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بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی در بيمارستان
شهيد صدوقی یزد :رویكرد اسالمی
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سيدعلی نقوی

2

ميرمحمد اسعدی

3

سيد حبيب اهلل ميرغفوری

چکیده
مقدمه :معنويت مفهومي بسیار گسترده است كه هر كس با توجه به اعتقادات،
باورها و ارزشهاي شخصي ،تفسیري متفاوت از ديگري از آن بعمل ميآورد .برخي
ريشهاي دين محور براي معنويت قائلند و برخي ديگر معتقدند كه معنويت ارتباطي با
دين نداشته و بسیار گستردهتر از آن است .از آنجا كه معنويت در جامعة ايراني ما
مبتني بر دين است و آموزههاي دين اسالم شکلدهندة معنويت است و با توجه به اينکه
معنويت در سازمانها ميتواند بستر مناسبي براي رشد همهجانبة فردي و سازماني را
فراهم كند ،اين پژوهش با هدف بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني با
توجه به الگوهاي ملي و ديني ،انجام گرفت.
روش :روش پژوهش مورد استفاده از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ نحوه
گردآوري دادهها توصیفي -پیمايشي است .جامعه آماري پژوهش شامل تمامي كاركنان
بیمارستان شهید صدوقي يزد در سال  1332بودند ( )N=311كه با استفاده از روش
نمونهگیري تصادفي ساده  183نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .جمعآوري داده بوسیلة
پرسشنامهاي محقق ساخته روا و پايا شده ،انجام شد .دادهها از طريق آزمونهاي آماري
 -1كارشناس ارشد مديريت صنعتي ،دانشگاه علم و هنر ،يزد ،ايران
نشاني الکترونیکseyed_ali2006@yahoo.com :
 -2استاديار گروه مديريت صنعتي دانشگاه علم و هنر ،يزد ،ايران
 -3دانشیار گروه مديريت صنعتي دانشگاه يزد ،يزد ،ايران
نوع مقاله :پژوهشي تاريخ دريافت مقاله 33/4/1 :تاريخ پذيرش مقاله33/8/11 :
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توصیفي و تحلیلي مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
يافتهها :تجزيه و تحلیل دادهها نشان داد كه  11عامل فضائل ،فضاي معنوي،
محتوايي ،ساختاري ،رهبري ،فرهنگي ،خالقیت ،ايمان ،انگیزش و اجتماعي به عنوان
عوامل مؤثر بر معنويت سازماني بهشمار ميروند.
عامل (اگرچه با درجات متفاوت) به منظور پیادهسازي معنويت سازماني در بیمارستانها
متناسب با مقتضیات فرهنگ ايراني و مباني دين اسالم مهم ميباشند .لذا الزم است تا
مسؤولین و سیاستگذاران بیمارستانها برنامهريزيهاي مناسبي را براي حفظ و تقويت
اين عوامل در بین كاركنان فراهم كنند.

واژگان کلیدی
معنويت اسالمي ،سازمان معنويتگرا ،دين ،بیمارستان
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نتیجهگیري :بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،ميتوان نتیجهگیري كرد كه هر11
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مقدمه
از آنجايي كه واژة معنويت 1در زمینههاي گوناگوني بهكار ميرود ،تعريف آن
مشکل است .ريشههاي آن در سنت مسیحي قرار دارد ،سنتي كه تاريخي طوالني
بررسي و شناسایي عوامل مؤثر بر معنویت سازماني در بیمارستان شهید صدوقي یزد :رویكرد اسالمي

در الهیات و عمل ديني دارد .امر معنوي جستجويي دروني است كه اغلب با امور
مادي ،فیزيکي و بیروني در تقابل است .برخي معنويت را نسبت به دين پراكندهتر
و كمتر نهادينه شده ميدانند ،در مقابل ،ديگران معنويت را درست مركز و قلب
دين ميدانند ،مخصوصاً وقتي كه با تجربة عارفانه و ديني مواجه شوند .موضوع
معنويت دلمشغولي ديرپاي بشر است ،اما بررسي نقدي و تطبیقي معنويت در
زمینههاي جهاني ،يک پديدة نوظهوري است .بسیاري از اديان واژة دقیقي براي
معنويت ندارند؛ با وجود اين ،امروزه مفهوم معنويت عمومیت يافته است و اكنون
در داخل و خارج اديان و همچنین در زمینههاي بیناالدياني و سکوالر بهكار
ميرود .عالقهمندي جديد به معنويت با تأكید بر موضوع فردي ،خودبالندگي و
درک متفاوتتري از روانشناسي انسان همراه گشته است .اكنون معنويت يک
كلیدواژة جهانشمولي است كه نشانگر جستجوي جهت و معنا است (حسیني و

همکاران 1382 ،ش .).در طول تاريخ بشر ،معنويت به شکلهاي مختلفي تجلي يافته
و در پیرامون آن بسیار سخن گفته شده است .هر كس از دريچهاي به آن
نگريسته و با تکیه بر بعد يا ابعادي از آن ،تعريفي ارائه كرده است (برزنوني1313 ،

ش .).به عبارت ديگر ،مفاهیمي از قبیل معنويت كه به امور غیر مادي تعلق دارند،
تعريف منطقي ندارند و معموالً با ذكر مصاديق و مثالها توضیح داده ميشوند.
برخي از نويسندگان كوشیدهاند براي معنويت تعاريفي ارائه دهند كه در زير
به برخي از آنها اشاره ميشود :میتروف ( 1333م ،).پروفسور مديريت ،معنويت را
تمايل به جستجوي هدف نهايي در زندگي و زيستن بر اساس اين هدف تعريف
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ميكند .بعضي ديگر مصرانه بر مفاهیم مذاهب و آيینهاي شرقي همچون
تائوئسیم ،بوديسم ،ذن و نیز اسالم تأكید دارند؛ چنین محققاني به درستي ادعا
ميكنند كه اين جوامع غیرغربي بسیار بهتر میان زندگي شخصي ،كار ،تفريح،
تحقیقات در اين زمینه بیان ميكنند كه براي يک خداشناس كاتولیک ،معنويت
راهي است كه از سوي آن به سمت الوهیت حركت ميكند؛ براي يک پزشک،
معنويت چیزي است كه به زندگي معنا ميبخشد؛ براي يک جامعهشناس،
جستجوي انفرادي براي درک مقصود و ارزشهايي است كه ممکن است مفهوم
خدا يا وجود تعالي را در برداشته باشد يا نداشته باشد .براي ديگران معنوي بودن
به معناي دانستن و زيستن ،مبنايي براي تحول شخصي ،بین شخصي ،اجتماعي و
حتي جهاني بر اساس اين معرفت است كه خدا همواره در وجود ما حاضر است
(فرهنگي و همکاران 1381 ،ش.).

در تعريفي از كاواناق ( 1333م ).آمده است معنويت ،نیرويي روحبخش و ايجاد
كننده انگیزه زندگي است ،انرژيي كه الهامبخش فرد به سمت و سوي فرجامي
معین يا هدفي به سوي وراي فرديت ميباشد .معنويت بهعنوان تالش دائمي بشر
براي پاسخ دادن به چراهاي زندگي مي باشد به عبارت واضحتر ،استفادة بهینه از
قوة خالقیت و كنجکاوي براي يافتن داليل موجود مرتبط با زنده ماندن و زندگي
كردن و در نتیجه ،رشد و تکامل است (موران 1383 ،ش.).

همانطور كه از تعاريف بر ميآيد ،هر يک از اجزاي مجموعهاي كه امروزه در
مغرب زمین تحت لواي معنويت گرد آمده است در تمدن بشري مسبوق به
سابقهاي طوالني بوده است .انديشمندان غربي پیرو اصول الئیسه سعي دارند
معنويت را از دين جدا كنند و حداكثر تدين را به عنوان يکي از راههاي معنوي
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عبادت و ديگر جنبههاي زندگي يکپارچگي ايجاد نمودهاند .با بررسي پارهاي از
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شدن لحاظ كنند .در حاليكه انديشمندان اسالمي اعتقاد دارند اديان ،بهترين راه
براي تقويت ابعاد معنوي افراد است تا جايي كه معنويت بدون ترديد به بلوغ
نميرسد .به همین ترتیب تصوير حقیقي از معنويت اسالمي 2نیز شاخصهها و
بررسي و شناسایي عوامل مؤثر بر معنویت سازماني در بیمارستان شهید صدوقي یزد :رویكرد اسالمي

اصول خاصي دارد كه ضمن اتصال فرد به مبدأ وجود و كمال مطلق ،بر شیوة نظر
و عمل او در زندگي فردي و جمعي تأثیر ميگذارد و تحوالت شگرفي را در ابعاد
فردي و اجتماعي موجب ميشود (شايگان 1381 ،ش .).در اسالم منظور از معنويت
برخورداري از ارزشهاي اعالي انساني همچون ايمان به خدا ،احترام و تکريم
ديگران ،تقوا ،خدمت ،خوشبیني و صداقت است كه به صورت عام و جهانشمول
است .معنويت در جامعة ايراني ما مبتني بر دين است ،بدين معنا كه تعالیم و
آموزههاي دين اسالم شکلدهندة معنويت است .سرچشمة معنويت اسالمي ،قرآن
كريم و فرمودههاي حضرت محمّد (ص) و ائمة اطهار (س) ميباشد .زبانهاي
اسالمي براي واژة غربي معنويت ،اصطالحات گوناگوني دارند كه اين اصطالحات
در برگیرندة اين معاني هستند :باطن ،حق ،عالم معنا ،مقام ،لطف الهي ،مفهوم
كمال اخالقي ،جمال ،جان و ذكر خدا .از نظر مسلمین ،زندگي معنوي هم بر
ترس خدا مبتني است و هم بر عشق او ،هم تسلیم در برابر ارادة خدا و هم
جستجو براي شناخت او كه هدف نهايي آفرينش است .معنويت اسالمي با
الگوهاي آداب اسالمي كه ساخته و پرداختة اركان دين است ،رابطه دارد .گوهر
معنويت اسالم با توحید پیوند ميخورد و قلب اسالم ،كلید فهم جنبههاي مختلف
آن است (عابدي جعفري و رستگار 1381 ،ش.).

قرآن كريم معنويت را داراي قلمرو وسیع و گستردهاي ميداند كه ميتواند
شامل همة احوال ،اقوال ،افعال ،انگیزهها و انديشههاي انسان باشد؛ زيرا گوهر
معنويت را «خداگرايي» ميداند .لذا هر كاري كه با رنگ و رايحة رحماني و انگیزة
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الهي انجام گیرد ،داخل در معنويت است .روح حاكم بر معنويت در قرآن« ،ايمان
به خدا و عمل صالح» و به تعبیري؛ «عبوديت» است .كه با توحید و عدالت الهي و
اجتماعي و نبوت ،امامت و قیامتگرايي در هم تنیده و هم سرنوشت است .طبق
الف) جامعیت؛ يعني همة ابعاد زندگي انسان اعم از فردي ،خانوادگي،
اجتماعي ،دنیايي و آخرتي را در بر ميگیرد.
ب) كمال؛ يعني همة حدود و مراتب وجودي انسان را در حركت تکاملي
ميشود .به همین دلیل ،معنويت قرآني داراي ساحتهاي عقالني ،نفساني،
جسماني و شريعتي است تا هم شامل درون و هم شامل بیرون انسان شود (رودگر،
 1388ش.).

معنويت ،بخشي جداييناپذير از اخالق و ارزشهاي انساني است و در اديان
يکتاپرست اهمیت بسیار بااليي دارد .اين اهمیت بیشتر از آن جهت است كه
فطرت انساني تمايلي بنیادين به ارزشهاي مثبت و مطلوب دارد .هرگاه بشر در
عرصة علوم و فناوري از ارزشهاي معنوي و اخالقي غفلت كرده ،به اشکال مختلف
زمینه را براي فراگیر شدن رفتارهاي غیر انساني و اخالقي فراهم ساخته است
(نادي و گلپرور 1331 ،ش .).از نظر عالمه طباطبايي ،قرآن كريم را حصول معنويت و
وصول به قرب و لقاي حضرت حق را همانا در شريعتگرايي معرفي كرده است.
شريعت به معناي عام كلمه ،مجموعة عقايد ،اخالق و احکام الهي است؛ يعني
اسالم در همة تعالیم و آموزههاي خويش ،اعم از جهانبیني يا ايدئولوژي و
شريعت به معناي خاص؛ يعني مجموعة بايدها و نبايدهاي شرعي و فقهي ،كه
البته معنويت قرآني جدا و بريده از عقايد ،اخالق و احکام نیست (رودگر1388 ،
ش.).
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در سالهاي اخیر ،جايگاه معنويت در سازمانها به طور فزايندهاي از سوي
مديران ،سرپرستان ،كاركنان و محققان به عنوان يک ضرورت براي تعامالت
سازمانها با كاركنان ،مشتريان و جامعه مورد توجه قرار گرفته است ،به طوري كه
بررسي و شناسایي عوامل مؤثر بر معنویت سازماني در بیمارستان شهید صدوقي یزد :رویكرد اسالمي

مفهوم معنويت در محیط كار در دهههاي اخیر شهرت قابل توجهي پیدا كرده
است (لواساني و همکاران 1381 ،ش .).درحقیقت؛ شرايط متغیركنوني باعث شده
سازمانها رويکردهاي جديدي براي پاسخگويي به نیازهاي خود در پیش گیرند.
اين شرايط سازمانهاي امروزي را مجبور كرده كه بعد از دهها سال ادامة روشها
و رويههاي كاري ثابت خود ،روشهاي كاري جديدي را در پیش گیرند؛ به
گونهاي ديگر ،سازمانها داراي ثبات كاري نبوده ،از نوعي ثبات نسبي برخوردارند
و براي اينکه از قافله عقب نیفتند ،اكثر آنها از مهارتهاي مديريت تغییرات
بنیادي در درون سازمان بهره ميگیرند .لذا مقوله معنويت در سازمان نیز پديده
نوظهوري است كه توجه بسیاري از صاحبنظران مديريت و سازمان و همچنین
مديران را ،در سطوح مختلف به خود جلب كرده است .بر اين اساس ،بسیاري از
آنان معنويت را به عنوان منبعي پايدار براي سازمانها دانستهاند كه ميتواند به
آنها در زمانهاي پرتالطم و آشوبزده ياري رساند و تناقضنمايي نظم و
بينظمي در سازمان را حل و فصل كند و بدون طرد هر يک ،آنان را به صورت
مقتضي به كار ببندد ،چرا كه سازمانها براي فعالیت مستمر در عرصههاي
مختلف ،نیازمند رفت و آمد همیشگي بین دو حالت تغییر و ثبات هستند
(كاراكس 2111 ،م .).با توجه به اينکه حوزة اين مطالعه هنوز در مرحلة آغازين بوده
و تعاريف زيادي در ادبیات اين موضوع وجود دارد كه ناشي از وجود ديدگاههاي
متفاوت ميباشد ،تعريف معنويت در كار هم مانند تعريف معنويت ،هم متفاوت و
هم گوناگون است .هر كس بر اساس نظر خويش به تعريف آن پرداخته است.
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رسیدن به يک تعريف قابل قبولِ اكثريت ،اگر نگويیم غیر ممکن است ،حداقل
بسیار مشکل به نظر ميرسد .بنابراين ،با توجه به مطالب ذكر شده نميتوان
تعريف واحدي از معنويت و در نتیجه از معنويت در محیط كار ذكر كرد .الزم به
«معنويت در محیط كار»« ،4محیط كار معنوي» 1و «معنويت در كار» 1مطرح
گشتهاند ،كه به گونه اجمالي به نتايج برخي از نوينترين تحقیقهاي صورت
گرفته در اين زمینه اشاره ميشود.
بختیاري ( 1383ش ).در تحقیقي تحت عنوان «بررسي تأثیر معنويت بر
توانمندسازي مديران» نشان داد كه بین عوامل معنوي مؤثر بر توانمندسازي
مديران ،عامل ايمان بیشترين تأثیر را داشته است .نتايج پژوهش وي بیانگر آن
است كه معنويت يکي از متغیرهاي مؤثر بر توانمندسازي مديران است كه
سیاستگذاران سازمانها درصددند با بهرهگیري از آن ،حداكثر توان مديران را در
جهت تحقق اهداف سازماني بسیج كنند.
گيبنز ( 2112م ).در تحقیقي با عنوان «معنويت در محل كار» به بررسي و
تجزيه و تحلیل سطوح معنويت در سازمان؛ به دو سطح اصلي تحت عنوان
معنويت فردي در محیط كار و معنويت سازماني در محیط كار اشاره دارد .در نظر
وي معنويت فردي در محیط كار ،يک راه و مسیري فردي است به سوي يکپارچه
ساختن كار با زندگي معنوي و معنويت سازماني در محیط كار ،يک راه و مسیري
سازماني به سوي معنويت است كه ميتواند شامل تالشهاي سازماني براي ايجاد
معنويت فردي در محیط كار باشد ،اما جهتگیري سازماني آن به سوي اهداف و
تواناييهاي سازماني است كه بايد محقق شود .نک و میلیمان ( 2111م ).در
تحقیقي با عنوان «انديشههاي خودرهبري :پیدا كردن تحقق معنوي در زندگي
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سازماني» به بررسي اينکه چگونه كاركنان ميتوانند معنويت بیشتر و هدفندتر را
در كار خود بهدست آورند ،بهطور خاص پیشنهاد ميكنند كه نظريه اخیر،
ميتواند كاركنان را در تأثیرگذاري و يا رهبري خود نسبت به تجربه معنويت
بررسي و شناسایي عوامل مؤثر بر معنویت سازماني در بیمارستان شهید صدوقي یزد :رویكرد اسالمي

بیشتر در زندگي سازماني كمک كند و نهايتاً نتیجه ميگیرند كه ارتباط علي بین
معنويت و افزايش نوآوري در محیط كار وجود دارد .گاس و گوزلینگ ( 2111م ).در
تحقیقي با عنوان «سازمان معنوي :تفکرات انتقادي در مورد ابزار معنويت در محل
كار» به يافتههايي شامل :الف) فراهمآورنده مروري كلي از بررسيها و اقدامات
منسجمي است كه معنويت محل كار را در اصطالحي اجرايي بهكار ميگیرند و به
عنوان ابزاري براي استفاده صحیح معرفي مينمايند؛ ب) گسترشدهنده تحلیل
اتزيوني از سازمانهاي پیچیده و مقولهاي جديد با عنوان سازمان معنوي ميباشد
و ج) سه جايگاه متناوب را با توجه به معنويت محل كار شناسايي ميكند .روپراي
( 2111م ).در تحقیقي با عنوان «الگويي از معنويت در محل كار كه منجر به
سازمان معنوي ميگردد» بیان ميكند معنويت به معناي جهتگیري فلسفي
است؛ كه بیان ميدارد هیچ چیز واقعي نیست مگر روح .به هر حال در محل كار،
معناي معنويت را نميتوان به اين صورت تجربه كرد ،چرا كه بسیار انتزاعي و
پیچیده است .تأكید گرديد كه ميتوان معنويت در محل كار را با استفاده از هفت
اصل تعريف نمود :خالقیت ،ارتباط ،احترام ،بصیرت ،شراكت ،انرژي و
انعطافپذيري .كه هر هفت اصل با هم مرتبط ميباشند و حائز اهمیت هستند.
اين مقاله نفوذي ادراكي از معنويت و معنويت محل كار را پیشنهاد داده كه منجر
به پیدايش سازمانهاي معنوي ميگردد .االركوبي ( 2113م ).در تحقیقي با عنوان
«معنويت اسالمي :مفاهیمي براي مديريت كسب و كار» به بررسي موضوع
معنويت و چگونگي ادغام آن در محل كار ميپردازد و از آن به عنوان يک
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رنسانس معنوي نام ميبرد كه مستلزم درک عمیق از مفاهیم ديني ميباشد.
همچنین به تحلیل معنويت در محل كار بر پايه دين اسالم و شناسايي
پارادايمهاي اصلي آن و به اشتراکگذاري و معرفي برخي از ويژگيهاي كلیدي
همانگونه كه مالحظه ميشود پژوهشهاي متعددي پیرامون ضرورت
معنويت و سازمانهاي معنوي صورت گرفته است .ولي معاالسف در جهت
شناسايي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني و تشريح طرُق بهرهگیري از معنويت
اسالمي در سازمانها ،حركت شايستهاي صورت نگرفته است و راه درازي تا تبیین
الگوي ملي و ديني معنويتورزي در زندگي شخصي افراد و از آن مهمتر در
سازمانها پیشرو است و اين همه در حالي است كه به نظر ميرسد اصوالً
سازمانهاي معنويتگرا قادرند شرايطي را فراهم آورند كه افراد بتوانند تمامي
ظرفیت و توان خود را در سازمان ،صرف اعتالي كار و همکاران خود كنند .اصوالً
افراد معنوي با تمام خلوص ،وظايف خويش را انجام ميدهند و اعتقاد دارند كه
خداوند ،شاهد فعالیتهاي خالصانة آنان است .اين روحیه و ايجاد فضا و محیطي با
ويژگيهاي معنوي در سازمانها از جمله بیمارستانها ميتواند بستر مناسبي براي
رشد همهجانبة فردي و سازماني را فراهم كند و اين همه در حالي است كه
كاركناني كه در بیمارستانها كار ميكنند مهمترين گروه ارائه دهنده خدمات نظام
سالمت هستند و البته همین فعالیت ،كار و تالش بيوقفه آنها را با مسائل و
مشکالت روانشناختي و سالمت جسماني و رواني مواجه ميسازد ،كه يکي از
عاملهايي كه كاركنان در نظام اسالمي به واسطه آن شرايط رواني خويش را پايدار
و با طراوت ميسازند معنويت است .بنابراين با توجه به اهمیت فعالیتهايي كه
كاركنان در بیمارستانها انجام ميدهند و زيربناي خیرخواهانه و عامالمنفعه اين
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مشاغل و با عنايت به اعتقادات مذهبي و معنوي كاركنان ايراني ،اين پژوهش با
هدف بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني در بیمارستان شهید
صدوقي يزد با رويکرد اسالمي صورت پذيرفته است.
بررسي و شناسایي عوامل مؤثر بر معنویت سازماني در بیمارستان شهید صدوقي یزد :رویكرد اسالمي

روش
روش پژوهش توصیفي از نوع پیمايشي است .جامعه آماري پژوهش شامل
تمامي كاركنان بیمارستان شهید صدوقي يزد در سال  1332بودند ( )N=311كه
با استفاده از روش نمونهگیري تصادفي ساده  183نفر به عنوان نمونه انتخاب
شدند .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه محقق ساختهاي از طريق منابع معتبر
است كه به بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني ميپردازد .روايي
پرسشنامه به صورت روايي محتوايي توسط  21تن از اعضاي هیأت علمي بررسي
شد ( )CVI=%88و پايايي آن نیز با روش آلفاي كرونباخ ( )r=1/31تعیین گرديد.
پرسشنامه از دو قسمت تشکیل ميشد :قسمت اول شامل اطالعات
دموگرافیک افراد و قسمت دوم شامل  81گويه براي شناسايي عوامل مؤثر بر
معنويت سازماني بود .طیف مورد استفاده براي پاسخگويي به گويههاي مندرج در
آن ،پنج گزينهاي لیکرتي ،شامل خیلي كم ( )1تا خیلي زياد ( ،)1بوده است.
پس از كسب اجازه از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي يزد و مسؤولین
بیمارستان شهید صدوقي و ورود به محیط پژوهش ،پس از تشريح هدف مطالعه
براي كلیه شركتكنندگان و اطمینان دادن به آنها در خصوص محرمانه بودن
اطالعاتشان و اختیاري بودن شركت در طرح ،از شركتكنندگان رضايت آگاهانه
اخذ شده و پرسشنامهها كه به منظور محرمانه ماندن اطالعات ،نام و نامخانوادگي
در آنها قید نشده بود ،در اختیار شركتكنندگان قرار گرفت و پس از تکمیل
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پرسشنامهها (حداكثر  2روز) پرسشنامهها جمعآوري شد .دادههاي جمعآوري
شده با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSنسخه  18مورد تجزيه و تحلیل قرار
گرفت .جهت بررسي مشخصات فردي كاركنان از آمار توصیفي شامل فراواني،
و ،KMOبراي شناسايي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني از روش تحلیل عاملي
اكتشافي و به منظور ارزيابي نرمال بودن دادههاي مورد بررسي از آزمون
كولموگروف -اسمیرنف استفاده گرديد.
یافتهها
جدول  1اطالعات اطالعات دموگرافیک شركتكنندگان در پژوهش را نشان
ميدهد .از میان پاسخدهندگان  31درصد را مردان و  11درصد را زنان تشکیل
ميدهند .سطح تحصیالت  23درصد آزمودنيها ديپلم 21 ،درصد فوق ديپلم14 ،
درصد كارشناسي و  3درصد كارشناسي ارشد بود .از نظر سن  21/43درصد افراد
 21تا  31ساله 11 ،درصد  31تا  41ساله 13/11 ،درصد  41تا  11ساله و 4
درصد باالي  11سال بودند.
جدول  :1اطالعات دموگرافیک شركتكنندگان در پژوهش
متغیر
جنسیت

سطح تحصیالت

سن

دستهها
مرد
زن
ديپلم
فوق ديپلم
كارشناسي
كارشناسي ارشد
31 -21
 41 -31سال

فراواني
11
128
42
31
33
1
38
112

درصد
31
11
23
21
14
3
21/43
11
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درصد و میانگین استفاده شد .همچنین براي بررسي كفايت نمونه از آزمون بارتلت
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 11 -41سال
بیش از  11سال

13/11
4

31
1

براي شناسايي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني ،از روش تحلیل عاملي
اكتشافي استفاده شد .جدول  2نتايج آزمون كرويت بارتلت را به ما نشان ميدهد.
بررسي و شناسایي عوامل مؤثر بر معنویت سازماني در بیمارستان شهید صدوقي یزد :رویكرد اسالمي

مقدار  KMOحدود  1/11بهدست آمد كه نشانگر كفايت نمونهبرداري است.
معنادار بودن آزمون كرويت بارتلت نیز نشان داد كه شرايط تحلیل عاملي برقرار
است.
جدول  :2نتايج آزمون كرويت بارتلت و KMO
شاخص آماري

مقدار

شاخص KMO

1/111

آزمون كرويت بارتلت

2131/322

درجه آزادي

111

سطح معنادار

1/111

با استفاده از روش تحلیل عاملي اكتشافي ،مؤلفههاي اصلي و چرخش
واريماكس ،متغیرهاي شناسايي شده در پژوهش در  11بعد اصلي جاي گرفتند و
 11/223درصد از كل واريانس را تبیین نمودند .اين مقدار نشانگر مطلوبیت مدل
در تبیین عوامل مؤثر بر معنويت سازماني است .نتايج نهايي تحلیل عاملي در
جدول  3آمده است.
جدول  :3واريانس توضیح داده شده توسط عوامل مؤثر بر معنويت سازماني
عوامل
1

مقادير ويژه
كل

واريانس توضیح داده شده

درصد واريانس درصد تجمعي كل

21/314 3/423

21/314

درصد واريانس درصد تجمعي

13/114 8/838

13/114
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18/811

38/114

38/323

8/411

8/312 4/133

41/131

3

3/111 4/133

48/133

13/111

4

2/111

1/113

13/112

1/123 2/488

1

4/111 2/112

18/212

4/113 2/111

11/123

1

1/331

4/312

12/114

4/238 1/334

11/321

1

3/184 1/113

11/318

1/141

3/881

11/812

8

3/431 1/113

13/813

3/181 1/113

13/181

3

2/113 1/242

12/113

2/811 1/281

12/441

11

2/111 1/111

11/223

2/111 1/243

11/223

با توجه به جدول  3مقادير ويژه هر يک از اين عاملها بزرگتر از يک بوده،
نتیجه ميگیريم كه اعتبار عاملي اين متغیرها مناسب است .پس ميتوان نتیجه
گرفت اجراي تحلیل عاملي بر اساس ماتريس همبستگي حاصل در گروههاي نمونه
مورد مطالعه ،قابل توجیه خواهد بود.
ماتريس همبستگي چرخش يافته پرسشنامه عوامل مؤثر بر معنويت سازماني
در ده گروه كلي طبقهبندي شدهاند كه به صورت جدول  4است .كه اين ده عامل
با توجه به بررسي ادبیات موضوع و با كمک كارگروه خبره نامگذاري شدهاند .با
نگاهي به بارهاي عاملي مربوط به اين ده عامل متوجه ميشويم كه روايي نیز
حاصل شده است ،زيرا بارهاي عاملي سواالت در همه موارد با عاملهاي مربوطه
خود باالي  1/1بهدست آمده است.
جدول  :4ماتريس همبستگي چرخش يافته پرسشنامه معنويت سازماني
ماتريس چرخش يافته عاملي
عوامل

شاخصها

بار
عاملي
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فضائل

اجتماعي

ايمان
ايمان
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وجود صداقت بین پرسنل و ارباب رجوع
وجود اعتماد بین پرسنل و مديران
صبر و شکیبايي پرسنل در برابر مشکالت كاري
تواضع و فروتني پرسنل
تحمل نظر مخالف
سفارش پرسنل به يکديگر جهت فاصله گرفتن از
بديها و منکرات
وجود روحیه اعتراف صادقانه به اشتباهات و
كاستيها بین پرسنل
وجود روحیه خیرخواهي و مثبت انديشي بین پرسنل
ملزم بودن پرسنل به وعده ها و قول و قرارها
وجود روحیه ايثار و از خودگذشتگي بین پرسنل
انجام اعمال خداپسندانه و خیرخواهانه توسط پرسنل
مبرا بودن پرسنل از مصاديق فساد اداري
جلوگیري از تضییع اموال سازمان
اعتقاد پرسنل به وجود رابطه بین كار ايشان و منافع
جامعه
فرصت دانستن حضور در سازمان براي خدمت به
جامعه
احساس مسئولیتپذيري اجتماعي پرسنل
پاسخگويي مناسب به سواالت ارباب رجوع
ايجاد گشايش در كار ارباب رجوع
اهتمام پرسنل نسبت به حل مشکل ارباب رجوع
حتي بعد پايان ساعات كاري
رسیدگي سريع به خواسته و انتظارات ارباب رجوع
برخورد دوستانه و احترامآمیز با ارباب رجوع
پرهیز از قانون شکني
حساسیت پرسنل نسبت به برداشتها و تصورات
ارباب رجوع از سازمان
پرهیز پرسنل از تحمیل هزينههاي اضافي به ارباب
رجوع و سازمان
توجه پرسنل نسبت به اداي دين خود به جامعه
توجه پرسنل به نداي وجدان خود
احساس تعالي پرسنل در كار و محیط كار
اتکال به خداوند در انجام كار و اتخاذ تصمیمات

1/821
1/811
1/832
1/831
1/312
1/321
1/313
1/813
1/814
1/811
1/841
1/811
1/821
1/831
1/131
1/812
1/848
1/812
1/831
1/811
1/833
1/814
1/811
1/312
1/138
1/813
1/811
1/843
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تالوت يا استماع دعا و نیايش توسط پرسنل
حاضر و ناظر دانستن خداوند بر كار
توجه پرسنل به اجر اخروي انجام كار
انجام كار بابت رضاي خداوند
بکارگیري توصیههاي ائمه در كار و سازمان
توجه پرسنل به زندگي جاودانه اخروي
قدردان بودن پرسنل از خداوند به خاطر دادهها و
ندادهها در كار و زندگي
اعتقاد پرسنل نسبت به گذرا بودن پست و مقام هاي
دنیوي
تلقي پرسنل از كار بعنوان وسیلهاي جهت نیل به
زندگي سعادتمندانه اخروي
عبادت شمردن كار
اختصاص زماني مناسب به عبادت در محیط كار
مقاومت پرسنل در برابر خواستههاي نفساني
توجه و حساسیت پرسنل و سازمان نسبت به اعیاد و
مناسبتهاي مذهبي
وجود تناسب بین الزامات كاري و عقايد و ارزشهاي
پرسنل
حساسیت و اشتیاق پرسنل نسبت به كار
پاسخگو بودن شغل به خواستهها و انتظارات پرسنل
هدفمند بودن پرسنل در زندگي و مؤثر بودن شغل
ايشان در نیل به اين اهداف
تشويق افراد توسط سازمان به ابراز مسائل مهم و
نگران كننده
ارزيابي عملکرد افراد بطور منصفانه
توجه سازمان به خانواده پرسنل
تشويق پرسنل به رشد و يادگیري
قائل بودن مساوات و برابري بین پرسنل و پرهیز از
هرگونه تبعیض
توجه به معیارهاي معنوي در گزينش پرسنل
توجه به معیارهاي معنوي در ارزيابي عملکرد پرسنل
ارائه آموزش هاي مناسب به پرسنل در موضوع
معنويت
ارائه پاداش با توجه به معیارهاي معنوي

1/811
1/131
1/181
1/821
1/843
1/312
1/831
1/813
1/841
1/831
1/131
1/821
1/813
1/131
1/841
1/813
1/311
1/811
1/133
1/111
1/842
1/111
1/821
1/118
1/181
1/131
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سال هشتم ،شماره سیام ،زمستان 3131
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فضاي معنوي

خالقیت

فرهنگي

ساختاري

محتوايي

سال هشتم ،شماره سیام ،زمستان 3131

معنا بخشیدن كار به زندگي پرسنل و هدفمند كردن
آن
انرژي بخش بودن كار براي افراد
لذت بردن پرسنل از محیط كار
كمک پرسنل به يکديگر در انجام وظايف
حساسیت پرسنل نسبت به سرنوشت سازمان
ارزشهايي كه در سازمان مورد تأكید قرار ميگیرند،
براي پرسنل ارزشمند است.
افتخار پرسنل نسبت به سازمان خود
از نظر پرسنل ،میان ارزشهاي فردي و اهداف
سازمان ،سازگاري وجود دارد.
افتخار پرسنل به شغل خود
ارزش قائل شدن براي پرسنل و توجه به آنها
عالقه وافر پرسنل به آزمايش كردن و تجربه و
ريسک پذيري
فراهم كردن شرايط الزم براي بهرهگیري از هوش و
استعداد پرسنل
تشويق كاركنان به توسعه مهارتها و تواناييهاي
جديد
انتقال دانش و تجربه بین پرسنل
وجود روحیه خود باوري بین پرسنل
وجود روحیه میل به موفقیت بین پرسنل
نگرش مثبت پرسنل به نوآفريني
وجود فرهنگ مبتني بر اعتماد بین پرسنل و مديران
وجود فرهنگ مشاركتي بین پرسنل
وجود فرهنگ انعطافپذير در سازمان
وجود فرهنگ شايستهساالري در سازمان
وجود فرهنگ توجه به كرامت انساني در سازمان
وجود سلسله مراتب حداقل بین مديران و پرسنل
وجود بوروكراسي حداقل در سازمان
وجود قوانین و مقرارت منعطف در سازمان
وجود حداقل تمركز در تصمیمگیرهاي سازمان
آشنايي پرسنل با مأموريت و اهداف سازمان و اعتقاد
به آن
اشتراک نظر پرسنل درخصوص اهداف و منظور كار

1/312
1/811
1/841
1/113
1/831
1/842
1/324
1/813
1/134
1/118
1/112
1/311
1/141
1/124
1/821
1/112
1/138
1/813
1/811
1/812
1/121
1/133
1/124
1/111
1/811
1/123
1/311
1/818
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مجاب و متقاعد كردن يکديگربراي تالش جهت نیل
به اهداف سازمان
تالش دسته جمعي پرسنل براي حل معضالت و
1/843
تحقق اهداف سازمان
1/113
وجود رهبر معنوي در سازمان
1/848
وجود رهبري تحول آفرين در سازمان
1/811

رهبري

اسمیرونوف استفاده شد .نتايج حاصل از آزمون حاكي از نرمال بودن دادهها است.
چون مقدار سطح معنيداري عوامل بزرگتر از مقدار  1/11ميباشد ،سطح
معنيداري آزمون براي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني در جدول  1نشان داده
شده است.
جدول  :5نتايج آزمون كولموگروف -اسمیرنوف
عوامل

سطح معنيدار

نتیجه

فضائل

1/134

نرمال است

اجتماعي

1/112

نرمال است

ايمان

1/113

نرمال است

انگیزش

1/211

نرمال است

خالقیت

1/441

نرمال است

فرهنگي

1/111

نرمال است

رهبري

1/231

نرمال است

ساختاري

1/381

نرمال است

محتوايي

1/131

نرمال است

فضاي معنوي

1/233

نرمال است

بحث
در اين پژوهش براي شناسايي عوامل مؤثر بر معنويت سازماني از روش
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تحلیل عاملي اكتشافي استفاده شد كه در نتیجة آن  11عامل معرفي شدند .اولین
عامل شناسايي شده در زمینه معنويت سازماني در بیمارستانها «رهبري» است
كه در مدل االركوبي ( 2113م ).مطرح شده است .وي در پژوهشي طي تحقیقات
بررسي و شناسایي عوامل مؤثر بر معنویت سازماني در بیمارستان شهید صدوقي یزد :رویكرد اسالمي

فراوان و بهرهگیري از مدلهاي متفاوت در زمینه معنويت سازماني ،بیست و دو
شاخص را گردآوري كرد و آنها را در سه عامل اصلي جاي داد كه رهبري يکي از
اين عوامل بود .عامل رهبري به عنوان فونداسیون و سنگ زيربناي معنويت
سازماني ميباشد .اين به آن معنا است كه براي شروع كاركرد سیستم بايد روي
آن تأكید كرد كه در نتیجه آن زمینه براي عوامل ديگر معنويت فراهم شود .لذا
ميتوان چنین استدالل كرد كه مديران بیمارستانها در پیادهسازي معنويت
سازماني نقش اصلي را دارند .دومین عامل شناسايي شده «فرهنگي» است.
مطالعات گيبنز ( 2112م ،).به اين مهم ،توجه و مدلي را جهت معنويت در محل
كار مطرح كرده كه يکي از عوامل مؤثر بر معنويت سازماني در اين مدل ،فرهنگ
است .عامل فرهنگي پس از عامل رهبري ،به عنوان كلیديترين عامل محسوب
ميشود؛ يعني اين عامل ،عاملي هست كه نقش محرک را دارد و با بهینهسازي
آن ،ميتوان بهینه شدن عوامل ديگر را انتظار داشت .بنابراين بايد زمینههاي
فرهنگي مبتني بر ارزشهاي معنوي و آموزههاي دين اسالم كه شکلدهندة
معنويت در سازمان است ،فراهم شود تا فرهنگهاي مشاركتي ،توجه به كرامت
انساني ،انعطافپذيري و شايستهساالري در بیمارستانها نهادينه شود .سومین
عامل شناسايي شده در اين مطالعه ،عامل «انگیزش» است كه در مطالعات
فرهنگي و رستگار ( 1381ش ).بدان اشاره شده است .آنها مدل جامعي در زمینه
انگیزش كاركنان مبتني بر معنويت طراحي و تببین كردند كه داراي ابعاد
چهارگانه ارتباط فرافردي ،ارتباط درون فردي ،ارتباط میان فردي و ارتباط برون
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فردي با نشانگرهاي مربوط به آن است كه نتیجه ارتباط مؤثر چهارگانه فوق در
سازمان معنويت است ،كه در متغیرهاي میانجي كار با معنا ،كار هدفمند ،به
همپیوستگي و بروز خود تمام عیار در كار جلوه ميكند تا همه متغیرهاي بیروني
سازمان و مديريت معتقدند كه معنويت در سازمان ،رابطه مستقیمي با انگیزه در
كاركنان در تأمین اهداف متعالي فردي و سازماني دارد .اين محققان بر اين باورند
كه ارضاي نیازهاي متعالي كاركنان را ميتوان در مدل مربوط به معنويت جستجو
كرد .كندي ( 2112م ).چهارمین عامل شناسايي شده در اين مطالعه« ،محتوايي»
است .سوديبیو ( 2113م ).نیز به يافتههاي مشابهاي با نتايج حاضر در خصوص
عامل محتوايي دست يافت .وي در پژوهشي تحت عنوان معنويت در محیط كار،
شانزده شاخص را گردآوري كرد و آنها را تحت پوشش چهار محور كلي قرار داد،
كه عامل محتوايي ،يکي از اين عوامل در كسب معنويت در محیط كار بود.
پنجمین و ششمین عامل شناسايي شده در اين مطالعه« ،خالقیت» و «اجتماعي»
است كه در مدلهاي روپراي ( 2111م ).و باگوان ( 2113م ).بدان اشاره شده است.
در اين زمینه سوديبیو ( 2113م ).بیان ميكند يک سازمان معنويتگرا بايد به
صورتي باشد كه اگر كاركنان به ابتکاراتي براي حل مسائل و پاسخ به فرصتها به
طور مشاركتي دست ميزنند ،مديران فضا را براي وقوع اين ابتکارات فراهم و اين
ابتکارات را تشويق كنند ،تا چند صدايي ،اعتماد ،نوآوري و خالقیت در سازمان
نهادينه شود .هفتمین عامل شناسايي شده در اين مطالعه ،عامل ساختاري است
كه در مدلهاي مختلفي همچون گيبنز ( 2112م ،).نک و میلیمان ( 2111م ).و
توريش ( 2111م ).بدان اشاره شده است .در مورد اين نتیجه ميتوان چنین
استدالل كرد كه ديگر جنبه كلیدي براي پیادهسازي معنويت سازماني ساختار

سیدعلي نقوی ،میرمحمد اسعدی ،سید حبیب اهلل میرغفوری

و میانجي به متغیر دروني انگیزش در كار منتهي شود .برخي پژوهشگران حوزه

 / 511فصلنامه اخالق پزشكي

سال هشتم ،شماره سیام ،زمستان 3131

سازماني مناسب است .ديگر عوامل شناسايي شده در اين مطالعه« ،ايمان»،
«فضائل» و «فضاي معنوي» است كه در مدل سلیمان ( 2114م ).مطرح شده
است .وي در پژوهشي تحت عنوان شناسايي مؤلفههاي معنويت در كسب و كار در
بررسي و شناسایي عوامل مؤثر بر معنویت سازماني در بیمارستان شهید صدوقي یزد :رویكرد اسالمي

چارچوب اسالمي ،با استفاده از تحلیل عاملي اكتشافي به بررسي و شناسايي
مؤلفههاي مؤثر بر معنويت سازماني در سازمانهاي منتخب كشور مالزي پرداخته
است .نتايج پژوهش وي نشان داد كه  3عامل ايمان ،فضائل و فضاي معنوي به
عنوان عوامل مؤثر بر معنويت سازماني بهشمار ميروند كه با نتايج اين پژوهش
كامالً سازگاري دارد .در اين زمینه ،نادري و رجاييپور ( 1331ش ).بیان ميكنند
تاكنون هیچ ابزاري و روشي در علم مديريت نتوانسته است مشکل نظارت بر
نیروي انساني را بهطور كامل حل نمايد؛ ولي اگر در سازمانهاي اسالمي با يک
برنامه حساب شده؛ روح معنويت و ايمان به خداي تبارک و تعالي در دل كاركنان
بارور شود .مسلماً نه تنها در درون سازمانها ،بلکه در كل جامعه ،خیانت،
كارشکني و يا فرار از زير مسؤولیت و مانند آن تقلیل و در نهايت فضاي معنوي
شکل خواهد يافت.
آنچه در حال حاضر بر سر راه مشاغل و تصور درست درباره آنها مانع ايجاد
ميكند ،اين است كه كار را بهعنوان وسیلهاي براي امرار معاش ،راه سود بردن،
ترفیع گرفتن ،ذخیرهاي براي بازنشستگي در نظر گرفتهاند و اين در حالي است
كه روح معنوي در كار چیزي است كه بهدست فراموشي سپرده شده است و
توجهي به آن نميشود .از مؤلفههاي بسیار مهم و اثرگذار در يک سازمان اسالمي
كه به آن ،هويت ميبخشد و آن را از ديگر سازمانها ممتاز ميكند ،عنصر معنويت
است (رستگار 1381 ،ش .).امام هشتم عليبن موسي الرضا (ع) ميفرمايند« :آن
كسي كه براي تأمین زندگي خويش تالش ميكند و مواهب الهي را در پرتو كار
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ميطلبد بیش از مجاهدان راه خدا پاداش دارد (وسايلالشیعه ،جلد  .)12با توجه به
اين حديث برحسب اينکه كار از نظر اسالم عبادت است ،بنابراين كار جسمي دارد
و روحي؛ ظاهري دارد و معنايي .اما روح آن ناشي از مواهب معنوي است كه در
اثرات و بركات بسیاري در سازمان ميتواند به همراه داشته باشد؛ و اين همه در
حالي است كه به نظر ميرسد اصوالً سازمانهاي معنويتگرا قادرند شرايطي را
فراهم آورند كه افراد بتوانند تمامي ظرفیت و توان خود را در سازمان ،صرف
اعتالي كار و همکاران خود كنند .اصوالً افراد معنوي با تمام خلوص ،وظايف
خويش را انجام ميدهند و اعتقاد دارند كه خداوند ،شاهد فعالیتهاي خالصانة
آنان است .اين روحیه و ايجاد فضا و محیطي با ويژگيهاي معنوي در سازمانها از
جمله بیمارستانها ميتواند بستر مناسبي براي رشد همه جانبة فردي و سازماني
را فراهم كند؛ اما مسلماً مهمترين اثر و اهمیت آن ،رضاي الهي در تمام امور فردي
و اجتماعي و در نتیجه سعادت اخروي كاركنان خواهد بود.
نتیجهگیری
با توجه به بحث باال ميتوان نتیجهگیري كرد كه هر  11عامل (اگرچه با
درجات متفاوت) بهمنظور پیادهسازي معنويت سازماني مهم ميباشند و شناسايي
آنها فقط به خاطر درک بیشتر و شناخت عوامل تأثیرگذارتر ميباشد .همچنین
مدل حاضر قادر است خأل موجود در ادبیات موضوع مبني بر در اختیار نبودن مدل
جامع در خصوص عوامل مؤثر بر معنويت سازماني در بیمارستانهاي كشور
متناسب با مقتضیات فرهنگي و ديني را برطرف نمايد .بر همین اساس مديران
بیمارستانها ميتوانند با بهرهگیري از مدل حاضر نسبت به حسابرسي معنوي
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بیمارستان خود اقدام نموده و بهطور آگاهانه به مديريت معنوي در بیمارستان
بپردازند .با اينحال ،ارائه و معرفي اين مدل به جامعه علمي كشور ،با توجه به
جايگاه خاص و منحصر بفرد معنويت در تعالیم ديني آغازگر راهي پرچالش اما در
بررسي و شناسایي عوامل مؤثر بر معنویت سازماني در بیمارستان شهید صدوقي یزد :رویكرد اسالمي

عین حال جذاب در اين عرصه ميباشد كه عبور موفقیتآمیز از آن مستلزم
همفکري و چالش نظري صاحبنظران حوزه و دانشگاه خواهد بود.
با توجه به اينکه بايد بین پیشنهادها و يافتههاي پژوهش نگاشت مناسب
برقرار شود ،بر اساس دادهها و نتايج به دست آمده ،برخي پیشنهادهاي كاربردي و
پژوهشي ارائه شده است تا رويکردهاي جديدي از اين حوزه را در اختیار مديران
بیمارستانها و پژوهشگران قرار دهد.
 .1براي افزايش درک و دانش مديران عالي نسبت به مفاهیمي چون:
معنويت محیطكاري و سازمان معنويتگرا دورههاي آموزشي كوتاه مدت تشکیل
شود.
 .2تشکیل گروههاي حمايتگر معنوي (مددكاران مذهبي) در بین كاركنان،
جهت مشاوره در هنگام وقوع مشکل براي هر يک از كاركنان در راستاي ارتقاي
معنويت فردي و سازماني صورت بگیرد.
 .3با استفاده از انگیزانندههاي مناسب مادي و معنوي در راستاي ارتقاي
معنويت در كاركنان ،همچون ارزيابي عملکرد افراد به طور منصفانه ،توجه به
خانواده پرسنل ،قائل بودن مساوات و برابري بین پرسنل و پرهیز از هرگونه
تبعیض و ارائه پاداش با توجه به معیارهاي معنوي صورت بگیرد.
 .4احیاي نمودهاي مذهبي مانند اعیاد و شهادتها و استفاده بهینه از آنها
در معرفي شخصیت پیشوايان ديني و تعالیم واالي آنان صورت بگیرد.
 .1توجه جدي به فضاي معنوي بیمارستانها ،شامل كار با معنا ،كار هدفمند
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و احساس به همپیوستگي در كاركنان جهت دستیابي به بهرهوري ،صورت بگیرد.
 .1اين پژوهش از برخي محدوديتها رنج ميبرد ،كه قابل توجهترين
محدوديت پژوهش حاضر اين بود كه جامعة آماري و قلمرو مکاني اين پژوهش
تعمیمپذيري نتايج پژوهش به سازمانها و بیمارستانهاي ديگر ميكاهد ،بنابراين
پیشنهاد ميشود پژوهشهاي مشابهي در جوامع آماري و قلمروهاي مکاني متنوع
ديگري انجام شوند.
سپاسگزاری
در پايان از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي يزد كه از اين مطالعه
حمايتهاي الزم را به عمل آوردند و تمامي كاركنان بیمارستان شهید صدوقي كه در اين طرح
با ما همکاري نمودند ،كمال تشکر را داريم.
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Organizational Spirituality in Yazd’s Shahid Sadoghi Hospital: an
Islamic Approach
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Abstract
Introduction: Spirituality is a very broad concept that everyone
considering his or her beliefs and personal values make a
distinguishing different interpretation about. Some believe religionbased root for spirituality and others express that spirituality has
nothing to do with religion and is extremely beyond this border. Since
spirituality in our society is based on religion and Islamic doctrine
makes the shape of spirituality and with respect to the fact that
spirituality in organizations may make a proper base for individual
and organizational comprehensive growth, the current study is
conducted with the goal of investigation and identification of affecting
factors over organizational spirituality according to the religious and
national patterns.
Methods: The method used in this study regarding applied goal and
the way of data collection is survey – descriptive method. Statistical
community of this research is composed of all personnels of Shahid
Sadoghi Hospital in 2013 (N=351), among them 183 individuals were
selected as the sample. Data collection was accomplished using a
reliable and reasonable questionnaire. Data was analyzed using
descriptive and analytical statistical tests.
Results: Data analysis showed that 10 following factors are being
considered as affecting factors regarding organizational spirituality:
virtues, spiritual, contextual, structural, leadership, cultural,
innovative, religious, motivational, and social virtues.
Conclusion: According to the research findings, we may conclude that
these 10 factors (although in different degrees) are important in order
to employ organizational spirituality at hospitals based on proper
requirements of Iranian culture and principles of holy Islam. Hence, it
is required that officials and policy makers of hospitals undertake an
appropriate plan to boost and maintain these factors between the
personnels.
Keywords: Islamic Spirituality, Spiritually Oriented Organization,
Religion, Hospital

