفهان پرداخته است
روحیـه، منبـع   ۀلفـ ؤهاي آموزشی تنها بر ممرجعیت مدیران گروه

ت تخصـص بـر   لفه پشتیبانی منابع، منبـع قـدر  ؤقدرت اجبار بر م
هاي پشتیبانی منابع، تأکید علمی و روحیـه و منـابع قـدرت    لفهؤم

گـري و  هاي پشـتیبانی منـابع، مالحظـه   قانونی و پاداش بر مولفه
). 19(تأکید علمی از سالمت سازمانی تأثیر داشتند

سـازمان یکـی از  کـارآفرینی ازطورکه اشاره شد، اسـتفاده همان
محیطـی الزامـات سسات بـه ؤو مهادانشگاهپاسخگوییهايراه

و8هـا شایسـتگی ۀتوسعمعنايبهسازمانیکارآفرینی). 20(است
. استمنابعمختلفترکیباتطریقازسازماندرونها درفرصت

با توجه به اینکه کـارآیی کارکنـان از اهمیـت بـاالیی برخـوردار      
است، تحقیق حاضر در تالش است تا به ایـن مسـئله پژوهشـی    

ه آیا بـین معنویـت در کـار و سـالمت سـازمانی بـر       پاسخ دهد ک
تـرین دانشـگاه   عنوان بزرگبهکارآفرینی کارکنان دانشگاه تهران 

ایران رابطه وجود دارد؟ 

روش 
متغیرهـا کنترلامکاننظرازهدف کاربردي،نظرازتحقیقاین

لحـاظ ازومیـدانی هـا دادهآوريجمعشیوهنظرازغیرآزمایشی،
رود که میشماربههمبستگیتوصیفینوعازهادادهلتحلیةشیو
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تحقیـق ایـن آمـاري جامعه. صورت پیمایشی انجام شده استبه
آمـار براساسکارکنانتعدادکهبودندکارشناسان دانشگاه تهران

از جــدول اســتفادهبــا.بــودنفــر1840دانشــگاه تهــران معــادل
محاسـبه نفر230بابرابرآمارينمونهحجمگیري مورگاننمونه

دهندگان مـدیر و  درصد از پاسخ5/16در این تحقیق، حدود.شد
. سـال بودنـد  45تـا  30سـنی بـین   ۀدرصد کارمند با دامن5/83

55درصد فـوق لیسـانس،   31درصد دکتري، 4مدرك تحصیلی 
ــود 10درصــد لیســانس و  ــر از لیســانس ب ــن . درصــد کمت در ای

درصـد زن  40سـی مـرد و   درصد از افـراد مـورد برر  60پژوهش
درصد 17درصد رسمی، 65از نظر وضعیت استخدامی نیز . بودند

.درصد پیمانی بودند18قراردادي و 
الکترونیکی پرسشنامههادادهآوريجمعبرايتحقیقاصلیابزار

اي از خیلی کـم تـا   درجه5و به صورت طیف شامل چهار بخش
نان دانشگاه قرار داده شـد  خیلی زیاد بود که در پوشه کاري کارک

براي سـنجش سـالمت   . دادندو کارکنان به این پرسشنامه پاسخ 
سؤالی مایلز استفاده شد کـه در هشـت   31ۀسازمانی از پرسشنام

روحیه، نوآوري، مشارکت در : بندي شدندمؤلفه به شرح زیر دسته
گیري، تعهد و استقالل، مسیر هدف، رهبـري، یگـانگی و   تصمیم

ال مـورد بررسـی   ؤس30توسعه و کارآیی که در نهایت سازگاري،
سؤالی 17ۀبراي سنجش معنویت در کار از پرسشنام.قرار گرفت

سـؤالی  40ۀو براي سـنجش کـارآفرینی سـازمانی از پرسشـنام    
که در شـرایط ایـران تطبیـق داده شـده اسـت، اسـتفاده       دیگري
نـد چپرسشنامه براساس نظراتمحتوايوصوريروایی. گردید

.آمـد عملبهالزمتعیین و اصالحاتتهراندانشگاهاساتیدازنفر
) α(براي سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    

مقـدار ایـن ضـریب بـراي هرکـدام از      ) 1(در جدول . استفاده شد
هاي پرسشنامه مشخص گردید که نشان داد ابزار تحقیـق  قسمت

ها این تحقیق با اسـتفاده از  داده. از پایایی مناسب برخوردار است
ــرم ــزار ن ــهSPSSWin18اف ــدند تجزی ــل ش ــه. وتحلی ــور ب منظ

میـانگین، دامنـه،   (هـاي توصـیفی   ها از آمـاره وتحلیل دادهتجزیه
هاي استنباطی مانند ضریب همبستگی و آماره..) .انحراف معیار و

.جزیی و رگرسیون استفاده شد

تحقیقهايپایایی شاخصمحاسبۀ:1جدول 
آلفـــاي هاشاخص

کرونباخ
تعــداد 

سؤال
آلفــــاي هاشاخص

کرونباخ
تعــداد 

سؤال

ــانگی و 89/04روحیه یگـ
سازگاري

88/05

ــعه و 83/04نوآوري توســ
کارآیی

83/03

ــارکت در  مشـ
گیريتصمیم

ــوع 91/03 مجمـــ
ســـــالمت 

سازمانی

968/0

تعهــــــــد و 
استقالل

کـــارآفرینی 78/05
سازمانی

96/0

ــت در 9/03هدفمسیر معنوی
کار

957/0

91/04رهبري

ها یافته

هـاي  بندي گویهنتایج حاصل از اولویت،2براساس جدول شماره 
برم، بـا  معنویت درکار نشان داد که پاسخ به، من از کارم لذت می

کنم بـراي کـل   ، هنگام کار کردن احساس می)978/3(میانگین 
و بـین کـارم و محـیط    ) 930/3(جامعه مفید هستم بـا میـانگین  

بـاالترین  ) 791/3(جامعه ارتباط زیـادي وجـود دارد بـا میـانگین     
کنند از کنم افرادي که در این واحد کار میاولویت و احساس می
کـنم  ، احساس مـی )165/3(کنند با میانگین همدیگر مراقبت می

، کننـد کنند از همدیگر حمایت میافرادي که در این واحد کار می
کنـد بـا آرامـش    و دانشگاه به من کمک می) 117/3(با میانگین 

را بـه خـود   کمتـرین اولویـت  ) 070/3(زندگی کنم بـا میـانگین   
.اختصاص دادند

منظور بررسی توزیع فراوانی متغیرهاي مـورد مطالعـه در بـین    به
تهران از فرمـول زیـر اسـتفاده شـد کـه نتـایج       کارکنان دانشگاه

: ارائه شـده اسـت  2فراوانی آن در جدول حاصل از جدول توزیع
A<M-SDــعیف؛ ــط؛M-SD<B<Mضــــ متوســــ

M<C<M+SDوخوب؛M+SD<Dعالی.
تـوان  با توجه به جدول توزیع فراوانی و متغیر معنویت در کار مـی 

از کارکنان وضعیت معنویـت در سـطح   6/39قضاوت کرد که در 
لحـاظ متغیـر   درصد از کارکنـان از 37همچنین . خوبی قرار دارد
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کارآفرینی در سطح متوسط هستند و همچنین از لحـاظ سـالمت   
.از کارکنان در سطح متوسط قرار دارند9/33سازمانی 

دلیل اینکه در این تحقیق سه متغیـر وجـود داشـت و بررسـی     به
دو متغیرها با توجه به متغیر سوم مهم بـود، از  بهزمان رابطه دوهم

درواقع ضریب همبسـتگی  . ه کردضریب همبستگی جزیی استفاد
توان اثر یک جزیی نوعی کنترل آماري است که از طریق آن می

دسـت آمـده در   ج بـه با توجه به نتـای . یا چند متغیر را کنترل کرد
ابتدا آزمون همبستگی بین متغیرهاي معنویت در کـار و  3جدول 

سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه تهران انجام گرفت که نشـان  
داري بین ایـن دو متغیـر وجـود دارد    همبستگی مثبت و معنیداد 

)413/0=r .(  سپس آزمون همبستگی بین متغیرهاي معنویـت در
کار و کارآفرینی سازمانی انجـام گرفـت و نشـان داد همبسـتگی     

و ) r=403/0(داري بین ایـن دو متغیـر وجـود دارد    مثبت و معنی
فزایش معنویـت در  آن است که در دانشگاه تهران با اةدهندنشان

کار، میزان سالمت سازمانی و نیز کـارآفرینی سـازمانی افـزایش    
در نهایت آزمون همبستگی بـین متغیرهـاي کـارآفرینی    . یابدمی

سازمانی و سالمت سازمانی دانشـگاه تهـران انجـام گرفـت کـه      
داري بین همبستگی مثبت و معنی) r=515/0(نتایج نشان داد در 

.رداین دو متغیر وجود دا

همبستگی بین سالمت سازمانی، کارآفرینی : 3جدول 
و معنویت در کار

سالمت متغیرها
سازمانی

کارآفرینی 
سازمانی

معنویت در 
کار

52/0**1سالمت سازمانی
40/0**1کارآفرینی سازمانی

41/01**معنویت در کار

ز پـس ا ) Stepwise(گـام  بـه با استفاده از رگرسیون به روش گام
حاصـل  4دار نتایجی مطابق جـدول شـماره  ورود متغیرهاي معنی

در خصوص برآورد متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل . گردید
یافتــه طورکــه ضــریب تعیــین تعــدیلمنــدرج در جــدول، همــان

)737/0=R2 (درصـد تغییـرات متغیـر وابسـته    73دهـد  نشان می
یر معنویـت در  کارآفرینی سازمانی توسط چهار متغبرمؤثرعوامل

گیري، توسعه و کارآیی و نوآوري تبیـین  کار، مشارکت در تصمیم
سـطح  = 000/0(نیز در جدول مذکور در سطح Fمیزان . شودمی

دار بـودن معادلـه   دار شـده کـه حـاکی از معنـی    معنی) داريمعنی
.باشدرگرسیون می

تـوان بـه شـرح ذیـل     معادله رگرسیون را مـی Bبراساس مقادیر 
:نوشت

Y= 47/11 + 66/0 (X1) + 21/1 (X2) + 68/1 (X3) + 882/0
(X4)

توزیع فراوانی متغیرهاي تحقیق: 2جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانی

404/174/17ضعیفسطح معنویت افراد
582/256/42متوسط

916/392/82خوب
418/17100عالی

404/174/17ضعیفیکارآفرینی سازمان
85373/54متوسط

597/2580خوب
4620100عالی

545/235/23ضعیفسالمت سازمانی
789/334/57متوسط

704/308/87خوب
282/12100عالی
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قضاوت در مورد سهم و نقش هـر یـک از متغیرهـا را در تبیـین     
زیـرا ایـن   . واگـذار کـرد  ) Beta(متغیر وابسته باید به مقـادیر بتـا   

اي و تعیـین سـهم   مقادیر استاندارد شده بـوده و امکـان مقایسـه   
نتـایج حاصـل از   .سـازد ینسبی هر یک از متغیرهـا را فـرآهم مـ   

کـارآفرینی  بـر مـؤثر دهد که از میان عوامـل  رگرسیون نشان می
سازمانی بیشترین اثر را به ترتیب معنویت در کار با ضریب بتـاي  

، مشـارکت در  )238/0(، توسعه و کارآیی با ضریب بتاي )424/0(
و نوآوري بـا ضـریب بتـاي    ) 176/0(گیري با ضریب بتايتصمیم

.نددار) 142/0(
جهت سنجش و تعیین اثرات مستقیم و غیر مسـتقیم متغیرهـاي   
مستقل بر متغیر وابسته یعنی کارآفرینی سازمانی از روش تحلیـل  
مسیر استفاده شد، که بر اساس نتایج بـه دسـت آمـده از تحلیـل     

صورت مستقیم و متغیر معنویـت  مسیر، متغیر سالمت سازمانی به
غیـر مسـتقیم بـر متغیـر     صورت مستقیم و هم به صـورت  هم به

.اند، تأثیر گذاشته)کارآفرینی سازمانی(وابسته 

کـارآفرینی  (متغیري کـه تـأثیر مسـتقیم بـر متغیـر وابسـته       ) الف
داشته است، متغیر سالمت سازمانی بـا ضـریب مسـیر    ) سازمانی

رو، باید اشاره داشـت کـه متغیـر سـالمت     از این. باشدمی252/0
د از کـارآفرینی سـازمانی را تبیـین    درص252/0سازمانی توانسته 

. کند
متغیري که هم تأثیر مستقیم و هم تأثیر غیرمستقیم بر متغیر ) ب

متغیـر معنویـت بـا    داشـته اسـت،  ) کـارآفرینی سـازمانی  (وابسته 
با توجه بـه ایـن ضـریب،    . باشدمی469/0مجموع ضریب مسیر 

ــزایش در    ــا اف ــت، ب ــر مســتقل معنوی ــزایش در متغی ــه اف هرگون
بـا  (در مجمـوع، معنویـت   . آفرینی سازمانی همراه خواهد بـود کار

بـا مجمـوع ضـریب    (و سالمت سازمانی ) 469/0مجموع ضریب 
اند بیشترین تأثیر را بـر متغیـر وابسـتۀ    به ترتیب توانسته) 252/0

.کارآفرینی سازمانی داشته باشند

)گام آخر(بر کارآفرینی سازمانی مؤثررگرسیون چند متغیره تبیین عوامل :4جدول 
BBetatSESigRR²متغیر مستقل

66/042/048/807/0000/0742/0737/0معنویت در کار
21/117/095/240/0003/0گیريمشارکت در تصمیم

68/123/099/342/0000/0توسعه و کارآیی
88/014/074/2321/0006/0نوآوري

Constant47/1148/329/3001/0
F439/161=F737/0=Adjusted R2742/0=Rداريمعنیسطح=000/0: آخرگام

ل موثر بر کارآفرینی سازمانیعوامیج حاصل از تحلیل مسیر جهت شناسایی نتا:5ل جدو

تأثیرنوع متغیرهاي مستقلنامفردی
کلمستقیمغیرقیممست

377/0092/0469/0معنویت.1
252/0-252/0سالمت سازمانی.2

629/0092/0721/0جمع
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بحث 
ارددسـازمان کـارآفرینی در برمستقیمیتأثیرمعنويکارمحیط

جاییجابهکاهشوخالقیتو9وريبهرهموجب افزایشکهچرا
کهکارکنانی. گرددمیکارازغیبتوخستگیاسترس،کارکنان،
سـازمان بـه نسـبت کننـد مـی تجربـه کـار محیطدررامعنویت

بیشتريتعهدبیشتري دارند10پذیريمسئولیتووفادارتر هستند
معنویـت در کـار، بـه    ). 21(دارنـد  خـود وظـایف انجامبهنسبت

شـود فـرد کـارش را    بخشـد و باعـث مـی   مـی زندگی کاري معنا
.و کارش را نـاظر بـه هـدفی متعـالی تلقـی کنـد      ارزشمند پندارد

معنویت در کار، یک تجربه از ارتبـاط و اعتمـاد متقابـل در میـان     
کننـد کـه   افرادي است که دریـک فراینـد کـاري مشـارکت مـی     

شود و منجر بـه  سن نیت فردي ایجاد میبینی و حوسیله خوشبه
و افـزایش  11و کارآفرینانـه ایجادیک فرهنگ سازمانی انگیزشـی 

شود که در نهایت تعـالی سـازمانی پایـدار را بـه     میعملکرد کلی
.همراه دارد

در دانشگاه تهران بـین هاي پژوهش حاکی از آن است کهیافته
رابطـه سـازمانی  معنویت در کار، سالمت سازمانی و کـارآفرینی 

ایـن بـدین معناسـت کـه هرگونـه بهبـود       . معناداري وجـود دارد 
تواند باعث بهبود سالمت سـازمانی و  کاري میمعنویت در محیط

.افزایش کارآفرینی سازمانی گردد

کنـد کـه   پشتیبانی مـی گرانی هاي پژوهشپژوهش حاضر از یافته
اثربخش، هاي سازمانی ارتباطاتدادند بین هریک از متغیرنشان 

ارتباط قوي مدیر با کارکنان و عملکرد کارکنان بـا جـو سـازمانی    
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در     . داري وجود داردرابطه مثبت و معنی

تـر جـو و فرهنـگ سـازمانی بـا تعهـد سـازمانی،        برداشتی کلـی 
دار دارد اثربخشی و در نهایت با سـالمت سـازمانی رابطـه معنـی    

)22(.
آن اسـت کـه از   ةدهنـد ون چندگانه نشـان نتایج حاصل از رگرسی

ترتیـب  کارآفرینی سازمانی بیشترین اثر را بهبرمؤثرمیان عوامل 
و 12گیـري معنویت در کار، توسعه و کارآیی، مشارکت در تصـمیم 

بنــابراین معنویــت نقــش مهمــی در کــارآفرینی . نــوآوري دارنــد
ـ      .کنـد سازمانی ایفا می ا معنویـت در کـار بـه زنـدگی کـاري معن

شود فرد کارش را ارزشمند بپنـدارد و آن را  بخشد و باعث میمی
نظري را که هاي صاحبناظر به هدفی متعالی تلقی کند که یافته

چنـد ازکارمحیطدراگر چه معنویتداشتبیانخودمطالعهدر
کاردرمفهومومعناآنترین جزءمهمامااستیافتهتشکیلجزء

یـک ازاحسـن نحـو بهانجام کارکهیدرسنتیجهاینبهواست
آیـد،  مـی دسـت بهدر کارمفهومومعنیایجادومعنويچارچوب
نظران در تحقیقی که انجـام  گروهی از صاحب). 23(کندتأیید می

هایی را براي معنوي بودن یک سـازمان شناسـایی   دادند شاخص
، فرزانگــی، موفقیــت، رضــایت 13نمودنــد کــه شــامل شــادکامی

معنویت 
در کار

سالمت 
سازمانی

کارآفرینی 
سازمانی

37/0

36/0
252/
0

ضرایب مدل مفهومی پژوهش: 1نگارة 
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پژوهشـگرانی  ۀنتـایج مطالعـ  ). 24(باشـد و سالمت مـی 14باطنی
و سـالمت سـازمانی   15بین مدیریت دانشۀباعنوان بررسی رابط

با کارآفرینی کارکنان در سازمان تأمین اجتمـاعی هـم نشـان داد    
که بین سالمت سازمانی و کارآفرینی کارکنان در سازمان تـأمین  

اس بـین ابعـاد   اسـ بـرهمین ). 3(مثبت وجـود دارد ۀاجتماعی رابط
دهی، حمایـت  سالمت سازمانی مانند روحیه، تأکید علمی، ساخت

منابع، نفوذ مدیر و یگانگی نهادي بـا ابعـاد کـارآفرینی سـازمانی     
برخـی از  ۀهمچنـین مطالعـ  . داري وجود داردمثبت و معنیۀرابط

نتـایج  ). 27-25(باشـد هـا مـی  پژوهشگران نیز موید ایـن رابطـه  
ــا  ــیون نش ــل از رگرس ــه حاص ــل 74.0ن داد ک ــعوام ــرثرؤم ب

ترتیـب توسـط معنویـت در کـار، توسـعه و      کارآفرینی سازمانی به
.شودگیري و نوآوري تبیین میکارآیی، مشارکت در تصمیم

توان قضاوت کرد که با توجه به توزیع فراوانی معنویت در کار می
دهنده باشد که نشانوضعیت معنویت در دانشگاه تهران خوب می

هاي فردي کارکنان بـا رسـالت، مأموریـت و    یی بین ارزشهمسو
.هاي سازمان استارزش

:شودهاي تحقیق پیشنهادهاي زیر ارائه میبا توجه به یافته
سـازي غنـی شغلی،چرخشقبیلازاقداماتیباتوانندمیمدیران
کـار، کردنبخشلذتبهتوجهوکارکنانتوانمندسازيوشغلی
. بخشندبهبودراکاردرمعنااحساساز کارکنانادراك
کارکنـان، سـازمان بـراي  انـداز چشـم ورسـالت واضـح تبیـین 

بـراي تـالش وسازمانهايارزشدربارهکارکنانازنظرسنجی
بهتواندمیکارکنان کهزندگیشرایطوسالمت، روحیهبهتوجه

کارکنـان از سـوي سـازمانی هايشارزواهدافبیشترپذیرش
.ددگرمنجر

وضـعیت ازرسـانی عاطالدائمۀشبکیکاندازيراهبرايتالش
باویژهبهگیرندهتصمیممراجعوداخلیمنابعدانشگاه بهعملکرد

.سازمانیسالمتتأثیرگذار برعواملبرتأکید

هـاي گـروه مثبـت هـاي جنبـه بـه توجهروحیه،بعدتقویتبراي
ازیکـی هستند،وانیداراي سازگاري رکههاییگروهغیررسمی،

اغلـب آن کارکنـان درکـه دوستانهجویکایجاد. راهکارهاست
وجـدیت بـا راکارشـان ودارنـد دوسـت راکارشـان وهمدیگر
هموشخصینظرازهمرفتهروي همودهندمیانجاماشتیاق

ــه ــاطرب ــازمانخ ــهس ــیبرانگیخت ــوند،م ــدش ــت دربای اولوی
.گیردقراریانسانمنابعهايریزيبرنامه
افزایشدر ایشان؛خودکنترلیتقویتباکارآفرینکارکنانتربیت
واگـذاري بـا استقالل کارکنـان حستقویتخطرپذیري؛ۀروحی

خالق؛هايهایدارایهکارکنان بهتشویقها؛آنبهاختیاراتبرخی
افـزایش کارکنان؛دراطمینانشرایط عدمتحملۀروحیافزایش
ـ  دردوراندیشـی وبصـیرت و تقویـت ذیريپـ مسـؤولیت ۀروحی

.کارکنان

درسـتی، وفـاداري،  ۀاشـاع باکارآفرینانهسازمانیفرهنگایجاد
وتفـریح عنـوان بهکارازکارکناناحساسخطرپذیري؛واعتماد
وخـالق افـراد دادن بـه میدانورجوعارباببرايآفرینیارزش
.مبتکر

استفاده زیادي از معنویـت  تواندهاي مدیریت که مییکی از حوزه
مدیران باید بـا تشـویق   . داشته باشد مدیریت تغییر سازمانی است

معنویت در محیط کار خالقیت، صداقت، اعتماد، تعهد سـازمانی،  
کاري و انگیزه افراد را افزایش دهند که در نهایت به تغییر وجدان

. شودرفتار کارکنان در سازمان منجر می

گیرينتیجه
جه به اینکه دانشگاه یک محیط خالق و پوپـا اسـت بایـد از    با تو

طریق کـارآفرینی سـازمانی در فراینـدهاي سـازمانی، خـدمات و      
که معنویـت  از آنجایی. عملکرد سازمانی خود نوآوري داشته باشد

ــارآفرینی    ــذار در ک ــل تأثیرگ ــازمانی عوام ــالمت س ــار و س در ک
قویـت ایـن دو عامـل    باشند، دانشگاه تهران باید با تسازمانی می

هـاي بـروز کـارآفرینی سـازمانی خـود را در زیرواحـدهاي       زمینه
. مربوطه بهبود بخشد

اخالقیهاي مالحظه
داري در پژوهش حاضر اصول اخالقی رضـایت آگاهانـه و امانـت   

.اندمورد توجه قرار گرفته

نامه واژه
Organizational health.1سالمت سازمانی
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.2بهبود عملکرد Performance Improvement

3.Organizational Entrepreneurship

کارآفرینی سازمانی
Entrepreneurship .4کارآفرینی

Spirituality at Work .5معنویت در کار 

Productivity.6وريبهره

Creativity.7خالقیت

Competency .8یستگیشا

Responsibility.9پذیريمسؤولیت

10.Participation in decision making

گیريمشارکت در تصمیم
11. Entreprenurial organizational culture

کارآفرینانهسازمانیفرهنگ
Working environment.12کاريمحیط

Happiness .13شادکامی 

Internal Satisfaction.14رضایت یاطنی

Knowledge Managment .15مدیریت دانش
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