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چکيده
زمينه :سازمانها در خالء فعاليت نميکنند ،بلکه دائماً تحت تأثير عوامل و فشارهايي هستند که از داخل و بيرون سازمان ،بر
آنها تحميل ميشود .بنابراين معنويت و شايعه متغيرهايي هستند که در عملکررد کارکنران و سرازمان تراثير يرقارل ابرل
توجهي دارند.
هدف :پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين معنويت سازماني و جلوييرل از ايجاد شايعه در سازمان ميپردازد.
روش :جامعه آمارل حاضر ،کارکنان ادارات تربيت بدني استان تهران است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220
نفر تعيين شد .همچنين برال جمع آورل دادهها دو پرسشنامه معنويت سازماني ميليمن و شايعه محقق ساخته بين  220نفر
توزيع يرديد .دادههال جمع آورل شده با استفاده از نرم افزار پي ال اس و اس پي اس اس تجزيه و تحليل شد.
نتيجه گيري :براساس يافتههال پژوهش ميتوان نتيجهييرل کرد که معنويت و ابعراد آن يعنري (کرار برا معنرا ،همسرويي
کارکنان با اهداف سازمان ،احساس همبستگي ،فردل) بر شايعه در ادارات تربيت بدني استان تهران دارال تاثير معنرادارل
هستند.
کليد واژهها :شايعه؛ عملکرد؛ معنويت سازماني

 1دانشجول دکترل ،يروه مديريت بازرياني ،پرديس فارابي دانشگاه تهران .تهران .ايران و کارشناس ارزل بانک تجارت
(مسئول مکاتبات)d.tahmasebi@ut.ac.ir

 2استاديار مديريت ،يروه مديريت راهبردل ،دانشگاه عالي دفاع ملي ،تهران ،ايران
 3کارشناس ارشد ،يروه مديريت جهانگردل ،دانشگاه عالمه طباطبايي .تهران ،ايران
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مقدمه
پخش شايعه و خبرچيني در سازمانها ميتواند پيامدهال مثبت و منفي داشته باشد ،شناخت نروع و ماهيرت آن
برال سازمانها ضرورل است .تحقيقات نشان ميدهند که شايعه در واکنش به اوضاع و شرايطي به وجود ميآيد که
برال افراد اهميت دارد ،آن اوضاع و مو عيتها مبهماند يا اينکه موجب اضطراب ميشروند .غالبرا اوضراع و شررايط
کارل دارل هر سه رکن ياد شده هستند و به همين علت اسرت کره شرايعات زيرادل در سرازمانهرا (بره ويرژه در
سازمانها تربيت بدني) ساخته ميشوند و شايعه تا زماني که خواستهها و انتظاراتي را که موجب به وجود آمردن آن
شده است ،تامين و برآورد نشوند يا اينکه هيجان و اضطراب کاهش نيابد ،به وت خود با ي ميماند (تايم.)2007 ،
يکي از عوامل مهم کاهش و عدم ايجاد شايعه در سازمانها وجود معنويت سازماني است که مهمتررين هردف هرر
مدير سازماني ،دستيابي به کمترين شايعات در سازمانهايشان است (وينستون .)2013 ،با اين وصف سازمانهرا در
خالء فعاليت نميکنند ،بلکه دائماً تحت تأثير عوامل و فشارهايي (شايعات) هستند که از داخل و بيرون سرازمان ،برر
آنها تحميل ميشود (فريشمن .)2015 ،سازمان هايي موفق هستند که خود را با شرايط به وجود آمده ،تطبيق داده و با
تغييرات به وجود آمده ،همراه شوند (وينستون ،)2013 ،و فقط سازمانهايي مريتواننرد ايرن يونره عمرل کننرد کره
کارکنانشان از درت معنويت سازماني بااليي برخوردار باشد .به همين دليل ،برخي از تئورل پردازان علم مرديريت،
مقوله معنويت در کار را برال مقابله با تغييرات دنيال پيچيده امروز ،پيشنهاد ميکنند (ماريوس .)2006 ،همچنين بنرد
پنجم سياستهال کلي نظام ادارل ابالغي از سول مقام معظم رهبرل (مدظله العالي) به بحر
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معنول منابع انساني و بهسازل و ارتقال سطح دانش ،تخصص و مهارتهال آن پرداخته اسرت (نقشره راه اصرال
نظام ادارل .)1389 ،از آنجايي که دغدغه امروز سازمانها همواره پررداختن بره معنويرت اسرت (کاراکراس)2012 ،
بنابراين يکي از مفاهيمي که در راستال بالنديي منابع انساني مطر يرديده ،معنويت در سازمان است .يرک سرازمان
معنول يا مبتني بر ارزش ،بر توسعه فردل و نسز محيط کارل حمايتي و فعال متکي ميباشد .موريس ( )2005اشاره
ميکند که مردم خوب در محيط خوب کار خوب انجام مريدهنرد (خنيفرر و همکراران .)2009 ،معنويرت يکري از
مهمترين موضوعاتي است که امروزه جهت ايجاد پيوند ميان ارزشهال دنيال سرنتي و دنيرال نروين در حروزههرال
مختلف مورد توجه رار يرفته است (ناصحي فر و الماسي فر .)1388 ،با توجه حضور يسترده سازمانها در جوامع
و پيامدهال خواسته و ناخواستهال که سازمانها منشاء شکل ييرل آنها هستند ،حضور معنويت در حوزه سرازماني
امرل ضرورل به نظر ميرسد .به دليل حاکميت الگوهال ماشيني و عقاليي ،محيطهرال کرارل بره شردت نيازمنرد
شکوفايي معنويت در خود ميباشد (فرهنگي .)1385 ،طبق نظر پالمر ( )2001معنويت در محيطهرال كرارل رواج
يافته است ،به منظور خاطرنشان كردن ديدياه ول ،او اشاره دارد كه شركتهال بزرگ نظيرر اينترل ،فرورد ،هرارلي -

ديويدسون  -وال -مارت از معنويت در محيطهال كارل خود حمايت كردهاند (پالمر .)2001 ،در حال حاضر بخرش
اعظمي از ادبيات رايج معنويت ،غربي است و کمتر با زاويه ديد اسالمي به مفهوم معنويرت و معنويرت در سرازمان
پرداخته شده است .بر اين اساس چالشي که سازمانهال ايراني (مخصوصا سازمانهال تربيت بدني) برا آن مواجره
هستند ،عدم توجه به بح

معنويت از ديد اسالمي است که در اين پژوهش از هر دو ديدياه بره آن پرداختره شرده

است .با توجه به اهميت معنويت سازماني و مانع ايجاد شايعات که در سازمانهال تربيت بدني بيشترچشمگير است
و همچنين با عنايت به اينکه معنويت بر همه جنبههال زنديي شخصي و زنديي کارل تراثير بسرزايي دارد .يروش
شنيدن شايعات را همگان دارل ،زبان انتقالش را هم داريم ويرچه بارها ازشايعات ضربه وآسيب ديدهايم امرا يرويي
بدون شايعه زنديي ما نمي تواند تداوم داشته باشد .نکته مهمي که مديران بايد به ياد داشرته باشرند ايرن اسرت کره
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محافل شايعه پراکني همواره وجود داشتهاند و وجود خواهد داشت .بنابراين بايد اين وا عيت را بپقيرنرد و دربراره
اينکه چگونه بايد از آن کنترل ويا به نفع خودشان بهره بردارل کنند ،تصميم بگيرند .لقا در اين پژوهش سعي شده
است تا تاثير معنويت سازماني بر جلوييرل از شايعه ،که به عنوان يک عامل پنهان تلقي مييردد ،مورد بررسي رار
ييرد و همچنين با توجه به رايج بودن معنويت و لزوم بررسي آن در سازمانهال امروزل جهت جلوييرل از ايجاد
شايعه بين کارکنان سازمان تربيت بدني استان تهران اين پژوهش را بر آن داشته است که درصردد کراهش شرايعات
ايجاد شده در سازمانهال مربوط يام موثرل برداشته باشد .بر ايرن اسراس برا ااعران بره اينکره تراکنون هيچگونره
پژوهشي معنويت را از بعد همه جانبه برال جلوييرل از شايعه نپرداختهاند .بنرابراين در ايرن پرژوهش بره بررسري
رابطه بين معنويت سازماني و جلوييرل شايعه در ادارات تربيت بدني استان تهرران پرداختره شرده اسرت .اهميرت
پژوهش حاضر از اين رو است که به مديران عالي سازمان تربيت بدني استان تهران کمک موثرل داشته باشد ترا از
طريق معنويت سازماني بتوانند از بروز شايعات در سازمانشان جلوييرل نمايند.
مباني نظري و پيشينه پژوهش

معنويت
از نظرياه تاريخي و تطبيقي فقط ميتوان از كثرت معنويرت سرخن يفرت .معنويرتهرال يونرايون و متاترب
وا ع ،تقريباً از نيمه دوم رن نوزدهم در اروپا و در غرب به طور كلي اعم از اروپال باختر و آمريتا و كانادا بحثري
تحت عنوان معنويت مطر شد و يفته شد كه همه نظامهال اجتماعي در چيرزل تحرت عنروان معنويرت مشرتر
هستند ولو اينته به اديان و مقاهب مختلف تعلق خاطر دارند (دانيل .)2016 ،با اين وجود ،يرايش به معنويت را از
لحاظ تاريخي مي توان به مسيحياني باز يرداند كه ميان متاتب يونايون معنويت ،مانند معنويت عرفرال اسرپانيا يرا
فالندرل ،يا مثالً ارتدكس روسي ،تفاوت ائل شده اند .نويسنديان از زوايرايي مختلرف بره معنويرت نگراه كررده و
تعاريف يونايوني برال آن ارائه دادهاند به طورل كه ميتوان يفت هيچ توافقي بر سر تعريف معنويت وجود نردارد
(فريشمن.)2015 ،
کلمه معنويت از ريشه اسپرايتوس ( )spiritusبه معني «رو و جان» يرفته شده اسرت .بررال برخري از افرراد،
معنويت در کار ،نوعي اتصال ديني است ،در حرالي کره بررال ديگرران ايرن معنري را نمريدهرد .معنويرت دربراره
خودآياهي و يکي شدن با ديگران است .معويت ترکيبي از فلسفه اصلي زنديي ما و ارزشها و اعمال ماست (مقيمي
و همکاران .)1386 ،از آنجايي که واژه معنويت در زمينههال يونايوني به کار مريرود ،تعريرف آن مشرکل اسرت.
معنويت نيرويي رو بخش و انگيزاننده زنديي است ،انرژل که الهام بخش فرد به سمت و سول فرجامي معرين يرا
هدفي به سول ورال فرديت ميباشد (فرهنگي .)1385 ،در تعريفي ديگر ،معنويت به عنوان انرژل ،معنرا ،هردف و
آياهي در زنديي مطر شده است (کاواناق .)1999 ،اما تعريفي كه تقريباً جامعتر از بقيه تعاريف ميباشد ،معنويت
را اين يونه تعريف كرده است؛ تالشي در جهت پرورش حساسيت نسبت به خويشتن ،ديگرران ،محريط طبيعري و
متافيزيك ( ماوراءالطبيعه) كه اين تالش و كوشش همواره در پي وحدت بخشيدن و يگانگي به اين حساسيتهاست
و جهت دادن به سول سعادت درجهت انسان شدن كامل ميباشد (کاراکاس .)2012 ،معنويت ،يتي از عناصر انسان
بودن است بگونهال که بازسازل و تعالي شخصريت معنرول آدمري ،هردف اصرلي همره رسروالن الهري بروده اسرت
(مارييوس .)2016 ،در اموس مصلحان آسماني برال علرومي كره بردون واسرطه در خردمت ايرن آرمران مقردس
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معنويتي بسيارل ميتوان يافت كه تعابير فرهنگي خاصي را از آرمانهال ديني سنتهال يونايون نشان ميدهنرد .در
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نباشند،كاركردل ابزارل تصوير شده است .هر پژوهشير حقيقتجو با اند كنتاشي در منابع اوليه اسالم ،معنويت-
ساالرل و اخالقمحورل را در تاروپود تعاليم آن آشتارا نظاره خواهد كرد (ديليميان و آاربايجاني.)1389 ،
صاحبنظران برال سنجش معنويت در محيطهال کارل بر چهار بعد زير بيشترين توافق را دارند .کار باا معناا
يک جنبه اساسي معنويت در کار شامل يک حس عميق معنا و مقصوددر کار است (آزاد مرردل .)1394 ،احساا
همبستگي وتعلق اين بعد ازمعنويت در محيط کار در سطح يروهي از رفتار انساني رخ ميدهد و برتعرامالت برين
کارکنانو همکاران داللت دارد (ميليمن و همکاران .)2003 ،همسويي با اهداف و ارزشهاي ساازمان ايرن بعرد از
معنويت در محيط کار ،تعامل کارکنان را با مقصود سازماني بزريتر در بر دارد (ميتروف و دانتون .)1999 ،معنويت
فردي :به وسيله حالتي مثبت از انرژل يا نشاط توصيف ميشود ،حسي از تکامل ،تعرالي و تجربهرال از شرادل اسرت
(کنجرسکي و اسکريپ.)2008 ،
تعريف مورد تاکيد و استفاده در اين پژوهش ،تعريف اشموس از معنويت در کار است که بدين شر مريباشرد:
معنويت در محيط کار ،درک و شناسايي بعدل از زنديي کارل يک فرد کره درونري و ابرل پررورش اسرت تعريرف
ميشود و به واسطه انجام کارهال با معنا در زنديي اجتماعي پرورش مييابد .ورود مفاهيمي چون اخالق ،حقيقرت،
باور به خدا ،درستکارل ،وجدان ،رادمردل ،اعتماد ،بخشش ،مهربراني ،مالحظره ،معنراجويي در کرار ،همبسرتگي برا
همکاران ،تشويق کارکنان ،حس صلح و نوعدوستي و غيره به پژوهشهال جديد در حوزه مديريت و سرازمان ،همره
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حکايت از ظهور پارادايم جديدل بنام معنويت در کار دارد (اشموش.)2000 ،

شايعه
شايعه يا همان دروغ بزرگ اجتماعي يکي از معضلهال اخال ي جامعه ما به ويژه در سازمانها است كه هر روز
در لباسي جديد رخنمايي ميکند .شايعهپردازل ميتواند بر اساس عوامل مختلفي بروز کند که از آن جمله ميتروان
به بي مباالتي در نقل اخبار نامطمئن ،تأمين منافع ،حب و بغضهال شخصي ،غلو نمايي در نقل اخبار ،سوءاسرتفاده
از اعتماد مردم و يمانه زني خواص اشاره کرد (حسيني مقدم .)1379 ،توماس السول ( )2005شرايعه را از طبيعري
ترين پديدههال اجتماعي و يکي از رايج ترين شيوههال کنش اجتماعي ميداند که تاکنون کمتر شناخته شده است.
شايعه يک معقوله اجتماعي و رواني با ابعاد يسترده است که ابعاد مختلف آن بويژه در زمانهال بحراني حالتي بره
مراتب حادتر به خود ميييرد .هرچند کارکردهرال اجتمراعي شرايعه ،کرامال شرناخته شرده نيسرت ،امرا بيشرتر در
وضعيتهال بي نظمي در جامعه ساخته ميشود (سيد جوادين و همکاران .)1388 ،در وا ع شرايعه يرزارش تائيرد
نشده ال از و ايع است که به تعريف و تبيين وضعيتهال مهمي که به صورت دوپهلو ظاهر ميشوند ،کمک ميکند
(ستوده.)1997 ،
انگيزه بيان شايعه انگيزه نقل شايعه معموال پيچيده است .اما ياهي اين نيازهال فرردل هسرتند كره خرود را در
فرايند شايعه سازل نمود ميدهند .خودنمايي خودنما يي تالشي برال جلب توجه ديگران است .فرد ممتن اسرت
برال افزاش اعتبار خود نزد ديگران ،شايعه را بازيو كند تا آنها فتر كنند كه او آدم مطلعي است .اطميناان بخشاي و
حمايت هيجاني در اين حالت شا يعه به آن اميد بيان ميشود كه شنونده آن را تتقب كند يا بپرقيرد .برازيو كرردن
شايعات ممتن است تنش يوينده را با شركت كردن ديگران در تحمل آن كاهش دهد .در اين مورد  ،فرد ممتن است
به جال انتار درپي جلب هم احساسي باشد .فرافكني فرد ممتن است بدين سبب شايعه را بازيو كند كه بخواهرد
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ترسها ،آرزوها و خصومتهايي را كه احتماال از وجود آنها در خود آياه نيست ،برون ريزل كنرد .پرخاشگري ممترن
است فردل به منظور صدمه زدن به افراد ديگر ،شايعه را انتقال دهد .به عبارت ديگر صد تهمت زدن و سپر رار دادن
ديگران را داشته باشد .پيشكش كردن مطالب خوشايند شايعه ممتن است به منظور خود شيريني نزد شنونده يا ارائه
اخبار خوشايند به ول بازيو شود .اين كار ممتن است با اظهارات تمجيد آميزل كه يا ميزان كمي از حقيقت را در بر
دارد و يا اصال حقيقت ندارد ،شروع شود و پس از مدتي به حقيقت مسلم تبديل شود (فتحي.)1384 ،

معنويت سازماني و شايعه
شايعهها در سازمان ميتواند منجر به کاهش عملکرد سازمان يردد و يکري از راههرال جلروييرل از آن وجرود
معنويت سازماني است که باع

کاهش و در نهايت از بين بردن شايعه در سازمانها يرردد .در تحقيقرات يقشرته،

يکي از جالبترين بيشها در باره بررسي نقش شايعه ،بعد وجدان اخال ي بوده است .براين اسراس ،افررادل کره در
دريافت و انتقال شايعهها مشارکت ميکنند ،بارها به احساس يناه و چنديانگي دچار ميشوند (ميشلسون و مرولي،
 .)2002محققان و پژوهشگران زيادل بر اهميت معنويت سازماني بر جلوييرل از شايعه تأکيد کردند که در ايل به
آنها اشاره مي شود .يروسر و کيدول ( )2010در مقاله ال با عنوان تحليل شبکههال اجتماعي شرايعههرال مثبرت و
منفي در چرخه حيات سازماني به اين نتيجه رسيدند که در نهايت ،عملکرد شايعه سازل کارکنان (مثبت و منفي) با
نفوا غيررسمي کارکنان مرتبط است .بردبار و با رزاده در سال  1395به بررسي شايعات سازماني و راههال کنتررل
آن پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که انتشار شايعه در سازمان منجرر بره بري اعتمرادل برين کارکنران و مرديران،
اضطراب و نگراني ،احساس عدم امنيت شرغلي و غيرره مريشرود .آزاد مرزآبرادل و همکرارانش در سرال ()1391
پژوهشي با عنوان رابطه معنويت سازماني با توانمندسازل روانشناختي ،خال يت ،هروش معنرول ،اسرترس شرغلي و
رضايت شغلي کارکنان دانشگاه ،انجام داده و به اين نتيجره رسريدند کره معنويرت از مهمتررين متغيرهرال مرثثر برر
توانمندسازل و خال يت کارکنان است که سياستگقاران سازمانها بايد با بهره ييرل از آن ،حداکثر توان کارکنان را در
جهت تحقق اهداف سازماني بسيج کنند .نيک پور و حسيني نژاد در مطالعه ال با عنوان نقش معنويت محيط کارل در
رفتارهال شهروندل سازماني کارکنان که در سال  1391صورت يرفت به اين نتيجه رسيدند که تشرويق معنويرت در
محيط کار ميتواند منجر به مزايا و منافعي از بيل افزايش خال يت ،افزايش صدا ت و اعتماد ،افزايش حرس تکامرل
شخصي ،افزايش تعهد سازماني ،بهبود نگرشهال شغلي کارکنان همچون افزايش رضايت شغلي ،مشارکت شغلي ،و
نيز کاهش نيات ترک محيط کار ،افزايش اخالق و وجدان کارل ،انگيزش بيشتر شود و همه اينها به صورت مستقيم و
غيرمستقيم سبب بهبود عملکرد ،سودآورل و اثربخشي سازماني مييردد .ساالرزهي و همکارانش در سال  2017در
پژوهش خويش با عنوان افزايش معنويت سازمان با استفاده از رفتار شهروندسازماني يک مطالعه موردل در ايران پس
از بررسيهال بسيار به اين نتيجه رسيدند که رفتار شرهروند سرازماني ماننرد نوعدوسرتي ،تواضرع ،مهربراني ،وظيفره
شناسي ،مردانگي ،پرهيزکارل و تقوا ميتواند سبب افزايش معنويت سازماني شود .دنيل در سال  2016در پژوهشي با
عنوان تاثير معنويت در محيط کار بر کارايي يروه به اين نتيجه رسيدند کره معنويرت در محريط کرار يکري از عناصرر
فرهنگ سازماني بوده و تاثير بسزايي در اثربخشي يروه دارد .همچنين در سازمانهايي که معنويت مورد تشويق ررار
ميييرد سه ويژيي مهم ،اعتماد بين کارکنان ،خال يت و احترام بطور ابل توجهي به چشم ميخورد.کاراکاس ()2012
در پژوهش خود با عنوان معنويت و عملکرد در سازمانها به اين نتيجه رسيد که معنويت سازماني بر رفراه کارکنران،
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احساس معنا و هدف و نيز احساس تعهد و اتصال به سازمان تاثير بسزايي داشته و اين فاکتورها به نوبۀ خود سبب
افزايش بهره ورل و بهبود عملکرد سازماني ميشوند .يريبر و جانسون ( )2001عقالنيت بعد معنويت را در زنرديي
سازماني مورد بح

و بررسي رار ميدهند .آنها چنين نتيجه ييرل ميكنند كه تحقيق و رشرد معنرول نبايرد از كرار

تفتيك شود و اين به دليل چالش متعادل ساخت عوامل فردل ،دروني و غيرارادل تجربه اشخاص با عقالنيت كارآيي
و ازخوديقشتگي مورد نظر سازمانها ميباشد .رستگار و نوبرل در سال  1394به بح

معنويت دسري مبتنري برر

رآن در سازمان پرداخته اند و نتيجه حاصله حاکي از اين است که معنويت در سازمان ضرورتي انکارناپقير است و
معنويت دسي دارال چهار اثر مهم ؛ حيات بخشي ،رضايت ،خير خواهي و آرامش است که باع

ميشرود انسران

در رشدل دائمي همراه با رضايت و آرامش مانديار زنديي مسالمت آميزل را با جامعه و محيط کار داشته باشد.
با بررسي پيشنيهها و پژوهشهال انجام شده ،محققان در مدل خود يک متغيرر مسرتقل کره دارال چهرار عامرل
تاثيريقار و يک متغير وابسته آوردند که رابطه بين اين متغيرها سرنجيده خواهرد شرد .بنرابراين فرضريههرا و مردل
مفهومي پژوهش (شکل  )1در ايل آورده شده است.
فرضيه  :1معنويت سازماني بر جلوييرل از شکل ييرل شايعه در سازمان تاثير معنادارل دارد.
فرضيه  :1-1کار با معنا بر جلوييرل از شکل ييرل شايعه در سازمان تاثير معنادارل دارد.
فرضيه  :2-1همسويي کارکنان با اهداف سازمان بر جلوييرل از شکل ييرل شايعه در سازمان تاثير معنادارل دارد.
فرضيه  :3-1احساس همبستگي بر جلوييرل از شکل ييرل شايعه در سازمان تاثير معنادارل دارد.
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فرضيه  :4-1معنويت فردل بر جلوييرل از شکل ييرل شايعه در سازمان تاثير معنادارل دارد.
کار با معنا

شايعه

همسويي کارکنان با اهداف
سازمان
احساس همبستگي

معنويت
سازماني

معنويت فردی(ديني)

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش (بريرفته از پژوهشهال دانيل ( )2016و کاراکاس ())2012
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از حي

هدف ،کاربردل است ،از حي

نحوۀ يردآورل دادهها از نروع پرژوهشهرال توصريفي

(غير آزمايشي) از شاخۀ مطالعات ميداني بهشمار ميرود و از حي

ارتباط بين متغيرهال پژوهش از نوع همبسرتگي

لمداد ميشود .همچنين روش انجام پژوهش بهصورت پيمايشي است .مهمترين مزيتي که پژوهشهرال پيمايشري
دارند ابليت تعميم نتايج آنها است (نريسيان ،طهماسبي آ بالغي و ديندار.)1393 ،
جامعه آمارل تحقيق شامل كليه کارکنان رسمي ليسانس و باالتر ادارات تربيت بدني استان تهران ميباشرند کره
تعداد آنها  500نفر است .نمونه آمارل در اين پژوهش با استفاده از فرمول کوکران  220نفرر تعيرين يرديرد .روش
نمونهييرل در اين پژوهش نمونهييرل تصادفي ساده است .ابزار يردآورل اطالعات نيز پرسشنامه ميباشد .جهرت
ارزيابي روايي پرسشنامهها از ديدياه  10نفر از خبريان استفاده شده است .اين ارزيابي در اصل بر روايي محتروايي
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شاخصهال ارائه شده برال سنجش ابعاد موردنظر در طر تحقيق تمركز داشت .آمار توصيفي متغيرهال جمعيرت
شناختي نشان داد که  80/52درصد پاسخگويان مرد و  19/48درصد زن هسرتند .حردود  64/54درصرد ليسرانس،
 24/87درصد دارال مدرک فوقليسانس و  10/59درصد دکترل ميباشند؛ بنابراين ميتوان نتيجه يرفرت کره اکثرر
پاسخدهنديان دارال تحصيالت باال هستند و بهخوبي با معنويت و شايعه سازماني آشنا هستند و اين شرناخت براال
اعتبار پاسخها را در اين پژوهش باال ميبرد .از طرفي سابقه کارل افراد پاسخدهنده شامل  51/94درصد دارال سابقه
کارل  5تا  10ساله 35/06 ،درصد دارال سابقه کارل  10تا  20سال و  11/68درصد دارال سابقه کارل  20ترا 30
ساله ميباشند .برال سنجش پايايي متغيرهال پرسشنامه از آلفال کرونباخ استفاده شده است .اين مقدار برال تأييرد
کننده بودن بايد بيشتر از  0/7باشد .در جدول شماره  1متغيرها ،ابعاد،يويهها ،منبع استخراج شده يويههرا و آلفرال
کرونباخ مربوط به آنها آمده است.
جدول  :1متغيرها ،ابعاد ،شماره يويهها ،منبع استخراجشده يويهها و آلفال کرونباخ
متغير

معنويت

تعداد گويه ها

طيف

ضريب پايايي

کار با معنا

3

پنج يزينهال ليکرت

%89

همسويي کارکنان با اهداف سازمان

3

پنج يزينهال ليکرت

%91

ميلمن و همکاران

احساس همبستگي

3

پنج يزينهال ليکرت

%91

()2003

معنويت فردل (ديني)

3

پنج يزينهال ليکرت

%88

--------

7

پنج يزينهال ليکرت

%92

محقق ساخته

همانطور كه مشاهده مي شود ضرايب آلفال كرونباخ همه متغيرها و ابعاد بزريتر از  0.70هستند كه نشانگر تائيد
پايايي باالل پرسشنامه است .عالوه بر اين ،برال اندازه ييرل روايي از روايي سازه استفاده ميشود .روايي سرازه از
طريق روايي همگرا و روايي وايرا اندازهييرل مي شود .برال اينکه روايري همگررا ابرل مالحظره باشرد ،ميرانگين
واريانس استخراج شده ( )AVEبايد بيشتر از 0/5و ضريب پايايي ترکيبي ( )CRبايد بيشتر از  0/6باشد .در جدول
 3روايي وايرا برال متغيرهال مدل آمده است .روايي وايرا و تي در سطح ابل بول است که ميزان  AVEبرال هر
سازه بيشتر از از واريانس اشتراکي بين آن سازه و سازههال ديگر (يعني مربع مقدار ضرايب همبستگي بين سازهها)
در مدل باشد .در نرم افزار ، Smart PLS 2.0بررسي اين امر به وسيله يک ماتريس صورت ميييرد که خانههال اين
ماتريس حاول مقادير ضرايب همبستگي بين سازهها و جقر مقادير  AVEمربوط به هر سازه است .جدول  2نشان
ميدهد که مدل اندازه ييرل روايي وايرال مناسبي دارد.
جدول  :2روايي سازه
()1

()2

()3

 -1کار با معنا

0/819

 -2همسويي کارکنان با اهداف سازمان

0/802

0/917

 -3احساس همبستگي

0/727

0/782

0/954

 -4معنويت فردل

0/733

0/712

0/766

()4

0/933

AVE

CR

0/731

0/952

0/551

0/914

0/524

0/953

0/438

0/931
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شايعه

ابعاد

منبع استخراج شده
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يافتههاي پژوهش
نتايج حاصل از ضريب مسير ( )./76و آماره  Tدر سطح اطمينان  95درصد نشان ميدهد که معنويرت سرازماني
بر جلوييرل از شکل ييرل شايعه در سازمان تاثير معنادارل دارد ،بنابراين فرضيه اصلي تأييرد مريشرود .براسراس
آماره  Tدر سطح اطمينان  99درصد و ضريب مسير ( )./76نشان ميدهد که کار با معنا بر جلوييرل از شکل ييرل
شايعه در سازمان تاثير معنادارل دارد ،بنابراين فرضيه فرعي اول تأييد ميشود .مثبرت برودن ضرريب مسرير ( )./8و
آماره  Tدر سطح اطمينان  95درصد همسويي کارکنان با اهداف سازمان برر جلروييرل از شرکل ييررل شرايعه در
سازمان تاثير معنادارل دارد ،بنابراين فرضيه فرعي دوم تأييد مريشرود .ضرريب مسرير ( )./76و آمراره  Tدر سرطح
اطمينان  99درصد احساس همبستگي بر جلوييرل از شکل ييرل شايعه در سازمان تاثير معنرادارل دارد ،بنرابراين
فرضيه فرعي سوم نيز تأييد مي شود .براساس آماره  Tدر سطح اطمينان  99درصرد و ضرريب مسرير ( )./79نشران
ميدهد که معنويت فردل بر جلوييرل از شکل ييرل شايعه در سازمان تاثير معنادارل دارد ،بنابراين فرضيه فرعري
چهارم هم تأييد ميشود.
خروجي مدل براساس ضرايب مسير و آماره  Tمربوط به هر يک از فرضيههال اصلي و فرعي در نمودارهال ،1
 3 ،2و  4نشان داده شده است.
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نمودار  :1خروجي مدل براساس ضرايب مسير فرضيه اصلي

نمودار  :2خروجي مدل براساس ضرايب مسير فرضيههال فرعي
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اعداد داخل بيضي نمودارهال  1و 2شاخص ضريب تعيين ميباشند .ضريب تعيين ( )R2بررسي مريکنرد چنرد
درصد از واريانس يک متغير وابسته توسط متغير (هال) مستقل تبيين ميشود .بنابراين طبيعي است کره ايرن مقردار
برال متغير مستقل مقدارل برابر صفر و برال متغير وابسته مقدار بيشتر از صفر باشد .هر چه اين ميزان بيشتر باشرد،
ضريب تأثير متغيرهال مستقل بر وابسته بيشتر ميباشد .بنابراين ميتروان يفرت کره متغيرر مسرتقل رول هرم رفتره
توانسته اند ( )0/8از واريانس متغير وابسته را تبيين کنند .درصد با يمانده مربوط به خطال پريش بينري مريباشرد و
ميتواند شامل ديگر عوامل تاثير يقار بر اين متغير باشند که در اين پژوهش آنها در نظر يرفته نشدند.

نمودار  :3خروجي مدل براساس آماره  Tبرال فرضيههال فرعي
نمودارهال 2و  3مدل متفاوت پژوهش را در حالت ضرايب معنادارل ( )t-valueنشان ميدهد .اين مدل در وا ع
تمامي معادالت اندازه ييرل (بارهال عاملي) و معادالت ساختارل (ضرايب مسير) را با استفاده از آمراره  ،Tآزمرون
مي کند .طبق اين مدل اير مقدار آمارهل Tبرال مسيرها بزريتر از  1/96شود ،ضريب مسير و برار عراملي در سرطح
اطمينان  95درصد معنادار مي باشد و اير مقدار آمارهل  Tبرال مسيرها کمترر از مقردار  1/96باشرد ،در نتيجره برار
عاملي يا ضريب مسير ،معنادار نيست .همچنين اير مقدار آمارهل Tبيشتر از  2/58يرردد در ايرن صرورت ضرريب
مسير و بار عاملي در سطح اطمينان  99درصد معنادار ميباشد.
برازش مدل تعيين کننده درجهال است که دادههال واريانس -کوواريانس نمونهال ،مدل معادالت ساختارل را
حمايت مي کند .در وا ع برازش مدل به دنبال پاسخ به اين سوال اسرت کره مردل تردوين شرده محقرق برر مبنرال
چارچوب نظرل و پيشينه تئوريک آن تا چه اندازه با وا عيت انطباق دارد؟ الزم به اکر است که معيار استون -جيسر
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درت پيش بيني مدل را مشخص ميسازد .اين معيار با نماد  Q2نشان داده ميشرود .در صرورتي کره مقردار  Q2در
مورد يک سازه درون زا سه مقدار 0/15 ،0/02 ،و  0/35را کسب نمايد ،به ترتيب نشان از درت پيش بيني ضعيف،
متوسط و ول سازه يا سازههال برونزال مربوط به آن دارد .همچنين هرچه مقدار ميانگين افزونگيها بيشتر باشد،
نشان از برازش مناسبتر بخش ساختارل مدل در يک پژوهش دارد .برال ارزيابي بخش کلي مردل پرژوه از معيرار
 GOFاستفاده مي شود .مقادير  0/25 ،0/01و  0/36را به عنوان مقادير ضعيف ،متوسط و ول بررال  GOFمعرفري
شده اند (داورل و رضازاده ،1395 ،ص .)237-234مقدار  GOFدر جدول شماره  3آمده است که نشان از بررازش
مناسب مدل پژوهش دارد.
جدول  :3برازش مدل
معيار

مقدار

Redundancy

0/567

Q2

0/533

GOF

0/765

نتايج حاصل از فرضيههال پژوهش به شر جدول  4ميباشد.

سال هفتم /ويژه نامه 1395

جدول :4نتايج آزمون فرضيها
نتيجهي آزمون

آماره

t

ضريب مسير

نوع فرضيه

متغير وابسته

متغير مستقل

پقيرش فرضيه

14/21

./76

اصلي

شايعه

معنويت

پقيرش فرضيه

9/40

./76

فرعي

شايعه

کار با معنا

پقيرش فرضيه

11/33

./80

فرعي

شايعه

همسويي کارکنان با اهداف سازمان

پقيرش فرضيه

8/30

./76

فرعي

شايعه

احساس همبستگي

پقيرش فرضيه

10/57

./79

فرعي

شايعه

معنويت فردل

نتيجهگيري و پيشنهادها
سازمان سيستمي اجتماعي است که حيات و پايدارل آن به وجود پيوندل ول بين اجزا و عناصر تشکيل دهنده
آن وابسته است .نيرول انساني به عنوان مهمترين و با ارزشترين اجزال هر سرازمان ،مهرمتررين مزيرت ر رابتي و
کميابترين منبع در ا تصاد دانش محور امروزل لمداد ميشود .با پايان يافتن دوران سلطه انديشههال کالسريک و
ابزاريرايانه در مديريت ،توجه به انسان و ابعاد وجودل او در مديريت بيشتر شده و در نتيجه پژوهشات مربروط بره
رفتار سازماني عمق بيشترل يافته و لمرويي با عنوان اخالق کارل در بين بسيارل از صاحب نظرران مطرر شرده
است .اخالق کارل در ميان کارکنان و سرپرستان جلوههال متعددل دارد .يکي از بارزترين جلوههال اخالق کارل،
وجود نگاه برابر و عادالنه در سازمان است .در وا ع ،برابرل در ابعاد يونايون اجتماعي_ا تصادل نه تنها به عنروان
ضرورت اخال ي؛ بلکه به عنوان راهي سول آباداني و پيشرفت ملتها اهميت ويژهال دارد.
ارزيابي نيازهال کارکنان در سازمانها و اهميت و اولويتي كه برال هر كدام از آنها ائلند در خور توجره فرراوان
ميباشد و برال مديران درسازمان آياهي از مسئله انگيزش پرسنل كه در وا ع پري جرويي علرت و سربب حركرت و
رفتارهال اعضاء سازمان است ،ضرورت خاص دارد .از طرف ديگر مساله شناخت نيازها و عوامل انگيزشي کارکنان
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در سازمان به شرايط خاص آن سازمان بستگي دارد و بايد توجه خاصي به آن مبقول داشت؛ چرا که نيرول انساني با
ارزشترين دارايي سازمانبه شمار ميرود و عملترد افراد مستقيم و غيرمستقيم با اهداف سازمان مرتبط است .با وجود
اين ،در برخي سازمانها انگيزههال كارل ،تشويق ،تنبيه و ارج نهادن به كار خوب چندان مدنظر نيسرت .مرديران يرا
آنقدر خود را در مسائل مختلف يرفتار كردهاندكه فرصتي برال اين كار ندارنرد يرا اصرالً تروجهي بره ايرن موضروع
نميکنند.
احساس همبستگي در سازمان باع

ايجاد جول صميمانه و دوستانه در سازمان يشته که اين امر مرانعي بررال

شايعه پراکني در سازمان ميشود .مثال توجه به ملي يرايي به جال وميت يرايي در ميان کارکنران سرازمان باعر
کاهش استرس در بين آنها يرديده و احساس همبستگي بين افراد را افزايش داده به طورل که افراد خود را بعنروان
عضول از پيکره سازمان ميدانند و سعي در همکارل دارند تا ايجاد شايعه.
همسويي با ارزشهال سازمان نيز مانع ترويج شايعه مييردد چرا که اين همسويي بر اين منطق استوار است کره
اهداف جمعي بزريتر و مهمتر از اهداف فردل بوده و هر فرد بايد در بال جامعه و ديگران مسراعدت و همکرارل
بعمل آورد .البته در اين راستا بايد رسالت و ماموريت سازمان کامال برال افراد مشخص باشد و از نظرات افراد برال
تدوين اين اهداف استفاده يردد .حال اير افراد سازمان معتقد به باشند اين اصول افراد را تشويق به رعايت حال هم
و مشارکت و همکارل مينمايد پس ميتوان يفت که داشتن اعتقادات وا عي سبب ساز ممانعت از تررويج شرايعه
کار با معنا باع

ايجاد مانع برال شايعه پراکني در سازمان ميشود .اين بعد از معنويت نشان دهنده اين است که

چگونه کارکنان با کارهال روزمره خود تعامل بر رار ميکنند .هرکس که از اين انگيزه برخوردار باشد ،به کارهرايي
مشغول ميشود که معنايي وسيع به زنديي او و ديگران ميبخشد .اينکه افراد در سازمان بدانند که کرار آنهرا بررال
سازمان و رسيدن به اهداف سازمان مهم و الزم است احساس همبستگي با سرازمان و مهرم برودن بره آنهرا دسرت
ميدهد و ارزش خود را باالتر از اين ميدانند که اطالعات بي پايه و اساس را ترويج دهند.
ازآنجا كه دين اسالم يك نظام آموزشي خاص ميباشد بنابراين تاكيد فراوان بر تعراون وهمترارل شرده و امرر
ا تصادل واجتماعي تعاون به عنوان يك اصل اساسي پقيرفته شده است وحاكميت نظرام ا تصرادل اسرالم در يرك
جامعه اسالمي متجلي مي شود واصل يتپارچگي ورو تعاون وايثار از خصوصريات ايرن نظرام مريباشرد وجامعره
اسالمي جلوه ياه باالترين ارزشهال انساني واخال ي وكانون محبت و نيتي  ،برادرل  ،دوستي  ،برابرل  ،يقشت ،
بخشش وتعاون است .وهمچنين صحنه برپادارل نماز  ،اعطال زكات  ،تخصيص خمس  ،پرداخت رر

الحسرنه

وانفاق وانجام كارهال عام المنفعه مي باشد ودر اين جامعه اصول برادرل  ،برابرل  ،تعراون  ،نيترو كرارل وپرهيرز
كارل متررا تاييد شده است ومومنان  ،برادران ودوستان يتديگر ند وتعاون ونيتوكارل وظيفه آنهاست . .حال ايرر
افراد سازمان معتقد به آميزههال اسالمي باشند اين اصول که افراد را تشويق به رعايت حال هم  ،برابرل ،بررادرل و
تعاون مينمايد ممکن نيست از غيبت  ،بديويي و  ...جلوييرل ننمايد .پس ميتوان يفت که داشتن اعتقادات وا عي
سبب ساز ممانعت از ترويج شايعه مييردد.
به طور کلي به نظر ميرسد معنويت با رواج فرهنگ نوعدوستي در درون سازمان ،موجب مييردد که افراد توجه
عميقي به خود و زنديي يقشته خود داشته باشند و روابط مطلوبي با ديگران بر رار کنند ،و اين امر موجب ميشود که
شبکههال ارتباطي بين افراد شکل ييرد ،رهبران به نيازها و عالئق کارکنان خود توجه نمايند و در نهايت بره رشرد و
توسعه آنان جهت وايقارل اختيار و مسئوليت توجه بيشترل داشته باشند .همچنين معنويت در سازمان باع

شرکل
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ييرل اعتقادات معنول و ايمان به کار در کارکنان مييردد و اين امر به عنوان يک محرک دروني در کارکنران باعر
توسعه خود ،اينکه وظايف خود را به بهترين نحو انجام دهند و در نهايت باع

افزايش مسئوليت پقيرل در کارکنران

ميشود .در وا ع ،اير مدير اسالمي با يک برنامه حساب شده ،رو معنويت و ايمان به خدا را در دل کارکنان برارور
سازد ،مسلما نه در درون سازمانها  ،بلکه در کل جامعه ،مسئله کارشکني ،فرار از زير مسئوليتها و اشاعه شايعه حل
خواهد شد .بنابر اين به مديران پيشنهاد ميشود که هم در سرطح فرردل و هرم در سرطح سرازماني در جهرت بهبرود
معنويت تالش کنند.
پژوهش حاضر با محدوديتهال زماني و مکاني جهت انجام پژوهش جامع مواجه بود لقا پيشنهاد ميشود برال
تاييد نتيجه اين پژوهش محققان ميتوانند در ساير سازمانها بررسي نمايند .لزوم تاثير معنويت از ديدياه مقام معظم
رهبرل را بر رول عملکرد سازمانها مورد بح

و مدا ه رار دهند .همچنين به ابعاد ديگر معنويت سازماني همانند

کيفيت زنديي کارل و غيره بپردازند.
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