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.1-11صفحات 96پاییز و زمستاندوم شماره چهارمهدور،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

دهچکی
هدف اصلی . تواند نیرویی قدرتمند و ژرف را براي زندگی سازمانی به ارمغان بیاوردمعنویت در سازمان می:و هدفمقدمه

علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ت أهیبررسی وضعیت معنویت سازمانی از دیدگاه اعضاي حاضرپژوهش
.بوده استاردبیل
جامعه . توصیفی از نوع پیمایشی بود،هادادهوري آگردکاربردي و از نظر روش ،ز نظر هدفروش تحقیق حاضر ا:هاروش

گیري تصادفی ساده، گروه ت علمی دانشکده پزشکی بود که به روش نمونهأکلیه اعضاي هی،آماري مورد مطالعه در این پژوهش
روایی ابزار با استفاده از نظر . آوري گردیدطیف لیکرت جمعنامه باهاي مورد نیاز به وسیله پرسشانتخاب و داده) نفر53(نمونه

هاي آمار توصیفیشده با شاخصوري آگردهاي داده. دست آمده ب88/0متخصصان و پایایی آن با روش آلفاي کرونباخ 
.و فریدمن تحلیل گردیدANOVAمستقل، تحلیل واریانس T، آزمون)میانگین، درصد، انحراف استاندارد(

آوري شده حاکی از آن است که معنویت سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی باالتر از متوسط بوده و هاي جمعنتایج تحلیل داده:هاتهیاف
علمی با دیدگاه آنان نسبت به معنویت سازمانی تفاوت ت أهیبین متغیرهاي جنسیت، سن، سنوات خدمت و نوع استخدام اعضاي 

.داري وجود نداردمعنی
وجود معنویت سازمانی باال میان کارکنان . باشدتوسط میممعنویت سازمانی در دانشکده پزشکی باالتر از حد :ريگینتیجه

وري، خالقیت، کاهش جابجایی، کاهش باشد؛ چرا که معنویت سازمانی موجب افزایش بهرهسازمان از نقطه قوت هر سازمانی می
.ثیر مستقیم داردأشغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی کارکنان تگردد و بر رضایتو کاهش غیبت کارکنان میاسترس

. ، معنویت سازمانیدانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
23/2/96: پذیرش مقاله23/2/96: اصالح نهایی4/12/95:دریافت مقاله

.1-11):2(4؛ 1396یتوسعه در آموزش پزشکيراهبردها. لیواحد اردبیدانشگاه آزاد اسالمیدانشکده پزشکیعلمتأیهياعضادگاهیاز دیسازمانتیمعنو.ستاري صدرالدین:ارجاع

مقدمه
ویژه ه ها، بدر عصر رقابتی جهان امروزي، سازمان

اي و هاي آموزشی، نیاز به تغییرات ریشهسازمان
براي عقب نماندن از قافله ). 1(هاي کاري دارندخالقیت

هاي هاي آموزشی نیازمند پارادایمرقابت، سازمان
به عقیده بسیاري از محققان این . جدید مدیریتی هستند

پارادایم جدید محیط کار، که در واقع واکنشی به پارادایم 

خشک و مکانیستی مدرن است، پارادایم معنویت سازمانی 
)Organizational Spirituality (باشد می)معنویت ).2

ها که در ارزشازايسازمانی به عنوان مجموعه
تواند موجب فرهنگ آن سازمان مشهود است و می

کارکنان از طریق فرایند کاري و ایجاد تعالی رشد و
ها اي که آنحس تعلق به دیگران شود، البته به گونه
). 3(ه است احساس کمال و شادابی کنند، تعریف شد
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این عقیده وجود ،هادر مطالعات اخیر مدیریت سازمان
دارد که معنویت در محیط کار پاسخ و راه حلی براي 

چون استرس، از کاهش کژکارکردهاي سازمانی هم
خود بیگانگی، سازش بیش از حد و زوال شخصیت 

معنی زندگی بدون کار بی). 4(اعضاي سازمان است 
). 5(کننده زندگی است ابوداست و کار بدون روح ن

ند که معنویت هستمندها عالقهبنابراین افراد سازمان
را عالوه بر امور شخصی، در کار و سایر سطوح 

).6(زندگی نیز تجربه کنند 
، معنویت سازمانی موجب افزایش رضایت شغلی

ها بررسی).7(گردد مشارکت و همکاري کارکنان می
ها معنویت در سازمانهاي دهد که برنامهنشان می

صرفا نتایج شخصی مانند بهداشت و سالمت روانی 
شود، بلکه عالوه بر آن و جسمی افراد را موجب نمی

کاهش ترك خدمت اعضاي باعث بهبود تعهد و
ها بر معنویت گردد و اگر سازمانسازمان هم می

هاي محوري انسان و محیط کار با توجه به ارزش
داشته تأکید و کارکنانش تعهد باال میان سازمان
ها با حداکثر توان و قابلیت باشد، آن وقت سازمان

). 8(کنند خویش ایفاي نقش می
آموزش عالی محور اصلی توسعه انسانی در سراسر 

آموزش عالی مؤسسات مجموعه عظیم . باشدجهان می
دولتی و خصوصی در هر کشوري، با ایجاد توانمندي 

انسانی مورد نیاز جامعه، الزم از طریق تربیت نیروي
در ). 9(کنند زمینه را براي توسعه کشور فراهم می

علمی نقش هیأت آموزش عالی نیز اعضاي مؤسسات 
). 10(نمایند کلیدي ایفا می

تواند نیرویی معنویت در سازمان امر نوپایی است که می
این . قدرتمند و ژرفی را براي زندگی به ارمغان بیاورد

شود که زندگی کاري د وقتی حاصل مینیروي قدرتمن

علمی پیوند زده شود هیأت با زندگی معنوي اعضاي 
)11.(

دهد کارکنانی که داراي نتایج تحقیقات نشان می
معنویت سازمانی و تعهد سازمانی بیشتري هستند، 

). 12(رضایت شغلی بیشتري نیز دارند 
توان رضایت شغلی با ترویج معنویت سازمانی می

علمی را باال برد و بر اساس آن نیز ت أهیاعضاي 
.عمکردشان بهتر خواهد شد

خودشکوفایی ها زمینه براي با ترویج معنویت در دانشگاه
ها و استعداد کارکنان و اعضاي و بروز کلیه توانایی

معنویت در کار ). 13(ت علمی میسر خواهد شد أهی
داري با افزایش خالقیت و ارتباط مثبت و معنی

چنین هم. اعتماد و تعهد در کار داردي، صداقت،نوآور
دهد نشان میSkrypnekو Kinjerskiنتایج تحقیق

ماديهاياز پاداشفراترچیزيهاکارکنان در سازمان
بامعنا،کاريجستجويدرآنان.کنندمیجستجوکاردر

شانزندگیساختنمتعادلو خواستارامیدبخش
حقیق خود به این نتیجه ها در تچنین آنهم.هستند
خالقیت،با افزایشکاردرمعنویتتجربهاند که رسیده

احساسرفتنباالوکاردرتعهدواعتمادصداقت،
).14(داري دارد ارتباط معنیکارکنان شخصیتکامل

نتایج تحقیق انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
طح باالتر دهد که میزان معنویت در کار در سنشان می

از متوسط بوده و بین رهبري تحولی با معنویت در کار 
). 15(داري وجود دارد رابطه معنی

دهد بین رهبري نتایج تحقیق شجاعی و خزایی نشان می
معنوي با کیفیت زندگی کاري کارکنان دانشگاه علوم 

). 16(داري وجود دارد پزشکی قزوین رابطه معنی
دهد وجود هی نشان مینتایج تحقیق سلیمی و همرا

معنویت در کار در دانشگاه علوم پزشکی شیراز منجر 
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شود و به توسعه و بهبود رفتار شهروند سازمانی می
وضع موجود معنویت در کار در سطح نسبتا مطلوبی 

). 17(است 
دهد و همکاران نشان میآبادي نتایج تحقیق زین

هاي وضعیت معنویت در کار براي پرستاران بیمارستان
آموزشی شهر رشت در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد 
و بین معنویت در کار با رفتار شهروند سازمانی رابطه 

و Casperنتایج تحقیق ). 18(داري وجود دارد معنی
زراعت کار نشان داد که بین معنویت سازمانی و تعهد 

داري وجود دارد و کارکنان رابطه مثبت و معنی
عنویت سازمانی بیشتري هستند کارکنانی که داراي م

نتایج تحقیق .)19، 20(فرسودگی شغلی کمتري دارند
ArmenioوMiguel است افرادي که حاکی از آن

ند به سازمان هستاز معنویت باالتري برخوردار
احساس تعهد، وابستگی و وفاداري بیشتري دارند و 

نتایج ). 21(کنند کمتر احساس غیرمفید بودن می
دهد معنویت شانی و همکاران نشان میتحقیق رخ

داري معنیسازمانی با استرس شغلی کارکنان رابطه
). 22(جود دارد 

دهد که نتایج تحقیق آزاد مرزآبادي و همکاران نشان می
بین معنویت سازمانی و هوش معنوي با استرس شغلی 

همچنین از . داري وجود داردکارکنان رابطه منفی معنی
مانی بین کارکنان زن و مرد، و نظر معنویت ساز

داري کارکنان با میزان تحصیالت مختلف تفاوت معنی
ها مشاهده نگردید؛ ولی از لحاظ سوابق کاري بین گروه

سال تفاوت 8- 11سال با گروه4- 7جز گروه ه ب
).23(درصد مشاهده گردید 99داري در سطح معنی

یت نشان داد که معنوZamorوClaudeنتایج تحقیق 
مستقیمی دارد؛ تأثیر در محیط کار بر موفقیت سازمان 

وري و خالقیت کارکنان و چرا که موجب افزایش بهره

جایی، استرس و غیبت از کار کارکنان هکاهش جاب
). 24(گردد می

دهد نتایج تحقیق آزاد مرزآبادي و همکاران نشان می
شناختی که بین معنویت سازمانی با توانمندسازي روان

. داري وجود داردخالقیت کارکنان رابطه مثبت و معنیو
چنین بین سابقه شغلی کارکنان با معنویت سازمانی هم

).7(داري وجود دارد رابطه معنی
نتایج تحقیق فقیهی و همکاران نشان داد بین معنویت 
سازمانی با توانمندسازي کارکنان همبستگی مثبت و 

).25(داري وجود دارد معنی
اساس توان براي تحقیق در علوم رفتاري را میهروش

ها آوري دادهنحوه گرد)هدف تحقیق ب)الف: مالكدو
). 26(تقسیم کرد 

با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر با هدف 
بررسی معنویت سازمانی دانشکده پزشکی دانشگاه 

هیأت آزاد اسالمی واحد اردبیل از دیدگاه اعضاي 
مدل و همکاران و Millimanعلمی بر اساس الگوي 

Ashmos وDuchon انجام یافته است که در راستاي
پژوهشی زیر مدنظر بوده استسؤاالت این هدف کلی، 

هاي معنویت سازمانی وضعیت شاخص- 1: )28،27(
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 

هاي معنویت بندي شاخصاولویت- 2چگونه است؟
کده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سازمانی دانش

هاي فردي اعضاي آیا بین ویژگی- 3اردبیل چگونه است؟
و ادراك آنان ...) جنسیت، سن،(علمی دانشکده پزشکی هیأت 

از معنویت سازمانی رابطه وجود دارد؟

هاروش
از نوع تحقیق ،پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق

ها، تحقیق ادهکاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري د
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چنین هم. باشدتوصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می
قلمرو مکانی تحقیق حاضر دانشکده پزشکی دانشگاه 

.باشدآزاد اسالمی واحد اردبیل می
هیأت جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه اعضاي 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده پزشکیعلمی
این دانشگاه در92- 93اردبیل که در سال تحصیلی

نفر 61تعداد جامعه آماري . باشدکنند، میتدریس می
گیري از این جامعه آماري به روش نمونه. باشدمی

گیري تصادفی ساده و بر اساس جدول نمونه
نفر انتخاب 53اي به تعداد کرجسی و مورگان، نمونه

نامه هاي مورد نیاز با استفاده از پرسشو داده
در این تحقیق .ي شده استآوراستاندارد جمع

و همکاران Millimanمعنویت سازمانی بر اساس مدل 
مؤلفه که شامل پنج DuchonوAshmosو مدل 

، لذت بردن از کار )سؤال3(اصلی؛ احساس کار با معنا 
، یافتن فرصتی جهت توجه به زندگی باطنی )سؤال2(
، همسویی )سؤال5(، حس همبستگی تیمی )سؤال2(

) سؤال5(هاي سازمانی ي فردي با ارزشهاارزش
است، براي سنجش معنویت سازمانی از دیدگاه 

علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد هیأت اعضاي 
نامه این پرسش.اسالمی واحد اردبیل استفاده شده است

اي باشد که در طیف پنج گزینهمیسؤال 17داراي 
موافق، مخالف، نه مخالفم و نه کامال مخالف،(لیکرت 
)امتیاز(تدوین گردیده و نمره )کامال موافقموافق،
هاي پاسخ به ترتیب یک تا پنج داده شده استگزینه

نامه سعی روایی پرسشمین أتبراي .)28،27(
مبهم و نامرتبط پرهیز و سؤاالت گردید از طرح 

و روایی صوري روشن و قابل فهم تدوین گردد سؤاالت 
چند نفر از متخصصین تأیید نامه به پرسشو محتوایی
نیز از روش نامهی پرسشیبراي محاسبه پایا. نیز رسید

ضریب آلفاي .استفاده شده استنباخوضریب آلفاي کر
برابر 18نسخه SPSSبا استفاده از نرم افزار نباخوکر
نامه دهد سؤاالت پرسشدست آمد که نشان میه ب88/0

. نداز همسانی درونی باالیی برخوردار
درباره مالحظات اخالقی تحقیق این نکته قابل ذکر 

هاي تحقیق از گروه نمونه داوطلبانه است که کلیه داده
گردآوري هايچنین تمام دادههم. آوري شده استجمع

شده به درستی و مطابق روش علمی تحلیل شده، و 
آوري شده را به صورت کلی هاي جمعمحقق همه داده

.تحلیل نموده است
آوري شده از آمار هاي جمعنین براي تحلیل دادهچهم

و آمار استنباطی ...) درصد، میانگین، واریانس،(توصیفی 
و تحلیل واریانس ANOVA، و تحلیل واریانس Tآزمون (

.استفاده شده است) فریدمن

هایافته
دهندگان پاسخشناختی کلهاي توصیفی جمعیتیافته

درصد 2/79درصد زن و8/20دهد که نشان می
درصد دراي رتبه علمی مربی، و 7/71مرد بودند؛ 

.درصد داراي رتبه علمی استادیار بودند3/28
درصد داراي وضعیت 2/34از لحاظ نوع استخدام

درصد رسمی قطعی 5/29استخدام رسمی آزمایشی، 
درصد قراردادي بودند؛ از لحاظ سنوات 3/36و 

سال، 1- 5درصد داراي سنوات خدمت7/27خدمت
1/19سال، 6- 10درصد داراي سنوات خدمت 4/40

درصد داراي سنوات 6/7سال، 11- 15درصد داراي 
درصد داراي سنوات خدمت 3/4سال، و 16- 20خدمت 

چنین از لحاظ سن سال و باالتر بودند؛ هم21
51سال، 27- 31درصد داراي سن 8/7دهندگان، پاسخ

درصد داراي سن 6/19سال، 32- 36درصد داراي سن 
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سال و 42- 46درصد داراي سن 7/17سال، 37- 41
قبل از .سال و باالتر بودند47درصد داراي سن 9/3

االت تحقیق باید مشخص ؤهاي مربوط به ستحلیل داده
هاي آماري ها از کدام آزمونگردد که در تحلیل داده

به همین . باید استفاده کرد) پارامتریک یا ناپارامتریک(
ر از آزمون کولموگرف اسمیرنف جهت تعیین خاط

.هاي تحقیق استفاده گردیدنرمال بودن داده
1نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنف به شرح جدول 

. باشدمی
نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف حاکی از آن است 

. داراي توزیع نرمال استآوري شدههاي جمعدادهکه 
پارامتریک براي تحلیل هاي توان از آزمونبنابراین می

.ها استفاده نمودداده

نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنف-1جدول 
53تعداد نمونه

76/3میانگین

553/0انحراف استاندارد

122/0قدر مطلق

065/0مقدار مثبت

-122/0مقدار منفی

892/0آماره کولموگراف اسمیرنف

404/0داري آزمونسطح معنی

معنویت هايوضعیت شاخص: پژوهشاولال ؤس
دانشگاه آزاد اسالمی سازمانی دانشکده پزشکی
واحد اردبیل چگونه است؟

میانگین وضعیت معنویت سازمانی به 2در جدول 
یگروهتکT، همراه با نتایج آزمون هامؤلفهتفکیک 

. ارایه شده است

همسویی مؤلفه حاکی از آن است که 2هاي جدول داده
فردي و سازمانی داراي کمترین میزان و هايارزش

ها مؤلفهلفه حس لذت بردن از کار بیشتر از سایر ؤم
که در گروهی تکTچنین نتایج تحلیل آزمون هم. است

مقایسه شده ) 5از 3(آن وضع موجود با میانگین نظري 
معنویت سازمانی هاي مؤلفهاست، حاکی از آن است که 

گردد و این تفاوت اجرا می)5از 3(بیشتر از حد متوسط 
.دار استدرصد معنی99با اطمینان 

هاي به دست آمده به تحقیق دادهسؤال براي پاسخ به این 
به این . زیاد، متوسط و کم تقسیم گردید: سه سطح

33/2- 65/3در حد کم، 1- 32/2هاي بین صورت که نمره
. در حد زیاد تقسیم گردید66/3- 5در حد متوسط، و 

به سه سطح تقسیم ) نفر53(دهنده راد پاسخسپس اف
. گردیده است

5/41دهد که در مجموع نشان می3هاي جدول داده
دانشکده ند معنویت سازمانی در هستدرصد افراد معتقد

ند هستدرصد افراد معتقد5/58در حد متوسط و پزشکی
دانشکده پزشکیکه معنویت سازمانی در حد زیاد در 

گانه معنویت سازمانی پنجهاي مؤلفهین در ب. وجود دارد
درصد افراد در حد کم، 2/13حس همبستگی تیمی: نیز
درصد افراد در 7/54درصد افراد در حد متوسط و 1/32

. باشدحد زیاد می
درصد 3/11هاي فردي و سازمانی همسویی ارزش

درصد افراد در حد متوسط 7/54افراد در حد کم، 
احساس . باشدحد زیاد میدرصد افراد در0/34و 

درصد افراد در حد متوسط و 9/18کار با معنا 
. باشددرصد افراد در حد زیاد می1/81

درصد افراد در حد 2/13حس لذت بردن از کار 
باشد درصد افراد در حد زیاد می8/86متوسط و 

درونی یافتن فرصتی براي توجه به زندگیمؤلفه و 
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درصد 8/69وسط و درصد افراد در حد مت2/30
.باشدافراد در حد زیاد می

معنویت هاي بندي شاخصاولویت:دوم پژوهشسؤال 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده پزشکیسازمانی

4هاي مربوط به جدول تحلیل دادهاردبیل چگونه است؟
ند که از هستدهندگان معتقدحاکی از آن است که پاسخ

ذت بردن از کار داراي حس لمؤلفه ، مؤلفهبین پنج 
هاي فردي و همسویی ارزشمؤلفه بیشترین میانگین، و 

سازمانی داراي کمترین میانگین است و نتیجه آزمون 
.باشداین امر میمؤید تحلیل واریانس فریدمن هم 

هاي فردي اعضاي آیا بین ویژگی:سوم پژوهشسؤال 
و ادراك ...)جنسیت، سن،(دانشکده پزشکی علمیهیأت 

نان از معنویت سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آ
اردبیل رابطه وجود دارد؟

براي سنجش رابطه بین سنوات خدمت، سن و نوع 
علمی با معنویت سازمانیت أهیاستخدام اعضاي 

طرفه و براي از آزمون تحلیل واریانس یک
رابطه بین جنسیت و رتبه علمی اعضاي سنجش 

مستقل Tانی از آزمونعلمی با معنویت سازمهیأت 
. استفاده شده است

به تفکیک 6و 5جداول هاي آماري درنتایج آزمون
جدول . شناختی ارایه گردیده استهاي جمعیتویژگی

دیدگاه درباره یگروهمستقل دو Tنتایج آزمون5
معنویتعلمی زن و مرد درباره هیأت اعضاي 

. دهدسازمانی را نشان می
حاکی از آن است بین دیدگاه اعضاي نتایج این آزمون 

ت علمی با رتبه مربی أت علمی زن و مرد و اعضاي هیأهی
داري سازمانی تفاوت معنیمعنویتو استادیار درباره 

دهد بین دیدگاه نشان می6هاي جدول داده. وجود ندارد
ت علمی بر حسب سن، نوع استخدام و أاعضاي هی

نی تفاوت سنوات خدمتشان درباره معنویت سازما
. داري وجود نداردمعنی

وضعیت موجود معنویت سازمانییگروهتک Tمیانگین و نتیجه آزمون.2جدول 

Tمقدار معیارانحراف میانگیننمونهتعدادمعنویت سازمانیهاي لفهؤم
سطح 

داريمعنی
)3(تفاوت از میانگین فرضی

+5361/3882/001/500/061/0حس همبستگی تیمی
+5327/3835/040/200/027/0هاي فردي و سازمانییی ارزشهمسو

+5318/4648/034/1300/018/1احساس کار با معنا
+5337/4597/066/1600/037/1حس لذت بردن از کار

+5307/4729/073/1000/007/1یافتن فرصتی براي توجه به زندگی درونی
+5376/3553/095/900/076/0جمع کل معنویت سازمانی

هاي گروه نمونه درباره وضعیت معنویت سازمانیفراوانی و درصد پاسخ.3جدول 
جمع کلزیادمتوسطکممعنویت سازمانیمولفه هاي 

7172953فراوانیستگی تیمیبحس هم
2/131/327/54100درصد

6291853فراوانیهاي فردي و سازمانیهمسویی ارزش
3/117/540/34100درصد

0104353فراوانیاحساس کار با معنا
09/181/81100درصد

074653فراوانیحس لذت بردن از کار
02/138/86100درصد

0163753فراوانییافتن فرصتی براي توجه به زندگی درونی
02/308/69100درصد

0223153فراوانیجمع کل معنویت سازمانی
05/415/58100درصد
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سازمانیمعنویتهاي بندي شاخصنتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در باره اولویت-4جدول 

داريسطح معنیخی دومقدار میانگین رتبهمیانگینتعداد افراد نمونههاي معنویت سازمانیلفهؤم
درجه 
آزادي

5337/40/4حس لذت بردن از کار

65/7800/04

5318/447/3احساس کار با معنا

یافتن فرصتی براي توجه به زندگی 
درونی

5307/436/3

5361/347/2حس همبستگی تیمی

5327/370/1هاي فردي و سازمانیهمسویی ارزش

ه نمونهو رتبه علمی گروسازمانی از لحاظ جنسیتمعنویتTنتایج آزمون.5جدول 

در دو حالت واریانس برابر و نابرابر (Tمقدار معیارانحرافمیانگینتعدادجنسیتمتغیرهاي تحقیق
)هاگروه

داريسطح معنی

59/055/0واریانس مساوي1167/3577/0زنجنسیت
57/057/0واریانس نا مساوي4278/3552/0مرد

059/0953/0مساويواریانس 3376/3551/0مربیرتبه علمی

057/0955/0واریانس نا مساوي1375/360/0استادیار

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بر اساس ویژگی جمعیت شناختی گروه نمونه. 6جدول 
درجه مجذور واریانسمجموعهاواریانس گروهمتغیرهاي تحقیق

آزادي
میانگین 
مجذورات

داريسطح معنیFمقدار 

57/71939/056/113/0بین گروهنس
91/73125/0درون گروه

-48/1550جمع کل

62/71842/081/107/0بین گروهسنوات خدمت

55/62823/0درون گروه

-16/1446جمع کل

12/1337/011/135/0بین گروهنوع استخدام

13/424033/0درون گروه

-54/1443جمع کل

گیريو نتیجهبحث
دهد کهنشان میاول تحقیقهاي مربوط به سؤالیافته

ت علمی دانشکده أمعنویت سازمانی از دیدگاه اعضاي هی
و نتیجه باشدپزشکی در حد باالتر از متوسط می

هم با اطمینان نود و نه گروهیتکTآزمون 
باالتر این امر است که معنویت سازمانی ید ؤدرصد م

معنویت هاي مؤلفهدر بین . باشداز حد متوسط می
حس همبستگی تیمی و هاي مؤلفهسازمانی نیز، 
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هاي فردي و سازمانی کمتر از سایر همسویی ارزش
مؤلفه هاي احساس کار با معنا و مؤلفهو ؛ هامؤلفه

ها مؤلفهبیشتر از سایر حس لذت بردن از کار
نیز بیانگر این وهی گرتکTباشد و نتایج آزمون می

. است
آبادي و همکاران، این یافته تحقیق با نتایج تحقیق زین

Kinjerskiسلیمی و همراهی، وطن خواه و همکاران و 

وجود . )14، 15، 17، 18(باشدهمسو میSkrypnekو
معنویت سازمانی باال میان کارکنان سازمان از نقطه 

). 22،24(باشد قوت هر سازمانی می
نین معنویت بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و چهم

مستقیمی تأثیر رفتار شهروند سازمانی کارکنان 
).4(دارد 

یافته مربوط به ارتباط جنسیت با معنویت سازمانی 
علمی ت أهیبین دیدگاه اعضاي حاکی از آن است که 

داري سازمانی تفاوت معنیمعنویتزن و مرد درباره 
تحقیق با نتیجه تحقیق آزاد که این یافته وجود ندارد

.همسو است) 23(مرزآبادي و همکاران 
علمی با هیأت یافته مربوط به ارتباط رتبه علمی 

معنویت سازمانی حاکی از آن است که تفاوت 
دانشکده پزشکیداري بین مربیان و استادیارانمعنی

. درباره معنویت سازمانی وجود ندارد
یقات آزاد مرزآبادي این یافته تحقیق با نتایج تحق

طبا و همکاران همسویی دارد ولی همکاران و بنیو 
با نتایج تحقیقات ساعتچی و رضایی بهبهانی و 

.)23، 29، 30، 31(سلیمانی و مطهري همسویی ندارد
علمی بر حسب سن، هیأت اعضاي بین دیدگاه چنینهم

نوع استخدام و سنوات خدمتشان درباره معنویت 
داري وجود ندارد که با نتایج معنیسازمانی تفاوت 

). 7(همسو است همکاران ناتحقیق آزاد مرزآبادي و
توان به این موضوع از دالیل این عدم همسویی می

اشاره نمود که در این تحقیق باالترین مقاطع تحصیلی 

الذکر مقاطع با هم مقایسه شده ولی در تحقیقات فوق
با توجه به .تر بررسی گردیده استتحصیلی پایین

که در جامعه مورد مطالعه معنویت سازمانی در این
راهبردهایی باشد مدیران دانشگاه باید از حد زیاد می

مانند چرخش شغلی، توانمندسازي کارکنان و 
Job(سازي شغلیغنی Enrichment( استفاده نمایند

تا ضمن حفظ وضع موجود، زمینه را براي ارتقاي آن 
معنویت سازمانی باال موجب وجود. فراهم سازند

گردد تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان می
ها در سازمان بیشتر باشد افزایش یابد و اگر این ویژگی

بستر الزم براي ارتقاي اثربخشی و کارایی سازمان 
چنین معنویت سازمانی از بروز هم.گرددفراهم می

هاي مخربی مانند استرس، غیبت کارکنان و پدیده
گردد کند و موجب میجابجایی کارکنان جلوگیري می

با کاهش . هاي مخرب در سازمان کاهش یابداین پدیده
ور در سازمان، زمینه براي این موارد مخرب و ضد بهره

.گرددها فراهم میارتقا و تعالی سازمان

پیشنهادات
هاي تحقیق براي بهبود و ارتقاي وضع بر اساس یافته

:سازمانی مواردي چونموجود معنویت 
هاي مختلف ترویج فرهنگ حمایت اعضاي گروه- 

. دانشگاه از همدیگر در راستاي اهداف کاري
ترویج فرهنگ اعتماد درون سازمانی میان اعضاي - 

. هاي مختلف دانشکدهگروه
علمی دانشکده در هیأت مشارکت دادن اعضاي - 

. ترسیم آینده دانشگاه
که هاي علمی در دانشگاه و اینارزشدر اولویت قرار دادن- 

.هاي علمی استها در دانشگاه ارزشسر لوحه همه اولویت
تشویق روحیه جمعی و مشارکت گروهی در دانشگاه - 

هاي فردي و تا در کارکنان دانشگاه همسویی ارزش
. سازمانی ایجاد شود
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گرایی معنویتهاي ضمن خدمت دربارهبرگزاري دوره- 
گردد در و شناساندن اهمیت آن پیشنهاد میدر دانشگاه

.دانشگاه اجرا شود
هامحدودیت

علمی هیأت در ضمن پژوهش حاضر در بین اعضاي 
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 

مؤسسات انجام شده و تعمیم نتایج حاضر به سایر 
. باشدآموزشی و ادارات مختلف داراي محدودیت می

توان به استفاده از دودیت این تحقیق میاز دیگر مح
هاي آوري دادهدهی براي جمعنامه خود گزارشپرسش

دهندگان در پاسخ تحقیق اشاره نمود که سوگیري پاسخ
متأثر تواند نتایج تحقیق رامینامهپرسشسؤاالت به 

.سازد
اريزسپاسگ

از کلیه همکارانی که در انجام این تحقیق مرا یاري 
.گرددد تشکر و قدردانی میاننموده
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Abstract
Introduction: Organizational spirituality can be a powerful force to bring organizational life. This
research was aimed survey of organizational spirituality viewpoint of faculty medicine campus members in
Islamic Azad University Ardabil branch.

Methods: The research method was applied research and the data collecting method was descriptive-
survey type. The population in this research includes faculty members, and the sample group (53 member)
selected by random sampling. For data collection, instrument of research was questionnaire with Likert
spectrum. The Validity of instrument was surveyed by a number of specialist reviews, and the reliability
was surveyed by Cronbach’s Alpha coefficient as to be 0/88. The data of the study were analyzed via
descriptive statistics, T test, freedman analysis and ANOVA.

Results: The results of the data analysis in this research were: The situation of organizational spirituality at
Islamic Azad University was above the moderate. Also, there were not significant difference in
organizational spirituality based on sex, age, record of service, and employment situation variables.

Conclusion: Organizational spirituality at Islamic Azad University was above the moderate. High
Organizational spirituality among the staff is the strength of any organization; because organizational
spirituality thereby increasing productivity, creativity, turnover reduction, stress reduction, and the reduction
in staff absence, and spirituality has a direct impact on job satisfaction, organizational commitment, and
organizational citizenship behavior.
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