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بررسی رابطة معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و درگیرشدن در کار
(مورد مطالعه :سازمان جهاد کشاورزی استان قم)
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 .1کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه شاهد ،تهران
 .2دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران
 .4استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت2031/50/50 :؛ تاریخ پذیرش)2031/51/21 :

چکیده
در دنیای امروز که دنیای سازمانها است ،با بهوجود آوردن معنویت در محیطهای کاری ،کارکنان به تالش و کوشش تمایل زیادی دارند
و بیشتر با اهداف سازمان و مأموریت آن عجین میشوند .پژوهش حاضر ،با هدف بررسی رابطة معنویت در محیط کار با درگیرشددن در
کار انجام گرفته است .نمونة پژوهش را  215نفر از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان قم تشکیل میدهند .ابزار جمد آوری دادههدا
پرسشنامه است .برای سنجش متغیرهای تحقیق ،پرسشنامة معنویت در محیط کار میلیمن و پرسشنامة درگیرشدن در کار ساالنوا ،بدهکدار
گرفته شد .نتایج بهدستآمده از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشاندهندة رابطة مثبت و معنادار ابعاد معنویت در کار با درگیرشدن
در کار در سازمان فوق بود و فرضیة اصلی پژوهش تأیید شد .از آنجا که رابطة معنویت در کار با درگیرشدن در کدار بده ودوبی مشدص
شده است ،کاربرد معنویت در محیط کار و نحوة بهکارگیری آن ،برای افزایش درگیرشدن کارکنان در کار ،ضدروری اسدت .همچندین ،در
این راستا پیشنهادهایی برای مدیران و مسئوالن سازمان بیان شد.

واژگان کلیدی
تطابق با ارزشهای سازمانی ،حس اجتماعیبودن ،درگیرشدن در کار ،کار معنادار ،معنویت در کار.

* نویسندة مسئول

تلفن04604000100 :

Email: Mehdi.golverdi@yahoo.com
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مقدمه
«سازمان معنویتگرا و معنویتساالر ،نردبان خداجویی است».
سید مهدی الوانی
موضوع معنویت ،همیشه توجه انسان را به خود جلب کرده است .با ظهور بحررانهرای اخقيری و
هویتی در سراسر جهان تأکید بر معنویت بیش از پیش آشکار شده است .به نظر میرسد نیراز بشرر
امروزی به معنویت بیش از زمان گذشته است.
در ي رن بیستم که اوج پیشرفت علم سرازمان و مردیریت اسرت ،بسریاری از مردیران فرامرو
میکنند که با کارکنان خود به عنوان انسانهایی که روح الهی دارند ،رفتار کنند و استعدادهای الهری
آنها را که منشأ همة بهرهوریها و خقيیتها است در محری کرار شرکوفا کننرد .از اواخرر يررن
بیس تم ،محققان و اندیشمندان مدیریت به موضوع معنویت در سازمان توجه کردند؛ بره وروری کره
در حدود سال  6444افزایش ناگهانی همایشها و کارگاههای مربوط به معنویت در کار ،و مقراال
و کتابهای فراوان در این زمینه مشاهده میشود (زاهدی و پنراهی ،6831 ،ص .)4حتری آممرز و
دومن ،دو صاحبنظر در زمینة معنویت در محی کار ،اصطقح «نهضت معنوی» را مطررح کردنرد
و بیان داشتند که امروزه سازمانها به ایجاد زمینههایی برای ابعاد معنروی در سرازمان کره بریشترر
مرتب با معنا و هدف هستند ،توجه میکنند ( .)Marques et al., 2005, p.89هدف پژوهش حاضرر
تبیین رابطة مولفههای معنویت در محی کار و درگیرشردن در کرار در سرازمان جهراد کشراورزی
استان يم است.
بیان مسئله
محققان بیان می کنند تشویق معنویت در محی کار به مزایا و منافعی از يبیل افزایش تعهد سازمانی
( ،)Delbecq, 1999, p.346افزایش حس تکامل شخصی ( ،)Burack, 1999, p.283افزایش خقيیت
( ،)Freshman, 1999, p.320افزایش صدايت و اعتماد (،)Wanger-Marsh & Conley, 1999, p.296
بهبود نگر های شغلی کارکنان مانند افرزایش رضرایت شرغلی ( ،)Pawar, 2009, p.763مشرارکت
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شغلی و نیز کاهش تمایل به ترک محی کار ( ،)Milliman et al., 2003افرزایش اخرق و وجردان
کاری ،انگیز

بیشتر ( )Marques et al., 2005, p.89منجر میشود و همة اینها به وور مستقیم و

غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد ،سودآوری و اثربخشی سازمانی میشود (.)Karakas, 2010, p.92
برای اینکه نیروی انسانی در سازمان تبدیل به سرمایهای مانردگار ،ارزشرمند و برا بیشرینة ارز
آفرینی برای سازمان شود ،باید شرایطی برای آنان فراهم کرد تا بتواننرد برا امنیرت ،آرامرش و بردون
دغدغة خاور نقشهای خود را در سازمان ایفا کنند و در راستای اهداف سرازمان حرداکرر ترق

و

تواناییهای خود را بهکار گیرند ،و اصطقحاً درگیر کار شوند (خنیفر و همکراران ،6834 ،ص.)613
یکی از مفاهیم رفتار سازمانی مربت که در دهههای گذشته ظهور پیدا کرده است مفهوم درگیرشدن
در کار است ( .)Agarwal et al., 2012, p.209کارکنان درگیر در کار ،کارکنانی شراداب ،پرانرر ی و
بهرهورند که به تق

و کوشش فراوان در راستای اهداف کاری و سازمانی تمایل زیادی دارند.

دربارة ارتباط معنویت در محی کار و درگیرشدن در کار تا بره حرال پژوهشری انجرام نگرفتره
است .نویسندگان این مقاله عقیده دارند معنویت به عنوان متغیرری مسرتقل در درگیرشردن در کرار
تأثیرگذار است .هدف این مقاله بررسی رابطة معنویت (در مارموب مدل میلیمن) برا درگیرشردن
در کار است .بدین منظور متون نظری این دو مفهوم ،و نیز نتایج تحقیقا
بررسی و فرضیههای تحقیق بیان میشوند .آزمون فرضریههرا برا رو

مختلر

در ایرن زمینره

پیرسرون و اسرنیرمن انجرام

گرفته است و بر اساس نتایج بهدست آمده ،نتیجهگیری نهایی و پیشنهادهایی بیان خواهد شد.
معنویت
با در نظر گرفتن افزایش توجه به معنویت در محی کار ،پرسش اصلی این اسرت کره معنویرت در
محی کار مه معنایی دارد؟ برخقف متون بسیار دربارة مفهوم معنویت در محی کار ،توافق اندکی
دربارة تعریفی پذیرفتهشده از آن وجود دارد و نمیتوان تعری
تنوع در تعری

واحدی از آن بیان کرد .وجود ایرن

را میتوان به دو عامل نسبت داد .6 :معنویرت در محری کرار ،سرازهای پیچیرده و

مندوجهی است؛  .4این مفهوم به شد

فردی و انتزاعی است (خنیفر و شجاعی ،6840،ص.)44
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برخی مدعی اند معنویت ،معنویت است و ارتباوی با دین اسقم ندارد .اما تأملی گرذرا بره ایرن
مفهوم نشان میدهد دینگرایی و معنویت رایج در جهان کنونی غرب ،کرامقً در نقطرة مقابرل و در
تضاد با دین گرایی و معنویت اسقم است ،و فق نقطة مشترک این دو تق

در جهرت رهرایی از

محدودة تنگ عالم وبیعت است (برايری و سرعدآبرادی ،6840 ،ص .)16واالتررین هردف تحقرق
معنویت اسقمی به هر دو بعد وبیعت جسمانی و روحانی انسان توجه دارد ،در سرازمانهرا بهبرود
بهره وری و دستیابی به آرامش خاور و رضایت باون با یک شادی زایدالوص

و ووالنی در سرایة

آموزههای اسقمی است .به عبارتی ،جایگاه واال و نقش عظیم معنویت اسقمی در سرازمانهرا ،بره
معرفت ،احساس تکلی

و عدم ورود انگیزههرای دنیرایی و مرادی منجرر مریشرود (اسرهرلوس و

جعفری ،6840 ،ص .)464با این حال ،پژوهش حاضر ،بر اساس معنویت غربی و مبرانی معنویرت
در غرب تهیه شده است و مبانی معنویت در اسقم مدنظر نیست.
جدول  .1تعریفها و دیدگاهها دربارة معنویت

محقق
میترف و
دنتون

تعریف /دیدگاه
تق

برای جستوجو و یافتن هدف نهایی در فرد برای زندگی کاری ،به منظور بريراری ارتباط

يوی بین فرد و همکاران و دیگر افرادی که به نحوی در کار

مشارکت دارند (& Mitroff, 1999

.)Denton
معنویت در کار درک و شناسایی بعدی از زندگی کاری یک فرد است که درونی و يابل پرور

آممز و دومن

است و به وسیلة انجام کارهای بامعنا در زندگی اجتماعی ،پرور

مییابد ( Ashmos & Duchon,

.)2000, p.137
گیبنز

معنویت درکار در برگیرندة مفهومی از احساس تمامیت ،پیوستگی در کار و درک ارز های عمیق
در کار است (.)Gibbons, 2001. P.2

مارکز و

معنویت در محی کار به معنای وجود حس اعتماد ،تعلق ،احترام و معنا در تمامی زمینهها برای

همکاران

داشتن زندگی عالیتر است (.)Marques et al., 2005, p.87

سلمان و
همکاران

معنویت عبار

است از اعتقادا

و ارز های مرتب با اهداف ،به عقوة اعتقادا

مذهبی

(.)Selman et al., 2011, p.729

منبع :محققساخته

در متون نظری معنویت تعری هرای زیرادی وجرود دارد کره در جردول  6بره بخشری از ایرن
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دیدگاهها و تعری ها اشاره شده است .هدف محققان از ارائة جدول فو  ،آشنا کردن مخاوبران بره
انواع تعری های معنویت در بازههای زمانی گوناگون است.
پیشینة مطالعات معنویت
تحقیق دربارة معنویت در محی کار ،ریشه در سالهای اخیر دارد و منشا آن در اظهارا
بیان شده است .در جدول  4در حد امکان به مند مورد از این تحقیقا

مختل

میشود .جدول  4حاصل مطالعا

محققران

و نتایج آن اشاره

فشردهای است که غالباً از مجلههای معتبر علمی برگرفتره شرده

است.
جدول  .2پیشینة مطالعات معنویت

یافتهها

محقق

افرادی که زندگی معنوی را تجربه میکنند ،میتوانند با رو های سازگار با اهداف سازمانی،

هیتن و همکاران

موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند.)Heaton, et al, 2004, p.75( .
معنویت در کار نقش کلیدی در ایجاد رضایت شغلی دارد (.)Arif & Noor, 2011, p.507

نور و آری
بیکان و وسترمن
جوانمرد

تمایل به اخقيیبودن با معنویت رابطة معنادار دارد ( .)Westerman & Beekun, 2012, p.33
کار معنادار و حس اجتماعیبودن کارکنان بر عملکرد کاری آنان تأثیرگذار است ( Javanmard,

.)2012, p.1961

منبع :محققساخته

مدل معنویت میلیمن
در سال  4008میلیمن و همکارانش سه بعد از هفت بعدی را کره آممرز و دومرن ( )4004بررای
سنجش معنویت در محی کار مطرح کرده بودند ،انتخراب کردنرد و در تحقیقری تجربری آنهرا را
به کار گرفتند .این سه بعد ،که متناظر با سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی است ،عبار اند از کار
معنادار در سطح فردی ،حس اجتماعیبودن در سطح گروهی و تطرابق برا ارز هرای سرازمان در
سطح سازمانی.

 24

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،12شمارة  ،1بهار 1313

کار معنادار :6جنبة اساسی معنویت در کار ،احساس عمیق معنا و هردفداشرتن در کرار فرردی
است .مفهوم معنویت محی کار نشان میدهد مگونه کارکنان در سطح فردی ،با کار روزانرة خرود
تعامل دارند .اصطقح معنویت در کار ،شامل این فرضیهها است که هر فرد انگیرزههرا و حقرایق و
خواستههایی برای خود دارد تا در میان فعالیتهایی که معنای وسیعتری بره زنردگی او و دیگرران
میدهد ،يرار گیرد (.)Ashmos & Duchon, 2000
حس اجتماعیبودن :4مفهوم معنویت محی کار ،پیوستگی و ارتباط با دیگران را شامل میشود،
که به عنوان احساس اجتماعیبودن بیان میشود .این مفهروم ،در سرطح گروهری رفترار انسران رخ
میدهد و به تعامق

میان کارکنان و همکارانشان توجه میکند .اجتماعیبودن در کار ،برر اسراس

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 ،حسری و روحری
میان کارکنان ،از جمله حمایت ،آزادی بیان و توجه وايعی است (.)Ashmos & Duchon, 2000
تطابق با ارز های سازمانی :8سومین جنبة معنویت در محی کاری زمانی است کره افرراد ،بره
وور يوی حس هماهنگی میان ارز های شخصی ،مأموریت و هدف سازمان را تجربه کننرد .ایرن
سطح از معنویت در محی کار ،تعامق

کارکنان را با اهداف سازمانی برزر ترر در برر مریگیررد

( .)Denton & Mitroff, 1999هماهنگی با ارز های سازمان به این فرض مربوط است کره هردف
شخص ،از خود فرد بزر تر است و باید برا دیگرران یرا جامعره تعامرل بريررار کنرد .همراهنگی،
همچنین ،به معنای باور افراد دربارة این است که مدیران و کارکنان در سازمان ارز های متناسربی
دارند ،و به رفاه کارکنان و جامعه توجه میکنند (.)Ashmos & Duchon, 2000

1. Meaningful Work
2. Sense of Community
3. Alignment with the Organizations Values
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درگیرشدن در کار
وا ة درگیرشدن در فرهنگ لغت به معانی مختلفی مانند نامزدی ،تعهد ،التزام ،اشرتغال ،اسرتخدام و
درگیری بیان شده است .در متون علوم اجتماعی ،این مفهوم در نظریرة نقرش ،و بره ورور خراص
کارهای اروین کافمن )6410( 4در ایرن زمینره ریشره دارد .کرافمن معتقرد اسرت افرراد در جامعره
نقشهای مختلفی را میپذیرند .او درگیرشدن در یک نقش را «دلبستگی خودانگیختره 8بره نقرش و
صرف توجه و تق

فراوان برای انجام آن» تعری

میکند (.)Mello & et al, 2008, p.210

از جمله نقشهایی که افراد در جامعه ایفا میکنند ،نقشهرایی اسرت کره در سرازمان و محری
کاری میپذیرند .ولبورن ( )4001معتقد است اعضای سازمان معموالً ،پنج نقش کلیدی در سرازمان
ایفا میکنند؛ یک نقش آن ،محوری 0و مهار نقش آن غیرمحوری است .نقش محوری ،همان شغل
تعری شدة فرد در سازمان است که دارای استاندارد و وظای
نقش دیگر ،معموالً تعری نشده است و جزء وظای

مشخص و تعری شده است ،مهار

و مسئولیتهای رسمی فررد نیسرت .فررد در

نقش عضو سازمان ،عضو تیم ،عضویت در کارراهه ،و نقش وی به عنوان کرارآفرین یرا نروآور در
سازمان مهار نقش کلیدی غیرمحوری است .به نظر ولبورن ( )4001مهمترین مسئله برای سرازمان
و رهبران آنها درگیرکردن افراد در نقشهای غیرمحروری اسرت .سراکز )4001( 1دو نقرش را بره
عنوان مهمترین نقشی که افراد در سازمان ایفا میکنند ذکر میکند اصلیترین آنهرا نقرش فررد بره
عنوان متصدی شغل یا پست سازمانی ،و همچنین نقشی است کره بره عنروان عضرو سرازمان ایفرا
میکند.
شوفلی و همکاران ( )4004با مطالعا

خود به این نتیجه رسید که درگیرشدن سه بعد

دارد:

1. Engagement at work
2. Kaufman
3. Spontaneous
4. Core role
5. Noncore role
6. Saks
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در کار 6؛  .4وي شدن در کار 4؛  .8غر شدن در کار

 .6شور و حرار

.8

شور و حرار  :سطح باالیی از انر ی و تحمل روانی فرد در هنگام کار و تمایرل بره صررف
در کار ،برخقف سختی آن است.

تق

وي

شدن :به دلبستگی عمیق با یک کار و احساس اهمیت ،جدیت و مالش در کرار اشراره

دارد.
غر شدن :عبار

است از تمرکز شدید و اشتغال به همراه رضایت خاور و احساس شرادی

در حین کار ،به ووریکه گذشت زمان بررای فررد سرریع باشرد و از کرار بره سرختی جردا شرود
(.)Fong & Ng, 2012, p.391; Schaufeli et al., 2012, p.74
در متون نظری سازمانی و آنچه منظور ما در این نوشتار است؛ وا ة درگیری در ترکیباتی ماننرد
درگیری شخصی ،)Kahn, 1990( 0درگیری /تحلیلرفتگری ( ،)Maslach & Leiter, 1977درگیرری
در کار یا شغل )Schaufeli et al., 2012, p.81( 1و درگیرری کارمنرد)Harter et al., 2002, p.272( 1
بهکار رفته است (.)Simpson, 2009, p.7
پیشینة مطالعات درگیرشدن در کار
مروری بر تحقیقا
ابعاد مختل
تحقیقا

انجامگرفته دربارة درگیرشدن در کار و اهداف و نتایج این تحقیقا  ،اهمیت و

این مفهوم را بیش از پیش آشکار میکند .در جدول  8به برخی اهداف و نترایج ایرن
اشاره شده است.

1. Vigor
2. Dedication
3. Absorbtion
4. Personal Engagement
5. Engagement/ Burnout
6. Job / work Engagement
7. Employee Engagement
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جدول  .3اهداف و نتایج تحقیقات دربارة درگیرشدن در کار

محقق
هارتر و
همکاران

ساالنوا

سال
4004

400

هدف تحقیق

نتایج و یافتههای تحقیق

بررسی رابطة درگیری و

درگیری و رضایت کارکنان با رضرایت مشرتریان ،بهررهوری ،سرودآوری ،جابجرایی

رضایت کارکنان با

کارکنان و حوادث کار رابطره دارد ( Harter et al., 2002; Simpson, 2009,

موفقیت شرکتها

.)p.1017

نقش درگیری کاری

 .6درگیری در رابطة منابع سازمانی (آموز  ،استققل و فناوری) و جوّ خدمت نقش

کارکنان در وفاداری

واسطه ای دارد .4 .جوّ خدمت بین درگیری کارکنان ،وفراداری مشرتریان و عملکررد

مشتریان

کارکنان نقش واسطهای دارد (.)Simpson, 2009, p.1016; Salanova, 2005
 .6کنترل ،پادا  ،يدردانی و تطابق ارز های فرد با سازمان ،درگیری را پریشبینری

کیونکو و
همکاران

4001

شناسایی پیشبینی کنندهها

میکند .درحالیکه ویژگیهای فردی (مرل سن ،تحصیق  ،جنسیت) رابطرة خاصری

و نتایج بالقوه درگیری

با درگیری ندارند .4 .درگیری ،رضایت شغلی ،تمایل بره تررک سرازمان و بهزیسرتی
روانی را پیشبینی میکند (.)Koyuncu et al., 2006

شوفلی و
همکاران
ملو و
همکاران
مويتای
و بوکلی

4003

4003

و درگیرشدن در کار
عوامل مؤثر بر درگیرشدن
در کار
بررسی تأثیر اعتماد بر

4003

درگیرشدن در کار
کارمندان
بررسی نقش میانجی

آگاروال
و

اعتیاد به کار ،تحلیلرفتگی

4064

همکاران

درگیری کار در ارتباط با
 4IWB ،6LMXو تمایل
به خروج

 .6اعتیاد به کار با درگیرشدن در کار تفاو

دارد .4 .اعتیاد به کار با سرقمتی رابطرة

معکوس دارد ،درحالیکه درگیرشدن در کار با سقمتی رابطة مربت دارد .اگرمره هرر
دو به ووری با عملکرد رابطة مربت دارند (.)Schaufeli et al., 2008
عواملی مؤثر در درگیری کارکنان در کار در مهار دسته تقسیم میشروند .6 :محری
سازمان؛  .4ویژگیهای رهبران؛  .8ویژگیهای شغل؛  .0ویژگیهای شخصیتی افرراد
(.)Mello et al., 2008
با توسعة جو اعتماد در سازمان ،رهبران می توانند درگیرشدن در کار را افزایش دهند
(.)Buckley, 2008, p.65 & Chughtai
 .6بین درگیری کار با رفتارهای کاری نوآورانه همبستگی مربت و با تمایل به خروج
همبستگی منفی وجرود دارد .4 .درگیرشردن در کرار ارتبراط برین  IWB ،LMXو
تمایل به خروج را تعدیل میکند (.)Agarwal et al., 2012, p.208

بررسی نقش میانجی
سُنگ و
همکاران

4064

درگیرشدن در کار در

درگیرشدن در کار در رابطة رهبری تبادلی و خلق دانش سازمانی ،نقش میانجی دارد

رابطة رهبری تبادلی و

(.)Song et al., 2012, p. 65

خلق دانش سازمانی
منبع :محققساخته

1. Leader-member exchange
2. Innovative work behaviour
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مدل مفهومی تحقیق
متغیر مستقل در این پژوهش معنویت است که برر اسراس مردل میلریمن ( ،)4008سره بعرد ،کرار
معنادار ،حس اجتماعیبودن و تطابق با ارز های سازمانی دارد .متغیر وابسته در این تحقیق مفهوم
درگیرشدن درکار بر اساس مدل شوفلی و همکاران ( )4004است .در این مدل مفهروم درگیرشردن
در کار سه بعد شور و حرار

در کار ،غر شدن در کار و وي

معنویت در کار
کار معنادار
حس اجتماعیبودن
تطابق با ارز های سازمانی

شدن در کار را دارد.
درگیرشدن درکار
کارکنان در کار

شور و حرارا

در کار

غر شدن در کار
وي

شدن در کار

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق بر اساس تحقیقهای میلیمن و همکاران ( )2003و شوفلی و همکاران ()2002

فرضیههای تحقیق
فرضیة اصلی

معنویت در محی کار با درگیرشدن کارکنان در کار در میان کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان
يم رابطة مربت و معنادار دارد.
فرضیههای فرعی

فرضیههای فرعی تحقیق شامل موارد زیر است:
 کار معنادار با درگیرشدن در کار در بین کارکنان رابطة مربت و معنادار دارد؛ حس اجتماعی بودن با درگیرشدن در کار در بین کارکنان رابطة مربت و معنادار دارد؛ -تطابق با ارز های سازمانی با درگیرشدن در کار در بین کارکنان رابطة مربت و معنادار دارد.
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روش تحقیق
این تحقیق ،توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع همبستگی است و از نظر هردف ،کراربردی و از نظرر
شیوة گردآوری دادهها ،پیمایشی از نوع میدانی است .برای جمع آوری دادهها پرسرشنامره برهکرار
گرفته شد.
جامعه و نمونة آماری و روش نمونهگیری
جامعة آماری این تحقیق کلیة کارمندان سازمان جهاد کشاورزی اسرتان يرم اسرت .بردلیل محردود
بودن جامعة آماری موردنظر ،فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه بهکرار گرفتره شرد (سرکاران،
 ،6836ص .)16حجم جامعة آماری در زمان انجام تحقیق  41نفر بود که برا برهکرارگیری فرمرول
تعیین حجم نمونه از جامعة ،محدود نمونهای به حجم  610نفر برآورد شد .شایان ذکرر اسرت کره
هیچگونه تفکیکی بین مدیران و کارکنان به لحاظ سطوح شغلی اعمال نشد.
ابزارتحقیق ،روش جمع آوری و تحلیل دادهها
هدف از وراحی پرسشنامه ،نظرسنجی از کارکنان است .برای سنجش متغیر معنویت در محی کار
پرسشنامة معنویت در محی کار میلیمن و همکاران ( )4008که  40شاخص دارد ،برهکرار گرفتره
شد .هممنین ،پرسشنامة ساالنوا و همکاران برای سنجش درگیرشدن در کار برهکرار گرفتره شرد.
پرسشنامههای این تحقیق از لحاظ روایی و پایایی به دلیل تکرار در تحقیقا

يبلی مناسب بودنرد،

اما برای اومینان بیشتر سنجش شدند .نتیجة بررسی پایایی هر یرک از ابزارهرا برر حسرب آلفرای
کرونباخ ،برای سنجش هر کدام از متغیرها در جدول  0نشان داده شده است.
جدول  .4تعداد گزارهها و ضریب پایایی ابزارهای جمعآوری دادههای تحقیق

پرسشنامه

مؤلف

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ

معنویت در کار

میلیمن و همکاران ()4008

 63سؤال

0/401

درگیرشدن در کار

ساالنوا و همکاران ()4004

 61سؤال

0/344
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پرسشهای مربوط به معنویت در کار که ساختة میلریمن و همکراران ( )4008اسرت ،در منرد
تحقیق داخلی همچون فتاحی ( )6831و موسوی ( )6833بهکار گرفته شده است و روایی سؤالهرا
توس کارشناسان و متخصصان این حوزه تایید شده است .با ایرن وجرود پرسرشنامره در اختیرار
برخی کارشناسان و صاحبنظران این حوزه يرار گرفت که در نتیجه روایی آن مجدداً تایید شد.
پرسشنامة درگیرشدن در کار نیز در ایران ،ترا بره حرال یرک برار توسر هرادی احمردی آزرم
( )6833بهکار گرفته شده است ،اما در تحقیقا

مختل

بینالمللری روایری آن تأییرد شرده اسرت.

همچنین ،شوفلی و همکاران ( )4001با بررسی دادههای مربوط به  41تحقیرق انجرامگرفتره در 60
کشور مختل

جهان ،با جامعة آماری حدوداً  61هزار نفری ،روایی پرسشنامة «درگیرشدن در کرار»

را تأیید کردند .با این وجود ،سؤالهای مورد نظر در اختیار برخی کارشناسان و صاحبنظران ایرن
حوزه يرار گرفت که در نتیجه ،روایی آن مجدداً تایید شد.
در فرایند عملیا
توصی
توصی

میدانی ،دادههای مورد نیراز بررای آزمرون فرضریههرای تحقیرق و تحلیرل و

آنها ،از وریق پرسشنامه جمعآوری شده است و با بهکارگیری نرمافرزار  SPSSتحلیرل و
شد .برای تحلیل و توصی

دادهها ،فنون آمار توصیفی و استنباوی بهکار گرفته شد.

متغیرهای تحقیق
ترکیب جمعیتی نمونة آماری برحسب جنسیت ،شامل  13/1درصد مرد و  86/8درصد زن است ،از
لحاظ سطح تحصیق  11 ،درصد دارای مدرک کارشناسی و باالتر ،از نظر سابقه کرار 14 ،درصرد
کمتر از سال 11 ،درصد متأهل ،و فق  83درصد در استخدام رسمی سازمان بودند .نترایج آمرار
توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول بیان شده است.
جدول  .5توزیع فراوانی متغیرهای تحقیق
متغیرها

انحراف معیار

تعداد

میانگین

کمینه

بیشینه

کار معنادار

610

8/04

4/00

/00

0/ 61

حس اجتماعیبودن

6 4

8/80

4/00

/00

0/ 68

تطابق با ارز های سازمانی

0/10

616

8/41

6/16

/00

معنویت در کار

618

8/80

4/80

0/40

0/010

درگیرشدن در کار

618

8/ 1

4/8

/00

0/036
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تحلیل استنباطی دادههای تحقیق
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
جدول  .6نتایج آزمون نرمال بودن دادههای تحقیق

تعداد

میانگین

انحراف معیار

ضریب معناداری

نتیجة آزمون

متغیرها
کار معنادار

610

8/04

0/ 61

0/004

غیرنرمال

حس اجتماعیبودن

6 4

8/80

0/ 68

0/610

نرمال

تطابق با ارز های سازمانی

616

8/41

0/10

0/401

نرمال

معنویت در کار

618

8/80

0/010

0/841

نرمال

درگیرشدن در کار

618

8/ 1

0/036

0/061

نرمال

آزمون فرضیههای تحقیق
جدول  .7نتایج آزمون فرضیهها

شــرح

ضریب همبستگي

نتیجة آزمون

نوع فرضیه

معنویت در محی کار با درگیری کارکنان در کار رابطه دارد.

0/000

تأیید فرضیه

کار معنادار با درگیرشدن در کار در بین کارکنان رابطه دارد.

0/830

تأیید فرضیه

حس اجتماعیبودن با درگیری کارکنان در کار رابطه دارد.

0/841

تأیید فرضیه

تطابق با ارز های سازمانی با درگیری کارکنان در کار رابطه دارد.

0/064

تأیید فرضیه

بر اساس نتایج آزمون فرضیة فرعی اول ،متغیر «کرار معنرادار» برا «درگیرشردن در کرار» رابطرة
معنادار دارد ،و مقدار ضریب همبستگی برابر  0/830اسرت؛ بنرابراین ،مری تروان گفرت  83درصرد
تغییرا

متغیر «کار معنادار» و «درگیرشدن در کار» در سازمان جهاد کشاورزی استان يم از یکدیگر

پیروی میکنند .در نتیجه ،با افزایش یک واحد متغیر «کرار معنرادار» ،متغیرر «درگیرشردن در کرار»،
 0/830واحد افزایش مییابد.
بر اساس نتایج آزمون فرضیة فرعی دوم ،متغیر «حس اجتماعیبودن» برا «درگیرشردن در کرار»
رابطة معنادار دارد ،و مقدار ضریب همبستگی برابر  0/841است؛ بنابراین ،می توان گفت تقریبراً 88
درصد از تغییرا

متغیر «حس اجتماعیبودن» و «درگیرشدن در کار» در سازمان جهراد کشراورزی
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استان يم از یکدیگر پیروی می کنند .در نتیجه ،با افزایش یک واحد متغیر «حرس اجتمراعیبرودن»،
متغیر «درگیرشدن در کار»  0/841واحد افزایش مییابد.
بر اساس نتایج آزمون فرضیة فرعی سوم ،متغیر «ارز

های سازمانی» برا «درگیرشردن در کرار»

رابطة معنادار دارد ،و مقدار ضریب همبستگی برابر  0/064است ،بنابراین ،می توان گفت  06درصد
از تغییرا

متغیر «ارز

های سازمانی» و «درگیرشدن در کار» در سازمان جهاد کشاورزی استان يم

از یکدیگر پیروی میکنند .در نتیجه ،با افرزایش یرک واحرد متغیرر «ارز هرای سرازمانی» ،متغیرر
«درگیرشدن در کار»؛  0/064واحد افزایش مییابد.
بر اساس نتایج آزمون فرضیة اصلی ،متغیر «معنویت در محری کرار» برا «درگیرشردن در کرار»
رابطة معنادار دارد و مقدار ضریب همبستگی برابر  0/000است ،بنابراین ،می توان گفت  00درصرد
از تغییرا

متغیر «معنویت در محی کار» و «درگیرشدن در کار» در سازمان جهاد کشاورزی اسرتان

يم از یکدیگر پیروی می کنند .در نتیجه ،با افزایش یک واحد متغیر «معنویت در محی کار» ،متغیرر
«درگیرشدن در کار»  0/000واحد افزایش مییابد.
نتایج حاصل از آزمونهای تی دو جامعة مستقل و من -ویتنی
خقصة نتایج آزمونهای تی دو جامعة مستقل و من -ویتنی در جدولهای  3و 4درج شده است.
جدول .8خالصة نتایج آزمونهای تی دو جامعة مستقل و من -ویتنی برای جنسیت

متغیرها
کار معنادار

تفاوت میانگین دو گروه زنان و مردان
وجود تفاوت

نبود تفاوت



گروه با میانگین بیشتر در نمونه
زنان

حس اجتماعیبودن



تطابق با ارز های سازمانی



معنویت در کار



درگیرشدن در کار



همان وور که مشاهده می شود ،فق میانگین «کار معنادار» در گروه زنان و مردان تفاو
در متغیرهای دیگر ،میان گروه زنان و مردان تفاوتی ندارند.

دارد ،و
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جدول  .9خالصة نتایج آزمونهای تی دو جامعة مستقل و من -ویتنی برای نوع استخدام

تفاوت میانگین دو گروه استخدامي

متغیرها

نبود تفاوت

وجود تفاوت


کار معنادار

گروه با میانگین بیشتر در نمونه
استخدام رسمی



حس اجتماعیبودن


تطابق با ارز های سازمانی

استخدام رسمی

معنویت در کار



درگر شدن در کار



بر اساس جدول ،4میانگین «کار معنادار» و «تطابق با ارز هرای سرازمانی» در گرروه اسرتخدام
رسمی و غیررسمی تفاو

دارد ،ولی در متغیرهای دیگر ،میان گروه استخدام رسرمی و غیررسرمی

تفاوتی وجود ندارد.
نتایج آزمون های آنالیز واریانس و کروسکال – والیس
نتایج آزمونهای آنالیز واریانس و کروسکال – والیس در جدول  60بیان شده است.
جدول  .10خالصة نتایج آزمونهای آنالیز و اریانس و کروسکال – والیس

متغیرها

تفاوت میانگین سطوح سابقة کار
وجود تفاوت

نبود تفاوت

کار معنادار



حس اجتماعیبودن



تطابق با ارز های سازمانی



معنویت در کار



عامل تفاوت

سابقة کار کمتر از سال و  6 -60سال؛ میانگین
درگیرشدن در کار



درگیرشدن در کار گروه کمتر از سال کمتر از
 60تا  6سال است.

آزمون فریدمن
این آزمون هنگامی اجرا میشود که دادههای آماری حدايل ترتیبی باشند و بتوان با مفهروم ترتیبری،
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آنها را در ردهبندی مرتب کرد .به کمک ایرن آزمرون مریتروان متغیرهرای موجرود در تحقیرق را
رتبهبندی کرد .به این منظور فرضهای زیر ایجاد شد:
فرض صفر :مؤلفههای مورد نظر رتبههای یکسانی دارند.
فرض یک :مؤلفههای مورد نظر رتبههای یکسانی ندارند.
خروجی نرمافزار  SPSSشامل دو جدول است ،در جدول  ،66میانگین رتبه های هرر بعرد درج
شده است و در جدول  ،64مشخصا

آماری و آمارة «کای دو» بیان شده است.

جدول  .11نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفههای متغیر «معنویت در محیط کار»

نمونه

کای دو

درجة آزادی

ضریب معناداری

نتیجه

6 3

61/1

4

0/00

رتبهبندی ممکن است.

با توجه به نتایج ،ضریب معناداری برابر با صفر است و مون کرومکتر از  0/0اسرت ،فررض
صفر رد میشود و میتوان گفت مؤلفههای معنویت در محی کار رتبههای یکسانی ندارند.
جدول  .12نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفههای متغیر «درگیری کارکنان در کار»

نمونه

کای دو

618

6

/14

درجة آزادی

ضریب معناداری

نتیجه

4

0/000

رتبهبندی ممکن است.

با توجه به نتایج ،ضریب معناداری برابر با صفر و کمتر از  0/0است ،بنابراین ،فرض صرفر رد
میشود و میتوان گفت مؤلفههای درگیری کارکنان در کار رتبههای یکسانی ندارند.
جدول  .13اولویتبندی مؤلفههای معنویت در محیط کار و درگیری کارکنان در کار بر اساس آزمون فریدمن
مولفههای اصلي تحقیق
معنویت در محی کار

درگیری کارکنان در کار

مؤلفهها

اولویت

کار معنادار

6

حس اجتماعیبودن

4

تطابق با ارز های سازمانی

8

غر شدن در کار

6

وي شدن در کار

4

شور و حرار

در کار

8

ترتیب اولویت مؤلفههای معنویت در محی کار و درگیری کارکنان در کار در جدول  68نشران
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داده شده است .بر اساس نتایج آزمون فریدمن ،در میان مؤلفههرای معنویرت در محری کرار ،کرار
معنادار اولویت اول است؛ و در جایگاه دوم و سوم ،حس اجتماعیبرودن و تطرابق برا ارز هرای
سازمانی يرار دارند .و از میان مؤلفههای درگیرشدن کارکنان در کار ،مؤلفره غرر شردن در کرار در
جایگاه نخست ،و وي شدن در کار ،و شور و حرار

در کار در اولویتهای بعدی يرار دارند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
بحث معنویت و درگیرشدن در کار دو حوزة مجزا و مهم بوده است که به وور همزمان ،و مررتب
با هم بدان توجه نشده بود .این پژوهش به بررسی این مهم همت گمارده است .همانورور کره در
متون نظری تحقیق ،تعری

معنویت عبار

است از «تق

برای جستوجو و یافتن هدف نهرایی

در فرد برای زندگی کاری ،به منظور بريراری ارتباط يوی بین فرد و همکاران ،و دیگر افررادی کره
به نحوی در کار او مشارکت دارند .همچنین ،سازگاری یا یگانگی باورهرای اساسری یرک فررد برا
ارز های سازمانی است» ،نتایج پژوهش حاضر نیز متون نظری تحقیق را تأیید میکنرد .مررا کره
نتایج ،نشاندهندة رابطة مربت و معنیدار تمامی اجزای معنویت در محی کار از دیدگاه میلریمن برا
درگیرشدن در کار است .لذا ،بر اساس تعری

فو  ،کسی که معنویت بیشتری در کار دارد ،بیش-

تر در کار خود درگیر می شود و شور و حرار  ،وي شدن و غر شدن بیشترری در کرار دارد ،و
برای دستیابی به اهداف سازمان بیشتر تق
پیمانی) و میزان سابقة کاری تفاو

می کند .همچنین ،جنسیت ،نوع همکاری (رسرمی،

معنیداری را در این رابطه ایجاد نمیکنند .نتایج پژوهش نشان

داد هر یک از اجزای معنویت در کار و درگیرشدن در کار اهمیت یکسرانی ندارنرد .پرس افرزایش
معنویت ،به ترتیب ،از کار معنادار و حس اجتماعیبودن و تطابق با ارز های سرازمانی مریتوانرد
بیشترین تأثیر مربت را در درگیرشدن در کار ایجاد کند.
با توجه به این که نتایج تحقیق نشان میدهد رابطة مربت و معناداری بین مؤلفرههرای معنویرت
محی کاری و درگیرشردن در کرار وجرود دارد ،برا افرزایش معنویرت در کرار در سرازمان جهراد
کشاورزی استان يم ،درگیرشدن در کار نیز افزایش مییابد ،لذا پیشنهادهای زیر بیان میشود:
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 .6با توجه به تأیید فرضیة فرعی اول ،مبنی بر وجود رابطة مربت کار معنادار برا درگیرشردن در
کار ،پیشنهاد میشود ايدامهایی مانند مرخش شغلی ،غنیسرازی شرغلی ،توانمنردسرازی کارکنران
صور

گیرد .مراکه توجه به لذ بخش کرردن کرار ،ادراک کارکنران از معنراداری کرار را بهبرود

میبخشد.
 .4با توجه به تأیید فرضیة فرعی دوم ،مبنی بر وجرود رابطرة مربرت حرس اجتمراعیبرودن برا
درگیرشدن ،در کار پیشنهاد میشود جوی دوستانه و مبتنی بر همکاری به جای ريابت ایجاد شرود،
تا به کاهش استرس و ایجاد نوعی سرمایة اجتماعی در سازمان منجر شود و احساس همبسرتگی و
وفا کارکنان را افزایش دهد .همچنین ،با تقویت رواب افراد درون سازمان ،بره وروری کره آنهرا
خود را عضو یک گروه احساس کنند و سعی کنند از همکارانشان مرايبت و پشرتیبانی کننرد ،نیرز
موجب افزایش حس اجتماعیبودن در کارکنان میشود.
 .8با توجه به تأیید فرضیة سوم ،مبنی بر وجود رابطة مربت تطرابق برا ارز هرای سرازمانی برا
درگیرشدن در کار ،پیشنهادهای ذیل بیان میشود:
 -تبیین واضح رسالت و مشمانداز برای کارکنان و تق

برای ابقغ اهداف و بازخور گرفتن

از کارکنان؛
 -توجه به نظرا

کارکنان دربارة سازمان که به پذیر

بیشتر اهداف و ارز هرای سرازمانی

توس کارکنان منجر میشود؛
 -تدوین منشور اخقيی برای سازمان و تق

برای اجرا و التزام بدان؛

 تجلیل از شخصریتهرای اخقيری و معنروی در سرازمان و معرفری افرراد نمونره برا ذکررشاخصههای برتری آنان؛
 بهرهگیری از مقبولیت و محبوبیت شخصیتهای اخقيی ،معنوی و نقرش فرراوان آنهرا درگستر

فرهنگ معنوی در سازمان؛

 -ترویج و حمایت از نقاط يو

در فرهنگ سازمانی ،از جمله فضایلی مانند عشق بره خردا،

عباد  ،حیا ،احترام به بزر تر ،مهربانی ،غیر  ،سخاو

و جز آن.
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