Journal of School Administration

دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه
دوره ششم – شماره دوم – پاییز و زمستان 7931

Vol 6, No 2, Autumn & Winter 2018

معنویت در محیط کار و رابطۀ آن با تعهد سازمانی و سالمت
سازمانی مدیران مدارس متوسطه اهواز
حجت اهلل درفش  *1و مرجان گلشن پور
دریافت مقاله1316/04/15. :
پذیرش مقاله1317/05/01 :

2

صفحات123-142 :

Received: 06/07/2017
Accepted: 23/07/2018

چکیده
پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده است .و جامعه آماری شامل کلیه
مدیران مدارس متوسطه دوم آموزشوپرورش شهرستان اهواز در سال تحصیلی  6971-79به تعداد  222نفر
بوده که از این تعداد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  642نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب
شدند .گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامهی استاندارد انجام شده و در جهت تجزیه و تحلیل یافتههای
پژوهش نیز از آزمون رگرسیون بهره گرفته شده است .یافتههای پژوهش نشان داد که بین معنویت در محیط
کار با تعهد سازمانی و سالمت سازمانی مدارس متوسطه شهر اهواز همبستگی ساده و چندگانۀ مثبت و
معنیدار وجود دارد نشان داد که از بین مؤلفههای معنویت در محیط کار( ،کار معنادار و همسویی با
ارزشهای سازمان) توان پیشبینی تعهد سازمانی را داشتند ،همچنین از بین مؤلفههای معنویت در محیط
کار فقط همسویی با ارزشهای سازمان توان پیشبینی سالمت سازمانی را داشت.
کلید واژگان :معنویت در محیط کار ،تعهد سازمانی ،سالمت سازمانی ،مدیران مدارس ،آموزشوپرورش.

 *6عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده علومتربیتی و روانشناسی ،گروه علومتربیتی
نویسنده مسئولderafsh47@yahoo.com:
 2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه علوم تربیتی
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مقدمه
توجه به نیروی انسانی بهعنوان مهمترین سرمایه هر سازمان ،احتمال موفقیت ،پویایی و بقای آن
را در شرایط پیچیده و متغیر جهان امروز فراهم میآورد .سازمانها با شناسایی متغیرهای
تأثیرگذار بر روند فعالیتها و اهداف سازمانی و فردی بیشازپیش به دنبال ارتقای کیفیت نیروی
انسانی خود هستند .یکی از متغیرهای تأثیر گزار میتواند نهادینه کردن معنویت در محیط کار
باشد .معنویت در محیط کار میتواند مرهمی برای التیام بخشیدن زخمهایی باشد که در نتیجه
بیهویتی در سازمانها پدیدار گشته است و اولین عالمت به سازمانها در این زمینه را با ظهور
نظریه روابط انسانی میتوان موردبررسی قرار داد .یافتههای روابط انسانی با پررنگ کردن نقش
انسان در بهرهوری سازمانها و اینکه اگر آنها نخواهند همکاری کنند مدیران هیچ کاری از
آنها برنمیآید بهگونهای توجه به انسان و ارزشهای او موردتوجه قرار گرفت .معنویت در محیط
کار ،از مفاهیم جدیدی است که در سالیان اخیر در ادبیات مدیریت و کسبوکار در غرب ظهور
کرده است و از آن بهعنوان یک پارادایم جدید یاد میشود که اداره و هدایت آن در سازمان ،یکی
از مهمترین فعالیتهای آینده مدیران سازمانها خواهد بود ( .)Mitroff, 1999صاحبنظران،
معنویت در محیط کار را تمایل به جستوجوی هدف نهایی در زندگی و زیستن بر اساس آن
هدف تعریف میکنند(.)Mahdad et al, 2015گیاکالون و جرکویز ( Giacalon & Jerquiz,
 )2003معتقدند معنویت در محیط کار ،چهارچوب ارزشهای سازمانی و فرهنگی است که طی
آن کارکنان ،برتری در فرایند کار و تسهیل در برقراری ارتباط با دیگران را به همراه حس کمال و
نشاط ،تجربه میکنند .امروزه به نظر میرسد که کارکنان در هرکجا که فعالیت میکنند چیزی
فراتر از پاداشهای مادی در کار جستجو میکنند .آنان در جستجوی کاری بامعنا ،امیدبخش و
خواستار متعادل ساختن زندگی شان هستند .در اکثر مطالعات ،سه بعد کار معنیدار ،احساس
همبستگی و همسویی با ارزش های سازمان برای معنویت در محیط کار در نظر گرفتهشده است
( -6 .)Mahdad et al, 2015کار معنیدار (در سطح فردی) :جنبه اساسی معنویت در کار،
احساس عمیق معنا و هدف داشتن در کار فردی است  -2احساس همبستگی (در سطح
گروهی) :شامل احساس نوعی پیوند و احساس همبستگی عمیق با دیگران است -9.همسویی
ارزشهای سازمانی (در سطح سازمانی) :سومین جنبه معنویت در محیط کاری زمانی است که
افراد ،به طور قوی حس هماهنگی میان ارزشهای شخصی ،مأموریت و هدف سازمان را تجربه
میکنند) . (Duchon & Ashmos, 2000به نظر میرسد که معنویت در محیط کار با دیگر
متغیرها در سازمان رابطه دارد .پژوهشگران در تحقیقات خود از متغیرهای گوناگونی در این
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زمینه نامبردهاند (Rafiei et al, 2015؛ Rezaei, 2014؛  .)Karimi Sani & Ehiaei, 2011در
پژوهش حاضر با توجه به تجربه زیسته محقق و نیز مرور تحقیقات قبلی ،نهادینه کردن معنویت
در محیط کار میتواند موجبات تعهد سازمانی و بهتبع آن سالمت سازمانی را فراهم نماید .تعهد
سازمانی یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر رفتار و فعالیتهای نیروی انسانی و اهداف
سازمانی است .تعهد سازمانی به گونههای متعددی تعریف شده است ،تعهد سازمانی عبارت است
از پایایی فیزیکی ،یا نیروی نگه داشتی که موجب حفظ فرد برای انجام فعالیتی در یک بازه
زمانی در راستای رسیدن به اهداف سازمانی میگردد .بیتردید جذب و نگهداشت کارکنانی که
تعلقخاطر به سازمان و ارزشهای آن دارند یکی از دغدغههای سازمانهای عصر حاضر است و
سازمان هایی که در این زمینه توفیقی کسب نکردند ،در آینده نیز شاهد کاهش قابلیتهای
رقابتی خود خواهند بود .تعهد سازمانی نشاندهنده رابطه فرد با سازمان بوده که این رابطه در
سازمان بهطور معناداری قابل توصیف است(.)Abbasi, 2011
این متغیر تأثیرپذیر بر اساس مدل آلن و مایر در سه مؤلفه تعهد عاطفی ،هنجاری و مستمر
مورد تحلیل قرار خواهد گرفت )  .)Marmaya et al, 2011از دیگر متغیرها و مؤلفههای کلیدی
در سازمانها که میتواند نتیجه معنویت در محیط کار باشد میتوان به سالمت سازمانی اشاره
کرد .اصطالح سالمت سازمانی نخستین بار در سال  6717توسط مایلز 6در مطالعه جو سازمانی
مدارس به کار برده شده است .به همین سبب ،سالمت سازمانی به وضعیتی فراتر از اثربخشی
کوتاهمدت سازمانی داللت داشته و به مجموعهای از خصایص نسبتاً پردوام اشاره میکند و
عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود ،سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی
سازمان برای سازگاری بیشتر ( .)Jahanian & Ghodsi, 2014سالمت سازمانی بهوسیله هفت
الگوی تعامل مشخص در مدارس تعریف میشود ( .)Hoi, 1999پیداست بسته به ماهیت یک
سازمان سالمت سازمانی مدارس و تعهد سازمانی نیروی انسانی و در راس آن مدیران در
سرنوشت و بقای هر سازمان تأثیرگذار است .در میان سازمانهای مختلف یک جامعه،
سازمانهای آموزشی از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار هستند؛ زیرا نیازهای مختلف جامعه از
طریق نیروهای انسانی شاغل در این سازمان برآورده میشود .بهطور ویژه مدیران مقطع متوسطه
دوم که بهعنوان آخرین چرخه مدیریت قبل از ورود دانش آموزان به دانشگاهها و بازار کار
هستند نقش مهمی را در سازمان آموزشوپرورش به عهدهدارند و به همین سبب ،بررسی رابطه
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معنویت با تعهد سازمانی مدیران و سالمت سازمانی مدارسی که تحت امر آنها اداره می شود
ضروری به نظر می رسد.
پیشینه پژوهش
معنویت در سازمان ،پدیده نوظهوری است که نگاه بسیاری از صاحبنظران مدیریت و سازمان و
نیز مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است .بر این اساس ،بسیاری از آنان معنویت
را بهعنوان منبعی پایدار برای سازمانها دانستهاند که میتواند به آنها در زمانهای پرتالطم و
آشوبزده ،یاری رساند و تناقض نمایی نظم و بینظمی در سازمان را حلو فصل کند و بدون طرد
هر یک ،آنها را بهصورت مقتضی به کار ببندد؛ چراکه سازمانها برای فعالیت مستمر در عرصه-
های مختلف ،نیازمند رفتوآمد همیشگی بین دو حالت تغییر و ثباتند .اخیراً توجهات به سمت
ارتباط معنویت (مذهب) و مدیریت به بارش ناگهانی مجموعه مقاالت مرتبط با مذاهب متفاوت
مطابق با جنبههای گوناگون کسبوکار با رفتار اخالقی در محل کار منجر شده است (
) .(Parboteeah, 2009معنویت در محیط کار در برگیرنده تالش و جستجو و یافتن هدف غایی
در یک فرد برای زندگی کاری ،بهمنظور برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکارانش و دیگر افرادی
که به نحوی در کارش مشارکت دارند ،بوده و همچنین سازگاری یا یگانگی بین باورهای اساسی
یک فرد با ارزشهای سازمانش را در بر دارد ( .)Denton & Mitroff, 1999معنویت در کار،
نیروی الهامبخش و برانگیزاننده برای جستجوی مداوم جهت یافتن معنا و هدف در زندگی کاری،
درك عمیق و ژرف از ارزش کار ،زندگی ،پهناوری عالم هستی ،موجودات طبیعی و نظامهای باور
شخصی است ( .)Myers & Williard, 2003درواقع معنویت در محیط کار نشان دهنده تمایل
انسان ها برای یافتن معنا و هدف در زندگیشان می باشد .بدون وجود روح انسانی در کار ،کار
معنا نمیدهد .برای اینکه مردم نهتنها در زندگی شخصی بلکه کار هم به احساس رضایت دست
پیدا کنند باید قادر به نشان دادن ارزشها ،رؤیاها و خالقیت شان باشند .معنویت در محیط کار،
درك و شناسایی بعدی از زندگی کاری یک فرد است که درونی و قابل پرورش است
( .)Riasudeen & Prabavathy, 2011بهمنظور اجتناب از تئوری سازی انتزاعی تعریف زیر را از
معنویت ارائه شده است :معنویت در کار ،چهارچوب ارزشهای سازمانی و فرهنگی است که
کارکنان ،برتری در فرایند کار و تسهیل در برقراری ارتباط با دیگران را به همراه حس کمال و
نشاط ،تجربه میکنند ( .)Giacalon & Jerquiz, 2003سه جنبه برای معنویت در محیط کار
ارائه شده است:
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الف -کار معنیدار (در سطح فردی) :جنبه اساسی معنویت در کار ،احساس عمیق معنا و هدف
داشتن در کار فردی است .مفهوم معنویت محیط کار نشان میدهد چگونه کارکنان در سطح
فردی ،با کار روزانه خود تعامل دارند .اصطالح معنویت در کار ،شامل این فرضیهها است که هر
فرد انگیزهها و حقایق و خواستههایی برای خود دارد تا در میان فعالیتهایی که معنای وسیعتری
به زندگی او و دیگران میدهد ،قرار میگیرد (.)Duchon & Ashmos, 2000
ب -احساس همبستگی (در سطح گروهی) :شامل احساس نوعی پیوند و احساس همبستگی
عمیق با دیگران است( .)Duchon & Ashmos, 2000مفهوم معنویت محیط کار ،پیوستگی و
ارتباط با دیگران را شامل میشود که بهعنوان احساس اجتماعی بودن بیان میشود .این مفهوم،
در سطح گروهی رفتار انسان رخ میدهد و به تعامل میان کارکنان و همکاران شان توجه میکند.
اجتماعی بودن در کار ،بر اساس این باور است که افراد خود را پیوسته با دیگران میبینند و نوعی
ارتباط میان هویت درونی هر فرد و هویت درونی افراد دیگر وجود دارد .این سطح از معنویت
شامل ارتباط ذهنی ،حسی و روحی میان کارکنان ،ازجمله حمایت ،آزادی بیان و توجه واقعی
است (.)Milliman et al, 2003
ج -همسویی با ارزشهای سازمان (در سطح سازمانی) :سومین جنبه معنویت در محیط کاری
زمانی است که افراد ،بهطور قوی حس هماهنگی میان ارزشهای شخصی ،مأموریت و هدف
سازمان را تجربه کنند .این سطح از معنویت در محیط کار ،تعامل کارکنان با اهداف سازمانی
بزرگتر را در برمیگیرد ( .)Denton & Mitroff, 1999هماهنگی با ارزشهای سازمان به این
فرض مربوط است که هدف شخص ،از خود فرد بزرگتر است و باید برای دیگران یا جامعه تعامل
برقرار کند .هماهنگی ،همچنین ،به معنای باور افراد درباره این است که مدیران و کارکنان در
سازمان ارزشهای متناسبی دارند و به رفاه کارکنان و جامعه توجه میکنند ( & Duchon
.)Ashmos, 2000
تعهد سازمانی  :مدیران سازمانها بهخوبی دریافتهاند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی،
منابع انسانی سازمانهاست ،ازاینرو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و
انجام هرچه بهتر نقشهای اختصاصیافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی ،یکی از
دغدغههای جدی مدیران سازمانها به شمار می رود .تعهد سازمانی بهعنوان یکی از نگرشهای
شغلی از عوامل مؤثر در انگیزش کار محسوب میشود Roman & Hegtvedt,Warner,
) .)2005اغلب پژوهشگران بر این عقیده هستند که موضوع تعهد سازمانی از سال  6792در
رفتار سازمانی مطرح شد ( )Watson & Buck, 2002و طی دو دهه گذشته نیز ،نگرش شغلی
غالبی بوده که محور توجه پژوهشگران و موضوع پژوهشهای فراتحلیل زیادی شده است
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( .)Cohen, 2007تعهد سازمانی یکی از عوامل تعیینکننده و پیشبینی کننده رفتار سازمانی
است .مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند به نتایج مطلوبی ازجمله اثربخشی سازمان
(Dixon, 2006؛ ،)Henkin & Singleton,Dee, 2002بهبود عملکرد ،کاهش غیبت و
جابهجایی( ،)Dixon, 2002افزایش انگیزش و رضایت شغلی کارکنان ( )Pool & Pool, 2007و
کاهش ترك خدمت شغلی و غیبت کارکنان ( )Chang, 2007منجر شود .تعهد سازمانی یک
نگرش و یک حالت روانی است که نشاندهنده تمایل ،نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک
سازمان است .دراینبین تمایل ،به معنی عالقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان
است و نیاز به این معنی است که فرد به خاطر سرمایهگذاریهایی که در سازمان انجام داده،
ناچار به ادامه خدمت در آن است .همچنین الزام عبارت از دین ،مسئولیت و تکلیفی است که فرد
در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن میبیند .از دیدگاهی دیگر ،تعهد سازمانی
نوعی احساس وابستگی و تعلقخاطر به سازمان است .تعهد سازمانی که امروزه جایگاه مهمی را
در تحقیقات از آن خود ساخته است ،بیش از هر چیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و
پذیرش اهداف آن و تالش در جهت رسیدن به آن اهداف است .درنتیجه این دو عامل ،نوعی
وابستگی عاطفی و روانی در فرد شکل میگیرد که او را مایل به بقاء در سازمان میکند .آلن و
میر ( )6776معتقدند که تعهد ،فرد را با سازمان پیوند میدهد و این پیوند احتمال ترك شغل را
در او کاهش میدهد .آنان تعهد سازمانی را در سه بعد متمایز شامل تعهد عاطفی ،تعهد مستمر
و تعهد هنجاری بررسی کردهاند.
تعهد عاطفی :به میزان دلبستگی عاطفی به سازمان و اهداف آن اشاره میکند ،به
عبارتی تعهد عاطفی بهعنوان احساس هیجانی کارکنان برای وابستگی به سازمان ،همانندسازی با
آن و درگیری در سازمان مفهومسازی شده است .افراد با تعهد عاطفی قوی در استخدام سازمان
باقی میمانند زیرا دوست دارند که عضو سازمان باشند (.)Meyer & Allen, 1991
تعهد هنجاری :مجموعه فشارهای هنجاری درونی شده برای عمل کردن به روشی
است که فرد اعتقاد دارد ازنظر اخالقی صحیح است .در این بعد از تعهد ،فرد ادامه دادن به کار را
وظیفه ،تکلیف و مسئولیت خود میداند .افرادی که ازنظر هنجاری تعهد بیشتری به سازمان خود
دارند بهاحتمال بیشتر برای سازمان خود فداکاری و برای خدمت به آن تالش بیشتری میکنند و
مجذوب آن میشوند و نسبت جالب؛ توجهی از انرژی خود را صرف تعقیب اهداف سازمان
میکنند (.)Meyer & Allen, 1991
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تعهد مستمر :در این دیدگاه تعهد فواید حاصل از مشغول شدن به کار و هزینههای
ناشی از ترك شغل در نظر گرفته میشود ،به عبارتی در این نوع تعهد فرد کارمند به علت باال
بودن هزینههای ترك سازمان به سازمان متعهد میماند .دلبستگی فردی در این دیدگاه بر مبنای
عاطفه یا احساس خوب نسبت به سازمان (مانند نظریه تعهد عاطفی) یا بر مبنای باورهای
هنجاری درباره وظایف ،تکالیف و مسئولیتپذیری (مانند دیدگاه دوم) نیست .بلکه در مفهوم
سوم تعهد صرفاً بر مبنای مالحظههای اقتصادی و عملی است (.)Meyer & Allen, 1991

مفهوم سالمت سازمانی :سالمت در یک نگاه ،به معنی فقدان بیماری و نارسایی در
ارگـــانیسم تعریف شده است .ازنظر صاحبنظران سازمان بهداشت جهانی ،سالمت عبارت است
از »بهزیستن/رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نهفقط نبود بیماری و نقص عضو » .در این
مقاله منظور ،سالمت در سازمانهای رسمی است .مایلز معتقد است صرفنظر از اشکاالتی که
مفهوم ارگانیسم پنداری سازمان و نوع آرمانی بودن مفهوم سالمت کامل به بار میآورند ،رویکرد
سالمت سازمانی ازلحاظ فهم پویاییهای سازمانها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی آنها،
مزایای علمی فراوانی دارد ( .)Na’ami & Piriani, 1390سالمت سازمانی را مایلز تعریف کرد و
ضمن پیشنهاد طرحی برای سنجش سالمت سازمانها ،خاطرنشان کرد که سازمان همیشه سالم
نخواهد بود .به نظر او سالمت سازمانی اشاره میکند به دوام و بقای سازمان در محیط خود و
سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر) .(Miles, 1969به زعم
صاحبنظران ،سازمان هایی که جو سالمی دارند دارای ویژگیهایی به شرح زیر میباشند :در
مبادله اطالعات قابلاعتمادند ،دارای قابلیت انعطاف و خالقیت برای ایجاد تغییرات الزم برحسب
اطالعات بهدستآمده می باشند ،نسبت به اهداف سازمان دارای یگانگی و تعهد هستند ،حمایت
داخلی و آزادی از ترس و تهدید را فراهم میآورند .)Abbaszadeh, 2005( ...با توجه به ادبیات
و پیشینه تحقیق و بررسیهای صورت گرفته در این پژوهش ،به نظر میرسد که دو متغیر
سازمانی مهم یعنی تعهد سازمانی و سالمت سازمانی با متغیر معنویت سازمانی ارتباط مثبت و
معناداری داشته باشند.
با توجه به مطالب گفتهشده سؤال محوری پژوهش حاضر این است که آیا معنویت در محیط کار
با تعهد سازمانی و سالمت سازمانی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزشوپرورش شهرستان
اهواز رابطه معنیداری دارد؟ بر اساس سوال ذکر شده فرضیه های این پژوهش به شرح ذیل
بیان می شوند:

 8معنویت در محیط کار و رابطۀ آن با تعهد سازمانی و سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه اهواز

 )6بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم آموزشوپرورش
شهرستان اهواز رابطه معناداری وجود دارد.
 -6-6بین کار معنادار با تعهد سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم آموزشوپرورش شهرستان
اهواز رابطه معناداری وجود دارد.
 -2-6بین احساس همبستگی با تعهد سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم آموزشوپرورش
شهرستان اهواز رابطه معنیداری وجود دارد.
 -9-6بین همسویی با ارزش های سازمان با تعهد سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم
آموزشوپرورش شهرستان اهواز رابطه معنیداری وجود دارد.
 ) 2بین معنویت در محیط کار و سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم آموزشوپرورش
شهرستان اهواز رابطه معنیداری وجود دارد.
 -4-6بین کار معنادار با سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم آموزشوپرورش
شهرستان اهواز رابطه معنیداری وجود دارد.
 -5-6بین احساس همبستگی با سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم آموزشوپرورش
شهرستان اهواز رابطه معنیداری وجود دارد.
 -1-6بین همسویی با ارزشهای سازمان با سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم
آموزشوپرورش شهرستان اهواز رابطه معنیداری وجود دارد.
 -6بین مؤلفههای معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم
آموزشوپرورش شهرستان اهواز رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
 -2بین مؤلفههای معنویت در محیط کار با سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم
آموزشوپرورش شهرستان اهواز رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه
آماری پژوهش حاضر عبارتاند از کلیه مدیران مدارس متوسطه دوم شهرستان اهواز که در سال
تحصیلی  6971-79مشغول بکار بودند .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده 642 ،نفر
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .پژوهش شامل سه پرسشنامه به شرح زیر بود.
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پرسشنامه معنویت در محیط کار :این پرسشنامه توسط میلیمین و همکاران ( Milliman et

 )al, 2003طراحی شده است و مشتمل بر  22گویه است که سه بعد کار معنادار ،احساس
همبستگی و همسویی با ارزشهای سازمان را میسنجد.
روایی این پرسشنامه توسط ( )Swadookhi, 2014از طریق اخذ نظر صاحبنظران و اساتید
دانشگاه تائید گردید و پایایی آن در سال مذکور  2/74به دست آمد .در پژوهش حاضر ،پایایی
این ابزار با روش ضریب آلفای کرونباخ برای کار معنادار ،احساس همبستگی و همسویی با
ارزشهای سازمان به ترتیب  2/72 ،2/61و  2/72و برای کل آزمون  2/75به دست آمد.
پرسشنامه تعهد سازمانی :این پرسشنامه توسط آلن و می یر ()Meyer & Allen, 1996
طراحی شده است و مشتمل بر  24گویه است که سه مؤلفه تعهد عاطفی ،هنجاری و مستمر را
اندازه میگیرد .هر مؤلفه دارای  6گویه است .برای تعیین روایی آن ،پرسشنامه در اختیار
استادان رشته مدیریت آموزشی و دیگر گرایشهای مدیریت در دانشگاه شهید چمران قرار گرفت
و نظرات آنان پیرامون تکتک سؤاالت اخذ شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که سؤاالت از روایی
خوبی برخوردارند .آلن و مییر( )Meyer & Allen, 1996پایایی این ابزار را با روش ضریب
آلفای کرونباخ برای تعهد عاطفی ،هنجاری و مستمر به ترتیب  2/97 ،2/69و  2/67گزارش
کردهاند )Shirbagi, 2007( .با استفاده از آخرین پرسشنامه اصالحشده که توسط سازندگان آن
به  66گویه تقلیل یافته بود پایایی آن را بین  /16تا  /62به دست آورد .در این پژوهش پایایی
این ابزار با روش ضریب آلفای کرونباخ برای تعهد عاطفی ،هنجاری و مستمر به ترتیب ،2/15
 2/16و  2/99و برای کل آزمون  2/69به دست آمد.
پرسشنامه سالمت سازمانی مدرسه :این پرسشنامه توسط هوی و فیلدمن ( & Hoy

 )Feldman, 1987تدوین شده است و شامل  44گویه است که در هفت مؤلفه به شرح زیر
دستهبندیشدهاند :یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع،
روحیه و تأکید علمی .پرسشنامه مذکور به دلیل مبتنی بودن بر نظریهی سالمت سازمانی مدارس
هوی و فیلدمن و استفاده از آن در پژوهشهای مختلف ،از روایی محتوایی مناسب برخوردار
است  .در این پژوهش ،پرسشنامه در اختیار اساتید گروه علوم تربیتی و گروه مدیریت دانشگاه
شهید چمران قرار گرفت و نظرات آنها در زمینه تمام گویه های پرسشنامه جمعآوریو براساس
نتایج بهدستآمده ،روایی این ابزار تائیدشد .پایایی پرسشنامه مذکور نیز که توسط افراد صاحب
نظر صورت گرفته بود  2/72به دست آمد) .(Alagheband, 2006در این پژوهش ،پایایی این
ابزار با روش ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  2/62و برای مؤلفههای آن بین  2/52تا

 71معنویت در محیط کار و رابطۀ آن با تعهد سازمانی و سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه اهواز

 2/65به دست آمد .هر سه پرسشنامه ذکرشده ،بهصورت بسته پاسخ و بر اساس مقیاس 5
درجهی لیکرت تهیه و تنظیمشدهاند.

یافتههای پژوهش
الف) آمار توصیفی
در این قسمت ،وضعیت مدیران برحسب ویژگی متغیرهای اصلی فرضیههای پژوهش مورد
بررسی قرار میگیرد.
جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای اصلی فرضیههای پژوهش
متغیر
معنویت در محیط کار

محیط کار

642

15/67

معیار
64/22

92

79

کار معنادار

642

67/24

4/19

9

92

احساس
همبستگی

642

29/61

5/15

9

95

همسویی
باارزشهای
سازمان

642

مؤلفههای
معنویت در

فراوانی

میانگین

انحراف

کمترین

بیشترین

22/77

62

5/57

95

تعهد سازمانی

642

97/25

66/54

52

664

سالمت سازمانی

642

699/99

65/71

645

227

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود در زمینه معنویت در محیط کار ،نمره مدیران به
ترتیب  )64/22( 15/67و میانگین و انحراف معیار نمره مدیران در مؤلفههای کار معنادار
 ،)4/19( 67/24احساس همبستگی  )5/15( 29/61و همسویی با ارزشهای سازمان 22/77
( )4/57بدست آمد .دقت در نتایج این جدول نشان میدهد که در متغیر معنویت در محیط کار
کمترین نمره  92و بیشترین نمره  79است .همچنین در مؤلفههای معنویت در محیط کار نیز
کار معنادار کمترین نمره  9و بیشترین نمره  92بوده است .در مؤلفه احساس همبستگی
کمترین نمره  9و بیشترین نمره  95و در مؤلفه همسویی با ارزشهای سازمان کمترین نمره 62
و بیشترین نمره  95بوده است .همچنین در زمینه تعهد سازمانی ،میانگین و انحراف معیار نمره
مدیران به ترتیب  )66/54( 97/25بدست آمد ؛ نیز در زمینه سالمت سازمانی ،میانگین و
انحراف معیار نمره مدیران به ترتیب  )65/71( 699/99است .در متغیر تعهد سازمانی کمترین
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نمره  52و بیشترین آن  664بوده است .همچنین در متغیر سالمت سازمانی کمترین  645و
بیشترین  227بوده است.
ب) آمار استنباطی و آزمون فرضیهها
در این بخش روش های آماری مورداستفاده بررسی می شوند تا از طریق آن ،بتوان
صحتوسقم فرضیهها را مورد آزمون قرار داد .به این منظور ابتدا رابطه ساده بین متغیرهای
پژوهش و پسازآن رابطه چندگانه متغیرهای پیشبین با متغیرهای مالك پرداخته می شود.
الف) فرضیههای مربوط به رابطه ساده بین متغیرهای پژوهش:
جدول  2ضرایب همبستگی معنویت در محیط کار و مؤلفههای آن که شامل کار معنادار،
احساس همبستگی و همسویی با ارزشهای سازمان است را با سالمت سازمانی مدارس و تعهد
سازمانی مدیران نشان میدهد.
 -6بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم آموزشوپرورش
شهرستان اهواز رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین معنویت در محیط کار و سالمت سازمانی مدارس متوسطه دوم آموزشوپرورش
شهرستان اهواز رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول  -2ضرایب همبستگی ساده مؤلفههای معنویت در محیط کار با سالمت و تعهد سازمانی مدیران
متغیرهای مالک

مدیران

تعهد سازمانی

r

شاخصهای آماری

سالمت سازمانی

p

r

n

n

p

متغیرهای پیشبین
معنویت در محیط کار

2/92

مؤلفههای

کار

معنویتدر

معنادار

محیط کار

احساس

P> 2/226
2/55
2/12

642

P> 2/226
P> 2/226

2/55
642
642

P> 2/226
2/42
2/52

642

P> 2/226
P> 2/226

642
642

همبست
گی
همسوی
ی-
بارزشها

2/17

P> 2/226

642

2/51

P> 2/226

642

 72معنویت در محیط کار و رابطۀ آن با تعهد سازمانی و سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه اهواز

ی
سازمان

بر اساس نتایج جدول  2ضریب همبستگی پیرسون بین نمره کلی معنویت در محیط کار با تعهد
سازمانی  2/92است و ضریب همبستگی معنویت در محیط کار با سالمت سازمانی  2/55است.
نتایج نشان می دهد که ضریب همبستگی کلی معنویت با تعهد سازمانی بیش از همبستگی با
سالمت سازمانی است .هر دو این ضرایب در سطح  2/226معنادار هستند .دقت در نتایج جدول
 2-4نشان میدهد که مؤلفههای معنویت در محیط کار که شامل کار معنادار ،احساس
همبستگی و همسویی با ارزشهای سازمان هستند با تعهد سازمانی به ترتیب با ،2/12 ،2/55
 2/17است و همه این ضرایب در سطح  P> 2/226معنیدار میباشند .از طرفی نتایج نشان
میدهند که مقدار ضریب همبستگی مؤلفه همسویی ارزشهای سازمان با تعهد سازمانی بیش از
دو متغیر دیگر است .با توجه به نتایج جدول  2میتوان اینگونه نتیجه گرفت که فرضیههای
مذکور تأیید میشوند.
عالوه بر این بر اساس نتایج جدول مذکور ،ضریب همبستگی پیرسون بین نمره کلی معنویت در
محیط کار ،کار معنادار ،احساس همبستگی و همسویی با ارزشهای سازمان با سالمت سازمانی
به ترتیب  2/51 ،2/52 ،2/42میباشند .کلیه این ضرایب در سطح  P> 2/226معنیدار است.
همچنین نتایج فوق نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی نمره همسویی با ارزشهای
سازمان با سالمت سازمانی بیشتر از مقدار ضریب همبستگی نمره کلی معنویت در محیط کار،
کار معنادار و احساس همبستگی با سالمت سازمانی است .با توجه به نتایج جدول  2میتوان
اینگونه نتیجه گرفت که فرضیههای فرعی نیز تأیید میشوند.
ب) فرضیههای مربوط به رابطه چندگانه بین متغیرهای پیشبین با متغیرهای مالک:
فرضیه سوم تحقیق حاضر به بررسی رابطه چندگانه بین معنویت در کار با تعهد سازمانی می-
پردازد .برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون به روش ورود مکرر و مرحلهای استفاده شده
است که نتایج آن در جدول  9ارائه می شود.
فرضیه سوم:
بین مؤلفههای معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی مدیران مدارس متوسطه دوم
آموزشوپرورش شهرستان اهواز رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
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جدول  -3نتایج تحلیل رگرسیون مؤلفههای معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی به روش ورود مکرر
متغیر

آماره

مالک

متغیر

MR

F
P

RS

ضرایب رگرسیون
6

2

β= 2/55
T= 9/66
P> 2/226
β= 2/22
T= 2/22
P> 2/226
β= 2/25
T= 2/69
P> 2/225

β= 2/45
T= 4/14
P> 2/226
β= 2/26
T= 2/27
P= 2/726

پیشبین
تعهد

کارمعنادار

2/55

12/71

2/96

P> 2/226

سازمانی
احساس
همبستگی

2/19

2/42

همسویی
با
ارزشهای
سازمان

2/92

2/52

45/97

P> 2/226
47/66

P> 2/226

9

β= 2/51
T= 5/66
P= 2/226

همانطور که جدول  9نشان میدهد ،طبق نتایج بهدستآمده از تحلیل رگرسیون با روش ورود
مکرر بین متغیرهای پیشبین (مؤلفههای معنویت در محیط کار) با تعهد سازمانی مدیران
همبستگی چندگانه  MR: 2/92وجود دارد که در سطح  P> 2/226معنیدار است .همچنین
نتایج جدول فوق نشان میدهد که مؤلفههای معنویت در محیط کار درمجموع  %52از کل
واریانس تعهد سازمانی مدیران را تبیین میکنند .بر این اساس میتوان بیان داشت فرضیه
مذکور تائید میشود.
از مجموع متغیرهای پیشبین برای به دست آوردن بهترین متغیرهای پیشبینی کننده ،از
تحلیل رگرسیون چندگانه به روش مرحلهای استفاده شد که نتایج آن در جدول  4ارائه شده
است.
جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیون مؤلفههای معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی به روش مرحلهای
متغیر

آماره

مالک

متغیر پیشبین

تعهد

همسویی با
ارزشهای
سازمان

سازمانی

MR

2/17

RS

F
P

2/46

625/62

P> 2/226

ضرایب رگرسیون
6

β= 2/17
T= 66/22
P> 2/226

2
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کار معنادار

2/92

2/52

β= 2/55
T= 9/66
P> 2/226

94/26

P> 2/226

β= 2/25
T= 9/56
P> 2/226

همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مرحلهای نشان
داده است که از بین متغیرهای پیشبین معنویت در کار ،مؤلفههای کار معنادار و همسویی با
ارزشهای سازمان توان پیشبینی تعهد سازمانی را دارند .ازلحاظ قدرت پیشبینی در درجه اول
مؤلفه همسویی با ارزشهای سازمان به شیوه مثبت ( )β:2/55و سپس مؤلفه کار معنادار نیز به
شیوه مثبت ( )β:2/25توانایی پیشبینی تعهد سازمانی را دارند ،بهطوریکه  %52از واریانس
تعهد سازمانی توسط این متغیرها قابل تبیین است.
فرضیه چهارم تحقیق حاضر به بررسی رابطه چندگانه بین معنویت در محیط کار با سالمت
سازمانی میپردازد .برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون به روش ورود مکرر و مرحلهای
استفاده شده است که نتایج آن در جدول  5ارائه شده است.
فرضیه چهارم:
بین مؤلفههای معنویت در محیط کار با سالمت سازمانی مدارس متوسطه دوم آموزشوپرورش
شهرستان اهواز رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
جدول  -5نتایج تحلیل رگرسیون مؤلفههای معنویت در محیط کار
با سالمت سازمانی به روش ورود مکرر
متغیر

آماره

مالک

متغیرپیشبین

سالمت

کار معنادار

MR

2/42

RS

2/65

F
P
25/92

P> 2/226

سازمانی

احساس
همبستگی

2/52

2/29

همسویی با
ارزشهای
سازمان

2/56

2/99

25/29

P> 2/226
22/59

P> 2/226

ضرایب رگرسیون
6

2

9

β= 2/42
T= 5/29
P> 2/226
β= 2/29
T= 2/26
P> 2/962
β= 2/21
T= 2/59
P> 2/574

β= 2/52
T= 4/57
P> 2/226
β= 2/61
T= 6/69
P= 2/212

β= 2/46
T= 9/56
P= 2/226
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همانطور که جدول  5نشان می دهد ،طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر
بین متغیرهای معنویت در محیط کار با سالمت سازمانی مدارس همبستگی چندگانه 2/56
 MR:وجود دارد که در سطح  P> 2/226معنیدار است .همچنین نتایج نشان میدهند که
مؤلفههای معنویت در محیط کار درمجموع  %99از کل واریانس سالمت سازمانی مدارس را
تبیین میکنند .بر این اساس میتوان بیان داشت فرضیه مذکور تائید میشود.
از مجموع متغیرهای پیشبین برای به دست آوردن بهترین متغیرهای پیشبینی کننده ،از روش
تحلیل رگرسیون چندگانه به روش مرحلهای استفاده شد .نتایج در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -6نتایج تحلیل رگرسیون مؤلفههای معنویت در محیط کار با سالمت سازمانی به روش مرحلهای
متغیر مالک

آماره متغیر

MR

RS

F
P

0/31

63/53

پیشبین

ضرایب
رگرسیون
1

سالمت سازمانی

همسویی با ارزشهای
سازمان

0/56

P> 0/001

β= 0/56
=T
7/17

P> 0/001

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مرحلهای نشان
داده است که از بین مؤلفههای متغیر معنویت در محیط کار ،فقط مؤلفه همسویی با ارزشهای
سازمان ( )β: 2/51به شیوه مثبت توان پیشبینی سالمت سازمانی مدارس را دارد به طوریکه
 2/96از واریانس سالمت سازمانی مدارس توسط این متغیر قابل تبیین است.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای بهدستآمده از تجزیهوتحلیل آماری پژوهش نشان داد که همه فرضیات این پژوهش
تائید شدند .نتایج حاصل از این فرضیهها با یافتههای تحقیقات
()Mohammadinejad,Hosseini, Farzan,Rafiee & Shirazi, 2014؛ و ( & Esfahani
 )Fatemi, 2014که نشان دادند رابطه معنیداری بین معنویت در محیط کار و مؤلفههای آن با
تعهد سازمانی وجود دارد و همچنین با نتایج پژوهش (،)Shahid & Nazim, 2012
(،)Harrington, Persisou, Marchek, 2009( ،)Shojaei,Jandaghi,Khanifar, 2010
( )Rego, 2008و ( )Shaikhloo, 2014( ،)Sunho, Rego, 2008و ( Jamali, Ahmadi,
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 )Asgari, 2015که نشان دادند بین مؤلفههای معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی و سالمت
سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،همخوانی دارد.
نتایج پژوهش حاضر حاکی از تأثیر مثبت معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی مدیران و
سالمت سازمانی مدارس متوسطه دوم آموزشوپرورش شهرستان اهواز بود .مدیران مدارس نقش
اساسی در تحقق اهداف سازمان آموزشوپرورش دارند .با توجه به تعامالت باالیی اجرایی مدیران
با معلمان ،دانش آموزان و اولیا به نظر میرسد این مدیران هستند که مهمترین حلقه اتصال
سلسلهمراتب سازمانی در آموزشوپرورش باشند و نقشی مهم و هدایتگر را ایفا میکنند .لذا
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش ارتباط معنویت با تعهد سازمانی مدیران و سالمت سازمانی
مدارس تالش نمود تا با آزمون نمودن این فرضیه به بهبود و کارایی این دست از کارکنان
سازمان همت گمارد .با توجه به تأیید فرضیه های مطرحشدهی این تحقیق به نظر میرسد
بهبود در معنویت و فراهم ساختن همبستگی و معنا در محیط کار و همسو کردن کارکنان با
ارزشهای سازمان میتواند نتایج مثبت سازمانی در زمینه تعهد سازمانی و سالمت سازمانی را به
دنبال داشته باشد و درنتیجه ،رضایتمندی کارکنان و اثربخشی سازمانی در آموزشوپرورش را
بهبود بخشد .یکی از محدودیتهای این پژوهش به قلمرو آن برمیگردد به این معنی که
مشارکتکنندگان فقط مدیران مدارس دوره دوم متوسطه و آنهم یک دوره زمانی کوتاه (سال
تحصیلی  )71-79بوده است ،به همین سبب تعمیمپذیری نتایج آن باید بااحتیاط انجام گیرد؛ از
طرف دیگر ابزار این پژوهش به پرسشنامه محدود میشود ،با توجه به اینکه پرسشنامه جنبه
خود سنجی دارد ممکن است پاسخگویان در پاسخهایشان سوگیری کرده باشند .با توجه به
یافتههای پژوهش حاضر ،پیشنهاد میگردد که مدیران آموزشوپرورش شهر اهواز موارد زیر را
عملیاتی نمایند:
 -6تقویت احساس رضایت مندی از کار برای مدیران مدارس از طریق توسعه اختیارات آنها در
فرآیندهای تصمیمگیری سازمانی مرتبط با شرح وظایفشان.
 -2تشکیل کارگاههای آموزشی اثربخش و کارآمد درزمینهی بهبود معنویت سازمانی در مدارس.
 -9تقویت حس مهم بودن کار و نهادینهسازی ارزشی آن در زندگی برای مدیران مدارس.
 -4ایجاد جو دوستانه و مبتنی بر همکاری در مدارس متوسطه دوره دوم.
 -5گسترش احساس همبستگی مدیران و کارکنان از طریق تکیهبر ارزشهای مشترك سازمانی
و فرهنگ جامعه.
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