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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه معنويت در کار کارکنان با خالقيت مشاهده شده در رفتار آنان صورت گرفته است.
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري دادهها پيمايشي از گروه پژوهشهاي توصيفي است .جامعه
آماري کليه کارکنان شاغل در دانشگاه شهيد بهشتي به تعداد  867نفر است که تعداد نمونه آماري بدست آمده  021نفر
ميباشد .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه معنويت در کار ارائه شده توسط اشموس و داچون ( )2111و پرسشنامه
خالقيت ارائه شده توسط رندسيپ ( )0997است .به منظور تحليل دادهها از آزمون تي تک نمونه و آزمونهاي ميانگين
دو جامعه و تحليل واريانس و آزمون همبستگي پبرسون به وسيله نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .يافتههاي پژوهش
نشان داد که ضريب همبستگي پيرسون ميان معنويت در کار و خالقيت کارکنان  1.216ميباشد که بيانگر آن است ميان
معنويت در کار و خالقيت کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .به عبارت ديگر ،چنانچه معنويت در کار افزايش
پيدا کند ،خالقيت کارکنان نيز افزايش پيدا ميکند.
واژه هاي کليدي :معنويت ،معنويت در کار ،ابعاد معنويت ،خالقيت.
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The present study was conducted to investigate the relationship between spirituality at
work of staff and creativity observed in their behavior. The study in terms of purpose is
practical and in terms of methods of data collection is survey from group of descriptive
researches. The statistical population is of all staff employed at Shahid Beheshti
University 768 persons, the number of sample is 120 patients. The tool of data collection
is questionnaire of spirituality at work provided by Ashmos and Duchon (2000) and
questionnaire of creativity is provided by Randsip (1998). To analyze the data, is used
One sample T-test and tests of Two sample and analysis of variance and correlation
test of Pearson by SPSS software. Research findings showed that Pearson correlation
coefficients between spirituality at work and creativity of staff is 0.206, which indicates
that there are a significant positive relationship between spirituality at work and
creativity of staff. In other words, if the spirituality at work is increased, creativity of
staff is increased.
Keywords: spirituality, spirituality at work, dimensions of spirituality, creativity.

 .1مقدمه
سازمانها جهت حفظ حيات و برآوردن خواستههاي مادي و بنيادي خود ناگزير بايد با پويايي و پيچيدگيهاي جوامع نوين
مواجه گردند و چنين رويارويي باعث گرديده که امروزه سازمانها تحت فشار عوامل عديده ،از طرح ضروريترين پرسش
زندگي کاري کارکنان ،که همانا پرسش از معنا ،مفهوم و هدف است ،غفلت ورزند .در واقع انسان امروزي با جستجوي معنا و
رضايت در حوزههاي مادي زندگي ،از جوهره هستي خود روي گردان است .نگاه او تنها زماني از اين حوزه برگرفته ميشود
که بطور غيرمنتظره و به دنبال تغييرات و حوادث ناگوار ،زندگي او به مخاطره افتد .حال مساله اين است که به هنگام بروز
چنين حوادثي معنويت ،معناداري و هدفمندي زندگي سازماني چطور گره گشاي مسائل رفتاري فرد ميگردد و او را براي
مقابله با تغييرات و چالشهاي پيش رو آماده ميسازد .عالوه بر اين محيطهاي متالطم و آشوبزده ،سازمانها را همواره در
دو لبه ثبات و تغيير قرار داده است ،براي رويارويي با چنين وضعيت و شرايطي ميتوان از معنويت به عنوان منبعي سرشار از
معناي پايدار بهره برد (کدخدائي .)0191 ،اکثر مردم معنويت را بررسي معنا براي افراد و پيوستن به يک منبع بينهايت که
آن را خدا مينامند ،معني ميکنند ( .(Gerald,1999, p.189دونالد معتقد است معنويت به افراد کمک ميکند تا
هوشياري خود را در سطحي خارق العاده توسعه دهند که مهمترين جنبه آن افزايش شهود و خالقيت است
( . )Donald,1994, p.157همچنين تشويق معنويت در يک سازمان منجر به افزايش خالقيت ،شرافت ،اعتماد،
خودشکوفايي شخصي و تعهد مي شود که نهايتا منجر به افزايش عملکرد سازمان ميشود ( .)Donald,1994, p.161به
اعتقاد رابينز سازمانهايي که فرهنگ معنويت را ارتقا ميدهند ،تشخيص دادهاند که مردم داراي ذهن و روحاند و براي يافتن
معني و هدف در کارشان ،همواره در حال جستجو هستند ).(Robbins,1974, p.156
خالقيت و توليد افکار و انديشههاي جديد توسط مديران و کارکنان سازمان داراي اهميت ويژهاي است و اين مهم در سازمان
از جايگاه وااليي برخوردار است .امروزه سازمانهايي موفق هستند و ميتوانند در دنياي پر رقابت ادامه حيات دهند که دائما
افکار و انديشههاي جد يد را در سازمان کاربردي کنند و اين امر توسط مديران و کارکنان خالق امکانپذير است .خالقيت
براي بقاي هر جامعه و هر سازماني الزم است و براي ايجاد و تداوم آن در افراد سازمان بايستي عادت به تفکر را در مديران و
کارکنان ايجاد کرد چرا که خالقيت با تفکر به وجود ميآيد و ارزش تفکر به قدري زياد است که در تعاليم اسالمي ارزش يک
ساعت تفکر گاهي با  61سال عبادت بدني بدون تفکر ارتقا يافته است .وقتي تفکر براي انسان سازماني عادت شود به دنبال
آن خالقيت و توليد افکار و انديشههاي جديد در تک تک کارکنان به صورت يک امر روزمره و هميشگي درآمده و نهادينه
ميگردد و سازمان تبديل به يک سازمان خالق ميشود که حاصل آن ايجاد سينرژي در خالقيت است (سلطاني ،0172،ص
.)26
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با توجه به اينکه کارکنان دانشگاه در محيطي کار ميکنند که امور مربوط به دانشجويان را انجام ميدهند بنابراين معنوي
بودن آنها ميتواند در افزايش خالقيت آنها موثر باشد .وقتي افراد در محيط کار خود احساس معنويت داشته باشند ،نه تنها
خود فرد احساس خالق بودن ،مفيد بودن دارد ،بلکه باعث ميشود سازمان نيز سود ببرد ،به همين دليل تحقيق حاضر به
دنبال بررسي رابطه معنويت در محيط کار کارکنان دانشگاه شهيد بهشتي با ميزان خالقيت مشاهده شده در آنان ميباشد.
بيان مساله
با وجود اينکه تغيير و تحوالت فزاينده محيطي سازمانها را در برابر دو راه خالق بودن و يا از بين رفتن قرار داده ،ولي سازمانها
آمادگي آن را ندارند که نيروي خالق کارکنان خود را پرورش دهند .واقعا چند سازمان را ميشناسيم که به راستي بتوان آنها
را خالق خواند؟ در واقع عکس اين مطلب مصداق دارد ،زيرا هر چند افراد بطور بالقوه خالق اند اما سازمانها غالبا خالقيت
آنها را سرکوب ميکنند تا اينکه زمينههاي ظهور و بروز و ارتقاي آن را فراهم نمايند ( .(Lewis, 2000, p. 20يکي از
بزرگترين محدوديتهاي خالقيت در سطوح مختلف سازمان اين تفکر است که خالقيت تنها خاص واحدهاي تحقيق و توسعه
و طرحهاي بزرگي نظير محصوالت جديد ،خدمات جديد و يا بهبود فرايندهاي جديد ميباشد .حال آنکه خالقيت براي بهبود
و توسعه تمامي فعاليتهاي ريز و درشت در زندگي روزه مره و براي تمامي سطوح ،گروهها و افراد سازمان موردنياز ميباشد
( .(Gurteen,1998, p. 10در حقيقت سرکوبي خالقيت در سازمانها نظامند بوده و به قدري رايج است که کمتر مورد
سئوال قرار ميگيرد .اما مديران عمدتا نادانسته خالقيت را سرکوب ميکنند و زماني که خالقيت سرکوب شود سازمان يک
سالح رقابتي قدرتمند يعني توليد و بهره گيري از ايده هاي تازه را از دست داده و حتي ممکن است که توان و تعهد کارکنان
خود را نابود سازد .در حقيقت مديران درك درستي از عوامل موثر بر شکل گيري خالقيت و بستر مناسب و تمام عيار براي
آن ندارند ( (Amabile,1998, p.77و بيشتر پژوهشگران نميدانند که چگونه ميتوانند خالقيت خود را افزايش دهند
( .)De Bono, 1993, p. 50از اين رو توسعه و ارتقاي خالقيت در سازمانها مستلزم آن است که مديران بدانند چگونه
ميتوانند خالقيت را مورد حمايت قرار دهند ( .(Amabile,1998,p.80لذا جهت بهره گيري سازمانها از خالقيت ،محققين
سازماني بايستي متغيرهايي را که موجب تشويق و ترغيب خالقيت ميشوند را شناسايي نمايند ( 2002, p. 705
 .(Mumford,بر اين اساس و در موافقت با اولدهام و کامينگز ( )0998که بيان ميکنند؛ «متاسفانه درباره شرايطي که
)،(Oldham & Cummings, 1997, p.22
موجب ارتقاء خالقيت افراد در سازمان ميشود ،خيلي کم ميدانيم»
لذا سعي اين تحقيق بر آن است تا روشن نمايد معنويت در کار با خالقيت کارکنان رابطه دارد يا خير؛ کدام متغيرهاي
معنويت با خالقيت رابطه دارد؛ تاثير کدام مولفه در بروز خالقيت بيشتر از بقيه است .با يافتن پاسخ اين مسائل ميتوان
سازمانها را در فراهم کردن شرايط بروز و ارتقاي خالقيت کارکنانشان ياري داد.

.2

مباني و چارچوب نظري تحقيق

پيشينه تحقيق
تحقيقات پيشين
نتايج بدست آمده از پژوهش خنيفر و همکاران در مورد بررسي رابطه بين معنويت و تعهد سازماني و حرفهاي نشان داد که يک
رابطه معناداري بين معنويت در محيط کار و تعهد حرفه اي وجود دارد و افزايش تعهد سازماني باعث ارتقاء کيفي عملکرد افراد
ميگردد (.(Khanifar et al, 2010, p.558
بررسي هاي گه نشان داد که معنويت و ناظر ديدن خدا باعث افزايش کارايي ،توليد ،کاهش غيبت از کار و افزايش اخالق و تعهد
کاري ميشود (.(Geh,2009
هارمر در تحقيقي با عنوان رفتار شهروندي سازماني ،هوش هيجاني و معنويت در کار نشان داد ارتباط مثبتي ميان رفتار شهروندي
سازماني و معنويت در کار وجود دارد (.(Harmer,2008
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آرمينيو در تحقيقي با عنوان معنويت در کار و تعهد سازماني نشان داد که تجربه معنويت در کار ،احساس پيوند و تعهد موثرتري
نسبت به سازمان و حسي از التزام و وفاداري نسبت به آن را در کارکنان ايجاد مينمايد (.(Arménio et al, 2008, pp. 53-75
مارکوز و همکاران بيان کردند که تشويق معنويت در محيط کار ميتواند منجر به مزايا و منافعي از قبيل افزايش خالقيت ،افزايش
صداقت ،افزايش حس تکامل شخصي ،افزايش تعهد سازماني ،بهبود نگرشهاي شغلي کارکنان و نيز کاهش نيات ترك محيط کار و
افزايش اخالق و وجدان کاري شود و همه اينها به صورت مستقيم و غيرمستقيم سبب بهبود عملکرد و سودآوري و اثربخشي سازمان
ميگردند (.(Marques et al,2005, p. 89
کريشناکومار و نک معتقدند تشويق معنويت در محيط کار ميتواند منجر به مزايا و منافعي از قبيل افزايش خالقيت ،صداقت ،حس
تکامل شخصي ،تعهد سازماني و بهبود نگرشهاي شغلي و نيز باعث افزايش رضايت شغلي ،مشارکت شغلي و کاهش تمايل به ترك
محيط کار گردد
(.(Krishnakumar & Neck, 2002, pp. 153- 164
رفيعي و همکاران در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه معنويت سازماني و تعهد سازماني مديران ورزش استان قزوين دريافتند که
بين معنويت سازماني مديران ورزش استان قزوين و تعهد سازماني ايشان رابطه معناداري وجود دارد .عالوه بر اين بين مؤلفههاي
معنويت سازماني به جز ارتباط درون فردي ديگر مؤلفهها با تعهد سازماني ارتباط معناداري برقرار کردند (رفيعي و همکاران،0191،
صص .)066-058
در پژوهش صنوبر و رحيمي اقدم با عنوان رابطه معنويت محيط کار با رضايت مشتريان و نقش تعديلگري رفتار شهروندي سازماني
نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل رگرسيون گام به گام ،بيانگر رابطه معنيدار معنويت محيط کاري و رضايت مشتريان به طور
مستقل و عدم تأييد نقش تعديلگري رفتار شهروندي سازماني است .همچنين نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد معنويت،
در سطوح فردي (کار با معنا) و سازماني (همسويي ارزشها) با رفتار شهروندي سازماني و رضايت مشتريان رابطه مثبت و معنيدار
دارد؛ اما در سطح گروهي (احساس همبستگي) با رفتار شهروندي سازماني و رضايت مشتريان رابطه معنيداري ندارد (صنوبر و
رحيمي اقدم ،0191،صص .)218-089
مقيمي و همکاران در پژوهشي با عنوان معنويت سازماني و تأثير آن در خالقيت کارکنان دريافتند که تمسک به حبل معنويت
جهت بهبود خالقيت و رفع معضالت سازمانها در دستور کار قرار گيرد (مقيمي و ديگران،0176،صص .)97-79
در پژوهش فرهنگي و همکاران با عنوان معنويت در محيط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندي سازماني وجود رابطه معنادار
بين معنويت در محيط کار و رفتار شهروندي سازماني بدست آمد (فرهنگي و همکاران ،0175،صص .)16-5

تعاريف معنويت در کار
معنويت 0نيروي روح بخش و انگيزاننده زندگي است ،انرژيي که الهام بخش فرد به سمت فرجامي معين با هدفي به سوي
وراي فرديت ميباشد ( .(Mc Knignt,1984, p.142در تعريفي ديگر ،معنويت به عنوان انرژي ،معنا ،هدف و آگاهي در
زندگي است ( .(Cavanagh,1999,p.186مايرز در تعريف معنويت مينويسد «معنويت ،جستجوي مداوم براي يافتن معنا
و هدف زندگي ،درك عميق و ژرفاي زندگي ،وسعت عالم ،نيروهاي طبيعي موجود در نظام باورهاي شخصي است»
( .(Myers,1990, p.11در يک تعريف نسبتا جامعتر و دقيقتر هينلز معنويت را به عنوان تالشي در جهت پرورش
حساسيتي نسبت به خويشتن ديگر موجودات غيرانساني و خدا يا کندوکاوي در جهت آنچه براي انسان شدن موردنياز است،
و جستجويي براي رسيدن به انسانيت کامل دانسته است (.(Hinnells,1995
ميتروف و دنتون معتقدند معنويت در کار ،دربرگيرنده تالش براي جستجو و يافتن هدف غايي در يک فرد براي زندگي کاري،
به منظور برقراري ارتباط قوي بين فرد و همکاران و ديگر افرادي که به نحوي در کارش مشارکت دارند و همچنين سازگاري
(1999, p. 120
با يگانگي بين باورهاي اساسي يک فرد با ارزشهاي سازمانيش ميباشد
 .(Mitroff & Denton,اشموس و داچون معنويت در کار را چنين تعريف ميکنند« :درك و شناسايي اينکه کارکنان،
بعدي از زندگي آنان دروني و باطني است که قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهاي با معنا ،در زندگي اجتماعي پرورش
مييابد» ( .)Ashmos & Duchon,2000, p.137گيبونز معتقد است معنويت در کار سفري است به سوي يکپارچگي

Spirituality
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شغلي و معنويت ،که جهت ،کمال و پيوستگي در محيط کار را فراهم ميآورد ( .(Gibbons,2001, p. 3معنويت در کار
را ميتوان نيروي الهام بخش و برانگيزاننده جهت جستجوي مداوم براي يافتن معني و هدف در زندگي کاري دانست که
همان درك عميق و ژرف از ارزش کار ،زندگي ،پهناوري عالم هستي ،موجودات طبيعي و نظامهاي باور شخصي است
(.(Myers,1990, p.11
سطوح معنويت در سازمان
سطح فردي
کار با معنا
لذت بردن از کارکسب نيرو و انرژي از کار-کار به افراد معنا و هداف ميدهد.

سطح گروهي
احساس يگانگي و يکپارچگي
احساس پيوند و همبستگي باهمکاران
حمايت کارکنان از يکديگر-پيوند خوردن با هدف مشترك

سطح سازماني
همسويي با ارزشهاي سازمان
احساس پيوند و همبستگي با اهدافسازمان
شناسايي ماموريت و ارزشهايسازماني

شکل  : 1معنويت در سازمان با توجه به سه سطح فردي ،گروهي و سازماني ((Milliman et al,2003, p.426

سطح فردي؛ کار با معنا :يک جنبه اساسي معنويت در محيط کار ،احساس دروني يک فرد از کار با معنا و هدفمند است.
کار با معنا احساس عميق از معنا و هدف در کار يک فرد است ( .(Milliman et al,2003, p. 426در اين سطح يک
فرد با کارهاي روزمره خود در تعامل است .هر فردي با توجه به تمايالت ،عاليق ،نگرشها و باورهاي درونياش با کار دست و
پنجه نرم مي کند .درگيري فرد در کارش در معنا بخشيدن و هدفمند کردن کار وي حائز اهميت است .معنا بخشيدن و
هدفمند کردن کار در اين سطح ،صرفا چالشي بودن و توجه به هدف پيش بيني شده نميباشد ،بلکه همچنين نگرش يک
فرد نسبت به ک ارش ،جستجو براي يافتن معنا و هدف عميق در کار ،دستيابي به روياها و آرزوهاي زندگي فرد ،ابراز و ارضاي
نيازهاي دروني زندگي فرد و همکاري با ديگران نيز ميباشد.
سطح گروهي؛ احساس يکپارچگي و همبستگي با ديگران :اين سطح ،بياني است براي ارتباط و پيوند عميق يک فرد
( et
با ديگران ،که اين پيوند احساس مشترك و وابستگي به يکديگر را موجب خواهد شد
 .(Milliman al,2003, p. 427در رفتار سازماني اين سطح تعامل کارکنان و همکاران با يکديگر است .احساس
يکپارچگي و همبستگي در کار بدين معنا است که فرد خود را در ارتباط با ديگران ميبيند و اين ارتباط با پيوند دروني هر
فرد با درون و باطن ديگري ،پيوندي عميق خواهد شد .نيل و بنت اين سطح از معنويت را ارتباط معنوي ميدانند .اين ارتباط،
& Neal
احساس رواني است که بين کارکنان در تيمها و گروههاي مختلف در سازمان برقرار ميشود
).)Bennett, 2000, p. 1
سطح سازماني؛ همسويي با ارزشهاي سازماني :در اين سطح ارزشهاي فردي با ارزشهاي سازمان همسو شده و افراد
ارزشهاي شخصي خود را با اهداف و رسالت سازمان يکي ميبينند .در اين بعد ،تعامل کارکنان با اهداف متعالي سازمان
5
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مستتر است .همسويي بدين معنا است که افراد معتقدند مديران و همکارانشان در سازمان داراي ارزشهاي شايسته و درخور
( et al,
وجدان بيدار آنان هستند و سازمان نگران آسايش و رضايت دروني کارکنانش است
.(Milliman 2003, p. 427
تعاريف خالقيت
( .(Acakoff
شايد بتوان گفت به تعداد نويسندگان و صاحبنظران خالقيت از خالقيت تعريف ارائه شده است
 &Vergara,1981,p.24استرنبرگ معتقد است خالقيت ترکيبي از قدرت ابتکار ،انعطاف پذيري و حساسيت ميباشد در
مقابل عقايدي که فرد را قادر ميسازد خارج از نتايج تفکر معمول به نتايج بديع و مفيد بينديشد ،که پيامد آن رضايت شخصي
و خشنودي ديگران خواهد بود ( .(Sternberg,1988, p. 40کوك خالقيت را توانايي توليد ايدههاي بديع و ارزشمند از
طريق ترکيب اصول و اجزاي شناخته شده به روشهاي بديع و ناروشن ميداند ( .(Cock,1992,p.60ويزبرگ پديد آوردن
دستاوردهاي جديد و ارزشمند ،را خالقيت ميداند ( .(Weisberg,1992, p.102لوتانز خالقيت را تلفيقي از راه حلها
توسط افراد يا گروهها در يک روش جديد ميداند ( .)Luthans,1995, p. 40وودمن ،ساوير و گريفين خالقيت را خلق
يک فرآيند ،رويه ،ايده ،خدمت و يا محصول جديد و ارزشمند بوسيله افراد مشغول به کار در يک سازمان اجتماعي پيچيده
( .(Woodman, Sawer & Griffen,1993, p. 293بارتل و مارتين خالقيت را
ميدانند
فرايندي ذهني با هدف توليد يک ايده ،مفهوم ،محصول يا کشفي تازه ميدانند ( .(Bartel & Martin,1994,p.70لوسير
خالقيت را به عنوان نوعي تفکر ،تعريف ميکند ،بدين صورت که خالقيت شيوهاي از تفکر است که باعث ايجاد ايدههاي جديد
ميشود (.(Lussier,1997, p. 50
طرح تحقيق .با توجه به مطالعات صورت گرفته و همچنين موضوع پژوهش ،مدل مفهومي پژوهش به صورت شکل  2ارائه
مي شود.
کار با معنا
معنويت در کار

احساس همبستگي

خالقيت

همسويي با ارزشهاي سازمان

شکل  :2مدل مفهومي تحقيق

با توجه به مدل مفهومي پژوهش فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي پژوهش بدين صورت مطرح شده اند:
فرضيه اصلي .معنويت در کار با خالقيت رابطه دارد.
فرضيات فرعي.
 .0کار با معنا با خالقيت رابطه دارد.
 .2احساس همبستگي با خالقيت رابطه دارد.
 .1همسويي با ارزشهاي سازمان با خالقيت رابطه دارد.

 .3روش شناسي تحقيق
روش تحقيق .اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و از نظر ماهيت دادهها و روش جمعآوري آنها ،پيمايشي از گروه توصيفي
است .جامعه آماري کليه کارمندان و اعضاي هيات علمي شاغل در دانشگاه شهيد بهشتي غير از پرديس دانشگاهي است.
تعداد افراد جامعه آماري در زمان اجراي پژوهش  867نفر بوده است که پس از نمونهگيري با استفاده از فرمول کوکران تعداد
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نمونه آماري  021نفر به دست آمد .ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه است .به منظور سنجش معنويت در محيط
کار از پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط اشموس و داچون ( )2111استفاده شده است .اين پرسشنامه شامل  20گويه
است و سه مولفه کار با معنا ،احساس همبستگي و همسويي با ارزشهاي سازمان را مورد سنجش قرار ميدهد .به منظور
سنجش خالقيت از پرسشنامه استاندارد خالقيت ارائه شده توسط رندسيپ ( )0997استفاده شده است .اين پرسشنامه حاوي
 19گويه است و در آن براي خالقيت مولفه جداگانهاي مطرح نشده است .به منظور سنجش پايايي پرسشنامهها در مرحله
پايلوت از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که آلفاي کرونباخ پرسشنامه معنويت در کار 1/916و آلفاي کرونباخ
پرسشنامه خالقيت  1/896ميباشد و با توجه به اين که ضرايب آلفاي کرونباخ بدست آمده براي هر دو پرسشنامه باالي 1/8
است ميتوان گفت که پايايي پرسشنامهها مورد تاييد قرار ميگيرد.

 .4تحليل داده ها و يافته هاي پژوهش
تحليل و توصيف دادهها .به منظور رتبهبندي ابعاد معنويت در کار در جامعه آماري و بررسي معناداري اختالف آنها از
آزمون تحليل واريانس فريدمن ،جهت بررسي وضعيت موجود متغيرهاي پژوهش از آزمون ميانگين يک نمونه ،براي بررس ي
نقش متغيرهاي تحقيق در متغيرهاي تحقيق از آزمون هاي ميانگين دو جامعه و تحليل واريانس  ،جهت بررسي
فرضيات تحقيق از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است.
آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي
جدول  :1خصوصيات جمعيت شناختي نمونه
درصد

سطوح

11

رسمي

15

قراردادي

15

پيماني

62/5

زن

18/5

مرد

10/8

مجرد

67/1

متاهل

متغير

درصد

سطوح

07/1

کمتر از  33سال

وضعيت

18/5

 33تا 43سال

استخدامي

11/1

 43تا 03سال

1/7

باالي  03سال

01/2

ديپلم

02/5

فوق ديپلم

وضعيت

12/5

کارشناسي

تحصيلي

11/7

کارشناسي ارشد

08/5

کمتر از  0سال

25

 13 - 0سال

29/2

 10 -13سال

7/1

 23 -10سال

21

بيشتر از  23سال

جنسيت

وضعيت تأهل

متغير

سن

سابقه کاري

آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق .تحليل داده هاي جمع آوري شده با استفاده از  spssانجام گرفت .آمار توصيفي در جدول
 2توصيفي از مولفه هاي موجود که شامل حداقل ،حداکثر ،ميانگين و انحراف معيار مولفه ها و متغيرها مي باشد را نشان مي
دهد.
جدول  : 2آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
ابعاد و متغيرها

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف از معيار

کار با معنا

0/11

5/11

1/1292

1/76177
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احساس همبستگي

0/11

1/76

1/1018

1/71917

همسويي با ارزشهاي سازمان

0/01

1/61

1/1270

1/68608

معنويت در کار

0/52

1/62

1/1228

1/81517

خالقيت

2/69

1/72

1/2928

1/21117

به منظور رتبهبندي ابعاد معنويت در کار در جامعه آماري و بررسي معناداري اختالف آنها از آزمون تحليل واريانس فريدمن
استفاده شد .نتايج حاصل به شرح جدول  1است.
جدول .3نتايج تحليل واريانس فريدمن براي ابعاد معنويت در کار
رتبهها
ميانگين رتبهها

ابعاد

2/18

کار با معنا

2/12

احساس همبستگي

0/90

همسويي با ارزشهاي سازمان

بررسي وضعيت موجود متغيرهاي تحقيق .جهت بررسي وضعيت موجود متغيرهاي پژوهش از آزمون ميانگين يک
نمونه استفاده شده است .با توجه به اينکه طيف استفاده شده براي سنجش متغيرهاي پژوهش طيف  5تايي ليکرت
مي باشد فرض صفر برابري ميانگين با عدد  1مي باشد و فرض يک عدم برابري با عدد  1مي باشد .چنانچه ميانگين متغير
تفاوت معناداري با عدد  1نداشته باشد نشان مي دهد معنويت در کار و خالقيت کارکنان در حد متوسطي وجود دارد؛
چنانچه ميانگين معنويت در کار و خالقيت کارکنان بيشتر از  1باشد نشان دهنده باال بودن معنويت در کار و خالقيت
کارکنان و چنانچه کمتر از  1باشد نشاندهند ه کم بودن معنويت در کار و خالقيت کارکنان ميباشد .نتايج آزمون ميانگين
يک نمونه نشان داد ميانگين مولفههاي معنويت در کار در بازه  1/10تا  1/12قرار دارد که نشان ميدهد ميانگين مولفهها زياد
ميباشد و ميانگين خالقيت  1/29مي باشد که نشاندهنده ميانگين زياد ميباشد.
جدول . 4آزمون ميانگين يک نمونه جهت بررسي وضعيت مولفه ها و متغيرهاي پژوهش
وضعيت متغير

آماره تي

ميانگين

متغير

زياد

1/079

1/1292

کار با معنا

زياد

1/156

1/1018

احساس همبستگي

زياد

5/106

1/1270

همسويي با ارزشهاي سازمان

زياد

1/719

1/1228

معنويت در کار

زياد

01/698

1/2928

خالقيت

تحليل و توصيف متغيرهاي پژوهش از منظر متغيرهاي جمعيتشناختي
براي بررسي نقش متغيرهاي پژوهش از آزمون هاي ميانگين دو جامعه و تحليل واريانس استفاده شده است .در
تحليل واريانس چنان چه ميان دو گروه تفاوت معناداري وجود داشته باشد از آزمون توکي استفاده مي شود و چنانچه
ميان گروه ها تفاوت وجود نداشته باشد صرف اً ميانگين گروه ها استفاده خواهد شد.
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 -0مقايسه ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک جنسيت :براساس جدول  5و تيتست دو نمونه مستقل انجام شده معنويت
در کار و خالقيت از نظر کارکنان مرد و زن تفاوت معنيداري ندارند .طبق جدول  6ميانگين معنويت در کار و خالقيت در
کارکنان مرد و زن نسبتاً برابر است.
جدول .0نتايج آزمون ميانگين دو جامعه به تفکيک جنسيت
خالقيت

معنويت در کار

متغيرهاي پژوهش

1/650

1/515

سطح معناداري ()Sig

جدول .6ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک جنسيت
خالقيت

معنويت در کار

متغيرهاي پژوهش

1/2988

1/1087

زن

1/2711

1/0612

مرد

 -2مقايسه ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک وضعيت تاهل :براساس جدول  8و تيتست دو نمونه مستقل انجام شده
معنويت در کار و خالقيت از نظر کارکنان مجرد و متاهل تفاوت معنيداري ندارند .طبق جدول  7ميانگين معنويت در کار
و خالقيت در کارکنان مجرد و متاهل نسبتاً برابر است.
جدول .7نتايج آزمون ميانگين دو جامعه به تفکيک وضعيت تاهل
خالقيت

معنويت در کار

متغيرهاي پژوهش

1/612

1/721

سطح معناداري()Sig

جدول  .8ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک وضعيت تاهل
خالقيت

معنويت در کار

متغيرهاي پژوهش

1/1551

1/1181

مجرد

1/2617

1/2698

متأهل

 -1مقايسه ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک وضعيت سني :براساس جدول  9و تحليل واريانس انجام شده معنويت در
کار و خالقيت در کارمندان با سنين مختلف تفاوت معنيداري ندارند .طبق جدول  01ميانگين معنويت در کار و خالقيت
در کارمندان با سنين مختلف نسبتاً برابر است.
جدول  .9نتايج آزمون تحليل واريانس به تفکيک وضعيت سني
خالقيت

معنويت در کار

متغيرهاي پژوهش

1/026

1/220

سطح معناداري()Sig

جدول .13ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک وضعيت سني
خالقيت

معنويت در کار

1/1015

1/1611

کمتر از  11سال

1/1209

1/1755

 11تا  11سال
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1/2100

1/0706

 11تا  51سال

1/6022

1/1812

بيشتر از  51سال

 -1مقايسه ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک وضعيت تحصيلي :براساس جدول  00و تحليل واريانس انجام شده معنويت
در کار و خالقيت در کارمندان با وضعيت تحصيلي مختلف تفاوت معنيداري ندارد .طبق جدول  02ميانگين معنويت در
کار و خالقيت در کارمندان با وضعيت تحصيلي مختلف نسبتاً برابر است.
جدول .11نتايج آزمون تحليل واريانس به تفکيک وضعيت تحصيلي
خالقيت

معنويت در کار

متغيرهاي پژوهش

1/106

1/011

سطح معناداري()Sig

جدول .12ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک وضعيت تحصيلي
خالقيت

معنويت در کار

متغيرهاي پژوهش

1/2608

1/1119

ديپلم

1/1056

1/2086

فوق ديپلم

1/2581

1/0718

کارشناسي

1/1161

1/5651

کارشناسي ارشد

 -5مقايسه ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک سابقه کاري :براساس جدول  01و تحليل واريانس انجام شده معنويت در
کار و خالقيت در کارمندان با سابقه کاري مختلف تفاوت معنيداري ندارد .طبق جدول  01ميانگين معنويت در کار و
خالقيت در افراد با سوابق کاري مختلف نسبتاً برابر است.
جدول .13نتايج آزمون تحليل واريانس به تفکيک سابقه کاري
خالقيت

معنويت در کار

متغيرهاي پژوهش

1/121

1/699

سطح معناداري()Sig

جدول .14ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک سابقه کاري
خالقيت

معنويت در کار

متغيرهاي پژوهش

1/1518

1/1600

کمتر از  5سال

1/1061

1/1212

 5تا  01سال

1/2951

1/2516

 01تا  05سال

1/2706

1/2186

 05تا  21سال

1/2019

1/2006

بيشتر از  21سال

 -6مقايسه ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک وضعيت استخدامي :براساس جدول  05و تحليل واريانس انجام شده
معنويت در کار و خالقيت در کارمندان با وضعيت استخدامي مختلف تفاوت معنيداري ندارند .طبق جدول  06ميانگين
معنويت در کار و خالقيت در کارمندان با وضعيت استخدامي مختلف نسبتاً برابر است.
جدول .10نتايج آزمون تحليل واريانس به تفکيک وضعيت استخدامي
خالقيت

معنويت در کار

متغيرهاي پژوهش

1/519

1/011

سطح معناداري()Sig
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جدول .16ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک وضعيت استخدامي
خالقيت

معنويت در کار

متغيرهاي پژوهش

1/2617

1/2199

رسمي

1/2925

1/2019

قراردادي

1/1212

1/5125

پيماني

آزمون فرضيات تحقيق .جهت بررسي فرضيات پژوهش از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است .در آزمون
همبستگي فرض صفر و فرض يک بصورت زير مي باشد:
 :H0ضريب همبستگي صفر است( .ارتباط معناداري بين دو متغير وجود ندارد)
 :H1ضريب همبستگي صفر نيست( .ارتباط معناداري بين دو متغير وجود دارد)
چنانچه سطح معناداري بزرگتر از  1/15باشد فرض صفر تائيد و فرض يک رد مي شود و چنانچه سطح معناداري کمتر
از  1/15باشد فرض صفر رد و فرض يک پذيرفته مي شود .همانطور که نتايج جدول  08نشان مي دهد ميان تمامي
مولفه هاي معنويت در کار و خالقيت ارتباط دوبه دو مثبت و معناداري وجود دارد  .همچنين ميان معنويت در کار و
خالقيت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .سطح معناداري تمامي متغيرهاي پژوهش کمتر از  1/15است بنابراين
فرض صفر رد و فرض يک يعني وجود ارتباط معنادار تائيد مي شود .رابطه مثبت به معناي اين است که چنانچه يک
متغير افزايش يابد ،متغير ديگر نيز افزايش پيدا ميکند.
جدول  :17ضريب همبستگي پيرسون جهت بررسي فرضيات تحقيق
کار با معنا

احساس همبستگي

متغير

ضريب

خالقيت

ضريب پيرسون

*

1/067

*

سطح معناداري

1/112

1/111

1/082

همسويي با ارزشهاي سازمان
**

1/211

1/118

معنويت در کار
*

1/216

1/121

 .0نتيجه گيري و پيشنهادها
معنويت ،ماهيت کار را تغيير ميدهد .افراد در جستجوي معنا در کارشان هستند ،آنها به دنبال راهي هستند که زندگي
کاريشان را با زندگي معنويشان پيوند بزنند .معنويت در کار ،به زندگي کاري معنا ميبخشد و باعث ميشود فرد کارش را
ارزشمند پندارد و کارش را ناظر به هدفي متعالي تلقي کند .معنويت در کار ،موجب به ذاتي رساندن هستي فرد ميشود و
دستاورد مهم آن ،آرامش ،شادي و اميد است.
با توجه به مطالب مطرح شده و اهميت و ضرورت موضوع ،در اين پژوهش به بررسي رابطه معنويت در کار با خالقيت در
کارکنان دانشگاه شهيد بهشتي پرداخته شد .نتايج آمار توصيفي نشان داد که بيشترين ميانگين و انحراف معيار مربوط به
متغير کار با معنا است .نتايج تحليل واريانس فريدمن نشان داد که در بين ابعاد معنويت در کار ،کار با معنا بيشترين ميانگين
رتبه و همسويي با ارزشهاي سازمان کمترين ميانگين را داراست .نتايج آزمون ميانگين يک نمونه نشان داد ميانگين مولفههاي
معنويت در کار در بازه  1/10تا  1/12قرار دارد که نشان ميدهد ميانگين مولفهها زياد ميباشد و ميانگين خالقيت 1/29
ميباشد که نشان دهنده ميانگين زياد ميباشد .در مقايسه ميانگين متغيرهاي پژوهش به تفکيک جنسيت ،وضعيت تاهل،
وضعيت سني ،وضعيت تحصيلي ،سابقه کاري ،وضعيت استخدامي تفاوت معنيداري بين گروههاي موردنظر وجود نداشت.
جهت بررسي فرضيات پژوهش نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که ميان مولفههاي معنويت در کار و خالقيت و
ميان معنويت در کار و خالقيت ارتباط دوبهدو مثبت و معناداري وجود دارد .سطح معناداري کمتر از  1/15است ،بنابراين
فرض صفر رد و فرض يک يعني وجود ارتباط معنادار تائيد ميشود .رابطه مثبت به معني اين است که چنانچه معنويت در
کار افزايش پيدا کند ،خالقيت کارکنان نيز افزايش پيدا ميکند.
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نتايج بدست آمده در پژوهش حاضر با نتايج به دست آمده از پژوهشهاي قبلي که در راستاي بررسي ارتباط معنويت در کار
و خالقيت کارکنان انجام گرفتهاند ،همراستا و مشابه است ،براي مثال بر مبناي يافتههاي بدست آمده توسط مقيمي و
همکاران ( )0176تمسک به حبل معنويت جهت بهبود خالقيت و رفع معضالت سازمانها بايد در دستور کار قرار گيرد.
با توجه به فرضيه اول ميان مولفه کار با معنا از معنويت در کار و خالقيت ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد به عبارت ديگر
هر چقدر نگرش کارکنان نسبت به کارشان ،جستجو براي يافتن معنا و هدف عميق در کار ،دستيابي به روياها و آرزوهاي
زندگي خويش ،ابراز و ارضاي نيازهاي دروني زندگي خود و همکاري با ديگران باشد خالقيت افزايش مييابد .با توجه به
فرضيه دوم ميان مولفه احساس همبستگي از معنويت در کار و خالقيت ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد به عبارت ديگر
هر چقدر کارکنان در تيمها و گروههاي مختلف در سازمان خود را در ارتباط با ديگران ببينند و حمايت کارکنان از يکديگر
افزايش يابد و کارکنان با هدف سازمان پيوند بخورند خالقيت افزايش مييابد .با توجه به فرضيه سوم ميان مولفه همسويي
با ارزشهاي سازماني از معنويت در کار و خالقيت ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد به عبارت ديگر هر چقدر ارزشهاي
کارکنان با ارزشهاي سازمان همسو شود و کارکنان ارزشهاي شخصي خود را با اهداف و رسالت سازمان يکي ببينند خالقيت
افزايش مييابد .با توجه به فرضيه اصلي ميان معنويت در کار و خالقيت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .به عبارت ديگر
چنانچه کارکنان هدف غايي براي زندگي کاري خود را بيابند و به منظور برقراري ارتباط با همکاران و ديگر افرادي که به
نحوي در کارشان مشارکت دارند تالش کنند و بين باورهاي اساسي آنها با ارزشهاي سازمانيشان سازگاري ايجاد شود
خالقيت افزايش مييابد.
براي مديران تشخيص اينکه چگونه ميتوان خالقيت را در کارکنان افزايش داد بسيار مهم است .معنويت در کار به عنوان
يک ويژگي مهم تلقي ميشود که خالقيت را تحت تاثير قرار ميدهد و به مديران کمک ميکند تا کارکنان را تشويق کنند
که معنويت را در خود پرورش دهند ،معني و هدف در زندگي کاري خود را جستجو کنند و درك عميق از ارزش کار ،زندگي،
عالم هستي و نظامهاي باور شخصي داشته باشند .در اين صورت کارکنان ميتوانند يک فرآيند ،رويه ،ايده جديد مطرح کنند،
ايدههاي جديد و ارزشمند را از طريق ترکيب اصول و اجزاي شناخته شده ايجاد کنند و نگاه تازه به چيزهاي آشنا داشته
باشند .همانطور که قبال اشاره شد ،کارکنان دانشگاه شهيد بهشتي در محيطي به کار ميپردازند که با امور مرتبط با دانشجويان
سروکار دارند ،بنابراين معنويت در کار ميتواند به عنوان يک عامل مهم در نظر گرفته شود که بايد در کارکنان دانشگاه شهيد
بهشتي به منظور افزايش خالقيت آنان بهبود يابد.
نگرش مديران به معنويت در کار ،ميتواند به بهبود خالقيت کارکنان کمک نموده و به بهبود در عملکرد کلي سازمان منجر
شود .مديران بايد با برگزاري جلساتي آموزههاي معنوي را در بين کارکنان سازمان تقويت کنند ،همچنين بايد دورههاي
آموزشي در زمينه افزايش معنويت ،نحوه ارتباط در خانواده ،کنترل رفتار براي کارکنان برگزار کنند .مديران بايد به بحث
معنويت در کار توجه جدي داشته باشند و هر فردي را در سازمان به کاري بگمارند که با تمايالت ،عاليق ،نگرشهاي وي
سازگار باشد ،کاري که به کارکنان واگذار ميکنند بايد چالشي باشد ،نيازهاي دروني فرد ارضا شود و همکاري با ديگران را
ايجاد کند .مديران بايد فعاليتهاي سازمان را طوري طراحي کنند که کارکنان از کار خود لذت ببرند ،با تدابيري از قبيل
چرخش شغلي ،غني سازي شغلي و توانمندسازي کارکنان ،کارکنان احساس کنند که کار آنها لذت بخش است و از آن انرژي
بگيرند .مديران بايد ادراك کارکنان از احساس معنويت در کار را بهبود بخشند ،ارتباط و پيوند عميق بين کارکنان ايجاد
کنند که اين پيوند احساس مشترك و وابستگي به يکديگر را موجب خواهد شد ،بايد کاري کنند تا کارکنان خود را در ارتباط
با ديگران ببيند .مديران بايد ارزشهاي فردي کارکنان را با ارزشهاي سازمان همسو سازند در اين صورت افراد ارزشهاي
شخصي خود را با اهداف سازمان يکي ميبينند ،اين اعتقاد را بايد در کارکنان ايجاد کنند که مديران در سازمان نگران آسايش
آنان هستند .مديران بايد يک جو دوستانه و مبتني بر همکاري بين کارکنان ايجاد کنند ،از اين طريق احساس همبستگي
بين کارکنان ،افزايش مييابد .مديران بايد رسالت و ماموريت سازمان را براي کارکنان تشريح کنند ،وظايف کاري را به طور
دقيق براي کارکنان شرح دهند تا کارکنان در انجام وظايف خود ابهام نداشته باشند و به سالمت ،روحيه و شرايط زندگي
کاري کارکنان توجه داشته باشند .مديران بايد به تامين نيازهاي اجتماعي ،معنوي کارکنان توجه کنند تا ضمن تامين سالمت
رواني کارکنان ،دستيابي به اهداف سازماني را تسهيل نمايند ،همچنين براي ايجاد جو سازماني برانگيزاننده تالش نمايند .با
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 در، کارکنان از انجام وظيفه در سازمان لذت برده و در نتيجه زمينه رشد و شکوفايي خالقيت فراهم ميشود،چنين اقداماتي
 عملکرد شغلي آنها مطلوبتر، نگاه جديد به چيزهاي آشنا خواهند داشت، ايده جديد ارائه ميکنند،اين صورت کارکنان سازمان
.خواهند شد و افزايش اثربخشي و بهرهوري سازمان را در پي خواهد داشت
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