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چکیده
زمینه و هدف :معنویت در محیط کار ،يك فرايند فعال است كه به افراد نيرو بخشيده و آنها را به فعاليتهاي هدفمند ترغيب

ميكند .طبق مطالعات ،عوامل متعددی می تواند سبب ارتقای معنویت در محیط کار گردد .در این پژوهش ،عوامل انگیزش شغلی،
مالکیت روانشناختی ،بلوغ روانی و رفتار اخالقی بررسی می شود .هدف این پژوهش اولویتبندی عوامل موثر بر معنویت در
محیط کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  1396میباشد.

روش بررسی :مطالعهی حاضر توصیفی ،از نوع همبستگی است .نمونهی پژوهش شامل  1230نفر از کارکنان ستادی بود که 294

نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .جمع آوری اطالعات با استفاده از پنج پرسشنامه انجام شد .برای
تحلیل آماری ،از مدل سازی معادالت ساختاری و نرم افزار  Amosو  SPSSاستفاده شد.

یافته ها :نتایج نشان داد که مالکیت روانشناختی(ضریب مسیر  ،)0/110بلوغ روانی(ضریب مسیر  )0/172و رفتار اخالقی(ضریب
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مسیر  )0/871بر معنویت در محیط کار تاثیر دارند ،اما انگیزش شغلی(ضریب مسیر  )-0/090بر معنویت در محیط کار تاثیری
ندارد .همچنین ،به ترتیب رفتار اخالقی ،بلوغ روانی و مالکیت روانشناختی بیشترین تاثیر را بر معنویت در محیط کار داشت ،اما

انگیزش شغلی بیتاثیر بود.

نتیجه گیری :طبق نتیجه پژوهش ،به ترتیب اولویت بندی عوامل موثر ،نهادینه کردن رفتارهای اخالقی ،ارتقای بلوغ روانی و تاکید

بر مالکیت روانشناختی در محیط کار منجر به افزایش معنویت در محیط کار در میان کارکنان شده است.
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اولویتبندی عوامل موثر بر معنویت در محیط کار در دانشگاه

اولویتبنــدی عوامل موثر بر...

مقدمه

انگيزش يکي از ابزارهاي مهم در القاي کارکنان براي توليد

از اخالق و ارزش های انسانی و مفهومی هستی شناختی است که

برنامههاي پيشبيني شده است .به عبارت دیگر انگیزه ،عاملی است که

هدف آن ،انسان و تكامل اوست .معنویت شامل جنبه های غیرمادی

موجود زنده را به فعالیتهای مختلف و صرف انرژی در سطحهای

انسان بوده و از طریق ارتباط زندگی انسان با خدا ،خود ،دیگران و

متفاوت وادار میکند .در عمل انگیزهها ،نیروهای درونی فرد هستند که

طبیعت تجربه می شود و هر انسانی صرف نظر از وجود یا نبود ایمان

او را بهطور آشکار به فعالیت خاصی وا میدارد .اﻓـﺮادي ﻛـﻪ انگيزه

مذهبی ،دارای یک ظرفیت ذاتی برای پذیرش معنویت است( .)1واژهی

و نياز به کسب موفقيت ﺑـﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ،ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﺑﻬﺒـﻮد

معنویت ،زمانی در سازمان ،واژهای نامانوس قلمداد میشد ،اما امروزه

ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ﺧﻮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﭘﺸﺘﻜﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت

آهستهآهسته در حال رخنه کردن در کسب و کار است( )2و معنویت

اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ دارﻧﺪ( .)6انگیزش باعث می شود که فرد ،رفتاری را به

آخرین شعار مشترک روز در بین افراد گشته است.

صورت جهت دار ،با تالش و جدیت و تداوم در طول دوره ی زمانی

معنویت در محیط کار در برگیرندهی تالش برای جستجو و

خاص انجام دهد (.)7

یافتن هدف غایی در یک فرد برای زندگی کاری ،به منظور برقراری

از طرفی ،مالکیت روان شناختی به عنوان یک سازهی شناختی-

ارتباط قوی بین فرد و همکارانش و دیگر افرادی که به نحوی در کارش

عاطفی توصیف شده است و حالتی است که در آن افراد احساس

مشارکت دارند و همچنین سازگاری یا یگانگی بین باورهای اساسی

میکنند که مالکیت چیزی یا جزیی از آن(از نظر ماهیت ،چه مادی و

یک فرد با ارزشهای سازمانش است( .)3ضعف ارزشهای معنوی،

چه غیرمادی) به آنها تعلق دارد .به طوری که این حس ،آگاهی فردی،

مشکالت اقتصادی و معیشتی ،تبعیض و نابرابریها و تقدم منافع فردی

اندیشهها ،عقاید و باورهای معطوف به هدف را منعکس میکند .در

بر جمعی از مهمترین عوامل تخلف در سازمان ها میباشد ،که با

تعریفی دیگر ،مالکیت روان شناختی به معنای دلبستگی شناختی و

تقویت ارزشهای معنوی ،ایجاد نظام شایسته ساالری ،برقراری عدالت

عاطفی بین فرد و هدف است که بر درک رفتار خود فرد نیز اثر میگذارد.

و رفع تبعیضها میتوان از حجم بسیاری از تخلفات کاست( .)4از این

درست مثل دیگر نگرشها ،مالکیت روان شناختی عناصر شناختی

رو ،وجود فضای معنوی در محیط کار موجب میشود تا کارکنان با

عاطفی و رفتاری دارد و ممکن است در سطح فردی و گروهی وجود

روحیه و حس تعلق به نیروهای ماورایی تالش بیشتری کرده ،نیاز به

داشته باشد .حس تصرف ،هستهی مالکیت روان شناختی است(.)8

کنترل و نظارت بیرونی کمتر شده ،انگیزهی آنها افزایش یافته و برای

با در نظر گرفتن طبیعت احساس تعلق و مالکیت ،میتوان انتظار

حفظ ارزشهای رفتاری بهتر ،در محیط کار تالش کنند .اما در صورتی

داشت که افراد این احساس را به سمت زمینههای مختلف سازمانی

که در محیط کار معنویت وجود نداشته باشد ،نیاز به نظارت و کنترل در

مانند خودشان ،شغل ،وظایف کاری ،فضای کار ،تجهیزات ،ایدهها و

محیط کار بیشتر شده ،کارکنان از نظر روحی و جسمی دچار مشکالتی

پیشنهادها و اعضای گروه گسترش دهند .کارکنان باید احساس کنند که

میشوند و در بسیاری از موارد سالمت روح و روان خود را از دست

مالک سازمان هستند تا مشخصههای تعهد سازمانی گسترش یابد(.)9

میدهند ،افسرده و مضطرب شده و در مقابل فشارهای روانی محیط

همچنین ،بلوغ روانی عبارت است از توانایی و تمایلی که

کار نمیتوانند طاقت بیاورند و فرسوده خواهند شد .در چنین شرایطی

هر فرد درجهای از آن را دارد .منظور از توانایی دانش(تحصیالت) و

به میزان زیادی دچار رفتارهای پرخاشگری و انحرافی در محیط کار با

تجربهای است که فرد برای انجام تکلیف یا فعالیت خاصی به همراه

دیگران شده و کارایی و اثربخشی فردی آنها نیز کاهش مییابد .برای

دارد و منظور از تمایل انگیزهی پیشرفت(رقابت مندی ،سخت کوشی،

رفع مشکالت فوق ،الزم است عواملی که سبب ارتقای معنویت در

مسئولیت پذیری) می باشد .هرگاه افراد سطح بلوغ باالتری داشته باشند

محیط کار می گردد ،شناسایی شود .در این پژوهش تاثیر متغیرهای

و انتظارات محیط برای وابستگی ،فرمانبرداری و فعل پذیری بیشتر

انگیزش شغلی ،مالکیت روانشناختی ،بلوغ روانی و رفتار اخالقی بر

باشد ،به نسبتی که شخص در سلسله مراتب اداری پایینتر رود ،باعث

معنویت در محیط کار بررسی می شود(.)5

ناکامي ،شکست و دید کوتاه مدت شخص ميگردد(.)10
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معنویت ،یکی از نیازهای درونی انسان و بخش جدایی ناپذیر

نتيجه مؤثر و کارامد و خلق محيط کاري مثبت و اجراي موفقيتآميز

مهدی حاجیان نصرت و همكار

باعث افزایش مشروعیت اقدامات سازمان و استفاده از مزایای ناشی

است .بخش اول دارای اطالعات دموگرافیک بوده و بخش دوم شامل

از افزایش چندگانگی شده ،سرانجام موجب بهبود سودآوری و مزیت

 35سوال برای سنجش معنویت در محیط کار می باشد .این پرسشنامه

رقابتی میشود( .)11محققان بر این باورند که برای افزایش کارایی و

شامل سه مؤلفهی احساس کار بامعنا ،احساس همبستگی و همسویی

بهرهوری در سازمان ،ابتدا رفتار اخالقی در محیط کار ارتقا یابد .بنابراین

با ارزش ها بود .روایی محتوایی این پرسشنامه با ضریب اعتبار

اخالقیات یک سرمایهی راهبردی در سازمان محسوب میشود و بحث

محتوایی  0/93تایید گردید( )17و پایایی آن توسط محقق با استفاده

درباره ارزشهای اخالقی باعث افزایش روحیه کار گروهی ،نوآوری،

از آزمون آلفای کرونباخ  0/96بهدست آمد .پرسشنامه انگیزش شغلی

رشد و نمو ،رقابت جویی ،صداقت ،صراحت و ...میشود( .)12محققان

دارای  29سوال بود که مولفههای انگیزش درونی و انگیزش بیرونی

در تحقیقی دریافتند که انگیزش شغلی بر معنویت در محیط کار تاثیر

را می سنجید( .)18روایی محتوایی این پرسشنامه با ضریب اعتبار

دوسویه دارد( .)13در تحقیقی دیگر رابطهی بین انگیزش و معنویت

محتوایی  0/91مورد تایید قرار گرفت( )19و پایایی آن توسط محقق با

در محیط کار تایید گردید( .)14همچنین در مطالعه ای رابطهی مثبت

استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  0/84بهدست آمد .پرسشنامه مالکیت

و معنی دار بین بلوغ روانی و معنویت در محیط کار تایید شد(.)15

روانشناختی دارای  11سوال بود و دو مولفه مالکیت روانشناختی

در تحقیقی دیگر این نتیجه حاصل شد که رفتار اخالقی و معنویت در

مبتنی بر سازمان و مالکیت روانشناختی مبتنی بر شغل داشت(.)20

محیط کار با یکدیگر رابطهی مثبت و معنیداری دارند(.)16

روایی محتوایی این پرسشنامه با ضریب اعتبار محتوایی  0/89تایید

با توجه به اینکه در اکثر سازمان ها و مراکز آموزشی کشور،
ضعف ارزشهای معنوی ،تبعیض و نابرابریها و تقدم منافع فردی بر
جمعی مشهود است ،از این رو تمرکز بر معنویت در محیط کار اهمیت
ویژه ای پیدا می کند .معنویت در محیط کار ،سبک زندگی کاری
کارکنان را اعتال میبخشد و رفتارهای آسیب زا به تدریج کاهش یافته
و رفتارهای سالم افزایش مییابد( .)5بنابراین هدف اصلی این تحقیق
اولویتبندی عوامل موثر بر معنویت در سازمان هدف اصلی این تحقیق
است که با استفاده از مبانی نظری متغیرهای مالکیت روانشناختی ،بلوغ
روانی ،رفتار اخالقی و انگیزش شغلی به عنوان عوامل موثر در نظر
گرفته شدند.

روش بررسی
با توجه به هدف پژوهش ،جامعه آماری این پژوهش را کلیه
کارکنان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل
میدهند که تعداد آنها  1230نفر بودند .به منظور تعيين حجم نمونه
مورد نياز ،از جدول مورگان استفاده شد و بر اساس این جدول 294
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد  300پرسشنامه توزیع و
 294پرسشنامه جمع آوری گردید .همچنین از روش تصادفی طبقهای
متناسب با حجم طبقه برای انتخاب افراد نمونه آماری استفاده شد و
هر واحد(اداری ،مالی ،خدمات و آموزش) به عنوان یک طبقه در نظر
گرفته شد.
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شد( )21و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  0/76بهدست
آمد .پرسشنامهی بلوغ روانی دارای  19سوال با مولفههای بلوغ
عاطفی ،بلوغ عقلی ،بلوغ حرفهای و بلوغ اجتماعی استفاده شد .روایی
محتوایی این پرسشنامه با ضریب اعتبار محتوایی  0/91مورد تایید
قرار گرفت( )22و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/94
بهدست آمد .نهایت ًا ،پرسشنامهی رفتار اخالقی  28سوالی با مولفههای
قاطعیت ،رفتار عادالنه ،امانتداری ،گذشت و مسئولیت پذیری استفاده
شد( .)23روایی محتوایی این پرسشنامه با ضریب اعتبار محتوایی
 0/88تایید گردید( )11و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
 0/89بهدست آمد .الزم به ذکر است که سؤاالت تمام پرسشنامه ها
به صورت  5گزينه اي(کام ً
ال مخالفم ،مخالفم ،تا حدی موافقم ،موافقم،
کام ً
ال موافقم) طراحي و امتيازات به ترتيب گزينهها از  1تا  5در نظر
گرفته شد.
در راستای رعایت نکات اخالقی و محرمانه بودن داده ها
به شرکت کنندگان اطمینان داده شد که پاسخ های آنها در جهت
اهداف پژوهش به کار گرفته خواهد شد .در قسمت تحلیل دادهها به
بررسی فرضیهها و سواالت تحقیق از مدل سازی معادالت ساختاری
( )Structure Equation Modelingاستفاده شد برای تجزیه و تحلیل
دادهها از نر م افزار Amos 20و  SPSS 23استفاده شد و سطح معنیداری
 0/05در نظر گرفته شد.
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نهایت ًا رعایت اخالق در برخورد با ذینفعان داخلی و بیرونی،

پرسشنامهی استاندارد معنویت در محیط کار دارای دو بخش

اولویتبنــدی عوامل موثر بر...

یافته ها

شده است.

داده های دموگرافیک آزمودنی ها در جدول  1مشخص
جدول  :1داده های دموگرافیک آزمودنی ها

زن

147

50/0

مرد

137

46/6

بی پاسخ

10

3/4

294

100/0

سن

فراوانی

درصد فراوانی

 25سال و کمتر

48

16/3

 26-30سال

96

32/7

 31-40سال

77

26/2

 41سال و بیشتر

68

23/1

بی پاسخ

5

1/7

294

100/0

سابقه کار

فراوانی

درصد فراوانی

 5سال و کمتر

91

31/0

 6-10سال

82

27/9

 11-20سال

63

21/4

 21سال و بیشتر

52

17/7

بی پاسخ

6

2/0

294

100/0

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم

47

16/0

فوق دیپلم

54

18/4

لیسانس

112

38/1

فوق لیسانس

49

16/7

دکتری

23

7/8

بی پاسخ

9

3/1

294

100/0

کل

پاسخگو

کل

پاسخگو

کل

پاسخگو

کل
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پاسخگو

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

263

مهدی حاجیان نصرت و همكار

جدول  :2شاخصهای توصیفی در خصوص متغیرهای پژوهش و مولفههای آن()n=294

متغیر

مولفه

3/56

0/40

3/46

0/91

0/21

2/89

4/69

انگیزش درونی

3/47

0/41

3/42

0/19

-0/69

2/64

4/36

انگیزش بیرونی

3/65

0/47

3/46

1/08

0/90

2/86

5/00

مولفه

میانگین

انحراف معیار

میانه

چولگی

کشیدگی

کمینه

بیشینه

3/38

0/48

3/36

0/51

-0/58

2/36

4/73

مبتنی بر سازمان

3/29

0/52

3/20

0/71

0/46

2/20

5/00

مبتنی بر شغل

3/46

0/59

3/50

0/23

-0/36

2/00

5/00

مولفه

میانگین

انحراف معیار

میانه

چولگی

کشیدگی

کمینه

بیشینه

4/12

0/44

4/00

-0/05

0/50

3/00

5/00

بلوغ عاطفی

4/05

0/48

4/00

0/09

0/45

2/75

5/00

بلوغ عقلی

4/11

0/46

4/00

0/02

0/48

3/00

5/00

بلوغ حرفهای

4/21

0/49

4/00

-0/13

-0/04

3/00

5/00

بلوغ اجتماعی

4/11

0/50

4/00

0/17

-0/05

3/00

5/00

مولفه

میانگین

انحراف معیار

میانه

چولگی

کشیدگی

کمینه

بیشینه

3/86

0/41

3/92

0/20

0/04

2/96

4/89

مسئولیت پذیری

3/91

0/56

4/00

-0/06

-0/66

2/67

5/00

قاطعیت

3/90

0/49

3/83

-0/36

0/95

2/33

5/00

رفتار عادالنه

4/08

0/48

4/00

-0/24

0/66

2/50

5/00

امانتداری

3/55

0/52

3/50

0/10

-0/78

2/33

4/67

گذشت

3/91

0/49

3/83

0/57

-0/51

3/17

5/00

مولفه

میانگین

انحراف معیار

میانه

چولگی

کشیدگی

کمینه

بیشینه

3/88

0/54

3/85

0/05

-0/95

2/77

4/97

احساس کار بامعنا

3/96

0/57

4/04

-0/23

-0/97

2/86

4/95

احساس همبستگی

4/14

0/52

4/00

-0/57

1/13

2/00

5/00

همسویی با ارزشها

3/44

0/89

3/75

-0/23

-0/61

1/25

5/00

انگیزش شغلی

متغیر
شناختی
مالکیت روان

متغیر
بلوغ روانی

متغیر
رفتار اخالقی

متغیر
معنویت در محیط کار

توصیف کمی متغیرهای پژوهش به این صورت بود که میانگین

انگیزش شغلی ،مالکیت روانشناختی ،بلوغ روانی ،رفتار اخالقی ،و

امتیاز سوالهای مربوط به هر متغیر به عنوان مقدار این متغیرها محاسبه

معنویت در محیط کار زیاد بودند یعنی بیشترین تجمع در امتیازهای

شد و ترتیب امتیاز بندی میانگین به صورت(-3/4 ،3/4-4/2 ،4/2-5

حد باال بود.

 )1-1/8 ،1/8-2/6 ،2/6بود به این ترتیب(خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط،
کم ،خیلی کم) .طبق جدول  2میانگینهای محاسبه شده متغیرهای
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میانگین

انحراف معیار

میانه

چولگی

کشیدگی

کمینه

بیشینه

اولویتبنــدی عوامل موثر بر...

که باید بین  -7تا  +7باشد تا دادهها نرمال باشند .لذا با توجه به نتایج،

برای نرمال بودن شاخصها در  ،Amosدو شاخص مد نظر

متغیرهای مورد بررسی از توزیع نرمال دور نبودند(شکل .)1

قرار می گیرد که نرمال بودن دادهها را مشخص می کند .شاخص اول
چولگی است که باید بین  -3تا  +3باشد و شاخص دوم کشیدگی است

جدول  :3بار عاملی استاندارد و  CRمربوط به سازه ها

سازه

مؤلفه

بار عاملی استاندارد شده

SE

انگیزش شغلی

انگیزش بیرونی

1/038

Fix

انگیزش درونی

0/639

مبتنی بر شغل

0/354

0/055
Fix

مبتنی بر سازمان

1/406

بلوغ اجتماعی

0/895

0/081
Fix

شناختی
مالکیت روان
بلوغ روانی

رفتار اخالقی

CR

18/320
9/021

p-value

>0/001
>0/001

بلوغ حرفهای

0/937

0/041

25/338

>0/001

بلوغ عقلی

0/841

0/044

19/825

>0/001

بلوغ عاطفی

0/818

گذشت

0/676

0/046
Fix

19/189

>0/001

امانتداری

0/657

0/084

12/371

>0/001

رفتار عادالنه

0/583

0/093

9/223

>0/001
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شکل  :1مقادیر ضرایب استاندارد شدهی حاصل از مدل سازی معادالت ساختاری برای بررسی مدل مفهومی

مهدی حاجیان نصرت و همكار

معنویت در محیط کار

قاطعیت

0/781

0/100

11/711

>0/001

مسئولیت پذیری

0/860

0/119

12/503

>0/001

احساس کار بامعنا

0/991

Fix

همسویی با ارزشها

0/458

0/104

7/005

>0/001

بارهای عاملی استاندارد مربوط به سازه ها و  CRمربوط به

به خود معنی دار و بر اساس بار عاملی استاندارد شده ،به ترتیب

سازه ها بررسی شد .در هر سازه ،بار عاملی استاندارد بزرگتر نشان

بلوغ حرفهای ،بلوغ اجتماعی ،بلوغ عقلی و بلوغ عاطفی از اهمیت

می داد که مؤلف ه مربوطه ،نشانگر بهتری برای آن سازه است .نتایج

نسبی بهعنوان شاخص برایاندازه گیری متغیر«بلوغ روانی» برخوردار

بخش تحلیل عاملی برای سازه«انگیزش شغلی» نشان داد کلیه مؤلفهها

بودند .نتایج بخش تحلیل عاملی برای سازهی«رفتار اخالقی» نشان داد

در سازهی مربوط به خود معنی دار و بر اساس بار عاملی استاندارد

که کلیه مؤلفهها در سازهی مربوط به خود معنی دار و بر اساس بار

شده ،به ترتیب انگیزش بیرونی و انگیزش درونی از اهمیت نسبی

عاملی استاندارد شده ،به ترتیب مسئولیت پذیری ،قاطعیت ،گذشت،

به عنوان شاخص برای اندازه گیری متغیر«انگیزش شغلی» برخوردار

امانتداری و رفتار عادالنه از اهمیت نسبی به عنوان شاخص برای

بودند .نتایج بخش تحلیل عاملی برای سازهی«مالکیت روانشناختی»

اندازه گیری متغیر«رفتار اخالقی» برخوردار بودند .نتایج بخش تحلیل

نشان داد که کلیه مؤلفهها در سازهی مربوط به خود معنی دار و بر

عاملی برای سازهی«معنویت در محیط کار» نشان داد کلیه مؤلفهها در

اساس بار عاملی استاندارد شده ،به ترتیب مالکیت مبتنی بر سازمان

سازهی مربوط به خود معنی دار و بر اساس بار عاملی استاندارد شده،

و مبتنی بر شغل از اهمیت نسبی به عنوان شاخص برای اندازه گیری

به ترتیب احساس کار بامعنا ،احساس همبستگی و همسویی با ارزشها

متغیر«مالکیت روانشناختی» برخوردار بودند .نتایج بخش تحلیل عاملی

از اهمیت نسبی به عنوان شاخص برایاندازه گیری متغیر«معنویت در

برای سازه«بلوغ روانی» نشان داد که کلیه مؤلفهها در سازهی مربوط

محیط کار» برخوردار بودند(جدول .)3

جدول  :4شاخصهای برازش برای مدل

شاخص نیکویی
برازش

شاخص
نیکویی برازش
تعدیل یافته

شاخص
برازندگی
تطبیقی

شاخص
برازندگی
هنجار شده

شاخص
برازندگی
افزایشی

شاخص

درجه
آزادی/کای
دو

جذر میانگین
مجذورات
خطای تقریب

0/85

0/92

0/91

0/90

مقدار محاسبهشده

4/38

0/091

0/91

≤0/90

≤0/90

≤0/90

سطح قابل قبول

≥5

≥0/1

≤0/90

≤0/80

مناسب

نتیجه

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

GFI

AGFI

RMSEA

بر اساس شاخصهای نیکویی برازش ،مدل برازش داده شده
مناسب است(جدول .)4تفسیر شاخصهای برازش:

CFI

NFI

مناسب

IFI

مناسب

مقدار برابر  4/38محاسبه شده است؛ بنابراین مدل از برازش مناسبی
برخوردار است.

 .1شاخص کای اسکوئر هنجار شده(درجه آزادی/کای دو):

 :RMSEA .2این شاخص بر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده

کای اسکوئر را میتوان بهعنوان عمومیترین و پرکاربردترین شاخص

قرار دارد .برخالف شاخصهای دیگر در مدل سازی که تنها دارای

برازش در مدل سازی معادالت ساختاری تلقی کرد .هر چه مقدار آن

برآورد نقطهای هستند ،این شاخص برای فواصل اطمینان مختلف نیز

کوچکتر باشد برازش دادهها به مدل بهتر است .یک معیار رایج برای

قابل محاسبه است .مقدار کمتر از  0/1برای این شاخص نشان از

بررسی مناسب بودن این شاخص این است که حاصل تقسیم مقدار

برازش مناسب مدل دارد .مقدار این شاخص برای مدل پژوهش برابر

کای اسکوئر بر درجه آزادی کمتر از مقدار  5باشد .در مدل ما این

 0/091محاسبه شده که نشان از برازش مناسب مدل دارد.
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احساس همبستگی

0/521

0/057

8/574

>0/001

اولویتبنــدی عوامل موثر بر...

 :GFI ،CFI ،IFI ،NFI .3مقادیر باالتر از  0/9هر یک از

نظری تدوين شده مورد آزمون را با آن مقايسه و بررسی میکنند که آيا

شاخصهای باال نشان دهندهی مناسب بودن برازش مدل است.

به لحاظ آماری قابل قبولتر ،ضعیفتر يا بدون تفاوت با آن است .بر

باتوجه به اینکه در مدل پژوهش تمامی مقادیر به دست آمده برای

اساس این شاخصها مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

به دادهها مناسب است .دو شاخص برازش افزايشی ( )IFIو شاخص

مناسب بودن برازش مدل است .با توجه به اینکه در مدل پژوهش مقدار

برازش تطبيقی ( )CFIاز جمله مهمترین شاخصهای برازش تطبيقی

به دست آمده برای این شاخص بزرگتر از  0/8است؛ در نتیجه مدل

شمرده میشوند؛ شاخصهای برازش تطبيقی ،در راستای تکميل

برازش داده شده به دادهها مناسب است.

شاخصهای برازش مطلق ،با مبنا قرار دادن يک يا چند مدل ،مدل

بررسی فرضیههای اصلی:

جدول  :5ضرایب مسیر و معنیداری آنها در خصوص متغیرهای تحقیق

ی مورد بررسی
رابطه

ضریب مسیر

p-value

وجود تاثیر

نوع تاثیر

انگیزش شغلی← معنویت در محیط کار

-0/090

0/385

ندارد

-

شناختی← معنویت در محیط کار
مالکیت روان

0/110

*>0/001

دارد

مثبت

بلوغ روانی← معنویت در محیط کار

0/172

*>0/001

دارد

مثبت

0/871

*>0/001

دارد

مثبت

رفتار اخالقی ← معنویت در محیط کار
*در سطح  0/05معنیدار()p>0/05

فرضیه  :1انگیزش شغلی کارکنان بر معنویت در محیط کار

روانی و رفتار اخالقی) بر معنویت در محیط کار آورده شده است،

در دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر دارد .با توجه به جدول  5اثر

عامل انگیزش شغلی بی تاثیر و سه عامل مالکیت روان-شناختی،

مستقیم استاندارد شده انگیزش شغلی کارکنان بر معنویت در محیط

بلوغ روانی و رفتار اخالقی تاثیرگذار بود .لذا اولویتبندی عوامل بر

کار( )P<0/05معنی دار نبود و انگیزش شغلی کارکنان بر معنویت در

اساس ضریب استاندارد شدهی آنها مشخص کرد که به ترتیب اولویت،

محیط کار تاثیر نداشت .فرضیه  :2مالکیت روانشناختی بر معنویت در

متغیرهای رفتار اخالقی ،بلوغ روانی و مالکیت روانشناختی بیشترین

محیط کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر دارد .با توجه به جدول

تاثیر را بر معنویت در محیط کار دارد.

 5اثر مستقیم استاندارد شده مالکیت روانشناختی بر معنویت در محیط
کار( )P>0/05مثبت و معنی دار بود و با افزایش در میزان مالکیت
روانشناختی میزان معنویت در محیط کار افزایش می یابد .فرضیه :3
بلوغ روانی بر معنویت در محیط کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاثیر دارد .با توجه به جدول  5اثر مستقیم استاندارد شده بلوغ روانی بر
معنویت در محیط کار( )P>0/05مثبت و معنی دار بود و با افزایش در
میزان بلوغ روانی میزان معنویت در محیط کار افزایش می یابد .فرضیه
 :4رفتار اخالقی بر معنویت در محیط کار در دانشگاه علوم پزشکی
تهران تاثیر دارد .با توجه به جدول  5اثر مستقیم استاندارد شده رفتار
اخالقی بر معنویت در محیط کار( )P>0/05مثبت و معنی دار بود و
با افزایش در میزان رفتار اخالقی میزان معنویت در محیط کار افزایش
می یابد .فرضیه  :5اولویتبندی عوامل موثر بر معنویت در محیط کار
در دانشگاه علوم پزشکی تهران .با توجه به جدول  5که اثر مستقیم
استاندارد شدهی متغیرهای(انگیزش شغلی ،مالکیت روانشناختی ،بلوغ
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بحث
با توجه به یافته ها ،متغیرهای انگیزش شغلی ،مالکیت
روانشناختی ،بلوغ روانی ،رفتار اخالقی ،معنویت در محیط کار دارای
میانگین زیاد بهدست آمد .نتایج یافتهی انگیزش شغلی با یافتهی
سایر محققان همخوانی دارد .در یک مطالعه مشخص شد که میزان
انگیزش شغلی پرستاران شهر دزفول در حد متوسط به باالست(.)24
همچنین در مطالعه ای دیگر با عنوان"بررسي ميزان انگيزش شغلي
حرفهی كاردرماني بر اساس شاخص بالقوهی انگيزش در بين
كاردرمانگران استان فارس" این میزان تایید گردید( .)25نتایج یافتهی
مالکیت روانشناختی با یافتهی دیگری با عنوان"رابطهی بين مالكيت
روانشناختي و رفتار انحرافي در دبيران تربيت بدني" همخوانی دارد.
در این مطالعه ،میانگین مالکیت روانشناختی متوسط به باال بهدست
آمد( .)26نتایج یافتهی بلوغ روانی با یافتهی مطالعه ای با عنوان"بررسی
267

Downloaded from payavard.tums.ac.ir at 17:56 IRDT on Thursday May 13th 2021

این شاخصها بزرگتر از  0/9هستند ،در نتیجه مدل برازش داده شده

 :AGFI .4مقادیر باالتر از  0/8این شاخص نشان دهندهی

مهدی حاجیان نصرت و همكار

که در آن مطالعه میزان بلوغ روانی متوسط به باال محاسبه گردید(.)27

از آن(از نظر ماهیت ،چه مادی و چه غیرمادی) به آن تعلق دارد .به

نتایج یافتهی رفتار اخالقی با یافته های محققان دیگر همخوانی دارد.

طوریکه این حس آگاهی فردی،اندیشهها ،عقاید و باورهای معطوف

در مقاله ای با عنوان"طراحی مدل رفتار اخالقی کارکنان با تأکید بر

به هدف را منعکس میکند( .)34در مطالعه ای ثابت شد که بین رهبری

نقش ارزش هاي اخالقی سازمان" میانگین رفتارهای اخالقی نسبتا باال

معنوی و مالکیت روانشناختی رابطهی دو سویه وجود دارد و وجود

برآورد شد( .)28در بررسی دیگری نیز میانگین رفتار اخالقی متوسط به

رهبری معنوی در سازمان موجب افزایش حس مالکیت روانشناختی

باال به دست آمد( .)29نتایج یافتهی معنویت در محیط کار با یافته ای با

میشود( .)35حس مالکیت کارکنان در محیط کار موجب میشود تا

عنوان رابطهی معنويت در محيط كار ،انگيزهی دروني و اشتياق شغلي

آنها به ارزشها و باورهایی که در سازمان وجود دارد ،اعتقاد پیدا کرده

با عملكرد وظيفه ،همخوانی دارد که این نتیجه حاصل شد که میانگین

و مطابق آنها رفتار کنند .حس تعلق یا مالکیت به سازمان ،آگاهی فرد

معنویت در محیط کار ،متوسط به باال است(.)30

را نسبت به معنویات در محیط کار افزایش داده و در نتیجه موجب می

یافته ها نشان داد که انگیزش شغلی کارکنان بر معنویت در

شود تا معنویت کارکنان در محیط کار بیشتر شود.

محیط کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر ندارد .اما نتایج حاصل

یافته ها نشان داد که بلوغ روانی بر معنویت در محیط کار در

از تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات دیگر همخوانی ندارد(.)30-33

دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر مثبت و معنی دار دارد .نتایج حاصل

در یک بررسی مشخص شد معنويت يک کيفيت رواني است که

از تحقیق با نتایج بررسی های دیگر همخوانی دارد(36و .)15محققی

فراتر از باورهاي مذهبي قرار دارد و در انسان ايجاد انگيزه ميکند و

در تحقیقاتش دریافت که بین بلوغ روانی و معنویت در محیط کار

احساساتي مثل درک هيبت الهي و احترام به خلقت را در شخص به

رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد( .)15همچنین در یک مطالعه،

وجود ميآورد .فرد معنوي در زندگي هدفمند است و معني زندگي را

رابطهی بین بلوغ کارکنان و معنویت در محیط کار تایید شد و این

دريافته حتي در مواردي که فرد به وجود خداوند اعتقاد نداشته باشد،

نتیجه حاصل گردید که معنویت در محیط کار تاثیر مثبت و معنیداری

بعد معنوي انسان را وا ميدارد تا دربارهي خلقت و جهان اليتناهی

بر بلوغ کارکنان دارد( .)36وجود بلوغ در کارکنان موجب میشود تا

انديشه کند( .)31در تحقیقی این نتیجه حاصل شد که بین معنویت

شناخت و درک آنها از مسایل اطرافشان به خوبی و درستی صورت

در محیط کار و انگیزش کارکنان رابطهی مثبت و معنیداری وجود

گرفته و در نتیجه با شناخت کامل تری محیط اطراف و معنویات حاکم

دارد( .)32نتایج تحقیقی دیگر نشان داد که بين معنويت در محيط

بر محیط کارشان را بشناسند و در نتیجه ،رشد و ارتقای بلوغ روانی

کار و انگيزهی دروني ،رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد( .)30در

کارکنان موجب افزایش معنویت در محیط کار میشود.

مطالعه ای این یافته حاصل شد که بین معنویت در محیط کار و انگیزش
شغلی ،رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد( .)33عدم رابطه در این
تحقیق ممکن است به این دلیل باشد که کارکنان بیشتر به انگیزههای
بیرونی توجه داشته و به این علت که معنویت در محیط کار نوعی
انگیزش درونی محسوب میشود ،عدم رابطه تایید شده است و در
نتیجه کارکنان با معنویت در محیط کار برانگیخته نمیشوند .همچنین
می توان از عدم کنترل متغیرهای مداخله گر بر نتایج این یافته که در
کنترل محقق نبود اشاره کرد.

یافته ها نشان داد که رفتار اخالقی بر معنویت در محیط کار در
دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر مثبت و معنی دار دارد .نتایج حاصل
از تحقیق با نتایج حاصل از مطالعات دیگر همخوانی دارد(37-40و.)15
در تحقیقی مشخص شد که رفتار اخالقی و معنویت در محیط کار با
یکدیگر رابطهی مثبت و معنیداری دارند( .)15محققان در تحقیقاتشان
دریافتهاند که تعهد و اخالق بر حس معنویت تاثیر میگذارد( .)37در
مطالعه ای دیگر رابطهی بین رفتار اخالقی و معنویت در محیط کار
مثبت و معنیدار به دست آمد( .)38در یک تحقیق تجربی رابطهی بین

یافته ها نشان داد که مالکیت روانشناختی بر معنویت در

معنویت در محیط کار با رفتار اخالقی تایید شد( .)39در مطالعه ای

محیط کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر مثبت و معنی دار

نیز محققان دریافتند که بین معنویت در محیط کار با رفتار اخالقی

دارد .نتایج حاصل از تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات دیگر

رابطهی معناداری وجود دارد( .)40در صورتی که در محیط کار رفتار

همخوانی دارد(35و .)34در تحقیقی این نتیجه حاصل شد که مالکیت

اخالقی حاکم باشد و هر یک از کارکنان با توجه به اخالقیات فردی
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رابطه بلوغ روانی با خالقیت و ریسک پذیری کارکنان" همخوانی دارد

روانشناختی بر معنویت تاثیر دارد و اینکه هدف مالکیت یا جزیی

اولویتبنــدی عوامل موثر بر...

و ارزشهای سازمانی عمل کنند ،معنویت در محیط کار نیز افزایش

است که یک عامل پیش بینی کنندهی کام ً
ال مهم براي جهت دادن به

خواهد یافت .الزم به ذکر است که قبول نکردن افراد جامعه آماری برای

رفتارها و تمایالت کارکنان در محیط کار است ،به گونه ای که فرد با

تکمیل پرسشنامهها و عدم امکان کنترل میزان صداقت پاسخ گویان به

احساس تملک به سازمان و شغل خود می تواند انتظارات سازمان خود

سؤاالت ،از محدودیت های این تحقیق بود.

را برآورده سازد و رفتارهای سازنده ای از جمله معنویت در محیط

بر مبنای نتایج حاصل از پژوهش حاضر مشخص شد که
میانگین متغیرهای انگیزش شغلی ،مالکیت روانشناختی ،بلوغ روانی،

موسسات آموزشی برای ارتقای معنویت کارکنان خود سرمایه گذاری
بیشتری کند ،به تبع آن اثربخشی و موفقیت سازمانی بیشتری حاصل
می گردد.

رفتار اخالقی و معنویت در محیط کار دارای میانگین زیاد میباشند.

با توجه به نتایج ،پیشنهاد میگردد نهادینه کردن ویژگی هایی از

همچنین مالکیت روانشناختی ،بلوغ روانی و رفتار اخالقی بر معنویت

قبیل قاطعیت ،رفتار عادالنه ،امانتداری ،گذشت و مسئولیت پذیری در

در محیط کار تاثیر دارد .بر اساس اولویت بندی عوامل موثر بر معنویت

قالب رفتارهای اخالقی در محیط کار مورد توجه قرار بگیرد .ارتقای

در محیط کار ،به ترتیب متغیرهای رفتار اخالقی ،بلوغ روانی و مالکیت

بلوغ عاطفی ،بلوغ عقلی ،بلوغ حرفهای و بلوغ اجتماعی کارکنان در

روانشناختی بیشترین تاثیر را بر معنویت در محیط کار دارد .بر اساس

حیطهی بلوغ روانی در برنامه های کاری سازمان قرار بگیرد و سازمان

اولویت یندی عوامل موثر ،می توان گفت اعتقاد قلبی کارکنان به اصول

به گونه ای عمل کند تا کارکنان احساس کنند که مالک سازمان و شغل

و ضوابط اخالقی ،احتمال رفتار اخالقی را در آنها افزایش میدهد.

خود هستند.

کارکنانی که اعتقاد به اصول اخالقی در آنها قوی است ،در مقایسه
با سایر کارکنان از معنویت بیشتری در محیط کار برخوردارند .بعد از

تشکر و قدردانی

رفتار اخالقی ،بلوغ روانی کارکنان حایز اهمیت است .در صورتیکه

این مقاله ،حاصل پایان نامهی کارشناسی ارشد با کد 1007

به اجتماعی شدن ،تمایل به استقالل ،خودمداری ،همانندسازی و

می باشد .بدین وسیله نویسندگان مراتب قدردانی خود را از زحمات

الگوبرداری از دیگران و رشد تفكر انتزاعی کارکنان توجه گردد ،بلوغ

تمامی کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران ابراز

روانی تقویت می گردد .رشد بلوغ روانی کارکنان عامل مهمی در جهت

می نمایند.

تقویت معنویت می باشد .نهایت ًا مالکیت روانشناختی سومین اولویت
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Background and Aim: Workplace spirituality is an active process that strengthens
people and motivates them to do purposeful activities. According to studies,
several factors can promote workplace spirituality. Factors which are studied in
this research include job motivation, psychological ownership, mental maturity,
and moral behavior. The aim of this research is to prioritize the factors affecting
workplace spirituality in Tehran University of Medical Sciences (TUMS) in 2017.
Materials and Methods: This is a correlational descriptive study. The sample
included 1230 staff members, of whom 294 were selected using Morgan table. To
collect data, 5 questionnaires were used. And for data analysis, structural equation
modeling and Amos and SPSS software were applied.
Results: The findings showed that psychological ownership (path coefficient 0.110),
mental maturity (path coefficient 0.172), and moral behavior (path coefficient
0.871) had an effect on workplace spirituality, but job motivation (path coefficient 0.090) had no effect on it. Also, moral behavior, mental maturity, and psychological
ownership had the greatest effect on workplace spirituality, respectively; but job
motivation had no effect on it.
Conclusion: According to the results of this study, putting moral behavior as
the basis, promoting mental maturity, and emphasizing psychological ownership
in order of prioritizing effective factors caused workplace spirituality to increase
among employees.
Keywords: Workplace Spirituality, Job Motivation, Psychological Ownership,
Mental Maturity, Moral Behavior, Tehran University of Medical Sciences
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