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Abstract
This study examined the relationship between
workplace spirituality and work engagement with
the mediating role of organizational loyalty. The
research design was a relational type of structural
equation modeling. Statistical population was the
elementary school teachers of Khash city that 153
teachers were studied by stratified random
sampling method. To collect information, three
questionnaires were used: Workplace Spirituality
(Milliman et al., 2003), Work Engagement
(Salanova & Schaufeli, 2004) and Organizational
Loyalty (Mosadeghzadeh, 2012). For data analysis
the structural equation modeling were used by
SPSS and Lisrel software. Based on results the
direct effect of workplace spirituality on work
engagement, direct effect of workplace spirituality
on organizational loyalty and direct effect of
organizational loyalty on work engagement were
significant (P<0/05). The indirect effect of
workplace spirituality on work engagement was
also significant with the mediator role of
organizational loyalty (P<0/05).
Keywords: workplace spirituality, work engagement,
organizational loyalty, organizational ethical,
Elementary School Teachers.
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مقدمه
امروزه وفاداری کارکنان به سازمان ،موضیوعی بااهمییت در

انجام کار مطلوب در سازمان و تماییل شیدید بیرای مانیدن

مباحث سازمانی است .وفاداری سازمانی که به منزلة احساس

بهعنوان یکی از اعضای سازمان دارند (فیشر ،)2006 ،6تمیام

سیازمان

توان خود را برای نیل به اهداف سیازمان ،مسیئولیتپیذیری،

تعریف شده ،بر احساس وابستگی ،اشتیاق شدید به عضویت

انجام مشتاقانه کار ،تالش مضاعف ،همیاهنگی بیا تغیییرا،،

1

تعلق و تمایل به حفظ عضیویت و ارتبیا بیا یی
در ی

گروه ،آمادگی برای تشیری مسیاعی ،حی

همسیویی داوطلبانیه بیا یی

اعتمیاد،

ارزشهای سازمان اعتقاد قوی دارند ،تالشهای اضافی برای

برقراری ارتباطا ،مؤرر به کار میبرند (برومند.)1390 ،
7

گیروه و تماییل بیه پییروی از

معنویت در کار یکی از عوامیل تمریرگیذار بیر وفیاداری

رهنمودهای سازمانی داللت دارد (پیورعز ،،احسیانیمقیدم،

سییازمانی اسییت (رسییتگار ،سیییف و عسییکرینیی ،1395 ،

یزدانی و کوکب .)1392 ،وفاداری سازمانی شیامل حماییت،

کینجرسی واسکریپنی  ،2006 ،8ریگو و کانها .)2008 ،9توجه

طرفداری صادقانه و دفاع از اهداف سازمان است .حمایت و

رو به رشد به معنویت در کار از اواخیر قیرن بیسیتم میدنظر

دفاع در مقابل تهدیدا ،بیرونیی و حفیظ تعهید در شیرای

محققان و اندیشمندان مدیریت و سازمان قیرار گرفتیه اسیت

مطلوب میتواند بهعنوان وفیاداری سیازمانی نگریسیته شیود

(زیدمن 10و همکاران .)2011 ،درواقع با ظهیور بحیرانهیای

(مایلافشار ،رجیبزاده قطیری ،معمیارپور و کنیدی.)1391 ،

از

اخالقی و هویتی در سراسر جهان تمکید بر معنویت بیی

وفاداری کارکنان نسیبت بیه اهیداف ،ارزشهیا و مممورییت

پی

سازمان در موفقیت سازمانهیا تیمریر اساسیی دارد (حرییری،

معنویییییییت بییییییی

اباذری و اسماعیلی )1393 ،بهطوریکه بهیرهوری و عملکیرد

(احدیشعار ،ایرانی ،گیلوردی و جعفیری)1393 ،؛ بنیابراین

سازمانی را باال میبرد ،تضمینی بر کیفیت تولیدا ،و خدما،

پارادایم جدید تحقیقا ،سازمان و مدیریت ،به سمت بررسی

است ،زمینهساز نوآوری در محی کیار خواهید بیود (بیراون،

و تبیین ابعاد و شاخصههای معنویت سازمانی و عوامل میؤرر

م کیادری و تیلیور )2011 ،2و سیبب انطبیاق کارکنیان بیا

آشکار شده است و به نظر میرسد نیاز بشر امروزی بیه
از زمییییییان گذشییییییته اسییییییت

بییر آن و ی یا مت یمرر از آن ،حرک یت نمییوده اسییت (کاراکییاس،
11

ارزشها ،نگرشها و عقاید سازمان و تمایل آنیان بیه انجیام

 .)2010از دییدگاه میلییمن ،سیییزاپلوسییکی و فرگوسیین

تالش اضافی بیرای دسیتیابی بیه اهیداف سیازمان مییشیود

( )2003معنویت در کار دارای سه بعد کار معنادار ،احسیاس

(محمدقاسم و حامدسلیمان .)2009 ،3سازمانها باید به دنبال

همبستگی و همسیویی ارزشهیا اسیت .معنوییت در کیار را

کارکنان وفادار باشند چرا که آنها با بیشترین عالقهمنیدی بیه

توصیفکننید تجربیة کارکنیانی مییداننید کیه در کارشیان

انجام وظیفه پرداخته و معموالً صرفنظر از الزاما ،رسیمی

پرحرار ،و باانرژی هستند ،کارشان آنان را ارضیا مییکنید،

شغلشان ،بیه تغیییرا ،موفقییتآمییز بیرای سیازمان کمی

معنا و هدف را در کارشان درک میکنند و احساس میکننید

مینمایند (مهدیون ،قهرمانی و رضاییشریف ،)2010 ،4تعهد

با همکارانشان ارتباطی ارربخ

بیشتری در رابطه با توسعه مستمر کیفییت خیدما ،سیازمان

و مرزبان .)1394 ،معنویت در کیار موجیب ارتقیای تجربیه

دارند (رازی ،اکبیری ،شیکیبا

دارند (گلپرور و نادی ،)1390 ،نسبت بیه اهیداف سیازمان

تعالی و احساس ارتبا میؤرر و رضیایتبخی

احساس مسئولیت میکنند و در راستای این اهیداف فعالییت

(نی پور ،منظری توکلی و حسینینژاد ،)1390 ،افزای

بیا دیگیران
تعهد

کرده و تصمیما ،مدیران را به اجرا میگذارند ،سریعتر و بیا

سازمانی ،ح

خشنودی بیشتر تغییرا ،در سازمان را میپذیرند و خود را با

رضایت شغلی ،مشارکت شغلی ،اخیالق و وجیدان کیاری و

آنها وفق میدهند (پاندی و خاره ،)2012 ،5به ممموریتهیا و
2. Brown, Mchardy & Taylor
4. Mahdiuon, Ghahramani & RezaeiSharif
6. Gross
8. Kinjerski & Skrypnek
10. Zaidman
12. Karakas

کیاه

تکامل شخصی ،خالقیت ،صیداقت و اعتمیاد،
12

تماییل بیه تیرک محی کار مییشیود (کاراکیاس ،
1. loyalty
3. Mohammad Qasem & Hamed Suleiman
5. Pandey & Khare
7. Workplace Spirituality
9. Rego & Cunha
11. Milliman, Czaplewski & Ferguson
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 ،)2010رضایت شغلی (مال

و بشار )2011 ،1،و وفیاداری

سازمانی باالتری دارند و درنتیجه تمایل کمتری به ترک شغل
دارند (رستگار و همکاران ،1395 ،گارگ.)2018 ،2
از پیامدهای معنویت در کار میتوان به دلبستگی شیغلی

همکاران )2009 ،2012 ،و درنتیجه تمایل کمتری به غیبت و
13

ترک سازمان دارند (چن و چیو .)2009 ،
با توجه به مطالب قبلی یکی از معضیال ،سیازمانهیا در

3

عصر کنونی ،رفتارهای مخرب و ضد انسانی است .سازمانها

اشاره کرد (فرهمندی ،شیم  ،نیشیابوری و عباسییطالییی،

ساالنه هزینههای زیادی به دلیل رفتارهای مخیرب در محیی

 ،1396سینگ و چوپرا ،2016 ،4سیاک  .)2011 ،5دلبسیتگی

کییار متحمییل میییشییوند .در بیشییتر سییازمانهییا بییر اسییاس

شغلی حالت ذهنی مثبت و مرتب با شغل است که بیا تیوان،

بررسیهای انجامشده ،رفتارهای مخرب در مسائل اعتقادی و

وقف خیود بیه کیار و جیذب کیار شیدن تعرییف مییشیود

اخالقی ریشه دارد .یکی از علل رفتارهای مخرب در سازمان

و ونرهینن .)2008 ،6درگیری شغلی مشتمل

نبود معنویت است (نصراصیفهانی ،امییری ،فرخیی و سییفی،

(شوفلی ،تاری

بر سه جنبة شناختی ،عاطفی و رفتاری است .جنبیة شیناختی

 .)1396آموزشوپرورش ازجملیه سیازمانهیایی اسیت کیه

درگیری شغلی مربو به باورهای کارکنیان دربیاره سیازمان،

موفقیت آن در گروی بهرهمندی از معلمیان وفیادار ،درگییر،

رهبران و شرای کار اسیت .جنبیة عیاطفی درگییری شیغلی

ماندگار ،متعهد و با معنویت باال است .معلمیان میؤررترین و

مربو به چگونگی احساس کارکنیان و نحیو نگیرش آنهیا

مهمترین نیروهای آموزشوپرورش هسیتند کیه برنامیههیا و

نسبت به سازمان ،رهبران و شرای کیار اسیت .نهایتیاً جنبیة

اقداما ،حمایتی برای حفظ و ارتقیای معنوییت ،وفیاداری و

رفتاری درگیری شغلی کارکنان ،عاملی است که برای سازمان

دلبستگی شغلی آنها اجرا میشود .برای اینکه نیروی انسیانی

ایجاد ارزشافزوده نموده و دربرگیرند تالشهای آگاهانیه و

در سازمان تبدیل به سرمایهای ماندگار ،ارزشمند و با بیشیینة

سطح درگییری شیغلی خیود

ارزشآفرینی برای سازمان شیود ،بایید شیرایطی بیرای آنیان

است که به انجام وظایف با صرف وقت و عالقة بیشتر منجر

و بدون دغدغة خیاطر

داوطلبانه کارکنان برای افزای
میشود (فیلیپ

و روپیر .)2009 ،7کارکنیانی کیه دلبسیتگی

فراهم کرد تا بتوانند با امنیت ،آرام

نق های خود را در سازمان ایفا کنند و در راسیتای اهیداف

شغلی دارند با کار خود شناخته و برانگیخته مییشیوند ،آنهیا

سازمان حداکثر تالش و تواناییهای خود را به کار گیرنید و

دوست دارند سختتر و سودبخ تر از دیگران کار کننید و

اصیطالحاً درگییر کیار شیوند (خنیفیر ،امییری ،جنیدقی،

احتمال دستیابی آنها به اهداف سازمانی بیشتر است (کردی و

احمدیآزرم و حسینیفرد .)1389 ،کارکنان درگییر در کیار،

ناستیزاییی ،)1395 ،در کیار توانمنیدی بیشیتری دارنید ،بیا

کارکنانی شاداب ،پرانرژی و بهرهورند که به تالش و کوش

فعالیتهای کاری خود ارتبا بهتری برقیرار مییکننید و بیه

فراوان در راستای اهداف کیاری و سیازمانی تماییل زییادی

تقاضاهای شغلی خود پاسخ بهتری میدهند ،آنهیا امییدواری

دارند (اگراوال 14و همکاران .)2012 ،با توجه به اهمیت زییاد

بیشتری به کار خود دارند ،به خسیتگی روحیی ییا فیزیکیی

دلبستگی شغلی در سازمان های امروزی اگر آموزشوپرورش

کمتری دچار میشوند (حسن و احمد ،)2011 ،8از سیالمت

بتواند عوامل مؤرر بر دلبستگی شغلی را مورد شناسیایی قیرار

جسمی و روانی بهرهمند خواهند بود (صیمد ،)2006 ،9تعهید

دهد و بداند که آیا معنویت در کار و وفیاداری سیازمانی بیر

سازمانی باالتری دارند (عبدور و التارونه ،2014 ،10کیم ،کیم،

درگیری شغلی معلمان مؤرر است یا نه میتواند با بکار بیردن

وو ،پارک ،جو ،پیارک و لییم ،)2017 ،11فرسیودگی شیغلی،

راهکارهایی معنویت در کار و وفاداری سازمانی معلمان خود

استیرس شغلی و فشیار عصبی کمتیری دارنید (المبر 12،و

را باال برده و دلبستگی و درگیری شغلی آنان را تقویت کند و

2. Garg
4. Singh & Chopra
6. Schaufeli, Taris & Van Rhenen
8. Hassan & Ahmed
10. Albdour & Altarawneh
12. Lambert & Paoline
14. Agarwal

1. Malik & Basharat
3. Work Engagement
5. Saks
7. Phillips & Roper
9. Samad
11. Kim, Kim,Woo, Park, Jo, Park & Lim
13. Chen & Chiu
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درنتیجة آن ،معلمانی داشیته باشید کیه بیه بهتیرین نحیو بیه

برحسب سنوا ،خدمت  37نفر ( )%24/18بین  1تا  10سال،

وظایف خود و حتی فراتر از آن بدون نظار ،بیرونیی عمیل

 49نفییر ( )%32/06بییین  11تییا  20سییال 67 ،نفییر ()%43/79

می کنند و به موفقیت مدرسه و سازمان آموزشوپیرورش بیر
اساس رویکردهای مختلف و متنوع کم میکنند؛ و با توجه

باالی  20سال ،برحسب شیو استخدامی  134نفیر ()%87/58
بهصور ،رسمی و  19نفر ( )%12/42بهصور ،قیراردادی و

به مهم بودن سه مقولة معنویت در کار ،وفیاداری سیازمانی و

پیمانی استخدام شده بودند.

دلبستگی شغلی در مدیریت رفتار سازمانی و کمبیود تحقییق
درزمینة این سه متغیر در محی های آموزشی ازجمله مدارس،

ابزار سنجش
برای جمعآوری اطالعا ،از سه پرسشنامه معنوییت در کیار،

میانجی وفیاداری سیازمانی

پرسشنامه وفیاداری سیازمانی و پرسشینامه دلبسیتگی شیغلی
استفاده شد:

این پژوه

با هدف اصلی بررسی رابطه بین معنویت در کار

و دلبستگی شغلی معلمان با نق
انجام شد .فرضیا ،پژوه

عبار ،بودند از:

1

فرضیة اول :بین معنویت در کار و دلبستگی شغلی رابطیة

پرسشنامة معنویت در كار  :این پرسشنامه توس میلیمن

مثبت و معنیدار وجود دارد.
فرضیة دوم :بیین معنوییت در کیار و وفیاداری سیازمانی

و همکاران در سیال  2003طراحیی شیده اسیت .پرسشینامه

رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد.
فرضیة سوم :بین وفیاداری سیازمانی و دلبسیتگی شیغلی
رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد.

دارای  20گویه و سه مؤلفة معناداری کار ( 6گویه) ،احسیاس
همبستگی ( 7گوییه) و همسیویی بیا ارزشهیای سیازمان (7
گویه) است .نمونهای از گویه های پرسشینامه بیه ایین شیر
است :برای من کاری که مستلزم همکیاری بیا دیگیران باشید

فرضیة چهارم :بین معنویت در کار و دلبستگی شیغلی بیا

ارزشمند است ،مفهوم و اهمیت کیارم بیرایم روشین و قابیل

میانجی گری وفاداری سازمانی رابطة مثبت و معنی دار وجیود

قبول است ،ارزش هیایی کیه در سیازمانم میورد تمکیید قیرار
میگیرند برای من هم ارزشمند هستند .پاسیخهیا بیر اسیاس

دارد.

طیف  5گزینهای لیکر ،از خیلیی کیم= 1تیا خیلیی زییاد=5
روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :مطالعة حاضر از نظر

ترتیب  20و  100است .هرچه نمره به  100نزدی تیر باشید

هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی همبستگی مبتنی بیر
مدل معادال ،ساختاری است .جامعة آماری آن همة معلمیان

نشانه معنویت کیاری بیشیتر اسیت .در مطالعیه ناسیتیزاییی،
سییلیمی و نجفییی ( )1394مقییدار ضییریب پایییایی پرسشیینامه

دور ابتدایی شهرستان خاش در سال تحصیلی  1396-97بیه

معنوییت در ک یار از طریییق آزمییون آلفییای کرونبییا 0/701

حجم  253نفر ( 147معلم زن و  106معلم مرد) بود .با توجه

گزارش شده است .در مطالعة حاضیر مقیدار ضیریب پاییایی

به اینکه حجم جمعییت معلمیان برحسیب جنسییت یکسیان
نبود ،به طوریکه  58/1درصد دبیران زن و  41/9درصد آنیان

پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونبیا بیرای کیل مقییاس
 0/923و برای مؤلفیه هیای معنیاداری کیار  ،0/896احسیاس

مرد بودند ،به شیو نمونهگیری تصادفی -طبقهای متناسب بیا

همبستگی  0/865و همسویی با ارزشها  0/86به دست آمید.

حجم (برحسب جنسیت) و بیر اسیاس فرمیول نمونیهگییری

نمونهای از سیؤاال ،پرسشینامه بیه ایین شیر اسیت :کیارم

کوکران تعداد  153معلم مورد مطالعه قرار گرفتنید .برحسیب

موجییب ایجییاد نشییا روحییی و احسییاس معنویییت در میین

اطالعییت جمعیییتشییناختی و برحسییب جنسیییت  89نفییر
( )%58/16زن و  64نفر ( )%41/84مرد ،برحسب تمهیل 128

میشود.
پرسشنامة وفاداری ساازمانی  :ایین پرسشینامه توسی

نفر ( )%83/66متمهل و  25نفیر ( )%16/34مجیرد ،برحسیب

مصطفیزاده در سال  1391طراحی شده است .پرسشنامه با 7

تحصیال 83 ،نفیر دییپلم و فیوقدییپلم ( 47 ،)%54/24نفیر

گویه به بررسی میزان وفاداری سازمانی کارکنیان مییپیردازد.

( )%30/71کارشناسی و  23نفر ( )%15/03کارشناسی ارشید،

نمونهای از گویههای پرسشنامه به این شر است :حمایت از

2. Organizational Loyalty Questionnaire

تنظیم شده است .حداقل و حداکثر نمره در این پیژوه

بیه

2

1. Workplace Spirituality Questionnaire
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اهداف سازمانی تا زمانی کیه بیرخالف فطیر ،افیراد نباشید

ضریب پایایی پرسشینامة دلبسیتگی شیغلی از طرییق آزمیون

صور ،میگیرد ،پیوند با سازمان در سراسر سالهای خیوب

آلفای کرونبا  0/79گزارش شده اسیت .در مطالعیه حاضیر

و بد و فداکاری برای نگهداشتن آن بسیار تمکید شیده اسیت،
در این سازمان بین افراد و رؤسا و سرپرستان وفاداری وجود

مقدار ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونبا
برای کل مقیاس  0/921و برای مؤلفههای نیرومنیدی ،0/779

دارد .پرسشنامه بر اساس طیف  5گزینیهای لیکیر ،از کیامالً

جذب  0/806و وقف خود  0/77به دست آمید .نمونیهای از

مخالفم= 0تا کامالً میوافقم= 4تنظییم شیده اسیت .حیداقل و

سؤاال ،پرسشنامه بیه ایین شیر اسیت :در کیارم احسیاس

حداکثر نمره در این پژوه

به ترتیب  0و  28است .هرچیه

میکنم که سرشار از انرژی هستم.

نمره به  28نزدی تر باشید نشیانه وفیاداری سیازمانی بیاالتر
است .در مطالعیة علیی و الکیاظمی ( )2007مقیدار ضیریب

روش اجرا و تحدیل دادهه
پ از هماهنگی الزم با مسئوالن آموزشوپرورش شهرسیتان

کرونبا  0/81گزارش شده است .در مطالعیه حاضیر مقیدار

خاش ،پژوهشگر شخصاً به مدارس مراجعه میکرد و پی

از

ضریب پاییایی پرسشینامه از طرییق آزمیون آلفیای کرونبیا
 0/607به دست آمد .نمونهای از سؤاال ،پرسشینامه بیه ایین

توزیع پرسشنامه ها ،آزمودنیها (معلمان) از موضوع و هیدف

پایایی پرسشنامه وفیاداری سیازمانی از طرییق آزمیون آلفیای

شر است :سختکوشی در کیار ،انجیام وظیایف را محقیق

مطالعه مطلع میشیدند ،شیرکتکننیدگان آزادی کامیل بیرای
شرکت یا عدم شرکت در مطالعه را داشتند ،به آنهیا اطمینیان
داده میشد که از اطالعا ،خصوصیی و شخصیی داوطلبیان

میکند.
پرسشنامة دلبستگی شغلی :1این پرسشنامه توس ساالنوا

محافظت خواهد شد .معلمان بهصور ،انفرادی بیه سیؤاال،

و شوفلی در سال  2004طراحی شده است .پرسشینامه داری

پرسشنامهها پاسخ میدادنید .حیداکثر زمیان بیرای پیر کیردن

 17گویه و سه مؤلفة جذب ( 6گویه) ،نیرومندی ( 6گویه) و

پرسشنامهها  20دقیقه بود .برای بررسی فرضیا ،پیژوه از
آمار استنباطی ضریب همبسیتگی پیرسیون و میدل معیادال،

وقف خود ( 5گویه) است .نمونهای از گویههیای پرسشینامه
به این شر است :در کارم احساس مییکینم کیه سرشیار از
انرژی هستم ،احساس میکینم کیه قیدر ،و توانیایی الزم را
بیییرای انجیییام شیییغلم دارم ،کیییارم بیییرایم غیرتکیییراری و
چال برانگیز است .پاسخهیا بیر اسیاس مقییاس  5درجیهای
لیکر ،از هرگز= 1تا همیشه= 5تنظیم شدهاند .حیداقل نمیره
در این پرسشینامه  17و حیداکثر آن  85اسیت .هرچیه نمیره
آزمون به  85نزدی تر باشید نشیانة دلبسیتگی شیغلی بیاالتر
است .در پیژوه

ناسیتیزاییی و جناآبیادی ( )1395مقیدار

ساختاری با کم

نرمافزار  SPSS16و لیزرل استفاده شد.

ی فتهه
برای بررسی فرضیا ،پژوه

از میدل معیادال ،سیاختاری

استفاده شد .در مدلیابی علّی ،توزییع متغیرهیا بایید نرمیال
باشد .برای بررسیی فیرن نرمیال بیودن متغیرهیا از آزمیون
شاپیرو ویل

استفاده شد که نتیای در جیدول  1ارائیه شیده

است.

جدول  .1نتای آزمون شاپیرو ویل

برای بررسی نرمال بودن متغیرها

متغیر

آماره

درجة آزادی

سطح معناداری

وفاداری سازمانی
معنویت در کار

0/981
0/99

153
153

0/236
0/342

دلبستگی شغلی

0/988

153

0/241

با توجه به یافتههای جدول  1ازآنجاکیه سیطح معنیاداری

است .همچنین قبل از طراحی مدل معادال ،ساختاری فرن

بییاالتر از  0/05اسییت؛ بنییابراین

از طریییق آزمییون ضییریب

هییر سییه متغیییر پییژوه

پی فرن مدلیابی علّی یعنی نرمال بودن ت

متغیری برقرار

ارتبییا بییین متغیرهییای پییژوه

همبستگی پیرسون بیررسی شد که مقیدار ضیریب همبستگی
1. Work Engagement Questionnaire

بررسی رابطه بین معنویت در كار و دلبستگی شغلی با نقش میانجی وفاداری سازمانی 51 / ...

بییه طراحییی مییدل معییادال ،سییاختاری

معنویت در کار با وفاداری سیازمانی و دلبسیتگی شیغلی بیه

متغیرهییای پییژوه

ترتیییب 0/266و 0/339و مقییدار ضییریب همبسییتگی بییین

پرداخته شد .قبل از بررسی فرضیا ،پژوه

وفاداری سازمانی و دلبستگی شغلی  0/378بود کیه مثبیت و
معنیدار بود ( .)p<0/001بیا توجیه بیه برقیراری رابطیه بیین

پرداخته شد .اندازه برازش مدل در تعییین ارتبیا متغیرهیای
آشکار و متغیرهای پنهان استفاده میشود (جدول .)2

به برازش میدل

جدول .2شاخصهای برازش مدل نظری پژوه
نام شاخص

مقدار به دست آمده در مدل واقعی

نیکوئی برازش ()GFI

0/87

ریشه میانگین مربعا ،باقیمانده ()RMR

0/052

شاخص برازش تطبیقی ()CFI
ریشة میانگین مربعا ،خطای برآورد ()RMSEA

0/9
0/074

محققان شاخصهای برازش را شامل ،شیاخص نیکیویی

دادههای جمعآوری شده تا چه انیدازه میدل نظیری را میورد

برازش ،)GFI( 1شاخص برازش تطبیقیی )CFI( 2کیه مقیادیر

حمایییت قییرار میییدهیید کییه بییرای پاسییخ بییه اییین سییؤال از

بیشتر از  0/9نشانگر برازش مناسیب میدل هسیتند ،شیاخص

شییاخصهییای کمییی بییرازش مییدل (…)CFI,GFI,SRMR

مجذور میانگین مربعا ،خطای تقرییب )RMSEA( 3مقیادیر

استفاده شده است .درصورتیکه شاخصهای کلی قابل قبیول

کمتر از  0/08و شاخص ریشه مییانگین مربعیا ،بیاقیمانیده

بودند یا به عبارتی مدل نظری مورد تمیید قرار گرفیت در آن

اسییتاندارد شییده  )SRMR(4مقییادیر کمتییر از  ،0/05نشییانگر

صور ،می توان به رواب درون مدل پرداخت که این روابی

بییرازش مناسییب مییدل اسییت .نتییای بییرازش مطییابق بییا

متقابل ضریب رگرسیونی (ضریب تمریر) مربو به فرضییه و

استانداردهای تعیین شده مطابق با جدول  3رد نشده اسیت.

بارهای عاملی مربو به هر گویه هسیتند .در شیکل  1تمیام

برای تحلیل فرضیه ها ،ابتدا باید مدل نظری تدوین شده برای

رواب متغیرهای پنهان و بارهای عاملی هیر یی

از گوییههیا

هر فرضیه مورد پردازش قیرار گییرد تیا مشیخص شیود کیه

نشان داده شده است.

0/52

سختکوشی

0/52

تعهدکاری

0/87

صداقت

0/81

حمایت

0/42

سازمان
همبستگی

0/49

فداکاری

0/33

0/76

0/66
0/62

معناداری

0/37

0/89
0/75

اطاعت

0/23

نیرومندی

0/5

0/31

جذب

0/87

0/24

وقف خود

0/9

وفاداری
سازمانی

0/42

معنویت

0/36

در کار

0/32

احساس
همبستگی

0/51

0/31

کار

0/87

همسویی
با ارزشها

دلبستگی

0/18

0/74

شغلی

0/88

شکل  .1مدل برازش شده تحقیق (ضرایب استاندارد)
2. Comparative Ft index
4. The Standardized Root mean Residual

1. Goodness-of-Ft Index
3. Root mean Square Error of Approximation

 / 52دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی

با توجه بیه میدل بیه دسیت آمیده (شیکل  )1مییتیوان

فرضیا ،پژوه

را اینگونه تحلیل کرد:

جدول  .3ضرایب مسیر برای بررسی فرضیا ،پژوه
فرضیا،

ضریب مسیر

بین معنویت در کار و دلبستگی شغلی رابطه مثبت وجود دارد.
بین معنویت در کار و وفاداری سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.
بین وفاداری سازمانی و دلبستگی شغلی رابطه مثبت وجود دارد.

0/31
0/42
0/32

t
2/57
3/19
2/86

تمیید فرضیه
تمیید فرضیه
تمیید فرضیه

بین معنویت در کار و دلبستگی شغلی با میانجیگری وفاداری سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.

0/134

9/12

تمیید فرضیه

بحث و نتیجهگیرک
این مطالعه با هدف بررسیی رابطیه بیین معنوییت در کیار و
دلبستگی شغلی بیا مییانجیگیری وفیاداری سیازمانی انجیام

یافتههای مطالعا ،نمونة کینجرسکی و اسیکریپنی

نتیجه

(،)2006

گارگ ( ،)2018کیم و همکاران ( ،)2017رستگار و همکاران
( )1395و المبر )2010( ،همسو است .در تبیین ایین یافتیه

گرفت .یافته اول نشان داد که بین معنویت در کیار دلبسیتگی

میتوان گفت که در مدیریتهایی که معنویت در کار بیاالتر

شغلی رابطه مثبیت و معنیی دار وجیود دارد .رابطیه مثبیت و

است ،وفاداری سازمانی افراد نیز بیشتر است زیرا معنویت در

معنیدار بین معنویت در کار و دلبستگی شغلی بیا یافتیههیای

کار با ایجاد همسیویی بیین ارزشهیای فیردی کارکنیان بیا

مطالعیا ،مییارکوس ،)2006( 1مالیییی ،مهیداد و گییل پییرور

( ،)1393قنبری و پاکیزه ( ،)1395احیدی شیعار و همکیاران
( ،)1393وانیییدروالت ( ،)2018سیییینگ و چیییوپرا (،)2016
ساک

رسالت ،ممموریت و ارزشهای سیازمان ایین بیاور را ایجیاد
میکند که مدیران و کارکنیان در سیازمان دارای ارزشهیای
مرتب و ی

نوع وجدان قوی هستند ،سازمان نسبت به رفاه

( ،)2011عبدالهی و رزقی شیرسوار ( ،)1395قنبری و

کارکنان و همبستگی آنان توجه دارد ،بین مدیریت و کارکنان

نعمتی ( )1393و روحیعیسیلیو و فرهیادی ( )1394همسیو

صداقت و اعتماد سازمانی وجود دارد .در چنین حالتی مییزان
وفاداری کارکنان افزای مییابد.

کم به کارکنان در جهت تلفیق و یکپارچه سیاختن کیار و
زندگی میتواند به زنیدگی کیاری ایین افیراد معنیا و بهبیود

یافتة سوم نشان داد بیین وفیاداری سیازمانی و دلبسیتگی
شییغلی رابطییه مثبییت و معنیییدار وجییود دارد .اییین یافتییه بییا

بخشد ،نوعی پیوند و احساس همبستگی عمیق با دیگیران را

یافتییههییای مطالعییا ،شییم

و همکییاران ( ،)1396کشییاورز

ایجاد کند و کاری لذ،بخ تر ،متوازنتیر و معنیادار ایجیاد

( ،)1392عبیدور و التارونیه ( ،)2014صیدیق و خنی خیان
( )1396و انتصار فومنی ( )1394همسو است .در تبییین ایین

است .در تبیین این یافته می توان گفیت معنوییت در کیار بیا

کند .کارکنانی که در کارشان احساس معنا و مفهیوم عمیقیی
دارند ،برای مقصود اهداف یا فعالیت که به آن اشتغال دارنید

یافته میتوان گفت که کارکنان وفادار با داشتن اعتقاد قوی بیه

باالیی بین آرمانها و استانداردهایشان

ارزشهای سازمان ،تالش زیاد برای تحقیق اهیداف سیازمان،

با آنچه در حال انجام دادن آن هسیتند مییبیننید و درنتیجیه

تمایل زیاد برای ماندن در سازمان ،توان خود را برای نیل بیه
اهداف سیازمان ،مسیئولیتپیذیری ،همیاهنگی بیا تغیییرا،،

میکنند بهطوریکه افراد ،یکدیگر را در پیوند با هم میداننید.
در چنین شرایطی اعضای سیازمان بیا احسیاس هدفمنیدی،

برقیراری ارتباطیا ،میؤرر بیین کارکنیان و میدیریت ،انجیام

ارزش قائلاند ،تجان

اشتغال در آن فعالیت ،پیوند و همبستگی شخصی را تجربیه

اعتمادبهنف  ،ح

تعلق ،رضایت شغلی و دلبستگی شیغلی

خواهند داشت.
یافتة دوم نشان داد که بیین معنوییت در کیار و وفیاداری
سازمیانی رابطة مثبت و معنیدار وجیود دارد .این ییافتیه بیا

مشتاقانه کار بیه کیار مییبرنید و درنتیجیه دلبسیتگی شیغلی
بیشتری را تجربه خواهند نمود.
یافتة چهارم نشان داد که بین معنویت در کار و دلبسیتگی
شغلی با میانجیگری وفیاداری سیازمانی بیر رابطیه مثبیت و
معنیدار وجیود دارد .ییافتههای مطالعیا ،شم

و همکاران
1. Marques
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()2006

وجود دادن اطمینان به آزمودنی هیا مبنیی بیر محرمانیه بیاقی

( ،)1396کشاورز ( ،)1392کینجرسی و اسیکریپنی

و ریگو و کانها ( )2008این یافته را تمیید مییکنید .در تبییین

ماندن اطالعا ،،احتمال سوگیری در هنگام پاسخدهی وجود

این یافته میتوان گفت که معنویت در کار از طرییق تیالش
برای جستجو و یافتن هدف غایی در ی فرد برای زنیدگی

دارد .در این رابطیه پیشینهاد مییشیود کیه محققیان آتیی در
پرسشنامه ها با گذاشتن سؤاال ،دروغسنجی ،از میزان صحت

کاری ،بهمنظور برقراری ارتبا قوی بین فیرد و همکیاران و

پاسخها اطمینان حاصل کنند .محدودیت دیگر اینکیه مطالعیه

دیگر افرادی کیه بیه نحیوی در کیارش مشیارکت دارنید و

خاصیی از اییران

همچنین سازگاری یا یگانگی بین باورهای اساسی ی

حاضر از نظر مکانی صرفاً محدود به بخ

فرد با

است؛ بدیهی است که نظرا ،معلمان ابتدایی شهرستان خاش

ارزشهییای سییازمان ،میییزان وفییاداری سییازمانی کارکنییان را

نمیتواند نماینده کاملی از نظرا ،کارکنان در کل کشور باشد

میدهد؛ و وفاداری سازمانی به نوبة خود بر احساس

را بیا محیدودیت مواجیه

افزای

وابستگی ،اشتیاق شدید به عضیویت در یی
برای تشری مساعی ،ح

گیروه ،آمیادگی

اعتماد ،همسویی داوطلبانه با ی

گروه و تمایل به پیروی از رهنمودهای سازمانی ارر گذاشته و
بهاینترتیب میزان دلبستگی شغلی کارکنان را بهبود میبخشد.
درمجموع یافتههای این مطالعه نشان داد معنویت در کیار
هم بیهطیور مسیتقیم و هیم بیهطیور غیرمسیتقیم و از طرییق
میانجیگری وفاداری سازمانی با دلبستگی شغلی رابطه مثبیت
و معنی دار دارد؛ بنابراین به مدیران سازمانها پیشنهاد میشود
که میل به وفاداری سازمانی و دلبسیتگی شیغلی را از طرییق
بهبود معنویت در سازمان ،تناسیب بیشیتر شیغل کارکنیان بیا
توانمندیها ،مهار،ها و عالیق آنهیا ،ایجیاد امنییت شیغلی،
توجه بیشتر به مقوله آموزشهیای رسیمی و حیین خیدمت
افراد ،بهبود ارتباطا ،بین فردی و سیازمانی ،مشیارکت دادن
بیشتر کارکنان در تصمیمگیریها ،ایجاد نظام عادالنه پرداخت
و جبران خدما ،،توجه بیشتر به عدالت سیازمانی و ارتقیا
جایگاه سازمانی بهبود بخشند .همچنین مدیران میتواننید بیا
اقیداماتی از قبییل چیرخ

شیغلی ،غنییسیازی شیغلی و

توانمندسازی کارکنان و توجه به لذ،بخ

کردن کار ،ادراک

کارکنان از احساس معنا در کار را بهبود بخشند .تبیین واضح
رسالت و چشمانداز سیازمان بیرای کارکنیان ،نظرسینجی از
کارکنان درباره ارزشهای سازمان و تالش بیرای توجیه بیه
سالمت ،روحیه و شرای زندگی کارکنیان نییز مییتوانید بیه
پذیرش بیشتر اهداف و ارزشهای سازمانی از سوی کارکنیان
منجر شود.
در پایان باید بیان کرد که این مطالعه با محدودیتهیایی
نیز روبهرو بود .محدودیت نخست اینکیه بیرای جمیعآوری
اطالعا ،از ابزار پرسشنامه مداد کاغذی استفاده شید کیه بیا
توجه به اینکه ایین ابیزار جنبیة خیودگزارشدهیی دارد و بیا

و این مسئله تعمیم مکانی پژوه
مییسیازد .بیرای افیزای

قیدر ،تعمییمدهیی نتیای بایید

پژوه های مشابهی در سایر شهرها و روی سیایر کارکنیان
نیز انجام شود.
من بع
احییدی شییعار ،س ،م .ایران یی . ،گییلوردی ،م .جعفییری ،س ،م.
( .)1393بررسی رابطه معنویت در محی کار از دیدگاه میلیمن
و درگیر شدن در کار (مورد مطالعه :سازمان جهیاد کشیاورزی
استان قم) .مدیریت فرهنگ سازمانی.61-41 ,)1(12 ،
انتصار فومنی ،غ .)1394( .رابطه انگیزش شغلی ،دلبستگی شغلی و
تعهیید سییازمانی معلمییان بییا بهییرهوری مییدیران در سییازمان
آموزش وپرورش اسیتان زنجیان .میدیریت بهیرهوری،)32(8 ،
.190-171
براتیی ،ه .عریضیی ، ،ر .براتیی ،آ .سیرهنگی ،ک .رنجبیر ، ،ر.
( .)1392تمریر عدالت سازمانی و جو سازمانی بر رفتارهای ضد
تولید .مدیریت فرهنگ سازمانی.197-181 ,)1(14 ،
برومند ،ز .)1390( .میدیریت رفتیار سیازمانی .تهیران :انتشیارا،
دانشگاه پیام نور.
پورعز ،،ع ،ا .احسانیمقدم ،ن ،.یزدانی . ،کوکیب ،ف.)1392( .
تحلیل مقایسهای نق ابعاد گوناگون عدالت در جو سازمان و
وفاداری سازمانی :پژوهشیی پیرامیون یی

سیازمان فنیاوری

اطالعا .،مدیریت دولتی.88-65 ,)1(5 ،
حریری ،ن .اباذری ،ز .اسماعیلیگلسفید ،م .)1393( .سنج

رابطه

جهتگیری میذهبی و وفیاداری سیازمانی در مییان کتابیداران
مطالعییة مییوردی :کتابخانییههییای دانشییگاهی شییهر کییر .
پژوه های اعتقادی -کالمی.71-53 ,)13(4 ،
خنیفر . ،امیری ،ع ،ن .جندقی ،غ ،ر .احمیدی آزرم ،ه .حسیینی
فرد ،س ،م .)1389( .درگیر شدن در کار و رابطة آن با عدالت
سازمانی در چهیارچوب نظرییة مبادلیة اجتمیاعی و فرهنگیی.
مدیریت فرهنگ سازمانی.200-177 ،)21(8 ،
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دعایی . ،عزیزی ،م .)1391( .بررسی تیمریر معنوییت در کیار بیر
رفتار شیهروندی سیازمانی بیا تمکیید بیر نقی واسی تعهید

قنبری ،س .نعمتی ،ل .)1393( .بررسیی رابطیه بیین معنوییت در
محی کار با درگیری شغلی در محی هیای آموزشیی( ،میورد
مطالعه :مدارس راهنمایی منطقه فامنین استان همیدان) .اولیین

رازی ،س .اکبری .،شکیبا . ،مرزبان ،ش .)1394( .رابطة معنویت

کنگره بینالمللیی فرهنیگ و اندیشیه دینیی ،تهیران :موسسیه

سازمانی .پژوه

نامة مدیریت تحول.51-29 ,)8(4 ،

در کار و سالمت سازمانی بیا کیارآفرینیسیازمانی .اخیالق در
علوم و فناوری.118-109 ،)2(10 ،
رستگار ،ا .سیف ،م .عسکری ،ن ،ش .)1395( .بررسی رابطه ابعاد
معنویت در محی کار با وفاداری سیازمانی در معلمیان دوره
دوم متوسطه .سومین کنفیران روانشناسیی ،علیوم تربیتیی و

سفیران فرهنگی مبین.
کردی ،ا .ناستی زایی ،ن .)1394( .رابطة سب

رهبری خدمتگزار و

یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی معلمیان میدارس اسیتثنایی.
مشاوره شغلی و راهنمایی.91-68 ،)23(7 ،
کشاورز ،م .)1392( .ارائة الگوی رواب علیی معنوییت در محیی

زنییدگی بییا رویکییرد بییین المللییی ،مشییهد مقییدس4 ،

کار و درگیری شغلی بیا نقی واسیطهای وفیاداری ،تعهید و
ارزشهای شغلی در اعضای هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی
واحد مرودشت و دانشگاه شیراز .پایاننامه کارشناسیی ارشید،

معنویت در محی کار با انگیزش شغلی و اشیتیاق شیغلی در
بین کارکنان جهاد کشاورزی استان اردبیل .کنفران بین المللی

دانشگاه پیام نور استان فارس ،دانشکده ادبیا ،و علوم انسانی.

سییب

شهریورماه .1395
روحی عیسی لیو ،م .فرهیادی ،ف .)1394( .بررسیی رابطیه بیین

اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی ،اسپانیا.
شم  ،س . ،فرهمنیدی ،ا .نیشیابوری ،ع ،ا .عباسیی طالییی ،ع.
( .)1396بررسی نق تعدیلگری وفاداری سازمانی بر رابطیه

گل پرور ،م .نادی ،م ،ع .)1390( .نق میانجی وفاداری سیازمانی
در رابطة بین اخالق کیاری بیا رفتارهیای انحرافیی در محیی
کار .اخالق در علوم و فناوری.52-43 ،)1(6،
مایلافشیار ،م .رجیبزاده قطیری ،ع .معمیارپور ،م .کنیدی ،م. ،

بین معنویت در محی کار و دلبستگی شغلی .دومین کنفران
بین المللی مدیریت و حسابداری و حسابرسی پویا ،تهیران4 ،

( .)1391رابطه میان رفتیار شیهروندی سیازمانی (مؤلفیه هیای
وفییاداری سییازمانی ،اطاعییت سییازمانی ،توسییعه شخصییی) و

خردادماه .1396

بهرهوری منابع انسانی در میان کارکنان بیمارستانهای منتخیب

صدیق ،م .خن خان ،ب .)1396( .بررسی رابطه بیین دلبسیتگی
شغلی با وفاداری کارکنان در آموزشکده فنی و حرفهای پسران
ساوه .پنجمین کنفران بینالمللیی رویکردهیای پژوهشیی در

محتشمی .)1392( . ،نق

علوم انسانی و مدیریت ،تهران 24 ،آذرماه .1396
عبدالهی ،ب .کریمیان . ،نامداری ،پ ،م .)1393( .ارتبا تعهید
سازمانی و معنویت در محی کار با رفتار اخالقیی .اخیالق در

بصیر ،و تربیت اسالمی.131-109 ،)25(10 ،
مالیی ،م .مهداد ،ع .گل پرور ،م .)1393( .رابطة معنویت در محی
کار ،انگیزه درونی و اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه .دانی و

علوم و فناوری.10-1 ،)4(9 ،
عبدالهی ،م .رزقی شیرسیوار ،ه .)1395( .رابطیه بیین معنوییت و
دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقا،

پژوه در روانشناسی کاربردی.55-47 :)2(15 ،
میرهاشمی ،م .مقصودی ،ز .)1392( .ارتبا نیاز پیشرفت و عوامل
اجتماعی با درگیری شغلی معلمیان زن .روانشناسیی تحلیلیی

تهران .آیندهپژوهی مدیریت.101-89 ،)107( 27 ،
فرهمندی ،ا .شیم  ،س . ،نیشیابوری ،ع ،ا .عباسیی طالییی ،ع.

شناختی.47-33 :)15(4 ،
ناستی زایی ،ن .جناآبادی .)1395( . ،رابطه عیدالت سیازمانی بیا

( .)1396بررسی رابطه بین دلبسیتگی شیغلی بیا معنوییت در
محی کیار :مطالعیه میوردی .چهیارمین همیای بیینالمللیی

رفتار سازمانی مثبتگیرا و اشیتیاق شیغلی از دییدگاه اعضیای
هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان .پژوه در آموزش

مدیریت اقتصاد و توسعه ،تهران ،موسسه علمی کیانپژوهان4 ،
خردادماه .1396

معنوییت سیازمانی در بهبیود

قنبری ،س .پاکیزه ،ا .)1395( .نق
دلبستگی شغلی معلمان .اولین کنفران

بینالمللی پژوه های
نییوین در حییوزه علییوم تربیتییی و روانشناسییی و مطالعییا،
اجتماعی ایران ،قم 25 .خردادماه .1395

دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی .پژوه هیای
مدیریت منابع سازمانی.161-146 ،)3( 2 ،
معنویت در ارتقای ارربخشی سازمان.

علوم پزشکی.21-12:)1( 8 ،
ناستی زایی ،ن .سلیمی ،س .نجفی ،م .)1394( .سنج

رابطه بیین

معنویت در کار و تعهد سازمانی کارکنان اداری دانشگاه علیوم
پزشکی زاهدان .طلوع بهداشت.89-79 :)2( 14 ،
نصراصفهانی ،ع .امیری ،ز .فرخیم .و سیفیم .)1396( .تمریر معنویت
در محی کار بر سای

اجتماعی با نق

میانجی :جو اخالقیی
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