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چکیده
هدف تحقیق بررسی رابطه معنویت در کار با عملکرد سازمانی معلمان برر اسرام مفلفرههای
مدل اچیو است .روش تحقیق از نظر اهرداف کراربردی و بره لحراو شریوه ررردطوری ا عرات
توصیفی  -همبستگی است .جامعه طماری  751نفر از معلمان طموزش و پرورش ناحیره دو اسرتان
قم و نمونه طماری  494نفر که بر اسام جدولمورران به شیوه تصادفی بقهای انتخرا شردند.
برای رردطوری ا عات از دو پرسشنامه معنویت در کار میلیمن و همکراران  )4449و عملکررد
سازمانی هرسی و رلداسمیت  )7377به ترتیب با پایرایی معرادل  4717و  4777برر اسرام طلفرای
کرانباخ استفاده شد .تجزیره و تحلیرل ا عرات برر اسرام روشهرای توصریفی و طزمونهرای
استنبا ی در حد همبستگی پیرسون Z ،فیشر و رررسیون ،در قالب نرمافزار  SPSSنشان داد.7 :
بین معنویت در کار و ابعاد طن کار با معنا در سطح فردی ،احسام همبستگی در سرطح رروهری،
هم راستایی ارزشهای فردی و سازمانی ،حس لرذت برردن از کرار ،فرصرتهایی بررای زنردری
درونی) با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .4 .همبستگی بین معنویرت در کرار
با عملکرد سازمانی معلمان زن و مرد متفاوت نیست و معنویت در کار پیشبینری کننرده مناسربی
برای عملکرد سازمانی معلمان مدارم است.
کلید واژهها :معنویت در کار ،عملکرد سازمانی ،مدل اچیو

 -7رروه مدیریت طموزشی ،واحد ساوه ،دانشگاه طزاد اس می ،ساوه ،ایرانkarimi65@chmail.ir .
 -4رروه مدیریت طموزشی ،واحد قم ،دانشگاه طزاد اس می ،قم ،ایران نویسنده مسئول) fazlollahigh@qom-iau.ac.ir
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مقدمه
یکى از دغدغههاى پررنگ صاحبنظران مدیریت و سازمان در چند دهه اخیر ،شناسرایى عوامرل
تأثیررذار بر عملکرد سازمان و یافتن راههایى جرهت بررهبود عملکررد سرازمان بروده اسرت .در ایرن
راسرتا ،تر شهاى مرختلفى انجام و نتایج ارزشمندى حاصل شد است .عملکرد 1در لغت یعنی حالت
یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین ،عملکرد سازمانی یک سازهی کلی است که بر چگرونگی انجرام عملیرات
سازمانی اشاره دارد .معروفترین تعریفی که برای عملکرد ارائهشرده عبرارت اسرت از :فراینرد تبیرین
کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات رذشته نیلی و همکاران .)4444 ،2بق این تعریف ،عملکررد بره
دو جزء تقسیم میشود  -7کارایی که توصیفکنندهی چگونگی اسرتفاده سرازمان از منراب در تولیرد
خدمات یا محصوالت اسرت ،یعنری رابطره برین ترکیرب واقعری و مطلرو درونردادها بررای تولیرد
بروندادهای معین؛ و  -4اثربخشی که توصیفکنندهی درجهی نیرل بره اهرداف سرازمانی اسرت .در
تعریفی دیگر :عملکرد را مقبولیت نترایج بررای مشرتریان داخلری و خرارجی سرازمان میداننرد کره
محصوالت ،خدمات ،ا

عات و تصمیمات یا رخدادهای کارکردی مانند ارائهها و رقابتها را دریافرت

میکنند رهنورد .)91 :7971 ،عملکرد سازمانی شاخصری اسرت کره چگرونگی تحقرق اهرداف یرک
سازمان یا موسسه را اندازهریری مینماید رضاییان .)7934 ،ارزیابی و اندازهریری عملکررد موجرب
هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلو میشود و بخش اصلی تدوین و اجرای
سیاست سازمانی است رحیمی .)99 :7974 ،ارزیابی عملکرد سرازمان موجرب شناسرایی موفقیتهرا،
شناسایی و برطورد نمودن نیازهای مصرفکنندران و پی بردن بره طنهره طنهرا نسربت بره طن ناطرراه
هستند کمک میکند .شناسایی نمودن نقا ی که در طنجا مشک ت رلوراهی ،مسائل بدون اهمیرت و
 ...وجود دارد و همهنین جاهایی که بهبود در طنجا ضروری است .با توجه به ویژریهرایی کره مردل
اچیو از لحاو قرابلیت کاربرد و امرکانپذیری دریافت ا

عات در برداشت و نظر به ظررفیتی کرره از

لحاو ریشهیابی مشک ت و تعیین استراتژی برای رف طنها ایجاد مینمرود ،ایرن مردل در پرژوهش
حاضر مورداستفاده قرار ررفت .مفلفههای اصلی این مدل بر اسام تاب زیر مشخصشرده اسرت .برر
اسام مدل اچیو 9عملکرد سازمانی ترابعی از :محیط ،ارزیابی ،اعتبار ،مشوق ،کمک ،وضرو ،،توانرایی
است که زمینه را برای تصمیمات قا

بر اسام حقیقت و واقعیرت؛ نره برر اسرام تصرور و خیرال،
1

- Operation
- Nili
3
- A.C.H.I.V.E

2
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احساسات یا عقیده و یا دریافت نارهانی و  ...فراهم ساخته ،نشان میدهد طنهه با بهبرود برنامرهریزی
به ور واقعی اتفاق میافتد صمدی لررانی .)17 :7971 ،ارزیابی عملکرد باعث ایجاد ا
مدیران در تصمیمریریهای مدیریتی خواهرد برود چراکره بخرش زیرادی از ا

عات برای

عرات الزم بررای

تصمیمریریهای مدیریتی از ریق اندازهریری و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم میطید.
یکى از عواملى که امروزه به عنوان عامل تأثیررذار بر عملکرد سازمان مورد توجه قررار ررفتره و
اقبال فرراوانى کسرب کرده اسرت معنویت است که در سطو ،مختلف فردى ،رروهرى و سرازمانى و
بره انرحاء مختلف ،عملکرد افراد ،رروهها و نهایتاً سازمان را تحت ترأثیر مثبرت خرود قررار مىدهرد.
معنویت 7در محیط کار ،از مفاهیم جدیدی است که در سالیان اخیر در ادبیات مدیریت و کسرب وکرار
ظهور کرده است .مفهوم معنویت در محیط کار ،ت ش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به ارتباط فررا
فردی ،درون فردی ،میان فردی و برون فردی در زندری کاری بهمنظور بالندری شخصری دررسریدن
به تعالی انسانی هست عابدی جعفری و رستگار.)45 :7979 ،
معنویت در کار ،نیرویی الهامبخش و برانگیزاننده جهت جستجوی مداوم برای یافتن هدف و معنا
در زندری کاری ،درك عمیق و ژرفا از ارزش کار ،زندری ،پهناوری عرالم هسرتی ،موجرودات محریط
بیعی و نظام باور شخصی هست میلمن )4449 ،4در سال  4449میلیمن و همکارانش سه بعد برای
سنجش معنویت در محیط کار مطر ،کردند این سه بعد که متناظر با سره سرطح فرردی ،رروهری و
سازمانی هست ،عبارتاند از :کار بامعنا در سرطح فرردی ،احسرام همبسرتگی در سرطح رروهری و
همسویی باارزشهای سازمان در سطح سازمانی .مدیران میتوانند بهوسیله ایجاد محیطی معنروی در
کار ،در کارکنران ایجراد انگیرزه نمروده و درنتیجره زمینرههای بهبرود عملکررد سرازمانی و پیررو طن
زمرینههای دستیابی به اهداف را فراهم نمایند.
در سالیان اخیر ،جرایگاه مرعنویت در سرازمانها به ور فزایندهاى از سروى مردیران ،کارکنران و
پژوهشگران مورد توجه قرار رررفته است زیرا تصور بر این است که معنویت براى تعامل سرازمان برا
کارکنان ،مشتریان و جامعه از اهمیت خاصى برخوردار است .مرفهوم«مرعنویت در کار»چررالش قررن
بیست و یکم است که سازمانها با طن مواجهاند .واژه«معنویت»در سازمان که زمررانى تررابو قلمرداد
مىشد ،امروز طهسته طهسته در حال رخنه کردن در کسب و کار است .ررچه تا چند دهه قبرل ،برراور

- Spirituality
- milmen

1
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غرالب برر این بود که این نیروى عظیم براى جهان مدیریت و بازررانى مناسب نیست .و هررمچنین
این مروضوع مرنحصرا در ادبیات عامه پسند مورد بحث و رفتگو قرار مىررفت؛ اما اکنون به عنروان
موضوع پژوهرشهاى دانرشگاهى و عرلمى به ور جدى مطر ،است .این نیروى قدرتمنرد چنران برر
اصول مدیریت و بازررانى پرتو افکنده و نرظریههاى طنر را تحت ترأثیر قررار داده کره از نظرر برخرى
صاحب نظران به عنوان یک تحرول و پیشررفت اساسرى در حرروزه مرردیریت و بررازررانى شرمرده
مىشود .دین ترتیب روند رو به رشد ورود مباحث معنویت در کسب و کار و سازمان برا تمرام شررک
ترردیدها و انتقادهایى که بر طن مىشود غیر قابل اجتنا است .تأثیررذارى طن نیز در تمام قررلمروها
و حروزههاى عرلمى ،همچنین بر مدیریت و سازمان غیر قابرل انکرار اسرت .یکرى از صراحبنظران،
تغییرات فزایندهاى را در سازمانهاى قرن بیست و یکم پیشبینى مرىکند و بر این اعتقاد اسرت کره
کارکنان بیش از رذشته نسبت به شغل خرود حرسام شردهاند و موفقیت خویش را به جراى تحقرق
هدفهاى مالى برحسب تأمین نیازهاى روان شناختى مىسنجند .صاحبنظر دیگررى نریز برره ایرن
نکته اشاره مىکند که نیازهاى کارکنان بره لحراو نروعى و حجرم تغییرر یافررته اسررت و مىرویرد
سازمانهاى کنونى در صورتى موفق خواهند بود که به ور کامل به نیازهاى زیستى ،اجتماعى ،روانى
و معنوى کارکنران پاسرخگو باشند .براسام نظر برخى از اندیشرمندان معنویرت در محریط کرار بره
تدریج بیشتر مورد تروجه قررار ررفته است .براى پرداختن به این ایدهر،طنها یادطورى مرىنمایند کره
سازمانها مىتوانند موفق باشند ارر طنها بره رور کامل نیازهاى اعضاى خود را برطورده سازند و این
خود شامل اجازه دادن به افراد براى بریان مرعنویت خودشران مىشرود .برخرى از پژوهشرگران نرریز
پارادیم جردید پاسخگویى بره چررالشهاى طینررده مردیریت را «معنویرت» مىداننرد طنران برر ایرن
عرقیدهاند که ارضراى نیازهاى متعالى کارکنان را مىتوان در الگوى مربروط بره معنویرت جسرتوجو
کرد .در خصوص مناب مرعنویت برراى سازمان مىتوان به موارد زیر اشاره کرد .مرشخص شده است
که بین مرعنویت مرحیط کار و افزایش تعهد نسبت به اهرداف سرازمان افزایش اعتمراد و امانتردارى
در سازمان ،افزایش نوع دوستى و عدالت ،افزایش خ قیت ،افزایش سود و بررهبود روحرریه ،افرزایش
بهره ورى سازمان ،افزایش عرملکرد سرازمان و کاهرش جا به جرایى و غریبت رابطه وجود دارد و این
لیست بره اینرجا ختم نمىشود از دیگر سو مناف فردى معنویت عبارتاند از :افزایش خ قیت فردى،
احسام کمرال و خرررسندى ،افررزایش موفقیتهراى شرغلى ،احسرام اعتبرار شخصرى ،افررزایش
خررسندى ،طرامش ،وقرار و رضرایت شرغلى.
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کویینگ میروید معنویت درخواست فرد است برای فهم پاسخ به سفالهای اساسی زندری ،معنرا
و رابطهاش با چیزهای مقدم که میتواند از فرمانهای مذهبی برخاسته باشد کویینگ.)4444 ،7
ررابر معتقد است معنویت ،نشاندهنده جستجوی درونی برای معناست که هرکس ممکن اسرت
به طن دست پیدا کند و ربطی به مذهب ندارد ررابر.)4443 ،4
مایر معنویت را ،جستجوی مداوم برای یافتن معنا و هدف زندری ،درك عمیرق و ژرفرای ارزش
زندری ،وسعت علم ،نیروهای بیعی موجود و نظام باورهای شخصی تعریف میکند مایر.)7334 ،
میتروف ،معنویت را شوق و میل به یافتن معنا و هدف نهرایی زنردری و زیسرتن برر اسرام طن
میداند .مینلز معنویت را بهعنوان ت شی در جهت پرورش حساسیت نسربت بره خویشرتن ،دیگرران،
نیروی برتر خدا و کندوکاوی در جهت طنهه برای انسان شدن موردنیراز اسرت و جسرتوجویی بررای
رسیدن به انسانیت کامل دانستهاند کاوانا.)7333 ،9
بعضی معنویت را ،نیروی رو،بخش و انگیزاننده زندری میدانند ،انرژی که الهرامبخش فررد بره
سمت وسوی فرجامی معین ،باهدفی بهسوی ورای فردیت هست ،تعریف میکنند .در تعریفری دیگرر،
معنویت بهعنوان انرژی ،معنا ،هدف و طراهی در زندری است کاوانا.)7333 ،
درباره مذهب و دین دو دیدراه عمده وجود دارد ،در دیدراه نخست سه حالت متصور است:
 -7برخی معنویت و دین را یکی دانسته و جدایی طن را غیرممکن میدانند.
 -4برخی دیگر ،معنویت را اعم از دین و قلمرو معنویت را بیشتر از دین میپندارند.
 -9برخی دیگر ،دین را اعم از معنویت و حوزه و قلمرو طن را رستردهتر میدانند.
در دیدراه دوم ،بین معنویت و دین رابطه چندانی وجود ندارد و جدایی این دو مقوله ممکن رشته
است؛ بنابراین در دیدراه نخست فردی معنوی است که دیندار نیز باشد و معنویت طن باید مبتنی برر
دین وی نیز باشد اما در دیدراه دوم فرد میتواند معنوی باشد بردون اینکره دیرندار باشرد رسرتگار،
.)44 :7974
دین شامل عقاید ،عرف ،عبادات و سمبلهایی هست ،از یکجهت برای نزدیک شردن بره یرک
نیروی مقدم و یا برتر خدایند و از جهت دیگر ،درك هرکسری از رابطرهاش و مسرئولیتش در برابرر
دیگران و در زندری مشترکش در یک جامعه .معنویت یک تحقیق و بررسی فردی است برای یرافتن
1- Koeing
2- Grober
3- Cavanah
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جوا به سفاالتی در مورد کمال در زندری و در مورد رابطه با نیروی مقدم و برتر .دین را برهعنوان
«ظهور در تمرین عبادی ،پایداری به عقاید دینی »...دیدهاند ،درحالیکره معنویرت برهعنوان سرروکار
داشتن با «انگیزههای عمیقتر زندری» بیانشده است کال و شریوستیو.)4449 ،7
پاررامنت دراینباره بیان میدارد که دین با امرور سرازمانی ،شرعائر و ایردئولوژی مررتبط اسرت و
معنویت با امور شخص ،تأثیررذار ناشری از تجربره و تفکرطمیرز در ارتبراط اسرت کینرگ و کررودر،4
 .)4445به تعبیر استاد شهید مطهری« :از نرظر قررطن ،مرعنویت پایه تکامل است« مطهری7949 ،ج
 )447 :45و از نظر عّ مه با بایی سیر با نی و حیررات معنرروی انسان یک رشته واقرعیتهررای
حرقیقی بیرون از واقعیت بیعت و جهان ماده است لذا فرمود« :عالم با ن که مو ن حیرات معنروی
اسرت ،جرهانی است بسیار اصیلتر و واقعّیتدارتر و پهناورتر از جهان مراده و حرسّّ »...با برایی،
 )99 :7917برنابرای ن انرسان موجودی تکامل یابنده و کمال مطلق رراست و تنها راه ِ وصرول او بره
کمال «صراط مستقیم» است کره در «فرطرت» او تعبیه شده است و «راه تکامل کشف کردنی است
نه اختراع کردنی ،کشف شردنی اسرت نره خلق کردنی ...به این معنرا کره در مرتن وجرود راه رونرده
راهی به سوی کمال حقیقی او که رسریدن بره بارراه قر حق است وجود دارد .یعنی در متن وجرود
انسان استعداد فطری بررای رسریدن بره کمال حقیقی وجود دارد طنهنان کره مرث ً در هسرتر خرمرا
استعداد درخت شدن وجود دارد ».مطهری ،7945 ،ج .)774 :49و قرطنکرریم کره کرتا «شریعت«
به معنای عام) است عهده دار «هدایت» انسان بر محور فطرت اسرت ترا کتا تردوین قررطن) برا
کتا تکوین فطرت) هماهنگی کامل و همگرایی محض داشته باشند به همرین دلیرل برره تررعبیر
استاد شهید مطهری« :قرطن کریم اوّلین کتابی است که اوّالً در کمال صرراحت  ،ایمران مررذهبی را
نروعی هماهنگی با دستگاه طفرینش خوانده است« :افررغیر دیرن اي یبررغون و لهرر اسرلم مَرن فری
السموات و االرض » طل عمران )79 .طیا چریز دیگرری جز دین خدا را جستجو می کنند و حال طنکه
هر که در طسمانها و زمین است سرر برر فرمان اوسرت) .و ثانیراً ایمران مررذهبی را جررزء سرشرت
انرسانها مرعرّفی مریکند« :فاقم وجهک للدّین حنیفاً فطرهّْ اي التی فرطر النرام علیهرا» روم)94 .
حق ررایانه روی خود را به سوی دین کن ،همان که سرشت خدایی اسرت کره مردم را بر طن سرشته
است مرطهری .)4 :7949 ،با توجه به مرباحث پیش ررفته «معنویت» یک مفهوم و رویکردی اسرت
1- Roof
2- King & crowther
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کره دارای دو جرنبر  .7اثباتی ر ایجابی  .4سلبی و منفی است که معنای دوم الزمه معنای اوّل اسرت
یعنی ترعّلق انرسان به خدا و ررایش او به جرهان غریب و مرراوراء کره در مفهروم «ایمرران دیرن و
مرذهبی» ظهور مییابد و انسان را برا کرمال مطلق ،موجود نامحردود و الیتنراهی مررتبط میسرازد
ریشر رهایی انسان از خودخواهیها ،دنیاررایی و سودجویی و مرنفعت رلبی خواهد بود که وابستگی
انسان بره یک امرر نامحدود و جراودانه ابردی ازلی) انرسان را وارسته از هر محدودیت و پیوسرته به
ابدّیت میسازد به تعبیر استاد شرهید مطهرری«در ادبیرات عرفرانی ،معنویرت را در رهرایی انسران از
مرملوکّیت نرسبت به اشیاء میداننرد نره در رهرایی اشرریاء از مررملوکیت نررسبت برره انررسان»...
مطهری ،7949 ،ج  )449-445 :44طری معنویت راسرتین انررسان در اصر  ،و بازسرازی و سر س
نوسازی درونی و برونی امکان پذیر است و چنین معنویتی است که رشد و رستگاری و فوز و فر  ،را
بره ارمرغان میطورد و مبنای «عدالت اجتماعی» قرار می ریرد لذا رو ،حراکم برر مرعنویت در قررطن
ایمران بره خدا و عمل صالح» و به تعبیری «عبودیت» است که با توحید و عدالت الهی و اجتماعی و
نبوّت  ،امامت و قیامت ررایی در هم تنیده و هم سرنوشت است و بق این اصول معنویت در قررطن
از دو ویژرری اساسی و کلیدی برخوردار است :الف) جامعیت یعنی همه ابعراد زنردری انسران اعرم از
فردی ،خانوادری ،اجتماعی ،دنیایی و طخرتی را در برمیریرد ) .کمال یعنری همره حردود و مراترب
وجودی انسان را در حرکت تکاملی اشتدادی شامل میشود بره هرمین دلیل است که معنویتِ قرطنی
دارای ساحتهای عق نی ،نفسانی و جسمانی یا معرفتی ،تربیتی و شریعتی است تا هم شامل درون و
هم شامل برون انسان رردد به تعبیر شهید مطهری« :از نظر قرطن ،ما براید در طن ِ واحرد ،هم نظرام
روحی و فکری و اخ قی و معنوی خودمان را درست کنیم و هم نظام اجتماعی و روابط بیرون را .ارر
تنها به یک رف توجه شود ،کاری از پیش نرمیرود » ...مطهری ،7949 ،ج  .)444 :44بره همرین
وِزان استاد شهید برا رویکرردی انتقادی «معنویت منفی» و «معنویت اخ قی» منهای خدا و شریعت
را چنین ترسیم و نقد مینماید...« :در این نوع اخ ق ،نه نام خدا در میان است ،نه نام غیب و مراوراء
الطربیعه و نره نام پیامبر و دین و ایمران  ،مرعنویت اخ قی یعنی این که انانّیت و مّنیت از بین برود،
جانها با یکدیگر متحد شوند و اتحاد و وحدت در کار بیاید مطهرری ،7949 ،ج « .)444 :44منطرق
اس م این است که معنویت را با عدالت توأم با یکدیگری باید در جامعه بررقرار کررد در جامعهای که
عدالت وجود نداشته باشد ،هزاران هزار بیمار روانی به وجود میطیرد ،محرومیتهرا ایجراد عقردههای
روانی میکند و عقدههای روانی تولید انفجار »...مطهری ،7949 ،ج  .)441 :44بنابراین معنویت جام
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و کامل یا درونری و بریرونی و یا ستیز و ررریز و ررایش میتواند معنویت همرررا برا فطررت انسران
باشد و فرجام و سرانجام طن سعادت حقیقی فرد و جامعه انسرانی .دلیرل ع قهمنردی سرازمانها بره
معنویت محیط کاری ،افزایش اثربخشی سازمانی است .شواهد تجربی رابطه مثبتری را برین معنویرت
محیط کاری با خ قیت ،صداقت و اعتمراد درون سرازمان ،افرزایش حرس کامیرابی شخصری ،تعهرد
سازمانی ،نگرشهای شغلی از قبیل رضایت شغلی ،مشارکت شغلی ،کاهش میل به خروج و احترام به
خود مبتنی بر سازمان و  ...نشان میدهند میلمین و همکاران.)4449 ،7
طموزش و پرورش به عنوان یک ساختار اجتماعی و سازمانی بسیار مهم و زیر بنرایی کره نقرش
اساسی در توسعه همه جانبه جوام دارد و به عنوان یک سازمان نرم ،فرمران ناپرذیر و پیهیرده بررای
افزایش کارایی و اثربخشی خود نیازمند واکاوی عملکرد سازمانی خود و برویژه عملکررد مهمتررین و
تخصصی ترین عناصر خود یعنی معلمان در راستای ارتقائ است .از رف دیگر در مطالعات سرازمان
و مدیریت این عقیده وجود دارد که مفهوم معنویت و معنویت در کار ،میتواند پاسخ و راهحلری بررای
کاهش کژ کارکردهای سازمانی همهرون از خرود بیگرانگی ،اسرترم ،سرازش بریش از حرد و زوال
شخصیت برای کارکنان باشد .تا کارکنانی توانمند ،دارای بهرهوری باال ،متعهد و با انگیزه را تربیرت و
پرورش دهند یزدانی و همکاران )7973 ،بر این اسام معنویت در محریط کرار علری الخصروص در
کشور اس می ایران که لیعه دار نظام تربیتی مبتنی بر تربیت دینی است بنظرر میتوانرد پیشبینری
کننده بخش عمده ایی از عملکرد طموزش و پرورش باشد بر این اسام سوال اصلی تحقیق ایرن برود
که قدرت تبینکنندری معنویت در کار برای پیشبینی عملکرد سازمانی معلمان طموزش و پرورش قم
مطابق مولفههای مدل اچیو چگونه است؟
جستجو بیانگر فقدان پیشینه مستقیم و مرتبط با موضوع اسرت کره از ویژریهرای متمرایز ایرن
تحقیق میباشد در عین حال تحقیقاتی که بنحوی مرتبط بودند در زیر معرفی شدهاند:
کاشیک و همکاران)4477 4نشان دادند که معنویت تأثیر مثبت بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی
دارد و تأثیر منفی بر استرم دارد و استرم تأثیر منفی برر رضرایت شرغلی و عملکررد شرغلی دارد و
همهنین رضایت شغلی تأثیر مثبت بر عملکرد شغلی دارد ع وه بر این استرم و رضایت شغلی تأثیر
غیرمستقیم بر معنویت دارند .ناسینا و دوریس )4477 9نشان میدهند که رابطره مثبرت و معنراداری
1

-Milliman et al
- Kaushik & et al
3
- Nasina &Doris
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بین معنویت در محیط کار و احسام تعهد وجود دارد .نتایج به کارمندان کمک میکند که به اهمیرت
ابعاد معنویت در محیط کارطراه شوند و طنها را تشویق میکند ،این احسام را برای افزایش تعهد بره
کاربرند .این نتایج منجر به افزایش صداقت ،اعتماد و تعهد و در نتیجه افزایش کرارایی سرازمان و در
بلندمدت موفقیت سازمان میشود .کومار و پرارادیس واران ،)4477 7در بررسی تأثیر استرم شرغلی
بر معنویت در میان کارمندان نشان دادند که استرم شغلی در میان کارمندان تأثیر کمترری دارد .برا
توجه به یک طنوا که درصد معنویت را مقایسه و بررسی کرده با یک سرطح اسرترم شرغلی پرایین،
متوسط و باال) واضح مبرهن است که کارمندانی با استرم کمتر تمایلی بیشتری بره معنویرت براالتر
دارند ،بع وه درصد معنویت به ور ویژهای رو به کاهش اسرت زمرانی کره سرطح اسرترم در میران
کارمندان باال میرود .نتایج متحد کردن تحلیلها از یک رابطه منفی بین نسبت معنویرت و اسرترم
شغلی در میان کارمندان در محل کار حمایت میکند.
سالوادور دالپنا ،)4477 4در بررسی تحقیقات کمی بر روی ارتباط بین معنویت و استرم شرغلی
در موقعیتهای دانشگاهی نشان دادند که رابطه عمیق بین معنویت و اسرترم شرغلی وجرود دارد ،از
اینرو نقش معنویت غیرقابلانکار است.
ربیعی مندجین ،و قاسمی  )7935در بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارکنران
بر اسام مدل اچیو مطالعه موردی :بانک س ه) نشان دادند :شان داد که هر هفت عامل مدل اچیو در
عملکرد شغلی کارکنان بانک س ه اثررذار می باشد .بع وه ،نتایج طزمون تی مسرتقل نشران داد برین
عملکرد شغلی کارکنان مرد و زن در بانک س ه شهر تهران تفاوت معناداری وجرود نردارد .همهنرین
براسام نتایج طزمون تحلیل واریانس ،میزان تحصی ت در عملکرد شغلی کارکنان تاثیر رذار نبوده اما
اثر میزان سابقه کار و میزان سن کارکنان بر عملکرد شغلی طنها تایید رردید .نتایج طزمون فریدمن نیز
نشان داد که از بین هفت عامل موثر بر عملکرد شغلی ،عامل توانایی بیشرترین اهمیرت را در جامعره
مورد مطالعه دارا می باشد.
نوعدوست ری نی و همکاران  )7935نشان میدهند که رابطره معنریداری برین ابعراد سرهرانه
معنویت در محیط کار و عزتنفس سازمانی وجود دارد؛ بنابراین یکری از راههرای ارتقرای عرزتنفس
کارکنان ،بهبود شاخصهای معنویت در محیط کار است.
- Kumar
- Salvador Dlapna

1
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نوع پسند اصیل و همکاران )7939نشان دادند که برین مردیریت اسرتعداد و کیفیرت خردمات و
نوطوری در ارائه خردمات رابطرهی معنرادار وجرود دارد و همهنرین اقردامات الزم در راسرتای حفر
استعدادها در سازمان بیشترین تأثیر مثبت را بر کیفیت خدمات ارائهشده دارد و جذ استعدادهای برتر
به سازمان بیشترین تأثیر مثبت را برافزایش توان نوطوری در سازمان دارا هست.
احدیشعار و همکاران  )7939نشان دادند که رابطه مثبت و معنرادار ابعراد معنویرت در کرار برا
درریر شدن در کار در سازمان فوق بود و فرضیه اصلی پژوهش تائید شد .ازطنجاکه رابطه معنویرت در
کار و درریر شدن در کار بهخوبی معنویت در محیط کار و نحوه بهکارریری طن ،برای افرزایش درریرر
شدن کارکنان در کار ،ضروری است .عبدالهی و همکاران  )7939در ارتباط تعهد سازمانی و معنویرت
در محیط کار با رفتار اخ قی نشان دادند که تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار ارتبراط مثبرت و
معنیداری با رفتار اخ قی کارکنان دارد .نتایج تحلیل رررسیون نشان داد از بین ابعاد تعهد سرازمانی
دو بعد تعهد عا فی و تعهد مستمر توانستهاند سهم معناداری از واریانس رفتار اخ قی را تبیین کننرد
و همهنین از بین ابعاد معنویت در محیط کار دو بعد همسرویی باارزشهرای سرازمان و کرار معنرادار
توانستند سهم معناداری از واریانس رفتار اخ قی کارکنان را تبیین کنند .از یافتههای تحقیق میتوان
نتیجه ررفت که ابعاد تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفترار اخ قری کارکنران رابطره دارد؛
بنابراین برای مدیران مهم است که بررای بهبرود اخ قری کارکنران در سرازمان و توسرعه سرازمان،
متغیرهای تعهد سازمانی و معنویت در کار را در کانون توجه خویش قرار دهند.
صنوبر و رحیمی اقدام  )7939در رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان نشران دادنرد کره
رابطه معنادار معنویت محیط کاری و رضایت مشتریان به ور مستقل و عدم تائید نقش تعدیل ررری
رفتار شهروندی سازمانی است .همهنین نتایج ضریب همبستگی اس یرمن نشان داد معنویت در سطح
فردی کار بامعنا) و سازمانی همسویی ارزشها) با رفترار شرهروندی سرازمانی و رضرایت مشرتریان
رابطه مثبت و معنیدار دارد اما در سطح رروهی احسام همبستگی) با رفتار شرهروندی سرازمانی و
رضایت مشتریان رابطه معنیداری ندارد .م یی و همکاران  )7939در رابطه معنویت در محیط کرار،
انگیزه درونی و اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه نتیجهریری نمرود کره از ریرق تقویرت معنویرت در
محیط کار ،اشتیاق شغلی انگیزه درونی میتوان عملکرد وظیفه را در سازمانها افزایش داد.
عباسیپور ،قدسی و باروتیان  )7977در بررسی رابطهی ارتبا ات اثربخش بر عملکررد سرازمانی
بر مبنای مدل اچیو در واحدهای ستادی شرکت ملی راز ایران نشان دادهاند که :بین مولفهها و ابعراد
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ارتبا ات اثربخش دربین کارکنان واحدهای ستادی شرکت ملّی رراز ایرران تفراوت معنراداری وجرود
دارد.بین مولفهها و ابعاد عملکرد سازمانی دربین کارکنان واحدهای ستادی شررکت ملّری رراز ایرران
تفاوت معناداری وجود دارد .ارتبا ات اثربخش در عملکرد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی شررکت
ملی راز ایران موثر است.
راتلینگ )4477 7در بررسی تأثیر معنویت در محیط کار برر مشرارکت کارکنران هترل هرا ،قصرد
اقامت و ارائه خدمات نشان داد که معنویت در محیط کار تأثیر مستقیم بر مشارکت کارکنران دارد بره
نظر میرسد که درریر شدن در رابطه با ارائه خدمات به کارمندان است ،اما نه به قصد اقامت .در این
راستا ،این مطالعه بینش جدیدی را در مورد انگیزه های انگیزشی درونی تعامل ایجاد می کند و اولین
تحقیق است که به ور تجربی از اثرات مشترك معنویرت کرار در محریط کرار و مشرارکت در ارائره
خدمات کارکنان و قصد اقامت ارزیابی می شود.
حصلینا و همکاران  ) 4474نشان دادند که عوامل تأثیررذار بر عملکرد در ایرن مطالعره معنری دار
هستند و رابطه مثبت بین معنویت کارکنان معلمان و عملکرد سازمانی در ادبیات موجود وجود دارد
نوری افندیک و همکاران  )4474نشران می دهد که معنویت محرل کرار دارای مثبرت ورضرایت
شغلی قابل م حظه ای است که در ضریب تفاضل  747751با ارزش معنی دار  4744< 47444اسرت.
و تأثیر معنویت در محیط کاری بر رضایت شغلی یک تجربه درونی مثبت است.
روش تحقیق

روش تحقیق از نظر اهداف کراربردی و بره لحراو شریوه ررردطوری ا

عرات توصریفی از نروع

همبستگی است .جامعه طماری  751نفر از معلمان طموزش و پررورش ناحیره دو اسرتان قرم در سرال
تحصیلی  34-39و نمونه طماری  494نفر از اعضای جامعهطماری که بر اسام جردول بررطورد حجرم
نمونه از روی حجم جامعهطماری مورران و کرجسی به شیوه تصادفی بقهای انتخا شدند.
برای رردطوری ا

عات از دو پرسشنامه معنویت در کار میلیمن و همکراران  )4449حراوی 71

سفال بسته پاسخ در یف  4درجهای لیکرت برای ارزیابی مولفههای؛ توانایی ،وضو ،،کمک ،مشوق،
ارزیابی ،اعتبار و محیط و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و رلداسمیت  )7377حراوی  54سرفال
بستهپاسخ در ییف 4درجهای لیکرت برای ارزیابی مولفههای؛ حس جامعه بودن تریم ،هرمراسرتایی
ارزشهای فردی و سازمانی ،حس لذت بردن از کار ،فرصتهایی برای زندری درونری بره ترتیرب برا
- Jungsun

1
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پایایی معادل  4717و  4777بر اسام طلفای کرانباخ استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل ا

عات

ع وه بر روشهای توصیفی از طزمونهای استنبا ی در حد طزمون همبسرتگی پیرسرون  Z ،فیشرر و
رررسیون ،در قالب نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
یافتهها

در این بخش ابتدا وضعیت توصیفی و دموررافیک متغیرهای تحقیق در قالب جرداول ارائره شرده
است و س س یافتهها به ترتیب و بر اسام فرضیهها در قالب جداول زیر ارائه شده است.
جدول  :7وضعیت توصیفی متغیرهای تحقیق

4

معنویت در کار

74/447

14/47

79

754

494

4454

7454

9

کار بامعنا در سطح فردی

4/374

44/13

4

54

794

943

594

5

احسام همبستگی در سطح رروهی

9/449

44/91

9

57

717

947

553

4

همراستایی ارزشهای فردی و سازمانی

7/757

74/97

5

49

747

937

499

9

حس لذت بردن از کار

7/434

7/99

7

74

97

499

734

1

فرصتهایی برای زندری درونی

7/491

7/97

4

79

91

491

774

ردیف

نام متغیر

انحراف معیار

میانگین

خیلی کم

کم

نظری ندارم

زیاد

خیلی زیاد

7

عملکرد سازمانی

79/314

714/41

17

577

7549

4441

9997

نمودار -7نمودار هیستوررام توزی نمرات عملکرد سازمانی معلمان نمونه مورد مطالعه

797

رابطه معنویت در کار با عملکرد سازمانی معلمان بر اسام مفلفههای مدل اچیو
نمودار -4هیستوررام توزی نمرات معنویت در کار معلمان نمونه موردمطالعه

جدول  :4نتایج طزمون شاپیروویلک معنویت در کار و عملکرد سازمانی

اماره

df

sig

4/347

494

4/444

معنویت در کار

عملکرد
سازمانی

اماره

df

sig

4/339

449

4/944

با توجه به نتایج طزمون شاپیرو ویلک چون توزی دادهها در دامنه  -7تا  +7است و ارر این بازه بین
 -9تا  +9باشد میتوان طن را نرمال فرض کرد درنتیجه توزی دادههای این دو متغیر نرمال است.

فرضیه اول تحقیق این بود بین معنویت در کار و عملکرد سازمانی معلمان رابطه وجود دارد که
دادههای رردطوری شده در جدول  9ارائه شده است.
جدول  :9نتایج طزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی

فرضیه اصلی

ضریب همبستگی پیرسون

sig

4/739

4/447

نتایج بهدستطمده در جدول  9نشان میدهد که بین معنویت در کار و عملکرد سازمانی معلمان
همبستگی وجود دارد )sig =4/447 .و ضریب پیرسون برابر  4/739است .چون  sigطزمون کمتر از
 4/47است  H0رد میشود و  H1پذیرفته میشود؛ بنابراین بین معنویت در کار و عملکرد سازمانی
معلمان رابطه وجود دارد.
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فرضیه دوم تحقیق این بود بین کار بامعنا در سطح فردی و عملکرد معلمان رابطه وجود دارد.که
دادههای رردطوری شده در جدول  5ارائه شده است.
جدول  :5نتایج طزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم

فرضیه فرعی اول

ضریب همبستگی پیرسون

sig

4/739

4/447

نتایج بهدستطمده از طزمون همبستگی در جدول  5نشان میدهد که برین کرار بامعنرا در سرطح
فردی و عملکرد سازمانی معلمران همبسرتگی وجرود دارد )sig =4/447 .و ضرریب پیرسرون برابرر
 4/739است .چون  sigطزمون کمتر از  4/47است  H0رد میشود و  H1پذیرفته میشرود؛ بنرابراین
بین کار بامعنا در سطح فردی و عملکررد سرازمانی معلمران رابطره وجرود دارد ..برا توجره بره نترایج
بهدستطمده از جدول باال م حظه میشود،
فرضیه سوم تحقیق این بود بین احسام همبستگی در سطح رروهی و عملکررد معلمران رابطره
وجود دارد.که دادههای رردطوری شده در جدول  4ارائه شده است.
جدول  4نتایج طزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم

فرضیه فرعی دوم

ضریب همبستگی پیرسون

sig

4/739

4/447

نتایج بهدستطمده از طزمون همبستگی در جدول  4نشان میدهد که بین احسام همبسرتگی در
سطح رروهی و عملکرد سازمانی معلمان همبستگی وجرود دارد )sig =4/447 .و ضرریب پیرسرون
برابر  4/739است .چون  sigطزمون کمتر از  4/47است  H0رد میشود و  H1پذیرفتره مریشرود؛
بنابراین بین احسام همبستگی در سطح رروهی و عملکرد سازمانی معلمان رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم تحقیق این بود بین همراستایی ارزشهای فرردی و سرازمانی و عملکررد معلمران
رابطه وجود دارد.که دادههای رردطوری شده در جدول  9ارائه شده است.
جدول  9نتایج طزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم

فرضیه فرعی سوم

ضریب همبستگی پیرسون

sig

4/777

4/444

نتایج بهدستطمده از طزمون همبستگی در جدول  9نشان میدهد که بین همراستایی ارزشهای
فردی و عملکرد سازمانی معلمان همبستگی وجود دارد )sig =4/444 .و ضریب پیرسون برابر
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 4/777است .چون  sigطزمون کمتر از  4/47است  H0رد میشود و  H1پذیرفته میشود؛ بنابراین
بین همراستایی ارزشهای فردی و سازمانی و عملکرد معلمان رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم تحقیق این بود بین حس لذت بردن از کار و عملکرد معلمان رابطه وجود دارد.که
دادههای رردطوری شده در جدول  1ارائه شده است.
جدول  1نتایج طزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی چهارم

فرضیه فرعی چهارم

ضریب همبستگی پیرسون

sig

4/737

4/444

نتایج بهدستطمده از طزمون همبستگی در جدول  1نشان میدهد که بین حس لذت بردن از کار
و عملکرد سازمانی معلمان همبستگی وجود دارد )sig =4/444 .و ضریب پیرسون برابر 4/737
است .چون  sigطزمون کمتر از  4/47است  H0رد میشود و  H1پذیرفته میشود؛ بنابراین بین
حس لذت بردن از کار و عملکرد معلمان رابطه وجود دارد
فرضیه ششم تحقیق این بود بین فرصتهایی برای زندری درونی و عملکرد معلمان رابطه وجود
دارد.که دادههای رردطوری شده در جدول  7ارائه شده است.
جدول  7نتایج طزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه ششم

فرضیه فرعی پنجم

ضریب همبستگی پیرسون

sig

4/794

4/447

نتایج بهدستطمده از طزمون همبستگی در جدول  7نشان میدهد که بین کار بامعنا در سطح
فردی و عملکرد سازمانی معلمان همبستگی وجود دارد )sig =4/447 .و ضریب پیرسون برابر
 4/794است .چون  sigطزمون کمتر از  4/44است  H0رد میشود و  H1پذیرفته میشود؛ بنابراین
بین فرصتهایی برای زندری درونی و عملکرد سازمانی معلمان رابطه وجود دارد.
فرضیه هفتم تحقیق این بود همبستگی بین معنویت در کار و عملکرد سازمانی معلمان زن و مرد
متفاوت است.
که دادههای رردطوری شده در جدول  3ارائه شده است.
جدول  3تحلیل طماری  Zفیشر برای مقایسه تفاوتهای ضریب همبستگی در رروه مردان و زنان

جنسیت

N

زن
مرد
کل

799
794
494

ضریب همبستگی
پیرسون
4/749
4/747
4/749

سطح
معناداری
4/454
4/473
4/454

 Zفیشر

سطح معناداری تفاوت دو
ضریب همبستگی

5/357

4/413
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تحلیل نتایج جدول  3نشان داد که همبستگی بین معنویت در کار و عملکرد سازمانی معلمان
 r =4/749و چون  )sig =4/454در سطح  4/44معنادار است؛ و همهنین نتایج نشان داد که
همبستگی بین معنویت در کار و عملکرد سازمانی معلمان زن  r =4/749و چون )sig =4/454
معنادار نیست؛ و همبستگی بین معنویت در کار و عملکرد سازمانی معلمان مرد  r =4/ 794و چون
 )sig =4/473معنادار نیست .نتایج طزمون  zفیشر نشان میدهد که  z= 5/357و سطح معناداری
تفاوت دو ضریب همبستگی برابر  4/413است که بزرگتر از  4/44است .درنتیجه  H0پذیرررفته
میشود و  H1رد میشود؛ بنابراین همبستگی بین معنویت در کار و عملکرد سازمانی معلمان زن و
مرد متفاوت نیست.
فرضیه هشتم تحقیق این بود همبستگی بین معنویت در کار و عملکرد سازمانی معلمان رشته-
های مختلف تحصیلی متفاوت است .که دادههای رردطوری شده در جدول  74ارائه شده است.
جدول  74تحلیل طماری  zفیشر برای مقایسه تفاوتهای ضریب همبستگی در رشتههای مختلف تحصیلی
رشته

N

علوم انسانی

33

ضریب همبستگی
پیرسون
4/745

سطح
معناداری
4/447

علوم پایه

73

4/749

4/993

علوم انسانی

33

4/745

4/447

فنی مهندسی

57

4/757

4/917

علوم انسانی

33

4/745

4/447

علوم بیعی و کشاورزی

79

4/944

4/973

علوم انسانی

33

4/745

4/447

هنر
علوم پایه
فنی و مهندسی

75
73
57

4/444
4/749
4/757

4/794
4/993
4/917

علوم پایه

73

4/749

4/993

علوم بیعی و کشاورزی
علوم پایه
هنر
فنی و مهندسی
علوم بیعی و کشاورزی
فنی و مهندسی
هنر
علوم بیعی و کشاورزی
هنر
کل

79
53
75
57
79
57
75
79
75
494

4/944
4/749
4/444
4/757
4/944
4/757
4/444
4/944
4/444
4/749

4/973
4/993
4/794
4/917
4/973
4/917
4/794
4/973
4/794
4/454

 Zفیشر

سطح معناداری تفاوت
دو ضریب همبستگی

7/937

4/441

7/549

4/519

4/447

4/544

4/493

4/591

7/549

4/519

7/747

4/447

7/544

4/914

7/947

4/495

47/574

4/494

7/594

4/597
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به همین منظور ضرایب همبستگی بین دو متغیر برای هر یک از رشتههرای مختلرف تحصریلی
معلمان بهصورت دو در دو با رشتههای دیگر مقایسه و در مورد معنیداری تفاوت ضرایب همبسرتگی
تصمیمریری شد .بهمنظور مقایسه این دو ضریب همبستگی و تعیین معنیداری تفاوت برین طنهرا از
طزمون  zفیشر استفادهشده است؛ که نتایج طزمون  zفیشر نشان میدهد که همبستگی بین معنویرت
در کار و عملکرد سازمانی معلمان رشتههای مختلف تحصیلی متفاوت نیست.
بحث و نتیجهگیری

معنویت 7در محیط کار ،از مفاهیم جدیدی است که در سالیان اخیر در ادبیات مدیریت و کسرب و
کار ظهور کرده است .مفهوم معنویت در محیط کار ،ت ش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به ارتباط
فرا فردی ،درون فردی ،میان فردی و برون فردی در زنردری کراری برهمنظور بالنردری شخصری در
رسیدن به تعالی انسانی هست عابدی جعفری و رستگار .)7979 ،معنویت در کار ،نیرویی الهرامبخش
و برانگیزاننده جهت جستجوی مداوم برای یافتن هدف و معنا در زندری کاری ،درك عمیق و ژرفا از
ارزش کار ،زندری ،پهناوری عالم هسرتی ،موجرودات محریط بیعری و نظرام براور شخصری هسرت
میلمن .)4449 ،4در سال  4449میلیمن و همکارانش سه بعد برای سنجش معنویرت در محریط کرار
مطر ،کردند این سه بعد که متناظر با سه سطح فردی ،رروهی و سازمانی هست ،عبارتانرد از :کرار
بامعنا در سطح فردی ،احسام همبستگی در سطح رروهی و همسویی با ارزشهای سازمان در سطح
سازمانی .مدیران میتوانند به وسیله ایجاد محیطی معنوی در کار ،در کارکنان ایجاد انگیرزه نمروده و
در نتیجه زمینههای بهبود عملکرد سازمانی و پیرو طن زمرینههای دستیابی به اهداف را فراهم نمایند.
عملکرد بهینه در مدرسه به دلیل بهرهوری و اثربخشی که برای سازمان در بردارد همواره موردتوجره
مدیران و کرارشناسان بوده ،به وریکه به حروزه مسرتقلی از مطالعرات سرازمانی تبدیلشرده اسرت.
عملکرد یرک سرازمان ،رویای وضعیت بقای طن در محیط است و تأکید مدیریت بر نقش کارکنان در
بهبود عملکرد ضرورت طن را طشکار ساخته که مریتواند بره شررکل سررمایهرذاریهای زیربنرایی در
بخش مناب انسانی صورت پذیرد؛ که معنویت در کار بهعنوان یک نمونه سرمایهرذاری اسرت کره از
ریق نفوذ در حیطه و قلمرو کرار انرجام مریریرد .باوجود چنین شرایطی ،میتوان انتظار داشت کره
سازمان عملکرد باال و مطلوبی داشته باشد ،زیرا مدیران برای برقا و پیرشرفت در دنیای امروز نرارزیر

- Spirituality
- milmen
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هستند که بخش عمدهای از ت شهای خود را به فراینردها و کارکردهرایی معطروف نماینرد کره در
مروفقیت و برهبود عملکرد طنان نقش اساسی ایفا مینماید.
بر این اسام معنویت در محیط کار در ادبیات علمی مدیریت در دنیرا و بررا توجره برره نررقش
حیاتی عملکرد و اهمیت دستیابی به عالیترین سرطح طن بررای مردیران و سرازمانها و نقشری کره
معنویت در فررایند عملکرد سازمانی میتواند ایفا کند ضرورت پیدا میکند .به منظور پررورش نیرروی
متهد و کارطمد در نظام طموزشی فعلی نیازمند طموزش صحیح از سمت معلمران هسرتیم کره یکری از
مولفههای طموزش صحیح توجه طموزش و پرورش به مسئلهی کار با معنای معلمان است ،ارر معلمان
هدف و غایت این کار مقدم را متوجه باشند بی شک در نوع تربیت و طموزش دانرش طمروزان تراثیر
بهسزایی خواهد داشت
نتایج این تحقیق با هدف بررسی رابطه معنویت در کار با عملکرد سازمانی معلمان بر اسام مدل
اچیو نشان داد . 7 :بین معنویت در کار و عملکرد سازمانی معلمران رابطره وجرود دارد ایرن نتیجره برا
یافتههای نوعدوست ری نی و همکاران  ،)7935صنوبر و رحیمی اقدام  )7939و ناسرینا و

دوریرس7

 ) 4477مبنی بر وجود رابطه بین دو متغیر تا حدودی همخوانی دارد .براین اسام میتوان با ارتقرائ
معنویت در سازمان طموزش و پرورش عملکرد معلمان را بهبود بخشید .4 .برین کرار بامعنرا در سرطح
فردی و عملکرد معلمان رابطه وجود دارد دارد این نتیجه با یافتههای نوعدوست ری نری و همکراران
 ،)7935صنوبر و رحیمی اقدام  )7939و ناسینا و دوریس  )4477مبنی بر وجود رابطه بین دو متغیرر
تا حدودی همخوانی دارد .9 .بین احسام همبستگی در سطح رروهی و عملکرد معلمان رابطه وجرود
دارد بازاین نتیجه با یافتههای نوعدوست ری نی و همکاران  ،)7935صنوبر و رحیمی اقردام )7939
و ناسینا و دوریس  )4477مبنی بر وجررود رابطه بین دو متغیر تا حدودی همخوانی دارد .5 .بین هرم
راستایی ارزشهای فردی و سازمانی و عملکرد معلمان رابطه وجود دارد  .4بین حرس لرذت برردن از
کار و عملکرد معلمان رابطه وجود دارد این نتیجه با یافتههای تحقیق کاشیک 4و همکاران  )4477تا
حدودی همخوانی دارد .9 .بین فرصتهایی برای زندری درونی و عملکرد معلمان رابطره وجرود دارد
این نتیجه با یافته های تحقیق سالوادور دالپنا )4477 9مبنی بر رابطه عمیق بین معنویت و اسرترم
شغلی تا حدودی همخوانی دارد .1 .همبستگی بین معنویت در کار و عملکرد سرازمانی معلمران زن و
1-

Nasina & Doris
Kaushik & et al
3Salvador Dlapna
2-

رابطه معنویت در کار با عملکرد سازمانی معلمان بر اسام مفلفههای مدل اچیو

791

مرد متفاوت نیست .7 .همبستگی بین معنویت در کار و عملکرد سازمانی معلمان رشتههرای مختلرف
تحصیلی متفاوت نیست.
پیشنهادها:
 .1با توجه به نتایج بررسی مبنی بر وجود رابطه بین معنویت در کرار برا عملکررد سرازمانی معلمران
پیشنهاد میرردد طموزش و پرورش برای ارتقاء عملکرد سازمانی معلمان خود ،به سیاسترذاری و
برنامهریزی الزم برای توسعه معنویت در بین کارکنان و محیط طموزشی و پرورشی مبادرت ورزید؛
و با ایجاد حساسیت نسبت به ارتباط فرا فردی ،درون فردی ،میان فردی و برون فردی در زندری
کاری معلمان به منظور بالندری شخصی و تعالی انسانی کمک کرده ،عملکرد سازمانی خود را باال
ببرند.
 .2با توجه به نتایج بررسی مبنی بر وجود رابطه بینبین احسرام همبسرتگی در سرطح رروهری برا
عملکرد سازمانی معلمان پیشنهاد میرردد طموزشوپرورش زمینه الزم بررای توسرعه روحیره کرار
تیمی و رروهی در بین معلمان تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی طنان داشته باشند.
 .3پیشنهاد میرردد با ایجاد محیطی شغلی سرشار از افتخار ،لذت و وفاداری بین معلمان بر عملکرد
سازمانی طنها را افزایش دهند
 .4با توجه به نتایج بررسی مبنی بر وجود رابطه بین فرصتهایی بررای زنردری درونری برا عملکررد
سازمانی معلمان پیشنهاد میرردد که با ارج نهادن بر ارزشهای معنوی معلمان در محریط کرار و
ایجاد محیطی کار معنوی بر عملکرد سازمانی طنها بیافزایند.
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