پژوهش های تربیتی شماره  - 38بهار و تابستان 1398

ارائه الگوی معنویت در کار ،التزام شغلی و هوش معنوی مدیران مدارس دولتی شهر ایالم
علی یاسینی 1،یسرا پناه 2،امین پناه
تاریخ دریافت1396/04/08 :
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پذیرش نهایی1397/09/05 :

چکیده

پژوهش حاضررر ا ه س سررناش تامیر متندیت در بار ر ام شال ر لی ا در نتر نرف ن ننش میانای م یر هدش متندم اناال ر
پژوهش حا ضر ه محاظ ه س بار ردم و ه محاظ نحده نردآورم دادهها تد صیفی از ندع همب س گی و ه طدر خاص از ندع امگدیا ی
علی ا ست بلیه م یران م ارس دوم ی هر ایالل جامته آمارم پژوهش را ت شکیل داده ان ه این منتدر از میان  400م یر م ر سه،
 125نفر صررردرص تصرررادفی طبنهام ان خاب و مدرد مطامته قرار نرف ن و در نهایت ا حذس اطالعاص ناقص اطالعاص  113نفر از
م یران تحلیل

جهت جمع آورم داده ها از سه پر س شنامه ا س ان ارد متندیت در بار میلیمن و همکاران ( ،)2003هدش متندم

عب امه زاده و همکاران ( ،)1387و ام شال لی افلی و ابر ( )2003اس فاده
ا س فاده از آمفام برونباخ سنای ه

به روایی آن از طریق روایی مح دایی و پایایی آنها ا

و مدرد تایی قرار نرفت جهت آزمدن امگدم مفروض پژوهش از نرل افشار میشرل ا س فاده

و

مت ندم ،تدان س ه ا ست ر ام شال

لی تامیر متنادارم گذارد هدش متندم ا تدانی ه ان ازه  0/49تدان س ه ا ست ر ام شال

گذارد در نهایت ننش میانای هدش متندم در ارتباط ین متندیت در بار و ام شال

لی مدرد ررسی قرار نرفت ن ایج ن شان داد به

مسیر مس نیم متندیت ه ام شال را ر ا  0/75و مسیر غیر مس نیم و ا واسطه نرم هدش متندم را ر ا  0/25می ا
می تدان ن یاه نرفت به هدش متندم هم ه صدرص م س نیم و هم ه صدرص غیر م س نیم ر ام شال
درجه تامیر مس نیم آن یش ر از تامیر غیرمس نیم است

واژههای کلیدی :هدش متندم ،متندیت در بار ،ام شال لی ،سازمان م ارس دوم ی

1

ر این اساس

لی تامیر متنادارم دارد اما
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 1اس ادیار دانشگاه ایالل  - -دانشگاه ایالل دانشک ه اد یاص نروه م یریت
 2بار ناسی ار دانشگاه خدارزمی  - -دانشگاه خدارزمی نروه م یریت و رنامه ریشم
 3بار ناسی ار دانشگاه هی هش ی  - -دانشگاه هی هش ی نروه م یریت و رنامه ریشم

لی تامیر
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ن ایج نشرران داد به متندیت در بار ا ق رص و تدان اییی ر هدش متندم تامیر دارد متندیت در بار ا تدان قدم تر از تامیر ر هدش
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مقدمه

در هر سازمانی محدر اساسی بیفیت زن نی باربنان را ماهیت ،ویژنیها و رح لی به ایشان در آن کار نرف ه

ه ان ،

تشکیل میده و رضایت باربنان از بیفیت و یده بار ان ا بیفیت و میشان رضایت آنها از زن نی خصی مرتبط است
( )Vance, 2006باربنان همداره تمایل دارن ن سبت ه تاارب

لی خدد اح سا ساص مثب ی دا ه ا ن به این امر ه

ند ه خدد رضایت لی و ام شال لی آنها را مدجب می دد عالوه ر رضایت لی و ام شال لی ،نشانگرهایی وجدد دارن
به ارتباط نشدیکی ا فهم ،آناهی و تاارب بارم باربنان دارن یکی از مهم رین این ن شانگرها ام شال

لی باربنان ا ست

به نسبت ه نشانگرهام نگرش لی (رضایت و تته ) منیاس امباصترم جهت درک تاارب لی باربنان فراهم میآورد
(سی جدادین ،رهندرد ،پدرومی)1391 ،
سازه ام شال لی ،یکی از سازههام مهمی به اخیراً تدجه روانشناسان را ه خدد جلب برده است این سازه میتدان م مایش
(خسروم ،نده ا راهیم ،عسگریان )1395 ،این امر ان

بنن ه نیروم انسانی یک سازمان از دیگر سازمانهام رقیب ا

متناست به ام شال لی ،سازه ام سیار مهم و بلی م است به مشیت و رترم رقا ی را ه همراه دارد (اس دارص و راون؛
و ام شال لی طدر م دسط و مثب ی ا یک یگر مرتبط می ا ن و باربنان ا نگرش مثبت در منایسه ا افرادم به نگرش
منفی ه بار و زن نی دارن  ،تمایل یش رم ه ام شال ه بار و زن نی دارن و دیرتر از بار ناخشندد می دن ( J udge,
)Vi anen, &Pat er, 2004
ه محاظ تبار ناسی ،ام شال

لی ه میشان انرژم ،دمبس گی

لی و امر خشی حرفهام ا اره دارد به ه وسیله ا تادم

همچدن"نیرومن م و فتامیت ،وقف بردن خدد ،و جذب و هدیت" مشخص می دد ( )Si ngh, 2019رخی دیگر از محننان،
ام شال

لی را ه عندان حامت مر دط ه بار مثبت به دسیله سه ت تدان (نیرو) ،ف ابارم و جذب مشخص

ه است،

متنیبردهان ( )Ri chardson, 2019ام شال باربنان ه تربیب و ساخ ار م مایش و منحصر ه فرد ناخ ی ،احساسی و نیش
اجشاء رف ارم ا اره دارد مه امب ه ا عملکرد ننش مرتبط است ( )Wen, Gu, & Wen, 2019ام شال لی باربنان در واقع

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

ننل از زارعی )1394 ،ا تدجه ه ننش بلی م ام شال لی در سازمانها ،امروزه این امر ه امباص رسی ه است به ام شال لی

مشاربت عاطفی و احساسی لن م ص باربنان را امل می دد و نسبت ه یش ر احساساص باربنان ،از قبیل رضایت لی
ام شال

لی امل نگر ی مثبت از سدم باربنان نسبت ه سازمان و ارزش هام آن است ر این اساس ام شال

خصیصه ام ا اره داد به امل تته ذهنی ،عاطفی ،و وا س گی باربنان نسبت ه
()Robi nson, 2004
2

لی ه

ل و ننشهام آن می ا
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و ام شال لی ،ه ندعی از اومدیت رخدردار دده و محل رجدع می ا

()Bhat t acharya & Mukherj ee, 2009
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ام شال لی و تته باربنان تحت تامیر عدامل درون و رون سیس می است از جمله مهم رین م یر درون سیس می مدمر
ر ام شال لی ،م یر متندیت در محیط بار است (میرزایی تدبلی و ریت م ارم )1394 ،در این خصدص ،داه تار ی
را طۀ مثب ی را ین متندیت محیط بار ا م یرهایی همچدن ام شال

لی ،ام شال

لی ،ص اقت و اع ماد درون سازمان،

افشایش حس بامیا ی خصی ،مشاربت لی ،باهش میل ه خروج و اح رال ه خدد مب نی ر سازمان ،رضایت لی و ...
نشان داده ان (حسنی و همکاران ،1391 ،آذرم و همکاران1393 ،؛ ا رفی و حسین پدر )1393 ،ا تدجه ه مدارد فدق می
تدان اذعان دا ت به ام شال لی باربنان تحث تامیر متندیت در بار قرار دارد و پژوهش هام نذ ه نیش دال ر این ادعاست
( Yousef , 2001; Li zano, Godoy, & Al l en, 2019؛ Fabri cat ore, 2000؛ ص اق ی فرد و خلج اس م،
1390؛ قمرم1390 ،؛ ا رفی و حسین پدر ،1393 ،آذرم و همکاران1393 ،؛ صانتی و همکاران )1392 ،طبق داه  ،قلمرو
سازمان و م یریت هم از محاظ نترم و هم از محاظ عملی ،تحت تامیر عدامل ق رتمن فراساخ ارم و فراسازمانی قرار دارن
ه همین دمیل ،از مباحث عم ه در م یریت و سازمان در قرن اخیر ،مباحث خ ا در سازمان ،اخالق ،متندیت باربنان و ...است
و ه همین خاطر ،امروزه تندان عنصرم اساسی و یزل در سازمان و محیط بار تدسط محننین ناخ ه

ه است (مرزآ ادم،

هد من جا ،پدرخلیل)1392 ،

در فرهنگ اسالمی ،در قامب اخالق بار اسالمی مطرح می دد اخالق بار اسالمی ،مسلمانان را ه تته یش ر ه سازمان،
همکارم ،مشاربت ،مشدرص ،خشش و  ...تشدیق میبن از دی ناه اسالل ،یک مسلمان ای متندیت خدیش را ر اساس
دین اسالل اس دار سازد ح ود و م در متندیت این فرد را ،دین وم متین می بن و ندع ارتباط چهارنانۀ یک فرد مسلمان؛
یتنی ارتباط ا خ ا ،خدیش ن ،دیگران و محیط ،ر اساس آمدزه ها و تتامیم دینی متین می دد (زارعی)1394 ،
متندیت در بار دارام سه عنصر اصلی امل "زن نی اطنی ،بارمتنی دار ،اج ماعی ددن" می ا

ر این اساس متندیت

در بار در اره جس اد رام یک فرصت در بار جهت امباص و نشان دادن سیارم از جنبه هام خصیت انسانهاست متندیت
در بار امل رجدع ه زن نی درونی نتیر درک نیروم خ ائی و چگدنگی اس فاده از آن جهت زن نی یرونی آنهاست نا راین
بار ا متنی هنگامی اتفاق می اف به بارمن ان تشخیص دهن به بار آنها دارام مفهدل است یا ه س رام زن نی را درک
بنن و اج ماع ه چگدنگی ارتباط مردل ا یک یگر دیمت دارد ()Abdul Rani , Abi di n, Ab Hami d, 2013

میشان تامیر متنادار نشارش

ه است اما متندیت در محیط بار ه طدر غیرمس نیم و از طریق م یرهام ساخ ارم و فراساخ ارم

امر شرن ر و متنادارترم ر رون ادهام عملکرد لی و رف ارهام لی باربنان (مانن ام شال لی) دارد (زارعی1394 ،؛ زین
3
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داه و قرائن نشان داده ان به متندیت در بار ه طدر مس نیم امر قا ل مالحته ام ر ام شال

لی ن ارد ،هر چن این
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عالوه ر م دن و اد یاص م یریت ،در فرهنگ اسالمی نیش متندیت در بار دارام تتریف خاصی است متندیت در محیط بار
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آ ادم ،یاسینی ،میرهادیان1394 ،؛ تا ان و همکاران )1393 ،از جمله م یرهام مهم به ارتباط نشدبی ا متندیت در بار دارد،
هدش متندم است
فردم به دارام هدش متندم اییی است ،نگاهش ه مردل ه عندان ن نان خ ا نگاهی سر ار از اح رال است و مالبش
در رترم افراد ،جایگاه اج ماعی افراد نیست ،لکه تندا را مالک ان خاب انسان ها در پیشگاه خ ام م تال میدان متندیت
نیش ه عندان مهمترین جنبهام انسانی در نتر نرف ه می دد و ع ل ناخت متنام زن نی نیش اعث

ه است ه متندیت

یش از پیش تدجه دد زیرا هدش منطنی و عاطفی رام ناخت متنام زن نی بافی نیست ،لکه ای از هد ی به ماورام
انداع هدشهام متمدلتر است ،اس فاده برد (خلیلی حسین آ ادم ،خلیلی چدمرس انی ،مخ ار درخشان )1394 ،تته ه سازمان،
حضدر ه مدقع در محیط بار ،روز رف ارهام هرون م سازمانی در محیط بار ،تته نسبت ه ل و سازمان نمدنههایی از
پیام هام وجدد هدش متندم و حضدر متندیت چرخه حیاص سازمانی است ()Zamani & Kari mi , 2015
ا تدجه ه مطامب فدق می تدان اذعان دا ت به متندیت در بار از طریق م یرهام درون سازمانی ر ام شال لی دارام
امر متنادار غیر مس نیم است و از جمله م یرهام درون سازمانی به ننش می تدان در ارتباط ین متندیت در بار و ام شال
مدرد مطامته قرار دارد می تدان یان دا ت به اهمیت پژوهش حاضر ه دییل م ت دم است در نگاه اول ای ذبر نمدد به
م اسفانه ،مطایص تار ی ان بی ،ننش میانای هدش متندم را در ارتباط ین متندیت در بار و ام شال لی ررسی برده ان
مطامته حاضر امگدیی (امگدم  )1را جهت بشف ارتباط ین م یرهام فدق امذبر ارائه نمدده و آزمدن مینمای ر این اساس،
مطامته حاضر قص دارد به کاس دانشی و ینشی در خصدص ارتباط ین سه م یر فدق را از طریق دس یا ی ه سه ه س
تنلیل ده  :اول :مطامته حاضر ه ادراباص مبهم دجدد آم ه در خصدص بار ردهام منحصر فرد عناصر فردم متندیت در
بار و هدش متندم در بسب رون ادهام عملکرد لی نروهی و فردم پاسخ میده و ا مفهدل سازم م یرهام پژوهش
دی ناههام نترم ج ی م را رام پژوهشهام آتی فراهم میآورد دوم :پرداخ ن ه ارتباط ین متندیت در بار ،هدش
متندم و ام شال لی و درک چگدنگی این ارتباط ،در پژوهش حائش اهمیت است ،زیرا ا درک این ارتباط ،روا ط علّی ج ی م
در خصدص م یرهام سه نانه پژوهش کل مینیرد نهایتا :پژوهش حاضر ا ارائه امگدم مفهدمی تالش دارد مسیر امر
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لی ننش میانای دا ه ا  ،م یر هدش متندم است به مطامته حاضر قص دارد این را طه را در قامب یک امگدم علّی

نذارم متندیت در بار ر ام شال لی را تدجیه و تبیین متنادار بن و ین منتدر امگدم مفروض  1رام پژوهش حاضر ارائه
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ه است
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پیشینه پژوهش

یاف ههام پژوهشرری جدربدیکش و جیابامدن ( )2004نشرران داد به متندیت در محیط بار از عدامل ایااد بنن ه ام شال ر لی،
مشرراربت ر لی ،رضررایت ر لی و امر خشرری سررازمانی اسررت دوچدن و پلدامن ( )2005در پژوهش خدد دریاف ن به ین
احسرراس ارز ررمن م در بار ( ت متندیت در بار) و ا ام شال ر لی وعملکرد فردم ارتباط مس ر نیم و متنادارم وجدد دارد
یگشاده و همکاران ( )2011دریاف ن به را طه مثبت ،مسرر نیم و متنادارم ین متندیت در بار ا بارایی ،امر خشرری ،تته و
ام شال ه ل وجدد دارد همچنین یاف ه هام بر ینابدمار و نک ( )2002نشان دادن به را طه متنادارم ین متندیت در بار
ا تته و رضایت لی باربنان وجدد دارد ن ایج پژوهش نددرزم و بریمی ارضی ( )1391نشان داد به همبس گی مثبت و
متنادارم ین متندیت در بار و ام شال لی وجدد دارد
ن ایج پژوهش پروین ،محم م ،یر یگی و مطفی نژاد ( )1393نشان دهن ه را طه مثبت و متنادار ین ا تاد متندیت سازمانی
و ام شال لی می ا

و میانگین نمراص بلی متندیت سازمانی ،همسد ا اه اس سازمان می ا

و تته م اول مردان ایتر

رنرسیدن ا تاد احساس همبس گی ا همکاران و همسدیی ا اه اس سازمان از ا تاد متندیت سازمانی پیش ینی بنن ه مثبت
تته عاطفی ددن و ت احساس همبس گی ا همکاران ،تته م اول را پیش ینی میبرد نمراص بلی متندیت سازمانی هم
پیش ینی بنن ه مثب ی رام تته هناارم می ا .
بریمی مانی و احیایی ( )1385در مطامتهام ا مدضدع را طه ین عملکرد خانداده ،متندیت و ام شال لی در ین باربنان
دانشگاه آزاد اسالمی واح

بس ر نشان دادن به متندیت ه تنهایی ا ام شال لی را طه متنادارم دارد همچنین نشان دادن

به تتامل ین متندیت و عملکرد خانداده و خرده منیاسهام آن ،ا ام شال لی ه ویژه ام شال لی عاطفی را طه متنادارم
دارد پژوهش اناال

ه تدسط رضاییمنش و برمانشاهی ( )1389به ررسی را طه ین متندیت و ام شال لی را مدرد مطامته

قرار داده ددن نشان داد به حضدر متندیت در محیط بار ر هبدد ام شال لی م یران و باربنان امرنذار دده و همچنین،
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از زنان دد ررسی سایر فرضیاص نشانگر آن است به ین ا تاد متندیت سازمانی و ام شال لی را طه وجدد دارد طبق تحلیل

حضدر متندیت در محیط بار ر هبدد تته عاطفی و تته هناارم م یران و باربنان فرودناه امرنذار دده ،اما ر هبدد تته
م اول ایشان امرنذار نبدده و هیچگدنه را طه متنادارم مشاه ه نگردی .
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پژوهشی به تدسط یشدانی ،ناف آ ادم و سلیمی ( )1389ا مدضدع ررسی ننش میانای متندیت در را طه ین ا تاد
ع امتسازمانی و پیام هام متندیت در ین  335نفر از باربنان اداره آب و فاضالب هر تهران اناال

نشان داد به

متندیت ر روم رضایت لی ،ام شال لی و رف ار هرون م سازمانی امر مثبت و متنادارم دارد.
مطامته اناال

ه ه وسیله مداسانی،بیدان زاده ،ارجمن ( )1387اناال

به ه س پژوهش ررسی میشان و را طه م

متندیت ،اس رس لی ،ام شال لی و رضایت لی در پرس اران هر تهران دد ن ایج نشان داد به پرس اران رضایت لی
بم و درعین حال ام شال لی م دسط و ایتر از م دسط و همچنین احساس متندم و مراقبت متندم ای و اس رس لی
ایتر از م دسط دا ن عالوه ر این ،متندیت ،ام شال

لی و اس رس

لی پیش ینهام متنادارم رام رضایت

لی

پرس اران ددن .
نئال و مامیک ( )2011ننش متندیت و رضایت

لی را در ام شال

لی ین متلمین سه مدسسه عمدمی و پنج مدسسه

خصدصی آمدز ی در پابس ان ررسی بردن این پژوهش نشان داد به هر پنج ت متندیت ا ام شال لی را طه مس نیم و
لی را طه متنادارم دارد پژوهش اناال

متنادارم دارد درحامیکه سه ت از ا تاد متندیت ا رضایت

لی و تته حرفهام نشان داد به را طه ین متندیت در

محیط بار و ام شال لی وجدد دارد پژوهشی تحت عندان تأمیر را طه متندیت در محیط بار ا ام شال لی تدسط ریگد و
بانها ( )2008روم  113بارمن از  303سازمان اناال

 ،یاف هها نشان داد به هر پنج ت متندیت سازمانی ه ترتیب ،43

16و  7درص از واریانس را رام سه ت ام شال لی (عاطفی ،م اول ،هناارم) پیش ینی برد وق ی افراد متندیت در محیط
بار را تار ه میبنن احساس میبنن به هصدرص مؤمرم ه سازمان خدد وا س ه هس ن  ،حس عالقه و وفادارم را ه
سازمان خدد احساس میبنن و احساس اینکه سازمان ه تنها ه عندان یکا شار نگاه میبن باهش مییا .
ا تدجه ه مسائلی به مطرح

 ،ه س این پژوهش از یک سد ررسی ارتباط ین متندیت در بار و ام شال لی ا تدجه ه

ننش میانای هدش متندم و از سدم دیگر آزمدن امگدم مفروض پژوهش (امگدم  )1ه منتدر ررسی نحده رازن نی و
ررسی متنادارم امراص مس نیم و غیر مس نیم آن می ا

رام تحنق این اه اس ،فرضیههام پژوهشیذیل مطرح

ه
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جن قی ،ااعی ( )2010ا مدضدع را طه ین متندیت و ام شال

ه تدسط خیفر،

است )1 :متندیت در بار ر ام شال لی تامیر متنادارم دارد  )2متندیت در بار ر هدش متندم تامیر دارد  )3متندیت در
بار از طریق هدش متندم ر ام شال لی تامیر متنادارم دارد
] [ DOI: 10.52547/erj.6.38.1
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روش شناسی

پژوهش حاضررر ه محاظ ه س بار ردم و ه محاظ نحده نردآورم دادهها تدصرریفی از ندع همبس ر گی اسررت همچنین این
پژوهش در زمره پژوهش هام همبس گی از ندع امگدیا ی علی قرار دارد بلیه م یران م ارس دوم ی هر ایالل در هرس ان
ررهر ایالل جامته آمارم پژوهش را تشررکیل داده ان ه این منتدر از میان  400نفر 125 ،نفر صرردرص تصررادفی ان خاب و
مدرد مطامته قرار نرف ن و در نهایت ا حذس اطالعاص ناقص اطالعاص  113نفر از م یران تحلیل

از این تت اد  45درص

زن و  55درص مرد دده ان  19درص دارام تحصیالص باردانی 51 ،درص بار ناسی و  30درص بار ناسی ار

و ایتر

ددن  13درص دارام سا نهم  1تا  2سال 10 ،درص دارام سا نهم  3تا 5سال 14 ،درص دارام سا نهم  6تا  10سال،
 23درص دارام سا نهم 11تا  20سال و  40درص دارام سا نهم یش از  20سال ددن
در این پژوهش رام ررسی ویژنیهام روانسنای ا شارها از روش آمفام برونباخ ( رام ررسی پایایی) و تحلیل عاملی
تأیی م ( رام ررسی روایی سازه) در ج ول  2اس فاده
نمدنه ام اس فاده

ه است همچنین رام پاسخ ه سؤال1پژوهش از آزمدن  tتک

ه است قبل از بار ست این آزمدن در پاسخ ه این سؤایص ،از آزمدن بدممدنروس اسمیرندس جهت

از یاسینی( )1389 ،میانگین تا  1/99نامطلدب ،میانگین  2امی  2/99نسب اً نامطلدب 3 ،امی  3/99نسب اً مطلدب ،و میانگین 4
امی  5مطلدب) رام قضاوص در خصدص وضع مدجدد م یرها و ندیه ها اس فاده
م یرها و ندیه ها ا ع د  ( 3ه عندان میانگین جامته) منایسه
مفروضهها) از «امگدیا ی متادیص ساخ ارم» اس فاد

ه است همچنین میانگین وضع مدجدد

ه است در نهایت رام پاسخ ه سؤال  2و  ( 3ا رعایت

ه است قبل از این روش آمارم مفروضه هام این روش ررسی

ه

است جهت ررسی وجدد را طه خطی میان م یرها از ماتریسهمبس گی ،جهت ررسی اس نالل خطاها از آماره دور ین واتسدن
و همچنین جهت ررسی همخطی چن نانه ،از اخص وضتیت ،منادیر ویژه ،ضرایب تدمرانس و عامل تدرل واریانس اس فاده
ه است یزل ه ذبر است به در مرحله تحلیل عاملی تأیی م و ررسی چگدنگی رازش امگدم پژوهش از اخصهام
خیدو ( ه رط ع ل متنادارم) ،خیدو تنسیم ر درجه آزادم (بم ر از  ،)2رازش منایسهام ( ین  0/9تا  ،)1نیکدیی رازش
( ین  0/9تا  ،)1نیکدیی رازش انطباقی ( ین  0/9تا  )1و تنریب ریشه میانگین ماذوراص خطا (بم ر از  )0/06اس فاده

ه
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ررسی نرمال ددن تدزیع م یرها اس فاده

ه است همچنین در پاسخ ه این سؤال ،از طیف چهارنانه نانلی ( ،1999ه ننل

است نرل افشار مدرد اس فاده  PASW Statstic18و  LISRELدده است رام ان ازه نیرم م یرهام  3نانه از 3
پرسشنامه اس ان ارد ه رح زیر اس فاده

ه است:

ابر ( )2003اس فاده

ه است ا شار مذبدر ام شال لی باربنان را ا اس فاده از  17ندیه مدرد سناش قرار میده این ا شار
7
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الف) پرسشنامه التزام شغلی ( :)UWESجهت سناش م یر ام شال

لی باربنان از پرسشنامه اس ان ارد افلی و

علی یاسینی  ،یسرا پناه و امین پناه  ،ارائه امگدم متندیت در بار ،ام شال لی و هدش متندم م یران م ارس

دارام سه خرده منیاس تدجه ( 5ندیه) ،ف ابارم ( 6ندیه) ،جذب ( 6ندیه) می ا
اس فاده

جهت سناش پایایی از روش مدپ
و نشان از پایایی مناسب

و همبس گی تک تک ندیه ها ا همبس گی نمره بل م یر ،ایتر از  0/70نشارش

ا شار فدق است همچنین رام محاسبه روایی از روایی مح دایی ا اح ساب نتراص خبرنان اس فاده
محاظ روانی ،سالست و فافیت مفهدمی هر ندیه تایی

و روایی ندیه ها ه

یزل ه ذبر است به تت اد خبرنان مدرد اس فاده در این خش

 9نفر دده ان به تت اد  6نفر آنها اس ادیار و  3نفر دانشیار در حدزه هام م یریت دوم ی و م یریت ازرنانی دده ان
ب) پرسشنامه هوش معنوی :رام سناش م یر هدش متندم از پرسشنامه اس ان ارد عب امه زاده ،بشمیرم ،عرب
عامرم ( )1378اس فاده

ه است ا شار فدق دارام  30ندیه و دو مدمفه زن نی متندم ا اتکا ه هس ه درونی ( 18ندیه) و

درک ارتباط ا سرچشمه هس ی ( 12ندیه) می ا

پاسخ دهن نان در این آزمدن ه نشینه بامال مخامفم نمره یک ،مخامفم

دو ،ه ح ودم سه ،مدافنم چهار و ه بامال مدافنم نمره پنج داده می دهن جهت سناش پایایی از روش مدپ اس فاده
همبس گی تک تک ندیه ها ا همبس گی نمره بل م یر ،ایتر از  0/80نشارش

و

و نشان از پایایی مناسب ا شار فدق است

همچنین رام محاسبه روایی ،از روایی مح دایی ا اح ساب نتراص خبرنان اس فاده

و روایی ندیه ها ه محاظ روانی،

سالست و فافیت مفهدمی هر ندیه تایی

اس فاده

ه است ا شار فدق دارام  20ندیه و سه خرده منیاس متنادار ددن بار ( 6ندیه) ،احساس همبس گی ( 7ندیه) و

همسدیی ا ارز هام سازمان ( 7ندیه) می ا

جهت سناش پایایی از روش مدپ اس فاده

و همبس گی تک تک ندیه

ها ا همبس گی نمره بل م یر ،ایتر از  0/78نشارش

و نشان از پایایی مناسب ا شار فدق است همچنین راممحاسبه-

رواییاز روایی مح دایی ا اح ساب نتراصخبرنان اس فاده

و روایی ندیه ها ه محاظ روانی ،سالست و فافیت مفهدمی هر

ندیه تایی
یافتهها
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ج) پرسشنامه معنویت در کار :جهت سناش م یر متندیت در بار از پرسشنامه اس ان ارد میلیمن و همکاران ()2003

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

ج ول  1نشرران دهن ه میانگین ،انحراس متیار و سررایر متیارهام آمار تدصرریفی رام م یرهام پژوهش می ا ر میانگین
 3/40دده و انحراس متیار آن را ر  1/21می ا

میانگین میشان ام شال
8

لی باربنان را ر  3/26دده و انحراس متیار آن
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میشان متندیت در بار را ر  3/58دده و انحراس متیار آن را ر  1/20می ا ررر میانگین میشان هدش متندم باربنان را ر
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را ر  1/24می ا
ا

همچنین میانگین منا ع فردم ام شال

لی باربنان را ر  3/22دده و انحراس متیار آن را ر  1/26می

و نیش میانگین منا ع لی ام شال لی باربنان را ر  3/31دده و انحراس متیار آن را ر  1/24می ا

(ج ول )1

نتایج تحلیل عاملی تأییدی

ر اساس پیشنهاد فدرنل و یبر ( )1981من ار ارهام عاملی رام م یرهام مشاه ه

ه ایس ی شرن ر از  0/5ا

ن ایج

حاصرل از تحلیل عاملی تأیی م مر دط ه هر یک از م یرهام پژوهش در زیر ترسریم ر ه اسرت ه منتدر تأیی سراخ ار
عاملی م یرهام پژوهش و آزمدن ق رص و متنادارم سررهم هریک از سرره م یر مشرراه ه ر ه در ان ازهنیرم م یر نهف ه
رونشا و درونشا ،تحلیل عاملی تأیی م اناال نرفت ا اناال این تحلیل ،مهم رین پارام رهام ان ازهنیرم ،ه رررح ج ول 2
مشخص

ن

منادیر ارهام اس ان ارد

ه در تمال م یرهام ج ول فدق ،نشان دهن ه وجدد همبس گی ای ین م یرهام مشاه ه

ه

و م یرهام نهف ه می ا

ه ،تدان ایم م یرهام مشاه ه

ه

ر این اساس می تدان اذعان دا ت ارهام اس ان ارد

نش ه ( )bرا ا خطام اس ان ارد هر ار عاملی ،منایسه برد زمانیکه ارهام عاملی اس ان ارد نش ه ح اقل دو را ر من ار خطام
اس ان ارد ا ن  ،در اینصدرص تخمین اناال نرف ه در سطح  0/05متنی دار خداه دد (بالن رم )211 :1388 ،ن ایج ست
آم ه نشان می ده به ارهام عاملی تمال ا تاد متندیت در بار متنی دار می ا
منادیر  R2محاسبه

عالوه ر متنی دارم این ارهام عاملی،

ه رام خرده منیاس هام تمامی م یرها ،نیر نشان می دهن به تمامی ا تاد دارام  R2اییی هس ن

و این ا تاد از رازن نی قا ل قبدمی در امگد رخدردارن همچنین منادیر  tشرن ر از  2و پائین ددن ضرایب خطام متیار هر
ب ال از ا تاد هر م یر ،حابی از متنادارم تمال آنهاست نا راین ،این خرده منیاس هام مطرح

ه رام هر م یر ،تدانس هان ،

ا تدان ای ،ا خطام پائین و صدرص متنادار ،م یر نهف ه رونشام متندیت دربار ،ام شال لی و هدش متندم را ان ازهنیرم
نماین همانگدنه به در ج ول  2مشاه ه می دد ،تمامی اخصهام مطلق مطلدب هس ن و رازش مناسب امگدم
ان ازهنیرم م یر نهف ه درونشام ام شال لی ،متندیت در بار و هدش متندم را ا دادههام نردآورم

ه نشان میدهن ه
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روم م یر نهف ه رونشا را نشان می ده همچنین رام ررسی متنی دارم ارهام عاملی می تدان ارهام عاملی اس ان ارد

این ترتیب میتدان نفت به پرسشنامه ام شال لی ا  29ندیه و  3خرده منیاس ،و پرسشنامه متندیت در بار ا  20سدال و
تدان اییی ،م یر نهف ه درونشام ام شال لی و رونشام متندیت در بار را مدرد ان ازهنیرم قرار دادهان
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 3خرده منیاس ساخ ارم سه عاملی و ا ق رص تبیینبنن نی ای دارن و این  3عامل ،ا تدجه ه تحلیل عاملی تأیی م ،ا

علی یاسینی  ،یسرا پناه و امین پناه  ،ارائه امگدم متندیت در بار ،ام شال لی و هدش متندم م یران م ارس

آزمون الگو مفروض پژوهش

جهت ررسی را طه خطی میان م یرهام پژوهش از ماتریس همبس گی اس فاده
جهت ررسی اس نالل خطاها از آماره دور ین واتسدن ( )DWاس فاده

ه است به در ج ول  3ه آن ا اره

به من ار آماره مذبدر ایس ی ین 1/5و  2/5ا

(مدمنی )1387 ،من ار آماره دور ین واتسرردن را ر  1/74دده و از آناایی به این من ار ین 1/5و  2/5قرار دارد ،پس فرض
ع ل وجدد همبس ر گی ین خطاها (اس ر نالل خطاها) رد نمی رردد و می تدان از رنرسرریدن و تحلیل مسرریر اس ر فاده برد
همچنین جهت رر سی همخطی چن نانه ،از اخص و ضتیت ،منادیر ویژه ،ضرایب تدمرانس و عامل تدرل واریانس ا س فاده
ه است اخص هام مذبدر در ج ول  3نشارش
نرمال دد ن تدزیع داده از آزمدن اپیرو ویلک اس فاده

ه ان در نهایت ا تدجه ه حام نمدنه پایین ( )n=113رام ررسی
ه است (زین آ ادم و همکاران)1394 ،

هر چن ر من ار تدمرانس بم ا  ،مشکالتی در اس فاده از رنرسیدن ایااد می دد عامل تدرل واریانس هم عکس تدمرانس
دده و زیاد ددن آن نامناسب ددن متادمه رنرسیدن و امگد مسیر را نشان میه عامل تدمرانس ای بم ر از  1ا

در این

پژوهش ،بلیه منادیر تدمرانس بم ر از  1می ا ن (ج ول )3

پیش ینی مناسب می ا
ین می ا

اخص هام وضتیت ا منادیر یش ر از  15نشان دهن ه اح مال هم خطی ین م یرهام پیش

و من ار یش ر از  30یانگر مشکل ج م در اس فاده از م یرها رام تحلیل مسیر در وضتیت مدجدد آن است

جهت اطمینان از وجدد ع ل هم خطی در ادامه نرمال ددن تدزیع دادهها ا اس فاده از آزمدن اپیرو ر ویلک مدرد ررسی قرار
نرفت و ن ایج نشان داد به تمامی منادیر سطح متنادارم م یرهام پژوهش یش ر از  0/05می ا
دادهها را نشان میده

و نرمال ددن تدزیع

ا رعایت مفروضههام تحلیل مسیر ،در زیر ه رازش امگد و آزمدن فرضیههام م ناظر پرداخ ه

می دد (امگدم )2
همانطدر به در امگدم  3مشاه ه می دد ،مسیرهام مس نیم متندیت در بار ه هدش متندم و ام شال لی ه محاظ آمارم
متنادار می ا ن در امگدم فدق مشاه ه می دد به ین متندیت در بار و هدش متندم )t =β، 31/9 =0/51( ،را طه مس نیم
و متنادارم وجدد دارد و این را طه از نتر آمارم در سطح  P<0.05متنادار می ا

همچنین ین متندیت در بار و ام شال
اخصهام

نیکدیی رازش (خیدو ( )Χ2را ر ا  ،13/78سطح متنادارم را ر ا  ،0/000نسبت خیدو ر درجه آزادم (  )Χ2/dfرا ر ا
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لی ( )t =10/95 ،β =0/75را طه مس نیم و متنادارم وجدد دارد و این را طه ه محاظ آمارم متنادار می ا
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عامل تدرل واریانس هم نبای یش ر از  10ا

در این پژوهش منادیر همگی بم ر از  10می ا ن  ،مذا امگد مسیر رام
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 ،1/96تنریب ریشه میانگین ماذوراص خطا ( )RMSEAرا ر ا  ،0/053تت یل ة نیکدیی رازش (  )AGFIرا ر ا ،0/893
رازش منایسهام (  )CFIرا ر ا  )0/91رام امگدم مفروض حابی از مناسب ددن امگدم رازش

ه دارن

نتایج فرضیههای پژوهش
برای پاسخ به فرضیههای پژوهش ،از یافته های الگوی برازش شده استفاده شده است .یافته ها به شرح زیر می باشد.

فرضیه دول :متندیت در بار امر
مس نیم و متنادارم ر ام شال
لی دارد

همانگدنه به در امگدم  3مشرراه ه می رردد من ار ضررریب پارام ر اسر ان ارد  βرا ر ا  0/75و
من ار  tرا ر ا  10/95می ا رر از آناایی به من ار  tدر سررطح  0/05متنادار اسررت ،نا راین
متندیت در بار امر مس نیم و متنادارم ر ام شال لی دارد ر این اساس می تدان ن یاه نرفت
به متندیت در بار صدرص متنادار و مس نیمی ر ام شال لی تامیر می نذارد
من ار ضررریب پارام ر اسرر ان ارد ( )β=0/49و من ار  tرا ر ا  ،7/86نشرران می ده به هدش
متندم ا تدان نسب اً ای ر ام شال لی امر مس نیم دارد و این امر ه محاظ آمارم متنادار است

فرضیه سدل :هدش متندم امر
مس نیم و متنادارم ر ام شال
لی دارد

اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل نهفته متغیر برونزا بر متغیرهای نهفته درونزا

همانگدنه به در ج ول  4م شخص ا ست ،منادیر  tرام تمامی امراص م س نیم م یر نهفه رونشا ر م یرهام نهف ه درونشا
ی ش ر از من ار  2دده و ه محاظ آمارم متنادار ا ست ی ش رین تامیر مر دط ه امر م س نیم متندیت در بار ر ام شال

لی
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فرضیه اول :متندیت در بار امر
مس نیم ومتنادارم ر هدش
متندم دارد

جهت رر سی امر م س نیم و متنادار متندیت در بار ر متندیت در بار ،نیاز ا ست به ه ضریب
ا س ان ارد ( βمن ار ا) و من ار  tتدجه دد همانگدنه به در امگدم  3م شاه ه می دد من ار
ضریب پارام ر اس ان ارد  βرا ر ا  0/51و من ار  tرا ر ا  9/31می ا از آناایی به من ار t
در سررطح  0/05متنادار اسررت ،نا راین متندیت در بار امر مس ر نیم و متنادارم ر هدش متندم
دارد ر این اسررراس می تدان ن یاه نرفت به متندیت در بار ا تدان ای و صررردرص متنادار و
مس نیمی ر هدش متندم تامیر مینذارد

( )β= 0/75و ضرررتیف ترین تامیر مر دط ه تامیر متندیت در بار ر هدش متندم ( )β= 0/51می ا ررر انر چه درجه تامیر
تدان س ه ا ست به ر م یرهام نهف ه درونشا طدر م س نیم مؤمر واقع دد پارام رهام مر دط ه امر غیر م س نیم م یر نهف ه
رونشا ر م یرهام نهف ه درونشا نیش در ج ول  4نشارش ررر ه اسرررت عالوه ر امر مسررر نیم و متنادار ،متندیت در بار ر
11
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م یر نهف ه رونشام متندیت در بار ر م یرهام نهف ه درونشا م فاوص می ا ررر  ،اما این م یر ا خطام تنریباً یکسرررانی

علی یاسینی  ،یسرا پناه و امین پناه  ،ارائه امگدم متندیت در بار ،ام شال لی و هدش متندم م یران م ارس

م یرهام نهف ه درونشا ،امر غیرم س نیم و متنادارم ر م یرهام نهف ه درونشا دا ه ا ست همانطدرم به ج ول فدق ن شان
می ده  ،امر غیرمس نیم متندیت در بار ر ام شال لی ( )β=0/25ه محاظ آمارم نسب اً قدم و ه محاظ آمارم متنادار است
(ج ول )4
در ج ول  ،4مامدع امراص مس نیم و غیر مس نیم م یرها ،امراص بل را تشکیل میده پارام رهام مر دط ه امر بل م یر
نهف ه رونشا ر م یرهام نهف ه درون زا ،در ج ول  4نشارش

ه است همانگدنه به در ج ول فدق مشخص است ،امراص

بل متندیت در بار ر دو م یر نهف ه درونشا ،ا خطام متیار پائین ،متنادار است همچنین تمامی منادیر  tدر سطح متنادارم
 0/05متنادار می ا

در ین این امراص ،امر بل متندیت در بار ر ام شال لی قدی رین امر ( ،)β=0/46و پس از آن امر بل

ر هدش متندم ( )β=0/44قرار دارد
اثرات مستقیم متغیرهای نهفته درونزا بر دیگر متغیرهای نهفته درونزا

پارام رهام مر دط ه امراص مسررر نیم م یرهام نهف ه درونشا ر دیگر م یرهام نهف ه درونشا در ج ول  5نشارش ررر ه
ام شال

لی ( )β=0/49ه محاظ آمارم متنادار می ا

همچنین م یرها نهف ه درونشا امر م س نیم و متنادارم ر یک یگر

دا ه و ا خطام بم ( ین  0/04تا  )0/11این امر را ه طدر متنادار نشان دادهان
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر ا ه س ررسی تامیر متندیت در بار و هدش متندم ر ام شال لی در سازمان م ارس دوم ی هر ایالل اناال
روش پژوهش تدصیفی از ندع همبس گی دد و جامته آمارم را تمامی باربنان آن سازمان تشکیل داد به ا اس فاده از
فرمدل بدبران  113نفر ا اس فاده از روش نمدنه نیرم تصادفی ساده ان خاب و مدرد مطامته قرار نرف ن داده ها ا اس فاده
از سه پرسشنامه اس ان ارد جمعآورم و امگدم مفروض پژوهش ا اس فاده از نرل افشار میشرل آزمدن

به در ادامه ه حث

لی باربنان سازمان

م ارس دوم ی هرس ان هر ایالل دد رام آزمدن فرضیه مذبدر ا ا امگدم مفروض پژوهش رازش داده
12

و فرضیه
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در خصدص ن ایج آن پرداخ ه می دد
فرضیه اول پژوهش مر دط ه تتیین تامیر متندیت در بار و هدش متندم ر سطح ام شال و تته
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است یاف هها نشان میده به در سطح  ،0/05من ار  tمتنادار می ا

نا راین امر مس نیم م یر درونشام هدش متندم ر
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هام م ناظر ر اساس مسیرهام ست آم ه ررسی

ن ا تدجه ه امگدم مفروض پژوهش ،یاف هها نشان داد به متندیت

در بار ا ق رص و تدان اییی ر هدش متندم تامیر دارد و تامیر آن ه محاظ آمار متنادار می ا
و ن ایج نشان داد به متندیت در بار ا تدان قدم تر از تامیر

در فرضیه دول تامیر متندیت در بار ر ام شال لی ررسی

ر هدش متندم ،تدانس ه است ر ام شال لی تامیر متنادارم گذارد ر این اساس میتدان اذعان دا ت به متندیت ر بار
هم ر ام شال لی و هم ر هدش متندم تامیر متنادارم دارد اما درجه تامیر آن ر ام شال لی قدم تر است
در فرضیه سدل تامیر هدش متندم ر ام شال لی مدرد ررسی قرار نرفت و ن ایج نشان داد به هدش متندم ا تدانی ه
ان ازه  0/49تدانس ه است ر ام شال لی تامیر گذارد در فرضیه چهارل ننش میانای هدش متندم در ارتباط ین متندیت در
بار و ام شال

لی مدرد ررسی قرار نرفت ن ایجها نشان داد به مسیر مس نیم متندیت ه ام شال را ر ا  0/75و مسیر غیر

مس نیم و ا واسطهنرم هدش متندم را ر ا  0/25می ا
صدرص مس نیم و هم ه صدرص غیر مس نیم ر ام شال

ر این اساس می تدان ن یاه نرفت به هدش متندم هم ه
لی تامیر متنادارم دارد اما درجه تامیر مس نیم آن یش ر از تامیر

غیرمس نیم است یاف ههام پژوهشی جدربدیکش و جیابامدن ( )2004نشان داد به متندیت در محیط بار از عدامل ایااد بنن ه
ام شال لی ،مشاربت لی ،رضایت لی و امر خشی سازمانی است دوچدن و پلدامن ( )2005در پژوهش خدد دریاف ن به
یگشاده و همکاران ( )2011دریاف ن به را طه مثبت ،مس نیم و متنادارم ین متندیت در بار ا بارایی ،امر خشی ،تته و
ام شال ه ل وجدد دارد همچنین یاف ه هام بر ینابدمار و نک ( )2002نشان دادن به را طه متنادارم ین متندیت در بار
ا تته و رضایت لی باربنان وجدد دارد ن ایج پژوهش نددرزم و بریمی ارضی ( )1391نشان داد به همبس گی مثبت و
متنادارم ین متندیت در بار و ام شال لی وجدد دارد
ن ایج پژوهش پروین ،محم م ،یر یگی و مطفی نژاد ( )1393نشان دهن ه را طه مثبت و متنادار ین ا تاد متندیت سازمانی
و ام شال لی می ا

و میانگین نمراص بلی متندیت سازمانی ،همسد ا اه اس سازمان می ا

و تته م اول مردان ایتر

از زنان دد ررسی سایر فرضیاص نشانگر آن است به ین ا تاد متندیت سازمانی و ام شال لی را طه وجدد دارد طبق تحلیل
رنرسیدن ا تاد احساس همبس گی ا همکاران و همسدیی ا اه اس سازمان از ا تاد متندیت سازمانی پیش ینی بنن ه مثبت
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ین احساس ارز من م در بار ( ت متندیت در بار) و ا ام شال لی وعملکرد فردم ارتباط مس نیم و متنادارم وجدد دارد

تته عاطفی ددن و ت احساس همبس گی ا همکاران ،تته م اول را پیش ینی میبرد نمراص بلی متندیت سازمانی هم

بریمی مانی و احیایی ( )1385در مطامتهام ا مدضدع را طه ین عملکرد خانداده ،متندیت و ام شال لی در ین باربنان
دانشگاه آزاد اسالمی واح

بس ر به امل  305نفر ددن  ،نشان دادن به متندیت ه تنهایی ا ام شال لی را طه متنادارم
13
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پیش ینی بنن ه مثب ی رام تته هناارم می ا .

علی یاسینی  ،یسرا پناه و امین پناه  ،ارائه امگدم متندیت در بار ،ام شال لی و هدش متندم م یران م ارس

دارد تنها همچنین نشان دادن به تتامل ین متندیت و عملکرد خانداده و خرده منیاسهام آن ،ا ام شال لی ه ویژه ام شال
ه تدسط رضاییمنش و برمانشاهی ( )1389به ررسی را طه ین

لی عاطفی را طه متنادارم دارد پژوهش اناال

متندیت و ام شال لی را مدرد مطامته قرار داده ددن نشان داد به حضدر متندیت در محیط بار ر هبدد ام شال لی م یران
و باربنان امرنذار دده و همچنین ،حضدر متندیت در محیط بار ر هبدد تته عاطفی و تته هناارم م یران و باربنان
فرودناه امرنذار دده ،اما ر هبدد تته م اول ایشان امرنذار نبدده و هیچگدنه را طه متنادارم مشاه ه نگردی .
پژوهشی به تدسط یشدانی ،ناف آ ادم و سلیمی ( )1389ا مدضدع ررسی ننش میانای متندیت در را طه ین ا تاد
ع امتسازمانی و پیام هام متندیت در ین  335نفر از باربنان اداره آب و فاضالب هر تهران اناال

نشان داد به

متندیت ر روم رضایت لی ،ام شال لی و رف ار هرون م سازمانی امر مثبت و متنادارم دارد.
مطامته اناال

ه ه وسیله مداسانی،بیدان زاده ،ارجمن ( )1387اناال

به ه س پژوهش ررسی میشان و را طه م

متندیت ،اس رس لی ،ام شال لی و رضایت لی در پرس اران هر تهران دد ن ایج نشان داد به پرس اران رضایت لی
بم و درعین حال ام شال لی م دسط و ایتر از م دسط و همچنین احساس متندم و مراقبت متندم ای و اس رس لی
پرس اران ددن .
نئال و مامیک ( )2011ننش متندیت و رضایت

لی را در ام شال

لی ین متلمین سه مدسسه عمدمی و پنج مدسسه

خصدصی آمدز ی در پابس ان ررسی بردن این پژوهش نشان داد به هر پنج ت متندیت ا ام شال لی را طه مس نیم و
لی را طه متنادارم دارد پژوهش اناال

متنادارم دارد درحامیکه سه ت از ا تاد متندیت ا رضایت
جن قی ،ااعی ( )2010ا مدضدع را طه ین متندیت و ام شال

ه تدسط خیفر،

لی و تته حرفهام نشان داد به را طه ین متندیت در

محیط بار و ام شال لی وجدد دارد پژوهشی تحت عندان تأمیر را طه متندیت در محیط بار ا ام شال لی تدسط ریگد و
بانها ( )2008روم  113بارمن از  303سازمان اناال

 ،یاف هها نشان داد به هر پنج ت متندیت سازمانی ه ترتیب ،43

16و  7درص از واریانس را رام سه ت ام شال لی (عاطفی ،م اول ،هناارم) پیش ینی برد وق ی افراد متندیت در محیط
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ایتر از م دسط دا ن عالوه ر این ،متندیت ،ام شال

لی و اس رس

لی پیش ینهام متنادارم رام رضایت

لی

بار را تار ه میبنن احساس میبنن به هصدرص مؤمرم ه سازمان خدد وا س ه هس ن  ،حس عالقه و وفادارم را ه
سازمان خدد احساس میبنن و احساس اینکه سازمان ه تنها ه عندان یکا شار نگاه میبن باهش مییا .

باهش مشکالص ار اب رجدع اس فاده برد ا تدجه ه حساسیت محیط م ارس دوم ی ،باربنان آن ای دارام خصدصیاص
منحصر ه فردم دده تا بارایی مناسبی در ارائهحرفهخدد دا ه ا ن تته نیش یکیاز ملشوماص باربنان محیطهام سازمانی
14
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ا تدجه ه مطامب ذبر ه میتدان از متندیتیا مراقبت متندم ه عندان عاملی رام باهش مشکالص باربنان و ه تبعآن
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امروزم است تته ه سازمان یا ام شال لی ه اور قاطع افراد در پذیرش ارز ها و اه اس سازمان و تمایل ه تالش یش ر
و حفظ عضدیت در سازمان اطالق مینردد
بشدر ما ازجمله بشدرهام است به رام مسائل متندم اهمیت سشایی قا ل است و تدجه ه مذهب به می دان آن را یکی
از کلهام متندیت دانست ،در جایاام بشدر ما اهمیت فدق امتاده دارد ه همین سبب ه نتر میرس ج ا بردن متندیت
و مذهب در بشدر ما امرم غیرممکن است ،ه آنسان به تضی ان یشمن ان متندیت را ج ا از مذهب دانس ه یا ح اقل ین
این دو تفاوص قائل

ه ان افشایش متندیت در محیط بار دارام مشایام زیادم است به یکی از مشی هام آن افشایش تته

باربنان است انر جامته ما خداهان ارائه خ ماص ه رم از سدم باربنان محیطهام مخ لفسازمانی است ،ای نیازها،
خداس هها ،مشکالص و عدامل تأمیرنذار ر چگدنگی ارائه این خ ماص از سدم باربنان مدردتدجه قرار نیرد.
وجدد ارتباط ین متندیت سازمانی و ام شال لی ای

ین دمیل است به افراد متندم دارام ارز هام خاص خدد هس ن

و نسبت ه آن ارز ها احساس تته میبنن  ،نا راین دور از ان تار نخداه دد به از آنها ام شال لی یا لی یش رم را
ان تار دا ه ا یم .وق ی افراد متندیت در محیط بار را تار ه میبنن  ،احساس میبنن به ه صدرص مؤمرم ه سازمان
خدد وا س ه هس ن  ،حس عالقه و وفادارم را ه سازمان خدد احساس میبنن و احساس اینکه سازمان ه آن ها ه عندان
ه پ ی ه متندیت ،میتدان ه هبدد ام شال لی باربنان بمک نمدده ،در ن یاه هبدد در عملکرد بلی سازمان از این طریق،
قا ل ان تار است نا راین ای ه حث متندیت تدجه ج م دا ه و رام هبدد آن تالش برد پایبن م ه اصدل و فلسفه
اع نادم اعث تته دربار و ا ال ،وفادارم ه عه و پیمان وصیانت از آن رمینردد هنگامی به فرد ه خ ا اع ناد دارد
وآن را در تمال مراحل بارم و محیط بار حاضر و ناظر میدان میشان ام شال لیاش نیش افشایش می یا دراین راس ا ای
آمدزههام دینی ومتندیت ین باربنان سازمان تندیت دد.
پیشنهادهای کاربردی

 1ا تدجه ه تأمیر مثبت متندیت در افشایش ام شال

لی در پژوهش حاضر میتدان ا آمدزش متندیت ،باربنان ،بارمن ان

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

یک ا شار نگاه میبن  ،باهش مییا در تأیی تأمیر متندیت در بار ر ام شال لی ،می تدان اذعان برد به نگرش م یران

و طدر بل نیروم انسررانی م ته م را پرورش داد ،نتر ه اینکه افشایش تته در محیط بارم همداره ا افشایش تدمی و
برد و ه و سیله آن هم هشی س ی باربان را تأمین نمدد و هم ان تار ارائه خ ماص ه رم را از آنان دا ت و ین ترتیب
سالمت جامته را تضمین برد.
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هشی س ی باربنان همراه ا ست ،پس میتدان از متندیت سازمانی ه عندان و سیله ام رام افشایش تته باربنان ا س فاده

علی یاسینی  ،یسرا پناه و امین پناه  ،ارائه امگدم متندیت در بار ،ام شال لی و هدش متندم م یران م ارس

 2ا تدجه ه تأیی تأمیر متندیت در بار ر ام شال

لی ،میتدان اذعان برد به نگرش م یران ه پ ی ه متندیت در بار،

می تدان ه هبدد رف ارهام فراننش و همچنین هبدد رضایت لی و ام شال لی باربنان بمک نمدده ،در ن یاه هبدد در
عملکرد بلی سازمان از این طریق ،قا ل ان تار است نا راین ،م یران ای ه حث متندیت در بار تدجه ج م دا ه ا ن
و رام هبدد متندیت در بار تالش نماین م یران میتدانن ا اق اماتی از قبیل چرخش

لی ،غنیسازم

لی و

تدانمن سازم باربنان و همچنین تدجه ه مذتبخشبردن بار ،ادراک باربنان از احساس متندیت در بار را هبدد خشن .
 3از آناا به یکی از ا تاد متندیت در بار به ای

ان تدجه نمدد ،احساس همبس گی است ،پیشنهاد می دد ا ایااد یک

جد دوس انه و مب نی ر همکارم ه جام رقا ت ،مدجباص باهش اس رس باربنان و ایااد ندعی سرمایه اج ماعی در سازمان
فراهم

ه و از این طریق احساس همبس گی و وفاق باربنان ،افشایش یا .

 4تبیین واضح رسامت و چشم ان از سازمان رام باربنان ،نترسنای از باربنان در اره ارز هام سازمان و تالش رام
تدجه ه سالمت ،روحیه و رایط زن نی باربنان نیش می دان ه پذیرش یش ر اه اس و ارز هام سازمانی ،از سدم باربنان
منار دد ازاین رو م یران ،هم ای ه نیازهام متندم باربنان تدجه دا ه ا ن و هم رام ایااد جد سازمانی پدیا و
انگیشانن ه تالش نماین نا راین ،ا تدجه ه تأیی تأمیر متندیت در بار ر رف ار هرون م سازمانی ،میتدان امی وار دد به
ا اناال چنین اق اماتی ،باربنان از اناال وظیفه در سازمان مذص رده و در ن یاه رف ارهام هرون م سازمانی یش رم را
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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معنویت در کار

التزام شغلی
الگوی  .1الگوی
مفروضپژوهش

هوش معنوی
التزام شغلی
الگوی  .2الگوی
عملیاتی پژوهش

هوش معنوی

 .1توجه

معنویت در کار

 .1درک ارتباط با سرچشمه هستی
 .2زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی

 .2فداکاری

 .1معنادار بودن کار
 .2احساس همبستگی
 .3همسویی با ارزشهای سازمانی

 .3جذب به کار

امگدم  1امگدم مفروض پژوهش

معیار

معنویت در کار
التزام
شغلی
هوش
معنوی

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

متنادار ددن بار

3/37

1/46

1/77

4/56

احساس همبس گی

3/45

1/58

1/35

4/86

همسدیی ا ارز هام سازمانی
نمره بل متندیت

3/88
3/58

1/13
1/20

1/56
1/65

4/74
4/95

تدجه
ف ابارم
جذب ه بار
نمره بل ام شال لی
درک ارتباط ا سرچشمه هس ی
اتکا ه هس ه درونی
نمره بل هدش متندم

3/35
3/47
3/21
3/40
3/22
3/31
3/26

1/32
1/17
1/48
1/21
1/29
1/24
1/24

1/55
1/49
1/74
1/67
1/44
1/38
1/47

4/32
4/55
4/82
4/81
4/78
4/75
4/71
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ج ول  1آمار تدصیفی م یرهام پژوهش

علی یاسینی  ،یسرا پناه و امین پناه  ،ارائه امگدم متندیت در بار ،ام شال لی و هدش متندم م یران م ارس

ج ول  2پارام رهام امگدم ان ازهنیرم م یرهام پژوهش در تحلیل عاملی تأیی م
پارامتر

رآورد
پارام رb

پارام ر
اس ان ارد β

خطام
متیار

t

R2

متنادار ددن بار ()X1
احساس همبس گی ()X2
همسدیی ا ارز هام سازمانی ()X3
تدجه ()Y1
ف ابارم ()Y2

0/44
0/35
0/48
0/84
0/90

0/76
0/71
0/89
0/92
0/95

0/03
0/02
0/02
0/08
0/08

**16/93
**15/62
**20/24
**24/65
**25/93

0/51
0/49
0/64
0/68
0/77

جذب ه بار ()Y3

0/64

0/80

0/28

**20/02

0/54

درک ارتباط ا سرچشمه هس ی ()Y4

0/71

0/62

0/08

**23/39

0/58

درک ارتباط ا سرچشمه هس ی ()Y4

0/71

0/62

0/08

**23/39

0/58

متغیرهای مشاهده شده

اخص هام نیکدیی رازش

معنویت
در کار

خیدو () 21/83؛ درجه آزادم ()12؛ خیدو ر درجه آزادم () 1/81؛ رازش
منایسهام ( )0/97؛ نیکدیی رازش ( )0/96؛ نیکدیی رازش انطباقی (
 )0/91تنریب ریشه میانگین ماذوراص خطا ()0/020

التزام
شغلی

خیدو ( )18؛ درجه آزادم ()8؛ خیدو ر درجه آزادم () 2/25؛ رازش
منایسهام ()0/93؛ نیکدیی رازش ()0/92؛ نیکدیی رازش انطباقی ()0/89؛
تنریب ریشه میانگین ماذوراص خطا ()0/001

هوش
معن
وی

خیدو ()30/10؛ درجه آزادم ()19؛ خیدو ر درجه آزادم ()1/58؛ رازش
منایسهام ()0/98؛ نیکدیی رازش ( )0/96نیکدیی رازش انطباقی ()0/90؛
تنریب ریشه میانگین ماذوراص خطا ()0/010
**P >0/05

ج ول  3اخصهام تتیین بنن ه مناسب ددن م یرهام امگد

متغیرهای
پژوهش

معنویت در کار
التزام شغلی
هوش معنوی

0/635
0/466
0/225

2/33
1/49
0/98

1/57
2/14
4/43

11/16
14/52
14/96

امگدم  2امگدم مفروض پژوهش رازش

ه
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3/58
3/40
3/26

2/91
1/40
2/77

0/098
0/089
0/077
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آماره های مشخص کننده همخطی
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شاخص
وضعیت
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مقدار
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ج ول  4پارام رهام امراص مس نیم و غیر مس نیم م یر نهف ه رونشا ر م یرهام نهف ه درونشا در
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Presentinag a model Spirituality at work, job engagement, and spiritual
intelligence of school principals
Abstract
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The purpose of this study was to investigate the impact of spirituality at work on job
engagement with mediating role of spiritual intelligence. Based on the aim of study research
method was applied and based on the method of data gathering was descriptive –
correlation. All of school’s principals of Ilam were made population of the study (N=400)
from them 125 subjects were selected based on random sampling method. To collect the
data, three standard questionnaires were used that their reliability and validity measured via
Cronbach alpha and content validity respectively. SMART-PLS software used to analyze
the research model and results showed that spirituality at work has a positive effect on
spiritual intelligence and on job engagement, but the impact on job engagement was stronger
rather than spiritual intelligence. Spiritual intelligence has a positive effect on job
engagement. Finally, results showed that spiritual intelligence has a mediating role in the
relationship between spirituality at work and job engagement.
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