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رابطه بین آگاهی معنوی با رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان اداره
کل آموزش و پرورش استان گلستان
مریم کیا

1

 1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و آموزگار ابتدایی

چکیده
این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین آگاهی معنوی با رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و
پرورش استان گلستان انجام شد .روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه
کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان به تعداد  ۲8۷نفر بودند .با استفاده از جدول مورگان  165نفر با روش
تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه آگاهی معنوی عبداهلل زاده و
همکاران( ،)138۷پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی اورگان و کانوسکی( )1996و پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد()1980
بود .نتایج با استفاده از نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین آگاهی معنوی با رفتار شهروند
سازمانی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی در متغیر آگاهی معنوی هر دو مولفه
درک و ارتباط با سرچشمه هستی ،و زندگی معنوی با هسته درونی سهمی از رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را تبیین می
نمایند .به این ترتیب در مدل رگرسیونی ،بعد درک و ارتباط با سرچشمه هستی ،بیشترین سهم را در پیش بینی رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان دارد .همچنین بررسی ها نشان داد که بین آگاهی معنوی با فرهنگ سازمانی کارکنان نیز رابطه
مثبت معناداری وجود دارد .تحلیل رگرسیونی نشان داد که در متغیر آگاهی معنوی مولفه های درک و ارتباط با سرچشمه
هستی و زندگی معنوی با هسته درونی سهمی از فرهنگ سازمانی کارکنان را تبیین می نمایند .به این ترتیب در مدل
رگرسیونی ،بعد درک و ارتباط با سرچشمه هستی بیشترین سهم را در پیش بینی فرهنگ سازمانی کارکنان دارد .بنابراین
آگاهی معنوی می تواند نقش موثری در ارتقا رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان داشته باشد.
واژههای کلیدی :آگاهی معنوی ،رفتار شهروند سازمانی ،فرهنگ سازمانی
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مقدمه
یکی از موضوعات جدید در حوزه رفتار سازمانی ،موضوع آگاهی معنوی و رفتار شهروندی سازمانی است آگاهی معنوی ،آگاهی
است که انسان را قادر می سازد تا به کارها و فعالیت های خود معنا و مفهوم بخشیده و به وسیله آن از معنای عملکرد خود
آگاه شود .آگاهی معنوی به دلیل پیوند آن با معنا و ارزش ،می تواند به انسان توان تغییر وتحول بدهد .از سوی دیگر رفتار
شهروندی سازمانی نیز بیانگر رفتارهای فرانقشی است که در قالب نوع دوستی ،وجدان کاری ،ادب و مالحظه ،جوانمردی
وگذشت و رفتار مدنی نمایان می شود(تقی پور واجارگاه.)1396 ،
به نظر میرسد آگاهی معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته ،به حیطهی شهودی و متعالی
نگاه فرد به زندگی خود وارد میشود .این دیدگاه شامل همهی رویدادها و تجارب فرد میشود که تحت تأثیر یک نگاه کلی قرار
گرفتهاند .فرد میتواند از این هوش برای چارچوبدهی و تفسیر مجدد تجارب خود بهره گیرد .این فرایند قادر است از لحاظ
پدیدارشناختی به رویدادها و تجارب فرد معنی و ارزش شخصی بیشتری بدهد(نازل  .)۲004 ،هوش معنوی ،یعنی استفاده از
رویکردهای حسی چندگانه برای دست یابی به یک دانش درونی ،تا از آن طریق بتوان به حل مشکالت جهانی پرداخت ،که
همین امر باعث می شود تا دانشجویان با استعداد به ایجاد یک هوشیاری(آگاهی) جهانی در کالس درس دست یابند(سیک ،
.)۲008
معنویت به عنوان یک مکانیسم واسطه بین مدیران و کارکنان یک سازمان عمل می کند .در نهایت ،معنویت در محیط کار به
عنوان میانجی در عملکرد است .درک جنبه آگاهی معنوی انسان به عنوان سوابق رفتار شهروندی سازمانی در محل کار انجام
شده است .توجه قابل مالحظه از محققان در زمینه رفتار شهروندی سازمانی در طول  30سال گذشته مورد توجه قرار گرفته
است .رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار داوطلبانه است که باعث بهبود اثربخشی سازمانی است ،و آن را فراتر از وظایف شغلی
رسمی و یا نقش عملکرد کارکنان می دانند(تقی پور واجارگاه.)1396 ،
در نظام بوروکراتیک تمام تالش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است .به همین
جهت مناسبات سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد .اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و
قابل اطمینان در میان مردم به وجود می آید .در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان
پیش روند .بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است .اکنون که اهمیت شهروندان به
عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است ،رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که
محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند(اسالمی و سیار .)1386 ،رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان
مشارکت فرد در محیط کاری تعریف می شود و خارج از محدوده الزامات ویژه نقش آن فرد می باشد و به طور مستقیم و صریح
از طریق نظام پاداش رسمی مورد شناسایی قرار نمی گیرد(خالصی و همکاران.)1391 ،
فرهنگ یک نرم افزار ذهنی است شبیه به برنامه های کامپیوتری که رفتار را کنترل می کند .فرهنگ را نمی شود هدایت کرد.
فرهنگ و سازمان اشاره به آن عناصری از گروه دارد که بیشترین ثبات و کمترین انعطاف پذیری و تغییر را دارد .فرهنگ نتیجه
یک فرآیند پیچیده یادگیری گروهی است که تنها تا حدی تاثیر رفتار رهبر قرار می گیرد(شاین ،۲003 ،به نقل از صادقیان و
همایی.)1396 ،
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فرهنگ سازمانی ،نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سال های اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمان-ها
مطرح بوده است .این اندیشه جمعی متمایز کننده اعضا یک گونه از گونه دیگر است(رمضانی .)1389 ،از نظر آدلر (،)1996
یکی از وجوه قدرت و ممیزه سازمان ،برخورداری از فرهنگ سازمانی مطلوب است .فرهنگ سازمانی هر مجموعه که آیینه تمام
نمای ویژگی ها ،خصلت ها ،قوت ها و ضعف های آن محسوب می شود ،می تواند چهره درون و برون آن را از نظر پایبندی
کارکنان به ارزش ها ،اصول ،باورها ،نگرش ها و سایر اعتقادات مرتبط نشان دهد .از طریق مطالعه فرهنگ سازمانی یک تشکل،
می توان به انسجام ارزشی و تعهد کارکنانش ،پی برد(بهنام مرشدی .)139۲ ،هرسکویتس ( )1984بیان می دارد که هر چه
این انسجام بیشتر نیل به اهداف سازمانی تسهیل می گردد .به عبارت دیگر ،مطالعه فرهنگ سازمانی یک سازمان از این جهت
اهمیت دارد که می توان از این طریق به نقطه ضعف ها و تفاوت ها بین وضعیت موجود و آنچه وضعیت مطلوب از دید کارکنان
آن سازمان است ،دست پیدا کرد .البته ،در این راستا ،ظرافت موضوع از این منظر که مرتبط با اندوخته ذهنی کارکنان است و
از طرف دیگر ،بواسطه تداوم موفقیت آمیز کار یک سازمان به حضور کارکنان با فرهنگ سازمانی قوی که مسلماً انگیزه اصلی
آنها در ابراز تعهد سازمانی ،پایداری در حفظ مسئولیت ها ،رعایت اخالق کاری ،رعایت ایمنی و ...می باشد ،بر کسی پوشیده
نیست(سلمانی نژاد و همکاران.)1391 ،
می توان گفت که آگاهی معنوی عاملی درونی در انجام دادن درست و منطقی کارها و کارآمدی کارکنان است و رفتار شهروند
سازمانی و فرهنگ سازمانی می تواند نمود بیرونی و عملی این آگاهی باشد.

بیان مساله
آگاهی معنوی به عنوان یکی از مفاهیم جدید هوش ،دربردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله هست که باالترین سطوح
رشد را در حیطه های مختلف شناختی ،اخالقی ،هیجانی ،بین فردی و  ...را شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با
پدیده های اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید .این هوش به فرد دید کلی در مورد زندگی ،همه
تجارب و رویدادها می دهد و او را قادر می سازد به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته ،شناخت و معرفت
خویش را عمق بخشد .ایمونز معتقد است آگاهی معنوی سازه های معنویت و هوش را در یک سازه جدید ترکیب می کند.
سازه معنویت با جستجو و تجربه عناصر مقدس ،معنا ،هوشیاری اوج یافته و با تعالی مرتبط است ،درحالی که آگاهی معنوی
مستلزم توانایی هایی است که از چنین موضوعات معنوی برای تطابق وکنش اثربخش و تولید محصوالت و پیامدهای با ارزش
استفاده می کنند (آذرمی و همکاران.)1395 ،
آگاهی معنوی به زندگی درونی ذهن و ارتباط آن با هستی و وجود در جهان مربوط است .هوش معنوی توانایی فهمیدن عمیق
سؤاالت معنوی و بینش درونی و از سطح های چندگانه هوش است .هوش معنوی هوشیاری کامل درونی ،آگاهی عمیق از
جسم ،ماده ،روان و معنویت است .هوش معنوی بیشتر توانایی ذهنی فردی است و به فرد ،روابط بین فردی و روان مربوط
است .نگرش آگاهی از خود ،ارتباط با متعالی ،دیگران ،زمین و موجودات هستی است .مفهوم هوش معنوی دربردارنده نوعی
سازگاری و رفتار حل مسأله است که باالترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی ،اخالقی ،هیجانی ،بین فردی و ...
شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می
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نماید(چیو  .) ۲001 ،مطالعات جدید عصب شناسان نشان می دهد ،که برخی کنش های مغزی با تجربه های معنوی همراه
است ،به گونه ای که معنویت روی برخی از قس متهای مغز اثر می گذارد .یکی از این قسمت های مغز ،بخش لب های
گیجگاهی است که دقیقا پشت ناحیه گیجگاهی قرار دارد و عصبشناسان ،این بخش را "منطقه خدا" می نامند ،زیرا با تحریک
مصنوعی آن موضوع های معنوی ،مانند دیدار با خدا ،گفتگوی دینی ،از خودگذشتگی ،فداکاری ،انسان دوستی و مانند این ها
پدیدار می شود ،بنابراین می توان معتقد به وجود هوش معنوی در انسان بود(زهر و مارشال .)۲001 ،
آگاهی معنوی ،هوشی است که با کمک آن فرد به عمیق ترین معانی ،ارزشها ،اهداف و باالترین انگیزشهای خود دست
مییابد .آگاهی معنوی درواقع هوش اخالقی فرد است که به وی توانایی درونی برای تشخیص درست از خطا را میدهد .به بیان
دیگر با کمک آن خوب بودن ،حقیقت ،زیبایی و دگرخواهی را در زندگی به کار میگیرد(زوهر و مارشال  .)۲000 ،آنچه در
مجموعه هوش های انسانی قابل توجه است این است که هوش معنوی نه فقط تصویر هوش انسانی را کامل می¬کند؛ بلکه
بهره هوشی و هوش هیجانی فرد را نیز مدیریت کرده و به وی کمک می کند تا بهترین استفاده را از بهره هوشی و هوش
هیجانی خود داشته باشد .از این رو به نظر می رسد ،در دنیای کسب و کار ،سازمانی که نیروهای آن از هوش معنوی باال
برخوردارند ،فضای مثبت و سازنده ای دارد¬ و علیرغم بحث هایی که در تبادل افکار و خواسته ها صورت می گیرد ،حس
احترام باالیی بین افراد وجود دارد و هر کس آماده است که در شرایط مورد نیاز ،به کمک دیگران برود .بدیهی است چنین
سازمانی مستقیم به سوی موفقیت پیش می¬رود ،موفقیتی که نتیجه اش تنها به سود سهامداران نیست ،بلکه تک تک افراد
سازمان همانطور که در رسیدن به این موفقیت نقش دارند ،از آن سود خواهند برند(کامکار.)1386،
در مکاتب اولیه مدیریت ،افراد با رفتارهایی ارزیابی می شدند که در شرح شغل و شرایط احراز ،از شاغل انتظار می رفت ولی
امروزه رفتارهایی فراتر از آن ها مد نظر قرار گرفته است .این رفتارها با مفاهیم رفتارهای پیش اجتماعی ،رفتارهای فرانقشی،
عملکرد زمینه ای ،رفتارهای خودجوش و یا رفتار شهروندی سازمانی مدنظر قرار گرفته اند .امروزه این رفتارها جزء جدایی
ناپذیری در مدیریت عملکرد محسوب شده و در جنبه های مختلف سازمانی وارد شده اند(بریف  .)۲010 ،رفتار شهروندی
سازمانی به رضایت شغلی ،و به موجب آن کارکنان راضی بوده ،غیبت کم و گردش مالی زیاد پدید می آید .با توجه اینکه رفتار
شهروندی خوب نشان دهنده نگرش متنوع از یک کارمند نسبت به سازمان مانند :گرفتن در تکالیف اضافی به طور داوطلبانه،
کمک به مردم در محل کار ،نگه داشتن قوانین و مقررات شرکت ،ترویج و حمایت سازمان ،نگه داشتن یک نگرش مثبت و
تحمل ناراحتی در محل کار می شود .رفتار شهروندی سازمانی افزایش بهره وری مدیریتی از طریق برنامه ریزی بهتر
استراتژیک ،استخدام افراد بهتر است ،فرآیندهای کسب و کار بهبود یافته است ،تخصیص مناسب منابع سازمانی و ارتباط بین
فردی خوب در میان کارگروه به وجود می آید(انوار و همکاران ،۲01۷ ،به نقل از تقی پور.)1396 ،
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان و ارگان به دنیای علم ارائه شد .تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار
شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ،اما اغلب
نادیده گرفته می شد .این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا
حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند ،امادر بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند(اصفهانی و جهانیان.)1394 ،
تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت ،بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که
کارکنان در سازمان داشتند ،اما اغلب نادیده گرفته می شد .این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به
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طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند ،اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر
بودند .این اعمال را که در محل کار اتفاق می افتند این گونه تعریف می کنند" :مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری
که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ،اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می
شوند" .با توجه به این تعریف ،از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود که بیش از الزامات نقش خود و فراتر از
وظایف رسمی ،در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند .به عبارت دیگر ،ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی،
اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی
بهبود می یابد(اپل بام و همکاران ۲004 ،؛ به نقل از اسالمی و سیار.)1386 ،
در مورد تعریف رفتار شهروندی سازمانی اورگان ( ) 199۷می گوید؛ رفتار شهروندی سازمانی رفتاری منحصر به فرد ،اختیاری و
فرا وظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان موثراست و به طور مستقیم و غیر مستقیم به وسیله سسیستم
پاداش رسمی سازمان سازماندهی نمی شود .ارگان و کانوسکی( )1996رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتار های اختیاری
که نمی توانند به عنوان بخشی از شرح شغل اجبار شوند تعریف کرد (بیابانی .)1389 ،رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهایی
اند که کارکنان درکمک به دیگران انجام می دهند بدون اینکه الزامی از جانب سرپرستان وجود داشته باشد(دکاس .)۲013 ،
بنا به تعریف کورکماز و آرپاکی ( )۲009رفتار شهروندی به عنوان رفتار های داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی
فرد نیستند ،اما عملکرد مؤثر سازمان را بهبود می بخشند ،تعریف می شود(عباسپور .)1385 ،رفتار شهروندی مشتری در
چارچوب رفتار شهروندی سازمانی است که ریشه در رفتار کارکنان برای اثربخشی سازمانی دارد(چانگ ۲00۷ ،؛ به نقل از
بیابانی.)1389 ،
اورگان ( ) 1883رفتار شهروندی سازمانی را نوعی وضعیت مطلوب می پندارد؛ زیرا چنین رفتاری از یکسو ،منابع موجود در
دسترس سازمان را افزایش داده و ا ز سوی دیگر مکانیزم های کنترل پر هزینه ی رسمی را کاهش می دهد .امروزه شهروندان
به عنوان اعضای تشکیل دهنده ی اجتماعات بشری ،کانون توجه کسانی هستند که می خواهند به نحوی در زندگی انسان ها
نقش داشته باشند(سبحانی نژاد و همکاران .)1389 ،از نظر پادسکوف و همکاران( ،)۲000زمانی که کارکنان احساس کنند،
دریافت ارزشمندی از سازمان دارند طبع ًا سطح رفتار شهروندی سازمانی خود را نیز افزایش خواهند داد .از کارکنان انتظار می
رود ،نه تنها به طور فردی بهره ورتر شوند بلکه الزم است ،بهره وری را از طریق کمک به اطرافیان خود نیز افزایش دهند.
اهمیت کاربردی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ،در این است که کارآیی سازمانی ،نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی را ،ارتقاء
خواهد بخشید(صادقیان و همایی.)1396 ،
رفتار شهروندی سازمانی دارای چهار وجه بنیادی است -1 :رفتاری فراتر از آن چه که سازمان به طور رسمی برای کارکنان
تبیین نموده است -۲ ،رفتاری که به صورت اختیاری و بر اساس اراده ی فردی می باشد -3 ،رفتاری که به طور مستقیم
پاداشی به دنبال نداشته است و  -4رفتاری که در موفقیت عملیات سازمان ،مؤثر و ارزشمند است(کاسترو و همکاران .)۲004 ،
اورگان( )1988رفتار شهروندی ساز مانی را مرکب از پنج بعد می داند که عبارت است از -1 :آداب اجتماعی -۲ ،وجدان کاری،
 -3نوع دوستی -4 ،جوانمردی و  -5نزاکت(سلیمانی و سیری.)1389 ،
مقصود از فرهنگ سازمانی ،سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب
تفکیک دو سازمان از یکدیگر میشود .کریس آرجریس ،فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می خواند و آن را در قالب رفتاری که
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مردم در عمل از خود آشکار می سازند ،راهی که بر آن پایه به طور واقعی می اندیشند و احساس می کنند و شیوه ای که به
طور واقعی با هم رفتار می کنند ،تعریف می کند(صادقیان و همایی.)1396 ،
یکی از وجوه قدرت و ممیزه سازمان ،برخورداری از فرهنگ سازمانی مطلوب است .فرهنگ سازمانی هر مجموعه که آیینه
تمام¬نمای ویژگی¬ها ،خصلت¬ها ،قوت ها و ضعف های آن محسوب می¬شود ،می تواند چهره درون و برون آن را از نظر
پایبندی کارکنان به ارزش¬ها ،اصول ،باورها ،نگرش¬ها و سایر اعتقادات مرتبط نشان دهد .از طریق مطالعه فرهنگ سازمانی
یک تشکل ،می¬توان به انسجام ارزشی و تعهد کارکنانش ،پی برد(آدلر .)1996 ،فرهنگ سازمانی ،شیوه خاص یا فضایی است
که سازمان را از سازمان¬های دیگر متمایز می¬سازد و در واقع به آن سازمان شخصیت ویژه و منحصر به فردی می¬دهد.
بدین ترتیب فرهنگ سازمانی ،هویت اجتماعی هر سازمانی را تعیین می کند .به ساده¬ترین وجه می توان فرهنگ سازمانی را
ترکیبی از باورها ،ارزش¬ها و پیش فرض هایی دانست که در سازمان وجود دارد و همه اعضای سازمان ،کم و بیش بطور
یکسان در معرض آن قرار می¬گیرند و تا حدی نسبت به آن توافق و همراهی وجود دارد(رابینز ،ترجمه پارساییان و اعرابی،
 .)13۷8هافستد ( )1980فرهنگ سازمانی را برنامهریزی جمعی ذهن بیان میکند که افراد یک سازمان را از سازمان های دیگر
متمایز کند .هافستد در مطالعه خود ابعاد فرهنگ را به چهار دسته تقسیم میکند :فاصله قدرت ،اجتناب از عدم اطمینان،
فردگرایی و مردساالری .فاصله قدرت حدی است که افراد ،موسسات و سازمانهای کم قدرت میپذیرند که قدرت بهطور نابرابر
توزیع شود .اجتناب از عدم اطمینان حدی است که افراد احساس میکنند که در موقعیتهای مبهم مورد تهدید قرار میگیرند.
برای اجتناب از چنین موقعیتهایی برای خود باورها و حتی نهادهایی ایجاد میکنند .فردگرایی عبارت است از تمایل افراد به
مراقبت از تنها منافع خود و خانوادهشان .هافستد این تفاوت فرهنگی را روی یک پیوستار اندازهگیری میکند که در یک طرف
طیف فردگرایی و در طرف دیگر جمعگرایی قرار دارد .جمعگرایی عبارت است از تمایل افراد به وابستگی به گروهها یا
اجتماعات و مراقبت از یکدیگر به ازای تعهدی که افراد نسبت به یکدیگر احساس میکنند(معتمدی.)1388 ،
بنابراین این تحقیق به دنبال آن است تا مشخص کند که آیا بین آگاهی معنوی با رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی
کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان رابطه ای وجود دارد؟

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
جامعه آماری
جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان می باشند که تعداد کل  ۲8۷نفر هستند و شامل  34زن
و  ۲53مرد می باشند.
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جدول  :1-1فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت
شاخص آماری

نسبت (درصد)

جامه

جنسیت
زن

34

٪12

مرد

253

٪88

جمع

287

٪100

حجم نمونه و روش نمونه گیری
با استفاده از جدول مورگان  165نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که به تفکیک جنسیت  ۲0نفر زن و  145نفر مرد می
باشند.
جدول  :۲-1فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت
شاخص آماری

نمونه

نسبت (درصد)

جنسیت
زن

20

٪12

مرد

145

٪88

جمع

165

٪100

روش نمونه گیری پژوهش به صورت تصادفی طبقه ای می باشد.
روش اجرا و جمع آوری اطالعات
در این پژوهش ابتدا به منظور بررسی پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش ،هم از منابع کتابخانه ای
و هم میدانی استفاده گردید .از این طریق داده های مورد نیاز از اسناد و مدارک دسته اول ،مقاله ها ،کتب و منابع اینترنتی به
دست آمد .سپس به منظور گردآوری داده ها به روش میدانی ،از نمونه مورد مطالعه ،از پرسشنامه و توزیع آن در بین آزمودنی
ها استفاده شد

ابزارهای تحقیق
پرسشنامه آگاهی معنوی عبداهلل زاده و همکاران()138۷
ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه هوش معنوی عبداهلل زاده و همکاران می باشد.
این پرسشنامه دارای دو عامل است:
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الف) درک و ارتباط با سرچشمه هستی دارای  1۲سوال :شامل سوال های .۲9 ،۲۷ ،۲4 ،16 ،15 ،11 ،9 ،8 ،۷ ،5 ،4 ،1
ب) عامل دوم :زندگی معنوی با هسته درونی دارای  1۷سوال :شامل سوال های ،۲0 ،19 ،18 ،1۷ ،14 ،13 ،1۲ ،10 ،6 ،3 ،۲
.۲8 ،۲6 ،۲5 ،۲3 ، ۲۲ ،۲1
ال مخالفم نمره یک و مخالفم دو و به تا حدودی سه و
امتیازدهی و تفسیر نتایج در این پرسشنامه :در این آزمون به گزینه کام ً
موافقم چهار به کامالً موافقم نمره پنج داده می شود و دامنه نمرات  ۲9تا  145می باشد.
این پرسشنامه به لحاظ روایی استاندارد است .سازندگان آزمون جهت بررسی پایایی آن ،آزمون را بر روی  ۲80نفر از
دانشجویان دانشگاه گرگان و پیام نور بهشهر ،اجرا کردند که در ان تها ،پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ 0/89گزارش شده
است.
پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی اورگان و کانوسکی()1996
این پرسش نامه توسط اورگان و کانوسکی( )1996ساخته شده است و جمعاً دارای  15گویه می باشد که پنج بعد را اندازه
گیری می کند .این ابعاد عبارتند از :نوع دوستی ،وجدان ،جوانمردی ،رفتار مدنی و ادب و مالحظه .در برابر هر گویه گزینه
هایی قرار دارد که فرد باید یکی از آنها را انتخاب نماید(بر اساس طیف لیکرت اجرا می شود) .از آنجایی که این پرسش نامه در
تحقیقات زیادی مورد استفاده قرار گرفته و همگی بر مورد تأیید بودن آن صحه گذاشته اند و میزان روایی و پایایی قابل قبولی
را نیز برای آن گزارش کرده اند در این تحقیق نیز از این ابزار استفاده خواهد شد .به عنوان مثال یعقوبی و همکاران()1388
پایایی این پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ  ،0/93رضایی دیزگاه و همکاران ( ،)1390خالصی و همکاران (0/95 )1391
و رحمتی ( 0/885 )1391تخمین زده اند .الزم به ذکر است که در این پرسش نامه گویه های شماره  9 ،8 ،۷و  1۲منفی بوده
و به صورت عکس نمره گذاری می شوند .جزییات این پرسش نامه در جدول زیر آمده است:

جدول  3-1جزئیات پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد

تعداد گویه ها

شماره های گویه ها

نوع دوستی

 3گویه

 1الی 3

وجدان

 3گویه

 4الی 6

جوانمردی

 4گویه

 ۷الی 10

رفتار مدنی

 3گویه

 11الی 13
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پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد()1980
برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسش نامه  ۲5گویه ای گرت هافستد( )1980استفاده شد .این پرسش نامه چهار مؤلفه-1 :
مرد ساالری /زن ساالری -۲ ،فرد گرایی /جمع گرایی -3 ،اجتناب از عدم اطمینان و  -4فاصله قدرت را می سنجد .در این
ال
پرسش نامه افراد بر اساس یک مقیاس پنج درجه ای ل یکرت به سئواالت پاسخ می دهند که این پنج درجه عبارتند از :کام ً
مناسب ،مناسب ،نسبتاً مناسب ،نا مناسب و کامالً نا مناسب .روش نمره دهی این مقیاس به صورت مقیاس لیکرت است که به
سئواالت مثبت به ترتیب برای گزینه کامالً مناسب نمره پنج ،مناسب نمره چهار ،نسبتاً مناسب نمره سه ،نا مناسب نمره دو و
کامالً نا مناسب نمره یک اختصاص می یابد و برای سواالت منفی به صورت عکس سئواالت مثبت عمل می شود .در این
مقیاس سواالت شماره  1تا  9مربوط به مرد ساالری  /زن ساالری ،سواالت شماره  10تا  14مربوط به فرد گرایی  /جمع گرایی،
سواالت شماره  15تا  19مربوط به اجتناب از عدم اطمینان و سواالت شماره  ۲0تا  ۲5مربوط به فاصله قدرت می باشند .الزم
به ذکر است که این پرسش نامه در پژوهش های بیشماری از جمله رمضانی( ،)1389مرشدی( ،)139۲منصوری سپهر و
همکاران ( )139۲و  ...نیز مورد استفاده قرار گرفته است و همگی بر مورد تأیید بودن آن تأکید داشته اند .الزم به ذکر است که
در این پرسش نامه گویه های  ۲4 ،۲3 ،۲۲و  ۲5سواالت منفی هستند.

تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی(معیارهای تمرکز ،معیارهای پراکندگی و جداول فراوانی همراه با
نمودارهای مربوطه) استفاده شد و سپس در آمار استنباطی ،ابتدا نرمال بودن متغیرها با آزمون اسیمرنوف -کولموگروف مورد
بررسی قرار گرفت و سپس برای بررسی فرضیه های تحقیق با توجه به نتیجه به دست آمده از آزمون پارامتریک
مربوطه(ماتریس همبستگی پیرسون) و تحلیل رگرسیون استفاده گردید .داده ها با نرم افزار  SPSSتحلیل شدند.
ویژگی های جمعیت شناسی
در این بخش یافته¬های توصیفی ویژگی های آزمودنی ها و چگونگی پاسخگویی آنها به پرسشنامه ها ارائه شده است.
جدول  :4-1توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت آزمودنی های پژوهش
جنسیت

تعداد

درصد

زن

۲0

1۲%

مرد

145

88%

جمع

165

100
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همانطورکه در جدول  4-1مشاهده می شود تعداد کل آزمودنی ها  165نفر هستند که از این تعداد 145 ،نفر مرد (88درصد)،
 ۲0نفر زن(1۲درصد) از کل نمونه آماری را تشکیل می¬دهند .توزیع جنسیت آزمودنی ها را در نمودار  1-1می توان مشاهده
کرد.

نمودار  :1-1توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی های پژوهش
جدول  :5-1توزیع فراوانی و درصد مدرک تحصیلی آزمودنی های پژوهش
مدرک تحصیلی

تعداد

درصد

فوق دیپلم

13

%8

لیسانس

91

55%

فوق لیسانس

61

3۷%

کل

165

100

همانطور که در جدول  5-1مشاهده می شود آزمودنی ها دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم( 13نفر و  ،)%8لیسانس ( 91نفر و
 55درصد) و فوق لیسانس ها(  61نفر و 3۷درصد) می باشند .توزیع داده های مربوط به مدرک تحصیلی آزمودنی ها را می
توان روی نمودار  ۲-1نیز مشاهده کرد.

100
80
60
40
20
0
61

13

91

39۷
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جدول :6-1توصیف متغیرهای آگاهی معنوی ،رفتار شهروند سازمانی و فرهنگ سازمانی
متغیر

میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

تعداد

آگاهی معنوی

۷1/۷394

۷1

189/108

13/۷516۷

165

رفتار شهروند سازمانی

44/۷030

43

110/3۲0

10/5033۲

165

فرهنگ سازمانی

113/8303

109

413/0۲0

۲0/3۲۲89

165

جدول  6-1به توصیف متغیرهای آگاهی معنوی ،رفتار شهروند سازمانی و فرهنگ سازمانی در کل آزمودنیها میپردازد .با
توجه به نتایج حاصل ،میانگین کل آزمودنیها در آگاهی معنوی ،رفتار شهروند سازمانی و فرهنگ سازمانی به ترتیب
برابر 44/۷030 ،۷1/۷394و  ،113/8303همچنین انحراف استاندارد به ترتیب برابر  10/5033۲ ،13/۷516۷و  ۲0/3۲۲89و
در آخر واریانس این متغیرها برابر است با  110/3۲0 ،189/108و  413/0۲0میباشد.
جدول :۷-1توصیف مؤلفههای آگاهی معنوی
مؤلفه ها

میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

تعداد

درک و ارتباط با سرچشمه هستی

34/5۲1۲

34

55/80

۷/46993

165

زندگی معنوی با هسته درونی

3۷/۲18۲

3۷

59/318

۷/۷018۲

165

جدول  ۷-1به توصیف مؤلفههای متغیر آگاهی معنوی(درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی با هسته درونی) در
کل آزمودنیها میپردازد .با توجه به نتایج حاصل ،میانگین این مؤلفهها به ترتیب برابر  34/5۲1۲و 3۷/۲18۲؛ واریانس به
ترتیب برابر  55/80و  59/318و همچنین انحراف معیار این مؤلفهها به ترتیب برابر  ۷/46993و  ۷/۷018۲میباشد .نتایج
کامل آن در جدول فوق آمده است.

یافته های استنباطی
آزمون نرمال بودن داده های بدست آمده برای متغیرهای تحقیق
برای آزمون نرمال بودن داده های بدست آمده برای متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است.
نتایج در جداول زیر نشان داده شده است.
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جدول  :8-1آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نرمال بودن دادهها
آگاهی معنوی
KolmogorovSmirnov Z

0/1۷1

سطح معنیداری

0/140

رفتار شهروند سازمانی
0/16۷
0/084

فرهنگ سازمانی
0/1۷1

0/115

در آزمون نرمال بودن دادهها فرض صفر چنین است که توزیع دادهها از توزیع نرمال تبعیت میکند و فرض مقابل بر خالف این
امر داللت دارد .با توجه به جدول ،سطح معنیداری تمامی دادهها بیشتر از  0/05بوده است ،از این رو میتوان گفت که توزیع
داده های بدست آمده از پرسشنامههای تحقیق نرمال است .به همین منظور برای آزمون فرضیهها از آمار پارامتریک میتوان
استفاده نمود.
فرضیه اصلی:
بین آگاهی معنوی با رفتار شهروند سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان رابطه وجود
دارد.
در این بخش به منظور بررسی صحت و سقم فرضیهها و پاسخ به فرضیههای تحقیق از ضریب همبستگی چندگانه استفاده شده
است که نتایج در ارائه میگردد.
جدول  :9-1ضریب همبستگی چندگانه بین آگاهی معنوی با رفتار شهروند سازمانی و فرهنگ سازمانی
متغیرها

1

آگاهی معنوی

1

رفتار شهروند سازمانی **0/463
فرهنگ سازمانی

**0/369

۲

3

1
0/1۲۷

** P<0/01

1
* P<0/05

با توجه به دادهها جدول  9-1بین آگاهی معنوی با رفتار شهروند سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .به طوری که
میزان همبستگی برابر است با  R= 0/463که در سطح  P<0/01معنادار میباشد .همچنین بین آگاهی معنوی با فرهنگ
سازمانی نیز رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد که میزان همبستگی برابر است با  R= 0/369و در سطح  P<0/01معنادار
میباشد .لذا میتوان گفت فرض پژوهشی مبنی بر" بین آگاهی معنوی با رفتار شهروند سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان
اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان رابطه وجود دارد ".تایید گردید.
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فرضیه فرعی اول:
بین درک و ارتباط با سرچشمه هستی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان رابطه
وجود دارد.
برای مشخص شدن میزان پیش بینی از رگرسیون تک متغیره استفاده می شود که نتایج آن در جداول زیر آمده است.
جدول :10خالصه مدل پیش بینی نمرات رفتار شهروند سازمانی کارکنان از روی مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل

0/۲09

0/45۷

خطای استاندارد

شده

برآورد

0/۲04

9/3۷04۷

جدول  10-1خالصه مدل پیشبینی نمرات رفتار شهروند سازمانی بر اساس نمرات مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ضریب تعیین  0/۲09میباشد .بنابراین میتوان گفت  ۲0درصد تغییرات رفتار
شهروند سازمانی ،توسط مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی ،تبیین میشود.

جدول :11-1آزمون تحلیل واریانس بررسی معناداری مدل پیش بینی رفتار شهروند سازمانی براساس نمرات متغیرهای تحقیق
مدل

مجموع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

f

معناداری

مجذورات
رگرسیون

3۷80/116

1

3۷80/116

باقی مانده

1431۲/333

163

8۷/806

کل

1890۲/448

164

43/051

0/000

جدول 11-1آزمون تحلیل واریانس بررسی معناداری مدل رگرسیون پیشبینی رفتار شهروند سازمانی بر اساس نمرات
متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .همانطوری که مشاهده میشود مقدار  Fمحاسبه شده برابر  43/051میباشد که در سطح
 P<0/01معنادار است .پس میتوان نتیجه گرفت که حداقل نمره مولفه مورد بررسی میتواند رفتار شهروند سازمانی را پیش-
بینی کند .در ادامه جهت مشخص شدن میزان پیشبینی این مولفه و سهم آن در پیشبینی رفتار شهروند سازمانی ،جدول
ضریب رگرسیون تک متغیره آمده است.
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جدول :1۲-1ضرایب رگرسیون برای پیشبینی نمرات رفتار شهروند سازمانی بر اساس نمرات مولفههای مورد بررسی
مدل

ضریب

ضریب

استاندارد شده

استاندارد نشده
B
مدل

خطای استاندارد

3/459 ۲۲/516

درک و ارتباط با سرچشمه هستی

0/643

0/098

مقدار

معناداری

t

Beta
-

0/000 6/509

0/45۷

0/000 6/561

همانطوری که در جدول  13-1مالحظه میشود ضریب استاندارد میزان بتا متعلق به مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی
( ) Beta= 0/45۷میباشد.
فرضیه فرعی دوم:
بین زندگی معنوی با هسته درونی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان رابطه وجود
دارد.
برای مشخص شدن میزان پیش بینی از رگرسیون تک متغیره استفاده می شود که نتایج آن در جداول زیر آمده است.

جدول :14-1خالصه مدل پیش بینی نمرات رفتار شهروند سازمانی کارکنان از روی مولفه زندگی معنوی با هسته درونی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل

خطای استاندارد برآورد

شده
0/383

0/149

0/141

9/۷34۲۷

جدول  15-1خالصه مدل پیشبینی نمرات رفتار شهروند سازمانی بر اساس نمره مولفه زندگی معنوی با هسته درونی را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ضریب تعیین  0/149میباشد .بنابراین میتوان گفت 14درصد تغییرات رفتار شهروند
سازمانی ،توسط مولفه زندگی معنوی با هسته درونی ،تبیین میشود.
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جدول :16-1آزمون تحلیل واریانس بررسی معناداری مدل پیش بینی رفتار شهروند سازمانی براساس نمرات متغیرهای تحقیق
مدل

مجموع

میانگین مجذورات

درجه آزادی

f

معناداری

مجذورات
رگرسیون

۲64۷/۲15

1

۲64۷/۲15

باقی مانده

15445/۲34

163

94/۷56

کل

1890۲/448

164

۲۷/93۷

0/000

جدول 1۷-1آزمون تحلیل واریانس بررسی معناداری مدل رگرسیون پیشبینی رفتار شهروند سازمانی براساس نمرات
متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .همانطوری که مشاهده میشود مقدار  Fمحاسبه شده برابر  ۲۷/93۷میباشد که در سطح
 P<0/01معنادار است .پس میتوان نتیجه گرفت که حداقل نمره مولفه مورد بررسی میتواند رفتار شهروند سازمانی را پیش-
بینی کند .در ادامه جهت مشخص شدن میزان پیشبینی این مولفه و سهم آن در پیشبینی رفتار شهروند سازمانی ،جدول
ضریب رگرسیون تک متغیره آمده است.

جدول :18-1ضرایب رگرسیون برای پیشبینی نمرات رفتار شهروند سازمانی بر اساس نمرات مولفه مورد بررسی
مدل

ضریب

ضریب

استاندارد شده

استاندارد نشده
B
مدل
زندگی معنوی با هسته درونی

خطای استاندارد

3/۷51 ۲5/۲88
0/5۲۲

0/099

مقدار

معناداری

t

Beta
-

0/000 6/۷43

0/383

0/000 5/۲86

همانطوری که در جدول  1۲-4مالحظه میشود ضریب استاندارد میزان بتا متعلق به مولفه زندگی معنوی با هسته درونی
( ) Beta= 0/383میباشد.
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فرضیه فرعی سوم:
بین درک و ارتباط با سرچشمه هستی با فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان رابطه وجود
دارد.
برای مشخص شدن میزان پیش بینی از رگرسیون تک متغیره استفاده می شود که نتایج آن در جداول زیر آمده است.
جدول :19-1خالصه مدل پیش بینی نمرات فرهنگ سازمانی کارکنان از روی مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی
ضریب همبستگی

0/381

ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل

0/145

خطای استاندارد

شده

برآورد

0/140

18/84966

جدول  ۲0-1خالصه مدل پیشبینی نمرات فرهنگ سازمانی بر اساس نمره مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ضریب تعیین  0/145میباشد .بنابراین میتوان گفت 14درصد تغییرات فرهنگ
سازمانی ،توسط مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی ،تبیین میشود.

جدول :۲1-1آزمون تحلیل واریانس بررسی معناداری مدل پیش بینی فرهنگ سازمانی براساس نمره مولفه تحقیق
مدل

مجموع

میانگین مجذورات

درجه آزادی

f

معناداری

مجذورات
رگرسیون

9819/۷89

1

9819/۷89

باقی مانده

5۷915/450

163

355/310

کل

6۷۷35/۲48

164

۲۷/63۷

0/000

جدول ۲1-1آزمون تحلیل واریانس بررسی معناداری مدل رگرسیون پیشبینی فرهنگ سازمانی براساس نمرات متغیرهای
تحقیق را نشان میدهد .همانطوری که مشاهده میشود مقدار  Fمحاسبه شده برابر  ۲۷/63۷میباشد که در سطح 0/01
<Pمعنادار است .پس میتوان نتیجه گرفت که حداقل نمره مولفه مورد بررسی میتواند فرهنگ سازمانی را پیشبینی کند .در
ادامه جهت مشخص شدن میزان پیشبینی این مولفه و سهم آن در پیشبینی فرهنگ سازمانی ،جدول ضریب رگرسیون تک
متغیره آمده است.
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جدول :۲۲-1ضرایب رگرسیون برای پیشبینی نمرات فرهنگ سازمانی بر اساس نمره مولفه مورد بررسی
مدل

ضریب

ضریب

استاندارد شده

استاندارد نشده
B
مدل

خطای استاندارد

6/959 ۷8/0۷0

درک و ارتباط با سرچشمه هستی

1/036

0/19۷

مقدار

معناداری

t

Beta
0/000 11/۲19

0/381

5/۲5۷

0/000

همانطوری که در جدول  ۲3-1مالحظه میشود ضریب استاندارد میزان بتا متعلق به مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی
( ) Beta= 0/381میباشد.
فرضیه فرعی چهارم:
بین زندگی معنوی با هسته درونی با فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان رابطه وجود دارد.
برای مشخص شدن میزان پیش بینی از رگرسیون تک متغیره استفاده می شود که نتایج آن در جداول زیر آمده است.
جدول :۲4-1خالصه مدل پیش بینی نمرات فرهنگ سازمانی کارکنان از روی مولفه زندگی معنوی با هسته درونی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل

خطای استاندارد برآورد

شده
0/389

0/151

19/51419

0/150

جدول  ۲4-1خالصه مدل پیشبینی نمرات فرهنگ سازمانی بر اساس نمره مولفه زندگی معنوی با هسته درونی را نشان می-
دهد .همانطور که مشاهده میشود ،ضریب تعیین  0/151میباشد .بنابراین میتوان گفت 15درصد واریانس فرهنگ سازمانی،
توسط مولفه زندگی معنوی با هسته درونی ،تبیین میشود.
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جدول :۲5-1آزمون تحلیل واریانس بررسی معناداری مدل پیش بینی فرهنگ سازمانی براساس نمرات متغیرهای تحقیق
مدل

مجموع

میانگین مجذورات

درجه آزادی

f

معناداری

مجذورات
رگرسیون

5664/۲40

1

5664/۲40

باقی مانده

6۲0۷1/009

163

380/804

کل

6۷۷35/۲48

164

14/8۷4

0/000

جدول ۲5-1آزمون تحلیل واریانس بررسی معناداری مدل رگرسیون پیشبینی فرهنگ سازمانی براساس نمره مولفه تحقیق را
نشان میدهد .همانطوری که مشاهده میشود مقدار  Fمحاسبه شده برابر  14/8۷4میباشد که در سطح  P<0/01معنادار است.
پس میتوان نتیجه گرفت که حداقل نمره مولفه مورد بررسی میتواند فرهنگ سازمانی را پیشبینی کند .در ادامه جهت
مشخص شدن میزان پیشبینی این مولفه و سهم آن در پیشبینی فرهنگ سازمانی ،جدول ضریب رگرسیون تک متغیره آمده
است.

جدول :۲6-1ضرایب رگرسیون برای پیشبینی نمرات فرهنگ سازمانی بر اساس نمرات مولفه مورد بررسی
مدل

ضریب

ضریب

استاندارد شده

استاندارد نشده
B
مدل
زندگی معنوی با هسته درونی

خطای استاندارد

۷/519 85/431
0/۷63

0/198

مقدار

معناداری

t

Beta
0/۲89

0/000 11/36۲
3/85۷

0/000

همانطوری که در جدول  ۲6-1مالحظه میشود ضریب استاندارد میزان بتا متعلق به مولفه زندگی معنوی با هسته درونی
( ) Beta=0 /۲89میباشد.
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بحث و نتیجه گیری
بررسی و تحلیل فرضیه اصلی بیانگر آن است که بین آگاهی معنوی با رفتار شهروند سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان رابطه
مثبت معناداری وجود دارد .به بیان دیگر بین ابعاد درک و ارتباط با سرچشمه هستی ،و زندگی معنوی با هسته درونی با رفتار
شهروند سازمانی و فرهنگ سازمانی ،رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
یافته های این پژوهش با تحقیقات تقی پور واجارگاه( ،)1396جهانیان و جهانگیر اصفهانی( ،)1394موسوی و همکاران(،)1390
دوستدار( ،)1389کاردونا و الگومارسیو ( ) ۲006همسو می باشد.
در تبیین این فرضیه می توان گفت که مهارت آگاهی معنوی می تواند موجب ارتقا شاخص های رفتار شهروندی سازمانی شود.
بنابراین وقتی فرد مجهز به ابعاد آگاهی معنوی شود قادر است تا به کارها و فعالیت های خود معنا و مفهوم بخشیده و به وسیله
آن از معنای عملکرد خود آگاه شود .این پیوند با معنا و ارزش مدار ،می تواند به وی توان تغییر و تحول بدهد .ازسوی دیگر
رفتار شهروندی سازمانی نیز بیانگر رفتارهای فرانقشی است که در قالب نوع دوستی ،وجدان کاری ،ادب و مالحظه ،جوانمردی
وگذشت و رفتار مدنی نمایان می شود ،واضح است که تمامی ویژگی های ذکر شده در رفتار شهروندی سازمانی ،پیوند عمیقی
با وجود معنا و ارزش های متعالی در زندگی دارند و به طور مستقیم می توانند از دل آگاهی معنوی بجوشند.
ال ناپایدار حاکم بر سازمان¬ها و لزوم اثربخشی سازمان¬ها ،به ویژه سازمانهایی که با نحوی با مسائل آموزشی در
شرایط کام ً
تعاملاند ،نیاز به نسل ارزشمندی از کارکنان را بیش از پیش آشکار کرده است و یکی از بسترهای مناسب برای ایجاد جوی
پایدار و کارآمد در سازمان ها تقویت معنویت و ارزشهای معنوی است .رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دارای
تجربیات معنوی باال قوی تر است و به همین دلیل احساس درونی بهتری از تجربیات کاری شان دارند .بنابراین آنان همواره
رفتار شهروندی سازمانی را با ایجاد محیط کار اخالقی معنی دار پرورش می دهند .یکی از راهکارهای موثر برای پرورش و
توسعه رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان استقرار محیط کاری سرشار از معنویت می باشد.
از سوی دیگر توجه به شاخص های آگاهی معنوی می تواند تاثیر باالیی بر تقویت فرهنگ سازمانی داشته باشد .از آنجا که
ارتقاء فرهنگ سازمانی در سازمان ها مقوله ای بسیار مهم و در عین حال حصول به آن مستلزم برنامه ریزی و مدیریت مناسب
می باشد و ثابت شده است که ارتقاء فرهنگ سازمانی رابطه تنگاتنگی با کیفیت خدمات و رفتارهای کارکنان دارد ،بنابراین
رشد معنویت در فضای سازمانی همبستگی گروهی و تعیین اهداف مشترک را به عنوان ابعاد فرهنگ سازمانی ،ارتقا می دهد و
همین امر موجب باال رفتن تالش جمعی برای رسیدن به اهداف سازمانی می شود.
بررسی و تحلیل فرضیه فرعی اول بیانگر آن است که  ۲0درصد تغییرات رفتار شهروند سازمانی ،توسط مولفه درک و ارتباط با
سرچشمه هستی ،تبیین می شود .تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی سهمی از
رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می نماید و از طرفی با توجه به جدول ضریب رگرسیونی ،بعد درک و ارتباط با سرچشمه
هستی با ضریب بتای  0/45۷بیشترین سهم را در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد.
یافته های این پژوهش با تحقیقات تقی پور واجارگاه( ،)1396جهانیان و جهانگیر اصفهانی( ،)1394آفتاب انور و غنی()۲015
همسو است.
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در تبیین این فرضیه می توان گفت که ارتباط با سرچشمه هستی در کارکنان باعث می شود تا در بدترین شرایط و حتی در
حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه دهند ،که این نشان دهنده وظیفه شناسی باالی آنان است .این نوع دوستی ،اعتماد را
در بین کارکنان افزایش می دهد .نوع دوستی هم به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل صمیمیت ،همدلی و دلسوزی منجر
می شود که خواه به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به کارکنانی که دارای مشکالت کاری هستند کمک می کند .در چنین
شرایطی کارکنان بیشتر اوقات خود را در کوشش ها و فعالیت های سازمانی صرف می کنند و با نشان دادن تحمل و گذشت در
شرایط غیر ایده آل سازمان بدون شکایت و غرغر کردن به انجام امور محوله می پردازند و این رویکردها نشان دهنده رفتار
شهروندی سازمانی باال در سازمان می باشند.
بررسی و تحلیل فرضیه فرعی دوم بیانگر آن است که  14درصد تغییرات رفتار شهروند سازمانی ،توسط مولفه زندگی معنوی با
هسته درونی ،تبیین می¬شود و از طرفی با توجه به جدول ضریب رگرسیونی ،بعد زندگی معنوی با هسته درونی با ضریب
بتای  0/383سهمی را در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ایفا می کند.
یافته های این پژوهش با تحقیقات تقی پور واجارگاه( ،)1396جهانیان و جهانگیر اصفهانی( ،)1394آفتاب انور و غنی(،)۲015
پیتر( )۲003و هارمر( )۲00۲همسو است.
در تبیین این فرضیه می توان گفت که توجه به مولفه زندگی معنوی با هسته درونی نتایج و تفاوت های معنی دار قابل توجهی
را در سازمان ها ایجاد می کند .چرا که بسیاری از حوزه ها شامل شناخت خود ،روح ،ارتباطات بین فردی ،روحانیت و معنویت
می تواند نیروی پیش رانی برای رفتارهای حمایت گر و موثر سازمانی شود .تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به
مزایای و منابعی از قبیل افزایش خالقیت ،افزایش صداقت و اعتماد و حس تکامل شخصی ،تعهد سازمانی ،بهبود نگرش های
شغلی کارکنان ،افزایش رضایت شغلی ،مشارکت شغلی و نیز کاهش نیات ترک محیط کار ،افزایش اخالق و وجدان کاری
بیشتر ،انگیزش بیشتر ،عملکرد و بهره وری باالتر شود .بنابراین عمیق تر شدن تجربیات معنوی کارکنان می تواند نقش واسطه
ای قدرتمندی در تغییر مثبت رفتارهای شهروندی سازمانی داشته باشد.
بررسی و تحلیل فرضیه فرعی سوم بیانگر آن است که  14/5درصد تغییرات فرهنگ سازمانی ،توسط مولفه درک و ارتباط با
سرچشمه هستی ،تبیین می¬شود .تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی سهمی از
رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می نماید و از طرفی با توجه به جدول ضریب رگرسیونی ،بعد درک و ارتباط با سرچشمه
هستی با ضریب بتای  0/381بیشترین سهم را در پیش بینی فرهنگ سازمانی کارکنان دارد.
یافته های این پژوهش با تحقیقات علیزاده و میرزاد( ،)1396ولی پورسلمانوند و ممبنی( ،)1394بشیر بنائم( ،)1391همسو
است.
در تبیین این فرضیه می توان گفت که معنویت از طریق درک و ارتباط با سرچشمه هستی با ایجاد حس برقراری ارتباط و
روابط اجتماعی مناسب با همکاران و هدفمندی در کار باعث تقویت فرهنگ سازمانی می شود .از سوی دیگر کارکنان با آگاهی
معنوی باال در مواقع بحران قادر به کنترل وضعیت به صورت بهتری هستند و این انسجام در سازمان منجر به فرهنگی حمایتگر
و کارآیی آن می شود .در سال های اخیر ،بیشتر سازمان ها در پی یافتن راه هایی برای جذب مشارکت کارکنان در پیشبرد
اهداف خود بوده اند .از آنجا که آگاهی معنوی با رشد ارزشهای اصیل انسانی در کارکنان به رفتارهای داوطلبانه و خودجوش
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می انجامد ،بنابراین وحدت در سازمان را افزایش می دهد و نوعی اعتماد و اطمینان را پدید می آورد و از طرفی نزدیکی
بیشتری را میان کارکنان و مدیران به وجود می آورد و سلسله مراتب کاذب سازمانی را از میان می برد و مناسبات سطحی و
غیرقابل اطمینان بین کارکنان کاهش می یابد و به تبع آن فرهنگ سازمانی را غنی تر می کند .در چنین محیطی به سازمان و
اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند.
بررسی و تحلیل فرضیه فرعی چهارم بیانگر آن است که  15درصد تغییرات فرهنگ سازمانی ،توسط مولفه زندگی معنوی با
هسته درونی ،تبیین می¬شود و از طرفی با توجه به جدول ضریب رگرسیونی ،بعد زندگی معنوی با هسته درونی با ضریب
بتای  0/۲89سهمی را در پیش بینی فرهنگ سازمانی کارکنان ایفا می کند.
یافته های این پژوهش با تحقیقات علیزاده و میرزاد( ،)1396ولی پورسلمانوند و ممبنی( ،)1394بشیر بنائم( ،)1391و
هارمر( )۲00۲همسو است.
در تبیین این فرضیه می توان گفت که تقویت این مولفه در میان کارکنان با گسترش هسته معنوی در زندگی و معنا بخشی به
پدیده ها ،و انسجام در ارزش ها و باورها ،الگوی خاص فرهنگی را به وجود می آورد و این الگو شیوه فهم و معنی بخشیدن به
رویدادها را را در سازمان افزایش می دهد و فرهنگی منحصر به فرد را در سازمان به وجود می آورد و این فرهنگ به اهرمی
قدرتمند در هدایت و تقویت همگرایی در سازمان تبدیل می شود و آسیب پذیری فرهنگ سازمانی را کاهش می دهد.
با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه های این پژوهش می توان چنین استدالل کرد که گرایش به معنویت در هر سازمان
یک محیط همراه و همگرا در جهت رسیدن به اهداف سازمان را ایجاد می نماید و با گسترش رفتارهایی که بار اخالقی و تعالی
بخش دارند ،تعالی سرمایه انسانی و به پشتیانی آن تعالی سازمان را رقم می زند .طبق یافته های این پژوهش ،آگاهی معنوی
سازه ای معنی دار در توضیح و تبیین رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی است و می تواند عاملی مهم در بهبود مولفه
های سازمانی تلقی شود .آگاهی معنوی با بهبود رفتار شهروند سازمانی و فرهنگ سازمانی ،جوی باز ،برای فعالیت همگان فراهم
می کند ،در آن کارکنان از اختفاء اطالعات از یکدیگر و از مراجعه کنندگان پرهیز می کنند و اصول ،عقاید و زبان مشترک بین
کارکنان ایجاد می نماید و این جریان دائمی ثمربخش را تداوم می بخشد.
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