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بررسی تأثیر معنویت در سازمان بر اشتیاق شغلی پرسنل منطقه یکم نیروی
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران
صادق اقبالي*  ،1سید ابراهیم همتي گلیان  ،2محمد علي رعیت پیشه
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه معنويت در سازمان (نگرش معنوی و توانايي معنوی) با اشتیاق شغلي (نیرومندی،
ايثار و جذب) انجام گرديد .روش تحقیق ،از نظر هدف ،کاربردی بوده و برحسب روش تحقیقي توصیفي از نوع همبستگي
است که با بهکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمايشي دادههای موردنیاز جمعآوری شده است .جامعه آماری آن را کلیه
کارکنان منطقه يکم نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران (بندرعباس) تشکیل دادهاند که از میان آنان،
تعداد  111نفر بهعنوان نمونه از طريق نمونهگیری تصادفي ساده انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در پژوهش،
پرسشنامه معنويت شهیدی و فرج نیا ( ،)1161با دو خرده مقیاس ،پرسشنامه نگرش معنوی و توانايي معنوی و پرسشنامه
اشتیاق شغلي شافلي و باکر ( )2009بوده است .تحلیل دادهها با استفاده مدل معادالت ساختاری نشان داد که بین
معنويت در سازمان و اشتیاق شغلي رابطه مثبت و معنادار  )p0.01وجود دارد .عالوه بر اين نتايج نشان داد که بین
نگرش معنوی از مؤلفههای معنويت در سازمان و اشتیاق شغلي رابطه مثبت و معناداری ( ،)p0.01وجود دارد .بنابراين،
بر اساس نتايج ميتوان چنین نتیجهگیری نمود که از طريق تقويت معنويت در سازمان ،ميتوان اشتیاق شغلي را در
سازمانها افزايش داد.
واژگان کلیدی :اشتیاق شغلی ،معنویت ،نگرش معنوی ،توانایی معنوی.

تاريخ دريافت مقاله69/00/21 :
تاريخ پذيرش مقاله69/06/11 :
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مديريت

دولتي

دانشگاه

 دانشجوی کارشناسي ارشد گروه)Shervineghbali1373@gmail.com
 -2کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره)
 -1کارشناسي ارشد مديريت صنعتي ،دانشگاه تهران.
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مقدمه
در دنیای امروز ،نیروی انساني به عنوان بزرگترين و مهمترين سرمايه و دارايي سازمان ميتواند مزيت رقابتي را برای
سازمان به وجود آورد .از اينرو مديران سازمانها درصدد توسعه سرمايه انساني از درون سازمان هستند .سازمانهای
کنوني در صورتي موفق خواهند بود که به طور کامل به نیازهای زيستي ،اجتماعي ،رواني و معنوی کارکنان پاسخگو
باشند .کندی )2002( 1معتقد است که ارضای نیازهای متعالي کارکنان را ميتوان در الگوی معنويت جستجو کرد .با توجه
به اهمیت و نقشي که نیروی انساني در سازمان دارد و همچنین به دلیل اهمیتي که معنويت در زندگي انسان دارد ،اخیراً
توجه به معنويت به سمت محیطهای کاری سوق داده شده و بحث معنويت در محیط کار بسیار رايج است و ارزش ويژهای
دارد (کندی.)2002 ،
معنويت ،پديده نوظهوری است که توجه بسیاری از صاحبنظران مديريت و سازمان و نیز مديران را در سطوح مختلف به
خود جلب کرده است .بر همین اساس بسیاری از آنها ،معنويت را به عنوان منبعي پايدار برای سازمان دانسته که ميتواند
به آنها در زمانهای پرتالطم و آشوبزده ياری رساند و تناقض نمايي منظم و بينظمي در سازمان را حلوفصل نمايد
(جرالد .)1666 ،از آنجا که واژه «معنويت» در زمینههای گوناگون به کار ميرود و ريشه در ابعاد مختلف دارد ،تعريف آن
مشکل است« .معنويت» نحوه نگرش و روبرو شدن با جهان هستي است که شخصي را قادر ميسازد با آرامش و رضايت
زندگي کند .معنويت هسته دين است ،نه پوسته آن« .معنويت» چکیده اديان است (ملکیان.)1132 ،
پژوهشهای انجام شده تا به امروز ،شواهدی را در خصوص اينکه تشويق معنويت در محل کار مزايای فراواني برای سازمان
به همراه دارد که سازمان با استفاده از آنها ميتواند بهرهوری و عملکرد خود را افزايش دهد ،ارائه نموده است ،برای مثال،
افراد معنوی در محیط کار ،کار گروهي بیشتری را از خود به نمايش در ميآورند ،مهربانتر و عادالنهتر رفتار ميکنند و
انگیزه آنان باالتر ميرود .کارکناني که انگیزههای قوی برای انجام کار دارند ،مشتاقانه وظايف خود را انجام ميدهند و
نسبت به شغلشان اشتیاق و عالقه زيادی دارند .بر اساس پژوهش باکر 2و لیتر )2010( 1کارکنان مشتاق به طور کامل
مجذوب شغلشان ميشوند و تکالیف شغليشان را به طرز مطلوبي به انجام ميرسانند.
بنابراين ،اشتیاق شغلي به عنوان يك منبع مطلوب ممکن است ،به چرخة مثبتي از منابع و در نتیجه آثار مثبت بر سالمت
منجر شود (ملکیان .)1132 ،که پیامد آن در انجام درست وظايف شغلي محوله و يا رفتارهايي فراتر از آن نمايان ميشود.
از طرفي ديگر ،مشاغل ،سنگ زير بنای هر سازمان و پیوند دهندة سازمان و نیروی انساني آن هستند .هر شغل نیاز به
درك هدف و قبول انگیزش آن دارد .درك فرد از شغل خويش ،نقش مهمي در برانگیختن وی برای کارکردن دارد.
اشتیاق شغلي هم برای کارکنان و هم برای سازمانها اهمیت زيادی دارد .در حقیقت در دنیای عملي کار ،ايجاد اشتیاق در
کارکنان به عنوان اساسيترين وظیفهی سازمانهای امروزی تلقي ميگردد .تحقیقات گذشته نشان داده است که اشتیاق
شغلي منجر به ايجاد پیامدهای مثبتي هم چون جابجايي کم ،تعهد سازماني باال ،عملکرد مالي کسبوکار و عملکرد
سازماني باالتر ،شده است (شافلي 1و باکر.)2009 ،0
با توجه به موارد ذکر شده در فوق ،پژوهش حاضر به دنبال بررسي نقش پیشبیني کنندگي معنويت است و سعي دارد تا
تعیین کند که معنويت در سازمان پیشبیني کننده مناسبي برای اشتیاق شغلي کارکنان است .به خصوص که در اين
راستا از مدل معنويت شهیدی و فرج نیا ( )1161استفاده ميکند که جامعترين مطالعهای است که در حوزه معنويت انجام
شده و با بررسي  6مدل و ابزار سنجش معنويت و تلفیق آنها مدلي جامع ارائه داده و معنويت را در دو بعد کلي نگرش
معنوی و توانايي معنوی مورد بررسي قرار داده است.
1 - Kennedy
2 - Bakker
3 - Leiter
4 - Schaufeli
5- Bakker
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از آن جايي که واژه معنويت در زمینههای گوناگوني به کار ميرود ،تعريف آن مشکل است .موضوع معنويت ،دلمشغولي
ديرپای بشر است ،اما بررسي نقادانه و تطبیقي معنويت در زمینههای جهاني ،پديده نوظهوری است .بسیاری از اديان ،واژه
دقیقي برای رساندن مفهوم معنويت ندارند .باوجوداين ،امروزه مفهوم معنويت عمومیت يافته است ،در اينجا به برخي از
تعريفهای معنويت اشاره ميشود :در تعريفي ديگری معنويت به عنوان انرژی ،معنا ،هدف و آگاهي در زندگي است (ريچ،1
« )2009معنويت ،جستجوی مداوم برای يافتن معنا و هدف زندگي است ،درك عمیق و ژرف ارزش زندگي ،وسعت عالم،
نیروهای طبیعي موجود و نظام باورهای شخصي (میر .)1660 ،2امّا در يك تعريف به نسبت جامعتر و دقیقتر ،معنويت را
به عنوان :تالشي در جهت پرورش حساسیت نسبت به خويشتن ،ديگران ،موجودات غیرانساني و (نیروی برتر) خدا ،يا
کندوکاوی در جهت آنچه برای انسان شدن موردنیاز است و جستوجويي برای رسیدن به انسانیت کامل دانستهاند
(يزداني.)1136 ،
معنويت در کار ،يك تجربه از ارتباط و اعتماد متقابل در میان افرادی است که دريك فرايند کاری مشارکت ميکنند که
بهوسیله خوشبیني و حسن نیت فردی ايجاد ميشود و منجر به ايجاد يك فرهنگسازماني انگیزشي و افزايش عملکرد
کلي ميشود که در نهايت تعالي سازماني پايدار را به همراه دارد (مارکز .)2009 ،1معنويت در محل کار ،آگاهي از اين
حقیقت است که ارتباطات متقابل ،احترام و شناسايي محدود به خودمان و محیط خصوصيمان نميشوند ،بلکه همچنین
برای همه کساني که ما با آنها در يك مبنای منظم يا تصادفي کار ميکنیم ،کاربرد دارند که نه تنها منجر به شرايط کاری
مطلوبتر ميشوند ،بلکه همچنین منجر به افزايش برگشت سرمايه نیز خواهند شد.
براك )1666( 1سه رکن اصلي برای محیط کار معنوی ،شامل :دروني ،بیروني و تلفیقي مشخص ميسازد که آنها را به
چهار نتیجه متفاوت ،اما بسیار مرتبط ،تقسیم ميکند.
 .1رهبری و سازمان :عالقه به کارکنان ،احترام به ديگران ،سازگاری اعمال و هشیاری آشکار؛
 .2کارکنان :مهارت استادانه و پیشرفت دانش ،تطبیقپذيری و عملکردهای مستمر؛
 .1کیفیت بیروني :سازگاری ،آگاهي محیطي و احساس مسئولیت نسبت به جامعه؛
 .1اعتماد متقابل و مسئولیتهای مشترك برای منافع مشترك.
گام نخست برای ايجاد يك تغییر مثبت در محیط کار ،بايد در سطح دروني اتفاق بیفتد .چنین تغییرات دروني و افزايش
آگاهي معنوی هنگامي برای کل سازمان مؤثرتر و مفیدتر خواهند بود که در درون افرادی که در موقعیتهای عاليتر
سلسلهمراتب سازمانياند ،ايجاد شوند .با اين وجود چنین تغییراتي ممکن است در کارکنان در سطوح پايینتر پديد آيند
که سـطوح عالي موفقیت را تعديل ميکنند و بستگي به تفاهم شخصي افراد با همکارانشان دارد.
رهبری معنوی در سازمانها موجب ميشود که کا رکنان معنای واقعي شغل خود را درك کنند و برای شغلي که دارند،
اهمیت قائل شوند .همچنین به آنها اين احساس دست ميدهد که شغلشان از نظر سازمان و ساير همکاران نیز دارای
اهمیت است .اين رهبران چشمانداز و ارزشهای مشترکي برای کارکنان ايجاد و موجبات توانمندی تیمي و سازماني آنان
را فراهم ميکنند که در نهايت سطح رفاه زيستي و سالمتي و تندرستي کارکنان و همچنین بهرهوری و تعهد سازماني آنان
افزايش خواهد يافت (فرای 0و همکاران.)2011 ،
ترويج معنويت در محیط کار ابزاری است که بقای سازمانها را در برابر محیطهای نامطمئن کنوني بیمه ميکند .در واقع،
رهبر معنوی با ويژگيهای منحصر به فرد خود ،چشماندازی از آينده سازمان ايجاد کرده و بهگونهای در کارکنان نفوذ
ميکند که آنان به تحقق چشم انداز سازمان ايمان آورند و به آينده سازمان امیدوار باشند؛ به اين ترتیب انگیزه دروني
1 - Rich
2 - Myers
3 - Marques
4 - Broch
5 - Fry
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کارکنان را برای تالش بیشتر افزايش ميدهد .از طرف ديگر با رواج فرهنگ نوعدوستي موجب ميشود که افراد توجه
عمیقي به خود و زندگي گذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبي با ديگران برقرار کنند (رستگار.)1131 ،
تاکنون تعاريف بسیاری در مورد اشتیاق شغلي مطرح شده است اما هنوز در اين زمینه تعريفي که مورد قبول و تأيید
همگان باشد ارائه نشده است (رگو 1و کانها .)2002 ،2دلیل اين عدم وحدت را اين چنین بیان ميکند :اشتیاق شغلي
کارکنان ،از پارادايمهای جديد حوزهی منابع انساني بوده و به دلیل راههای متنوع بهرهبرداری از آن ،تعاريف چندگانهای را
داراست .اکثر تعاريف اذعان دارند که اشتیاق از منابع شخصي و محیطي نشأت ميگیرد (استو 1و کونارد .)2001 ،1به نظر
گیبونز ،)2009( 0اشتیاق شغلي افراد با استعداد ،يك رابطهی احساسي و هوشي است که کارمند با شغل ،سازمان ،مدير و
همکارانش وجود داشته و بر روی تالشهای مضاعف او در کارش تأثیرگذار است.
با توجه به اهمیت بحث اشتیاق شغلي ،جهتگیری بسیاری از پژوهشها به سمت تعیین عواملي که منجر به اشتیاق
کارکنان ميشود ،معطوف شد .مؤسسه مديريت و توسعه پرسنل 9با پژوهش بر روی اين مفهوم اذعان نمود که هیچ
فهرست قطعي برای محركهای اشتیاق وجود ندارد؛ اما از نظر آنها محركهای اصلي اشتیاق عبارتاند از:
 .1داشتن فرصت برای ارائه و پرورش نظرات از سوی کارکنان.
 .2آگاهي کارکنان از آنچه در سازمان رخ ميدهد.
 .1اعتقاد کارکنان به اينکه مديرشان به سازمان متعهد است (مؤسسه مديريت و توسعه پرسنل .)2009 ،
چن 2و همکاران ( )2011در مقالهای با عنوان «مهارت شغلي و اشتیاق شغلي :نقش میانجي تناسب شغلي -فردی» به
بررسي ارتباط سه متغیر فوقالذکر پرداختند .دادهها از جامعه آماری که کارکنان تمام وقت هتلها در تايوان بودند،
گردآوری شد .در اين راستا از روش نمونهگیری تصادفي طبقهای استفاده شد و نمونهای به حجم  290نفر انتخاب شد .به
منظور سنجش فرضیات از رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد .يافتهها نشان داد که هم مهارت فردی و هم مهارت
گروهي رابطه معنيداری با اشتیاق شغلي دارند و تناسب شغلي -فردی نقش میانجي را در رابطه ايفا ميکند .مهارت فردی
پیشبیني کننده بهتری برای اشتیاق شغلي بود.
رگو 3و کانها )2002( 6در تحقیقي تحت عنوان «معنويت کاری و تعهد سازماني :مطالعه تجربي» به مطالعه تأثیرات پنج
بعد معنويت در محیط کار (احساس عضويت در گروه ،همسويي با ارزشهای سازمان ،احساس کمك به جامعه ،احساس
لذت در کار ،فرصتهايي برای زندگي معنوی) بر روی تعهد عاطفي ،هنجاری و مستمر پرداختند .برای انجام اين پژوهش
يك نمونه  191نفرِ از کارکنان  101سازمان مورد مصاحبه قرار گرفتند .بهمنظور سنجش فرضیات از آزمونهای
همبستگي ،رگرسیون و تحلیل خوشهای استفادهشده است .پنج بعد معنويت به ترتیب  19 ،13و  2درصد از تغییرات تعهد
عاطفي ،هنجاری و مستمر را تبیین نمودند .يافتهها پیشنهاد ميکند که هنگاميکه کارکنان معنويت در محیط کار را
تجربه ميکنند ،به لحاظ عاطفي بیشتر به محیط کار خود وابسته ميشوند ،احساس وفاداری و انجام وظیفه بیشتری به
سازمان خود دارند و احساس تعهد ابزاری کمتری دارند.
ماليي ،مهداد و مهرپرور ( )1161پژوهشي تحت عنوان «رابطة معنويت در محیط کار ،انگیزة دروني و اشتیاق شغلي با
عملکرد وظیفه) انجام دادند .اين پژوهش از نظر نوع ،توصیفي و از نظر روش يك پژوهش همبستگي است و جامعه آماری

1 - Rego
2 - Cunha
3 - Steve
4 - Conrad
5 - Gibbons
)6 - Chartered Institude of Personal and Development (CIPD
7 - Chen
8 - Rego
9 - Cunha
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آن را کلیه کارکنان يك مرکز خدمات درماني در شهر اصفهان تشکیل دادهاند که از میان آنان ،تعداد  200نفر به عنوان
نمونه از طريق نمونهگیری تصادفي ساده انتخاب شدند .تحلیل دادهها با استفاده روش همبستگي پیرسون و تحلیل
رگرسیون گام به گام نشان داد که بین معنويت در محیط کار ،انگیزه دروني و اشتیاق شغلي با عملکرد وظیفه رابطة مثبت
و معنادار وجود دارد.
مدل تحقیق ،به بررسي رابطه بین دو مفهوم معنويت و اشتیاق شغلي پرداخته است .ابتدا به منظور سنجش متغیر اصلي
تحقیق (متغیر وابسته) ،از مدل سه بعدی شافلي و بکر ( )2009استفاده شده که اشتیاق شغلي را بر اساس سه بعد
نیرومندی ،ايثار و جذب مورد بررسي قرار ميدهد .در مرحله بعدی به منظور سنجش معنويت به عنوان متغیر مستقل از
مطالعه شهیدی و فرجنیا ( )1161استفاده خواهد شد ،که معنويت را از دو بعد نگرش معنوی و توانايي معنوی مورد بررسي
قرار ميدهد و کاملترين مطالعهای است که در حوزه سنجش معنويت انجام گرفته و سعي نموده تا معايب و نواقص ساير
ابزارهای سنجش معنويت را رفع نمايد.

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی تحقیق
جامعه آماری مورد مطالعه در اين پژوهش شامل پرسنل منطقه يکم نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران
(بندرعباس) ميباشد .روش نمونه گیری در اين پژوهش ،با توجه به ادبیات تحقیق و جامعه آماری ،روش تصادفي طبقهای
است که طبق آن پرسشنامهها توزيع شدهاند .برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسي و مورگان ( )1620استفاده شده
است .در اين جدول برای جامعه آماری  210نفر ،حجم نمونهای برابر با  111نفر پیشنهاد شده است که برای جامعه آماری
تحقیق هم حجم نمونه  111نفر در نظر گرفته ميشود .برای جمعآوری اطالعات مربوط به ادبیات اين تحقیق و مباحث
نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانهای (کتب و مقاالت انگلیسي و فارسي ،پاياننامهها ،آمارنامهها و سايت-
های اينترنتي) استفاده شده است .روش ديگری که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،روش میداني است و با
توجه به هزينهبر بودن و وقت گیر بودن استفاده از ابزاری چون مشاهده و مصاحبه ،برای جمعآوری دادههای اولیه جهت
آزمون فرضیهها و مدل مفهومي ،از پرسشنامه بسته استفاده شد .در اين پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي
جمعآوری اطالعات استفاده شد اين ابزار منبعث از بررسي تحلیل عاملي کالن ميباشد که در بردارنده ابعاد معنويت و
اشتیاق شغلي است .اين پرسشنامه بر مبنای طیف پنج مقیاسي لیکرت پاسخ داده ميشود.
جهت بررسي پايايي در اين پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده گرديده است .مقدار آلفای کرونباخ بین صفر تا يك در
نوسان ميباشد که هر چه به عدد يك نزديكتر باشد ،نشانگر پايايي باالتر سودمندی سنجش ميباشد .در اين پژوهش
پرسشنامه تدوين شده بین  10نفر از کارکنان منطقه يکم نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران
10
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(بندرعباس) توزيع و جمعآوری گرديد .سپس آلفای کرونباخ پرسشنامه با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 22محاسبه
شد .مطابق با جدول  1میزان ضريب آلفای کرونباخ نگرش معنوی  ،0/316توانايي معنوی  ،0/311نیرومندی ،0/300
جذب  0/310و ايثار  0/362در مجموع کل پرسشنامه ميباشد که بیانکننده قابلیت اطمینان باالی پرسشنامه و همخواني
سؤاالت با يکديگر است ،لذا پرسشنامه از پايايي کافي برخوردار است.
جدول ( )1ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

متغیر

شماره سؤاالت
پرسشنامه

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ

نگرش معنوی

1-21

21

0/316

توانايي معنوی

20-11

16

0/311

نیرومندی

11-16

9

0/300

جذب

00-01

0

0/310

ايثار

00-90

9

0/362

در اين پژوهش از روشهای ارزيابي اعتبار به شرح زير استفاده شده است در بررسي روايي ابتدا هر پرسشنامه به تأيید
صاحبنظران امر و اساتید رسید ،سپس از روش تحلیل عاملي اکتشافي و تأيیدی و شاخص  KMOاستفاده شد .در انجام
تحلیل عاملي بايد از اين مسئله اطمینان حاصل شود که آيا ميتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرارداد
يا نه؛ به عبارت ديگر؛ آيا تعداد دادههای موردنظر برای تحلیل عاملي مناسب هستند يا خیر؟ بدين منظور از شاخص
 KMOو آزمون بارتلت استفاده گرديده است .بر اساس اين دو آزمون دادهها زماني برای تحلیل عاملي مناسب هستند که
شاخص  KMOبیشتر از ( )0/9و نزديك به يك و  sigآزمون بارتلت کمتر از ( )0/00باشد .برای سازه معنويت مقدار
شاخص  KMOبرابر  0/319است (بیشتر از  ،)0/9لذا تعداد نمونه (تعداد پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملي کافي مي-
باشد .همچنین مقدار  sigآزمون بارتلت ،کوچکتر از  0/00است؛ که نشان ميدهد تحلیل عاملي برای شناسايي ساختار
مدل عاملي مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتريس همبستگي ،رد ميشود .برای سازه اشتیاق شغلي مقدار
شاخص  KMOبرابر  0/326است (بیشتر از  ،)0/9لذا تعداد نمونه (تعداد پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملي کافي مي-
باشد .همچنین سطح معني داری آزمون بارتلت ،کوچکتر از  0/00است؛ که نشان ميدهد تحلیل عاملي برای شناسايي
ساختار مدل عاملي مناسب است .برای تجزيهوتحلیل اطالعات در اين پژوهش از روشهای زير استفاده شده است:
الف آمار توصیفي :برای بیان يافتههای پژوهش و توصیف پاسخهای جمعآوری شده از شاخصهای مرکزی نظیر
فراوانيها ،میانگین ،انحراف معیار و درصد فراواني از آمار توصیفي استفاده شده است.
ب) آمار استنباطي :در اين پژوهش توصیف دادههای جمعیت شناختي تحقیق با استفاده از نرمافزار SPSS22
تجزيهوتحلیل گرديد؛ تأيید روابط بین متغیرها و عوامل از طريق تحلیل عاملي تأيیدی و تکنیك مدلسازی معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار  LISREL 8.72انجام شد ،اين نرمافزار يکي از مشهورترين نرمافزارها جهت اجرای
مدل هاست که مستلزم آزمون فرضیهها با هدف سنجش روابط همزمان ،مستقیم يا غیرمستقیم میان متغیرها
ميباشد.
تجزیهوتحلیل دادهها
جدول  2وضعیت سن ،سابقه خدمت ،جنسیت کارکنان و تحصیالت کارکنان منطقه يکم نیروی دريايي راهبردی ارتش
جمهوری اسالمي ايران (بندرعباس) را نشان ميدهد.
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جدول ( )2آمار توصیفی دادهها

جدول  1شامل آمار توصیفي برای همه متغیرهای بهکاررفته در تحقیق هست .در بخش اول مهمترين شاخصهای مرکزی
و پراکندگي متغیر دهي تحقیق ارائهشده است .از بین شاخصهای مرکزی ،میانگین و از شاخصهای پراکندگي ،انحراف
معیار متغیره استفادهشده است .ارقام اين جدول به کمك نرمافزار  Spssمحاسبه شدهاند
جدول ( )3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

متغیر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

توانایی معنوی

1416

04912

04109

04221

-04210

نیرومندی

1401

04216

04012

-04120

-04210

نگرش معنوی

1406

04916

04131

04006

-04229

ایثار

1421

04903

04111

04162

-04016

جذب

2431

04206

04001

04239

-04629

بازه

متغیر اسمی

()14001 – 1416

خیلي کم

()14001 – 1416

خیلي کم

()14913 – 14001

کم

()14219 – 14932

زياد

()1431 – 14219

خیلي زياد

يکي از پیشفرضهای اصلي مدل معادالت ساختاری بررسي نرمال بودن توزيع متغیرهای مورد بررسي است .برای آزمون
نرمال بودن دادهها ،روشهای مختلفي مورد استفاده قرار ميگیرد ،از جمله اين روشها استفاده از شکل توزيع و يا به
عبارت ديگر محاسبه کجي و چولگي متغیرهای تحقیق است که محققان معتقدند ،هرگاه کجي و چولگي دادهها بین  2و
 -2باشد ،توزيع متغیرها نرمال است (مؤمني .)1130 ،در اين پژوهش از  Spssبرای تعیین نرمال بودن توزيع دادهها
12
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استفاده شده است .در تحلیل عاملي تائیدی و مدليابي معادالت ساختاری نیازی به نرمال بودن تمامي دادهها نیست بلکه
بايد عاملها (سازهها) نرمال باشند (کالين .)2010 ،بنابراين فرض نرمال بودن دادهها در سطح معناداری  %0با تکنیك
کولموگروف-اسمیرنف آزمون شده است .نتايج آزمون نرمال بودن دادهها در جدول  1ارائه شده است.
جدول ( )4آزمون نرمال بودن توزیع دادهها

آزمون

معناداری

درجه آزادی

وضعیت

نگرش معنوی

04063

111

نرمال

توانايي معنوی

04061

111

نرمال

نیرومندی

04061

111

نرمال

ايثار

04061

111

نرمال

جذب

04062

111

نرمال

همانطور که در جدول  1نمايش داده شده است در تمامي موارد مقدار معناداری بزرگتر از  0/00به دست آمده است.
بنابراين ،دلیلي برای رد فرض صفر مبتني بر نرمال بودن دادهها وجود ندارد .به عبارت ديگر توزيع دادههای تحقیق نرمال
بوده و ميتوان آزمونهای پارامتريك را اجرا کرد.
فرضیه اصلي :معنويت بر اشتیاق شغلي کارکنان منطقه يکم نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران
(بندرعباس) تأثیرگذار است.
مدل معادالت ساختاری نهايي برای سنجش رابطه متغیرهای معنويت و اشتیاق شغلي استفاده شده است .مدل نهايي در
نمودار  1و  2ارائه شده است .اين مدل با اقتباس از برونداد نرمافزار لیزرل ترسیم شده است.

نمودار ( )1نتایج تائید مدل نهایی فرضیه اصلی

13
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نمودار ()2آماره  tنتایج تائید مدل نهایی فرضیه اصلی

از آنجا که شاخص ريشه میانگین مجذورات تقريب ( )RMSEAبرابر  0/010مدل از برازندگي خوبي برخوردار است ،ساير
شاخصهای نیکوئي برازش نیز در بازه مورد قبول قرار گرفتهاند که در جدول  0آمده است.

 2 9.17

 2.292
df
4
جدول ( )5شاخصهای نیکوئی برازش مدل ساختاری مدل نهایی تحقیق

شاخص برازندگي
مقادير قابل قبول
مقادير محاسبه شده

RMSEA
>041
04010

GFI
<046
0463

AGFI
<046
0461

NFI
<046
0460

NNFI
<046
0462

IFI
0-1
0462

بر اساس نمودارهای  1و  2قدرت رابطه میان معنويت و اشتیاق شغلي برابر  0/39محاسبه شده است که نشان ميدهد
همبستگي مثبت و معني دار است .آماره  tآزمون نیز  10/62به دست آمده است که بزرگتر از مقدار بحراني  tدر سطح
خطای  %0يعني  1/69بوده و نشان ميدهد همبستگي مشاهده شده معنادار است .بنابراين فرضیه اول تحقیق تأيید
ميگردد و ميتوان گفت معنويت بر اشتیاق شغلي تأثیر مثبت دارد .مدل معادالت ساختاری نهايي برای سنجش رابطه
متغیرهای نگرش معنوی و توانايي معنوی و اشتیاق شغلي استفاده شده است .مدل نهايي در نمودار  1و  1ارائه شده است.
اين مدل با اقتباس از برونداد نرمافزار لیزرل ترسیم شده است .از آنجا که شاخص ريشه میانگین مجذورات تقريب
( )RMSEAبرابر  0/012مدل از برازندگي خوبي برخوردار است .ساير شاخصهای نیکوئي برازش نیز در بازه مورد قبول
قرار گرفتهاند که در جدول شماره  9آمده است.

 2 2041.68

 2.071
df
986
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جدول ( )6شاخص های نیکوئی برازش مدل ساختاری مدل نهایی تحقیق

شاخص برازندگی

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادير قابل قبول
مقادير محاسبه شده

>0/1
04012

<0/6
0462

<0/6
0463

<0/6
0460

<0/6
0463

0-1
0466

نمودار ( )3نتایج تائید مدل نهایی فرضیات فرعی

10
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نمودار ( )5آماره  tنتایج تائید مدل نهایی فرضیات فرعی

فرضیه فرعي اول :نگرش معنوی بر اشتیاق شغلي پرسنل منطقه يکم نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران
(بندرعباس) تأثیرگذار است.

11
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بر اساس نمودارهای  1و  1قدرت رابطه میان نگرش معنوی و اشتیاق شغلي کارکنان برابر  0/12محاسبه شده است که
نشان ميدهد همبستگي مثبت و معنيدار است .آماره  tآزمون نیز  1/20به دست آمده است که بزرگتر از مقدار بحراني t
در سطح خطای  %0يعني  1/69بوده و نشان ميدهد همبستگي مشاهده شده معنادار است .بنابراين فرضیه اول تحقیق
تأيید ميگردد و ميتوان گفت نگرش معنوی بر اشتیاق شغلي کارکنان تأثیر مثبت دارد.
فرضیه فرعي دوم :توانايي معنوی بر اشتیاق شغلي کارکنان منطقه يکم نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي
ايران (بندرعباس) تأثیرگذار است.
بر اساس نمودارهای  1و  1قدرت رابطه میان توانايي معنوی بر اشتیاق شغلي کارکنان برابر  0/30محاسبه شده است که
نشان ميدهد همبستگي مثبت و معنيدار است .آماره  tآزمون نیز  9/39به دست آمده است که بزرگتر از مقدار بحراني t
در سطح خطای  %0يعني  1/69بوده و نشان ميدهد همبستگي مشاهده شده معنادار است .بنابراين فرضیه دوم تحقیق
تأيید ميگردد و ميتوان گفت توانايي معنوی بر اشتیاق شغلي کارکنان تأثیر مثبت دارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین متغیرهای معنويت در سازمان ،اشتیاق شغلي کارکنان انجام گرفت نتايج پژوهش
حاضر حاکي از آن است که بین همه ابعاد معنويت در محیط کار و اشتیاق شغلي رابطه معنيدار وجود دارد .همچنین
ضريب همبستگي بین نگرش معنوی  0/12و توانايي معنوی  0/30با اشتیاق شغلي ميباشد.
جدول زير خالصه وضعیت فرضیهها را نشان ميدهد.
جدول ( )7خالصه وضعیت فرضیهها

رديف

نام فرضیه

نتیجه

1

معنويت بر اشتیاق شغلي کارکنان منطقه يکم نیروی دريايي راهبردی
ارتش جمهوری اسالمي ايران (بندرعباس) تأثیرگذار است.

تأيید شد

2

نگرش معنوی بر اشتیاق شغلي کارکنان منطقه يکم نیروی دريايي
راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران (بندرعباس) تأثیرگذار است.

تأيید شد

1

توانايي معنوی بر اشتیاق شغلي کارکنان منطقه يکم نیروی دريايي
راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران (بندرعباس) تأثیرگذار است.

تأيید شد

در تبیین يافتههای اين پژوهش ميتوان بیان کرد که افراد دارای اشتیاق شغلي باال ،رضايت بیشتری از کار خود تجربه
ميکنند که اين امر سبب سختکوشي و مسئولیتپذيری برای تالش بیشتر و دستیابي به اهداف سازمان خواهد شد.
کساني که به کارشان اشتیاق دارند در مقايسه با کساني که مشتاق کارشان نیستند از کارشان رضايت بیشتری دارند،
احساس تعهد بیشتری به سازمان دارند ،تمايل کمتری برای ترك کار و سازمان و گشتن به دنبال کار در جای ديگر دارند
(جانسن و شوفلي2001 ،؛ شوفلي و باکر .)2001 ،باال رفتن اشتیاق شغلي باعث افزايش سطح انرژی و هويت قوی در فرد
ميشود (شوفلي و باکر ،)2001 ،به همین دلیل تالش فراواني در راه تحقق اهداف تحقق اهداف سازماني از خود نشان
ميدهد و کمتر شغل خود را ترك ميکند (رگو و کانها .)2002 ،اشتیاق شغلي يکي از پیامدهای مهم انگیزش دروني
است که بیانگر نگرشهای افراد نسبت به ويژگيهای شغل آنهاست و نشان دهندة میزان تالشي است که فرد در شغل
خود اعمال ميکند .چنین تالشي بدون هیچگونه احساس اجبار يا مشوق بیروني و فقط به دلیل لذت ناشي از انجام آن
کار رخ ميدهد .از آنجا که بهرهوری و سودآوری در موفقیت سازمان نقش حیاتي دارد ،کارکنان بايد برانگیخته باشند تا
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بهترين تالش خود را به کار گیرند .باکر و لیتر ( ،)2010معتقدند کارکناني که نسبت به شغلشان اشتیاق و عالقه زيادی
دارند به طور کامل مجذوب شغلشان ميشوند و تکالیف شغليشان را به طرز مطلوبي به انجام ميرسانند .بر اين اساس
کارکنان با اشتیاق شغلي ،احساس توانمندی و ارتباط مؤثر با کارشان دارند و خودشان را برای برآوردن مسئولیتهای
شغليشان توانمند ميبینند .الزم به ذکر است در بعد نیرومندی ،فرد در راستای انجام کار خود تالش قابل مالحظهای
اعمال و در موقعیتهای دشوار پافشاری بیشتری ميکند .بر اساس نظر ملکیان ( )1132کارکناني که از نیرومندی بااليي
برخوردارند ،بیشتر به واسطه کار خود برانگیخته ميشوند و در هنگام وقوع مشکالت و بروز تعارضات بین فردی مقاومت
بیشتری از خود نشان ميدهند و اين مقاومت بدين معناست که فرد انجام تکالیف شغلي خود را به بهانههای واهي و
کوچك رها نخواهد کرد و با وجود مسائل و سختيها ،وظايف شغلي خود را به انجام خواهد رساند.
پیشنهادها
عالوه بر اين با توجه به رابطة ابعاد اشتیاق شغلي پیشنهاد ميگردد تا سازمانها با افزايش اشتیاق شغلي ،برانگیختگي را
در افراد باال ببرند و مقاومت افراد را در هنگام وقوع مشکالت و بروز تعارضات بین فردی افزايش د هند.
به پژوهشگران توصیه ميگردد که به تکرار چنین پژوهشي در ديگر سازمانها و جامعه آماری متفاوت و نمونه بزرگتر و
همچنین با استفاده از روش معادالت ساختاری  SEMبرای مطالعه رابطة علّي میان متغیرها اقدام نمايند.
همچنین توصیه ميگردد در پژوهشي ديگر در سازمانها با در نظر عوامل تعهد سازماني ،يادگیری سازماني ،انگیزه
کارکنان با استفاده از روش معادالت ساختاری برای تعیین رابطه علّي میان متغیرها اقدام نمايند.
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