تاريخ دريافت96/1/15 :
تاريخ پذيرش96/7/29 :

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
سال هفتم /ويژه نامه 1395

تبيين نقش معنويت در محيط کار بر توسعة فرهنگ کارآفريني سازماني با تاکيد
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چکيده
زمينه :امروزه كارآفريني بهعنوان يكي از بهترين استراتژيهاي توس عة اقتصادي ،برراي توسرعة رد رق اقتصرادي و ت وير
رقاب پذيري كشور و سازمانها در مواجهه با گرايشهاي فزاينقة جهانيسازي نگريسته مري رود ،برراي برررورداري از
مزايايي کارآفريني در سازمانها بايستي بر عوامل مؤثر بر فرهنگ کارآفرينيسازماني تمرکز و سرمايهگذاري کرد ،در ايرن
درمحيط کار و مؤلفه هاي رفتار هرونقي سازماني در بهبود آن ن شي اساسي دارد.

ميان عناصري چون معنوي

هدف :در واقع هقف از اين پژوهش تبيين ن ش معنوي

درمحيط کار بر توسعه فرهنگ کارآفريني سازماني با تاکيرق برر

ن ش ميانجي نوعدوستي و ادب اجتماعي (مولفههاي رفتا ر هرونقي سازماني) در بنياد مسرنن ان ر ب اسر مي اسرتان
مازنقران ميبا ق.
روشها :روش اين پژوهش از نظر نحوهي گردآوري دادهها ،روش توصيفي -پيمايشي و از نظر م اصق پژوهش ،کاربردي
اس  .جامعهي آماري پژوهش ،کليه کارکنان بنياد مسنن ان ب اس مي استان مازنقران بودهانق ،از ميان آنها با استفاده از
فرمول نمونهگيريکوکران تعقاد  147نفر براساس نمونه گيرري تصرادفي سراده انت راب رقنق ،برراي تحليرل دادههرا از
نرمافزارهاي  SPSSو  LISRELاستفاده ق.
يافتهها :نتايج پژوهش نشان داد که نلگيري معنوي

درمحيط کار ،زمينه را براي بهبود فرهنگ کارآفرينيسازماني فراهم

ميکنق ،ن ش معنيدار ميانجي نوع دوستي و ادب اجتماعي بر رابطه ميان متغيرها نيز تائيق رق .هرمچنرين از مولفرههراي
معنوي
مثب

در محيط کار جزء کاربامعنا ،ميان وحقتويگانگي و همسوئي با ارزشها با فرهنگ کارآفريني سازماني رابطرهي
و معناداري ياف

ق.

نتيجهگيري :ميتوان نتيجه گرف

که منابع انساني هر سرازمان ،براارزش تررين سررماية آن محسروب مري رونق و ن رش

تعيينکننقهاي در اثرب شي آن دارنق ،مقيران همواره در ت ش براي بهرهگيري بهينه از اين منابع بودهانق.
واژههاي کليدي :معنوي

در محيط کار ،فرهنگ کارآفريني ،نوعدوستي ،ادب اجتماعي

 1دانش آمورته کار ناسي ار ق ،با گاه پژوهشگران و ن بگان جوان ،دانشگاه آزاد اس مي واحق قائمشهر ،قائمشهر ،ايران
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دانش آمورته دکتري مقيري

دولتي ،گروه مقيري

مناتبات) hamzeh.samadi@srbiau.ac.ir

دولتي ،دانشگاه آزاد اس مي ،واحق علوم و تح ي ات ،تهران ،ايران( .مسئول
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مقدمه
امروزه در کشورهاي م تلف در دانش مقيري

و اقتصاد ،توجه راصي به کارآفريني اقتصادمقار و کارآفرينان

مي ود .براساس بيانيه جهاني کارآفريني ،يک همبستگيقوي ميان ر ق اقتصاد ملّي و سطح فعالي

کارآفرينانه ملّي

و سازماني وجود دارد .کارآفريني سازماني نگرش و وضعيتي براي ادامه حيات سازمانهاس  ،اين بقان معناس
اين دوران ،کارآفرينيسازماني جانمايه دوام حيات سازمانهاس
بررورد کرد .بههمين عل

و پقيقهاي نيس

که

که برحسب سلي ه بتوان با آن

مطالعات زيادي پردارتن به کارآفريني در سطحسازمان را يک ضرورت دانستهانق (فيض

و همناران.)1392 ،
که نوآوريها را به عنوان ترکيبات اصلي کار ميپذيرد :گسترش يا

در واقع کارآفريني سازماني مفهومي اس

فرمولبنقي جقيق محصوالت ،مهنقسي مجقد يا کاهش هزينة فرآينق ،جستجوي بازارهاي بِنر و دس ن ورده،
کاربردهاي جقيق محصوالت و رقمات جقيق ،سرمايهگذاريهاي جقيق (اوبينوموکويا .)2012 ،1يني از نگرانيها و
دغقغههاي مقيران سازمانها وجود مسئله فرهنگ سازماني کارآفرينانه اس  ،که امروزه بسياري از پژوهشها را به
سم

رود سوق داده اس  .بايق ا اره کرد که براي سازمانها ،ثبات ،موف ي

توسعه فرهنگ سازماني کارآفرينانه اس
قابل م حظه اس
سال هفتم /ويژه نامه 1395

بود .در ح ي

و در سايه آن مح ق ميگردد.

که مقيران ع قه فزاينقهاي به تلفيق معنوي

هاي را که بر کار ان تاثيرگذار اس

و توسعه کارآفريني سازماني در گرو
دارنق .اين تلفيق ،عميقترين ارزش-

و مقيري

را بههمراه دارد و نيز به همان ميزان ،نويق دهنقه مؤف ي

 ،مقيران به دليل برري از ع ئق مشترک ،رود را به معنوي

جقيق پژوهشهاي سازمان و مقيري
بر آن يا متأثر از آن حرک

کرده اس

به سم

بيشتر آنها رواهق

ملزم کردهانق .به همين راطر پارادايم

بررسي و تبيين ابعاد و ارصههاي معنوي

(يزداني و همناران .)1389 ،در اين ميان معنوي

سازماني و عوامل مؤثر
در محيط کار که به عنوان

تمايل به جستجوي هقف نهايي در زنقگي و زيستن بر اساس اين هقف تعريف قه اس  ،اهمي

بسزايي در

تحريک کارکنان سازمان براي بهبود و توسعه فرهنگ سازماني کارآفرينانه دارد.
از طرفي اگر سازمانهاي دولتي رواهان اين هستنق تا در بازارهايي که امنان موف ي

وجود دارد ،حضور دا ته

با نق و واحقها و همچنين بروکراتها را به کارآفرينان مبقل سازنق ،توسعه کارآفريني درون سازماني امري
ضروري و اجتناب ناپذير اس

(صمقي ميارک ئي و احمقي1395 ،؛ م يمي .)1385 ،از ديگر عوامل مهم و بيبقيل

براي توسعه کارآفريني سازماني در سازمانها ،وجود نيروي انساني کارآمق ،مت صص و دلسوز اس  ،در واقع
عمقه منابع هرسازماني متوجه منابع انساني ،مالي و فني آن اس  ،که مسلماً سرمايه انساني تعيين کننقة سم
سوي ديگر سرمايههاس  ،زيرا نيروي انساني اس

و

که با تواناييهاي رود و با برنامهريزي ،ديگر منابع را به رقم

گرفته اس .
پس از بيان اهمي

پژوهش ،بايق ا اره کرد که با توجه به انجام پژوهشهاي فراوان در حوزه معنوي
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در محيط
6

5

کار (ا موس و داچون 2000 ،؛ چري 2012 ،؛ پينگا و ساماريب 2012 ،؛ فري و همناران  ،2013 ،ماهقيوان ،
)2013؛ رفتار هرونقي سازماني (اکفل

و ک 2005 ،7؛ پودساکاف و همناران2000 ،8؛ وندون و همناران،9
10

11

12

)1994؛ و ادبيات كارآفريني سازماني (بالتازاد و همناران 2006 ،؛ مکگواير 2003 ،؛ زهرا و همناران ،)2004 ،
تاکنون پژوهشهاي بسيار انقکي به بررسي ارتباط ميان معنوي

و كارآفريني (کينگ-کوانوي و همناران2005 ،13؛

آگبيم و همناران2013 ،14؛ نانقارم)2009 ،15؛ رفتار هرونقي سازماني و كارآفريني پردارتهانق (ديزگاه و
همناران2011 ،16؛ زهير و همناران2012 ،17؛ ژانگ و همناران ،)2008 ،18همچنين با وجود آنچه که بيان ق،

تبيين ن ش معنوي

در محيط کار بر توسعة فرهنگ کارآفريني سازماني با تاکيق بر ن ش ميانجي 259 / ...

تاکنون پژوهشي کاملي بهطور ارص در زمينه بررسي اثرات معنوي

در محيط کار با لحاظ ن ش ميانجي نوعدوستي

و ادب اجتماعي بر فرهنگ كارآفريني سازماني ،چه در رارج از کشور و چه در دارل کشور صورت نگرفته اس

و

از اين حيث ،اين پژوهش ،منحصر بهفرد ميبا ق .بنابراين هقف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي اثرات معنوي

در

محيط کار با تاکيق بر ن ش ميانجي نوعدوستي و ادب اجتماعي بر فرهنگ كارآفريني سازماني در بنياد مسكن ان ب
اس مي استان مازنقران اس .
فرهنگ کارآفريني سازماني :در مورد کارآفريني بايق ا اره کرد ،که كارآفريني يك واژة ايع اس ؛ سياس گذاران،
اقتصاددانان ،انجمنهاي علمي و حتي دانشجويان دانشگاه در مورد آن صحب

و بحث ميكننق .همه ساله در سراسر

دنيا سمينارها ،كنفرانسها و كارگاههايي سازمانقهي مي ونق كه بر اهمي

كارآفريني براي كشور ،جامعه و نيز

توسعة فردي تأكيق مي كننق .امروزه كارآفريني به عنوان يكي از بهترين استراتژيهاي توسعة اقتصادي براي توسعة
رد ق اقتصادي كشور و ت وي
(کي

رقاب پذيري كشور در مواجهه با گرايشهاي فزاينقة جهانيسازي نگريسته مي ود

و همناران.)2011 ،19
استيونسون کارآفريني را به عنوان روينردي مقيريتي تل ي ميکنق که فرص ها بقون توجه به منابعي که فع ً

در کنترل هستنق ،تح ق و پيگيري مي ونق .در رصوص کارآفريني ابتقا تاکيق سنتي بر ت شهايي بود که يک فرد،
با هر نوع و انقازهاي رخ دهق ،که افراد نيز جزئي از آن هستنق ،مفهومپردازي قه اس  .فرآينق کارآفرينانه داراي
عناصر ،نگرش و رفتاري اس
جقيق و حس مسؤلي

که از نظر نگر ي به تمايل يک فرد يا يک سازمان براي استفاده از فرص هاي

براي تغيير ر قانه ا اره دارد ،اين تماي ت را گرايش کارافرينانه گوينق (صمقي ميارک ئي

و صمقي ميارک ئي1394 ،؛ م يمي.)1384 ،
در واقع کارآفريني بيان ميکنق که چگونه افراد بهصورت مست ل و يا در دارل سازمانها ،مسائل و چالشهاي
نا نارته را ميبيننق و چارچوبي جقيق از ابزارها و اهقاف ايجاد ميکننق تا از آنها استفاده کننق .البته کارآفرين ف ط
مواردي را ميبينق و براي استفاده از آن برنامهريزي ميکنق که ارزش الزم را دا ته با نق .در راستاي استفاده از
فرص ها ،کارآفرينان کاال يا رقماتي را به جامعه عرضه ميکنق که مشتريپسنق بوده و بازار يا محيط رواهان آن-
هاس  .بنابراين الزم اس

کارآفرينان اط عات کاملي را از بازار و محيط دا ته با نق .فراينق مبادله و تعامل با

محيط ميتوانق اين اط عات را فراهم کنق (آرو1974 ،20؛ جوانويک.)1982 ،21
کارآفريني سازماني به عنوان فعالي هاي کارآفريني در يک سازمان در حال فعالي  ،و نيز به عنوان فعالي هاي
کارآفريني در قالب محصول ،فرآينق ،و نوآوريهاي سازماني تعريف قه اس  .کارآفريني سازماني نه تنها به ايجاد
سرمايهگذاريهاي تجاري جقيق ا اره دارد ،بلنه به ساير فعالي ها و جه گيريهاي نوآورانه از قبيل توسعة
محصوالت ،رقمات ،فنآوريها ،فنون اجرائي و اداري ،استراتژيها و تفنرات و گرايشات رقابتي جقيق نيز ا اره
ميکنق (آنتئونيچ و هسريج2001 ،22؛ آنتونيچ و زورن)2001 ،23
فرهنگ سازماني نيز از ر تههاي انسان ناسي و جامعه ناسي پقيق آمقه اس  ،و بيشتر در دهه  1980به
عنوان يک مفهوم چنق وجهي با طيف گستردهاي از ادراک و معاني گسترش ياف

(ساکمن .)1992 ،24فريس و

همناران ( ،)1999فرهنگ سازماني را اينگونه تعريف كردهانق :گونهاي از محيط اجتماعي سازمانها ،كه قرار گرفتن
سيستم مقيري

منابع انساني در سازمانها را تح

تاثير رود قرار ميدهق .اين ( )2004فرهنگ سازماني را به
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يک بينش را به يک کسبوکار موفق تبقيل م ينمود .اما اريراً کارآفريني به عنوان فرآينقي که ميتوانق در سازمانها
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مثابه الگويي از مفروضات اساسي مشترك تعريف كرده اس

كه بوسيلة يك گروه براي حل مسائل انطباق بيروني و

يكپارچگي دروني آن آمورته مي ود و به انقازة كافي روب كار ميكنق تا مورد اعتبار قرار گيرد ،بنابراين ،به
ادراك ،انقيشه و احساس در ارتباط با آن مسائل به اعضاي جقيق آمورته مي ود

عنوان يك روش درس
( اين.)2004 ،25

سازمانها براي کارآفرين قن بايق فرهنگ کارآفرينانه را در رود نهادينه سازنق .سازمان بايق به نيروي انساني
نگهقاري و حماي

به عنوان منبع کليقي نگريسته و در جه
سازمان بايق اصل ابتنار عمل را در ت وي

از آن حقاکثر ت ش رود را انجام دهق .در اين ن ش

و فضايي ايجاد کنق تا فعالي هاي نوآورانه افراد حماي

ود .سازمانها بايق نوآور و پيشگام با نق و ريسکپذيري را در رود ت وي

و پشتيباني

کننق .کورنوال و پريمن (،)1990

سازمانهاي کارآفرينانه را با ريسکپذيري و تمرکز بر آينقه و مرزهاي منعطف و ارتباط باز و منرر در تمامي
جهات توصيف ميکننق .اعضاي سازمانهاي کارآفرينانه ،هم به ر قي
موضوع را که ميبايس

و هم به بهرهوري ارج مينهنق .آنها اين

بين اين دو سبک و سنگين کرد ،نميپذيرنق .هنجارهاي وجود دارد که طي آن از اعضاء

انتظار ميرود تا رفتارهاي همچون ريسکپذيري و جستجوي فرص ها را بروز دهنق .بع وه اعضاء انتظار حماي
و پادا را براي بروز يک چنين رفتاري را دانق .در واقع اعضاي سازمانهاي کارآفرين انتظار ققرتمنقي و تفويض
ارتيار دارنق (طبرسا و همناران.)1389 ،
فرهنگ سازماني کارآفرينانه ،نظامي مشترک از باورها ،ارزشها و هنجارهاي اعضاي يک سازمان اس  ،که
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امل ارزشگذاري به ر قي

و نيز تحمل افراد ر ق مي ود .برمبناي اين نوع فرهنگ ،در هنگام روبرويي

سازمان با مشن ت ب اء ،عقم قطعي

محيطي و تهقيق رقبا ،نوآوري و رطرپذيري براي بهرهبرداري از فرص ها،

امري ضروري اس  .در ميان پژوهشگراني که در زمينه ادبيات فرهنگ سازماني کارآفرينانه به پژوهش پردارتهانق،
ميتوان به افرادي چون( :موريس ،کورنوال و پرلمن ،وينزلو ،اکوال و ساته) ا اره کرد (زالي و همناران.)1392 ،
ماينل موريس با بيان تعريفي از کارآفريني سازماني ،مؤلفههاي فرهنگ کارآفريني را تبيين ميکنق .او واژه ور
کارآفرينانه را بنار برده اس

که مؤلفههاي آن عبارت اس

از نوآوري ،رطرپذيري و پيشنگري .موريس با ا اره

به ميزان قت و ضعف ابعاد فوق و ميزان توالي کارآفريني ،ماتريسي ترسيم ميکنق که آن را بنة کارآفرينانه مي-
نامق .بنابراين ،فرهنگ سازمانياي کارآفرينانهتر اس
( ،)2006براي ناسايي فرهنگ کارآفرينانه به هش

که بسيار نوآور ،پررطر و پيشنگرانهتر با ق .سيلوا و همناران
عامل ا اره ميکننق ،و بيان ميکننق اگر اين عوامل بهطور

هميشگي ،بهبود يابق ،فرهنگ سازماني به سطح کارآفرينانه ارت اء مييابق ،و در اين فرهنگ ،کارکنان به دنبال ابقاع
مستمر به يوه پايقارنق .اين عوامل عبارتنق از ارتباطات ،فراينق تصميمگيري ،انگيزش ،پاداش ،است ل عمل،
رهبري ،تيم و ارزيابي (سيلوا و همناران.)2006 ،26
يني از چارچوبهاي ارائه قه براي فرهنگ سازماني کارآفرينانه ،چارچوبي اس

که توسط مکگواير

( ،)2003پيشنهاد قه اس  ،او براي فرهنگ سازماني کارآفرينانه ده بدعق يا مؤلفه بيان کرده اس  ،که اين ده بدعق
امل موارد ذيل ميبا ق .1 :بيباکي .2 ،تحمل انحرافات نوآوري .3 ،سلطهجويي .4 ،ارز منقي کار .5 ،ريسک-
پذيري .6 ،ارتباط باز .7 ،تشريک مساعي .8 ،پيشگامي .9 ،آزادي بيان ،و  .10ادي در محيط کار (مکگواير،
.)2003
اکوال ( ،)1994براي تبيين يک فرهنگ کارآفرينانه معت ق به تحريک افراد براي ر قي

اس  ،و ده ويژگي براي

آن ارائه ميدهق ،که بر اساس آن سازمانها را ميتوان در يک مجموعهاي از ضعيفترين درجه (که به آن محيط

تبيين ن ش معنوي
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ايستا گفته مي ود) تا باالترين درجه (محيط ر ق) طب هبنقي کرد (قناتي و همناران .1 :)1389 ،چالش و مبارزه
طلبي .2 ،است ل .3 ،پويايي -تا آن حقي که سازمان فعال اس  .4 ،اعتماد و صراح
زمان تفنر .6 ،وخ طبعي و سرگرمي .7 ،تعارض .8 ،حماي

(محقودي

نقا تن).5 ،

ايقه (به نحوي که ايقههاي جقيق درياف

و عمل

مي ونق) .9 ،مناظره (بحث و گفتگو) ،و  .10رطر پذيري (درجهاي که کارکنان ابهامها را تحمل ميکننق).
کورنوال و پرلمن ( ،)1990نيز براي ناسايي فرهنگ کارآفرينانه سازماني ده ويژگي معرفي ميکننق (زالي و
همناران .1 :)1392 ،ريسکپذيري .2 ،کسب احترام .3 ،نظام ار قي مبتني بر درستي ،اعتماد و باورپذيري.4 ،
ترغيب مشارک

افراد .5 ،تعهق احساسي .6 ،کار را تفريح دانستن .7 ،رهبري در تمام سطوح .8 ،کسب ارزش.9 ،

توجه مستمر به اعضاء ،جزئيات ،سارتار و فراينق ،و  .10اثرب شي و کارآيي.
در محيط کار :معنوي

معنوي
برري معنوي

نيز واژهاي اس

يک تغيير پارادايم اس

که بر موضوعات ذهني و تجربه تأکيق کرده و متضاد با مذهب بيطرف و

منصفانه ميبا ق .از نظر برري ديگر معنوي
به سم

که امنان يک مفهومپردازي دقيق از آن وجود نقارد .براي

مترادف اس

قلمرو گستردهتر انساني  ،بطوري که نهاي

با فاصله گرفتن از پارامترهاي محقود مذهب و حرک
نياز انسان به ملنوت و فضاي الهي را تضمين ميکنق

(صمقي ميارک ئي و همناران.)1395 ،
ديگران اين معني را نميدهق .رابينز ميگويق معنوي

در محيط کار به معناي انجام سازمانقهي قه عائر مذهبي

نبوده و به همين ترتيب در مورد رقا يا الهيات نيس  .مح ق ديگري ميگويق« :معنوي

زماني جنبهاي از دين بود،

اما هماينک به دين به عنوان يني از راههاي معنوي ممنن نگريسته مي ود .زماني معنوي

راهي بهسوي پيونق

عميق با رقا بود ،اما اکنون براي بسياري ،رقاونق ديگر تنها هقف جستجوي معنوي آنان نيس  ،بلنه يني از راه-
هاي جستجوي معنوي و راهي براي پيونق با بسياري از مفاهيم متعالي ديگر اس » (م يمي و همناران.)1386 ،
فراي ( ،)2003معت ق اس

که معنوي

دو ن ش اساسي بر زنقگي افراد دارد .1 :زنقگي فردي افراد را وراي

ارزشهاي دنيوي تعالي ميدهق ،و  .2اعت اد به معنوي

امل ارزشهاي فراتر از منافع اقتصادي در زنقگي افراد

ميبا ق (فراي و همناران .)2010 ،27ريو ( ،)2005پژوهشهاي فراواني در زمينه معنوي
معت ق اس

معنوي

انجام رسانقه اس  ،او

در قالب ارزشهاي معنوي و رفتارهاي معنوي نمود پيقا ميکنق ،ارزشهاي معنوي امل

صقاق  ،اعتماد ،نفوذ ار قي ،ارتباط صادقانه و تواضع و فروتني ميبا ق .رفتارهاي معنوي نيز امل احترام،
رفتارهاي صادقانه با ديگران ،ققرداني از مشارک
و همناران .)1392 ،پيادهسازي معنوي

و همناري ديگران و درگيري در اعمال معنوي ميبا ق (محمقي

در محيط کار از دو ديگاه قابل بررسي اس  .اين دو ديقگاه عبارتانق از:

ديقگاه متمرکز بر سازمان يا سازمان محور و ديقگاه متمرکز بر فرد يا فرد محور.
روينرد سازمان محور پيشنهاد ميکنق که معنوي

بايق در رصوص سازمان به عنوان يک کل بنار گرفته ود.

اين امر توسط پژوهشگراني بعق از انجام مطالعات تجربي گسترده پيشنهاد گرديق .آنها معت قنق از آنجاي که منافع
و ترجيحات متعارض زيادي بين تک تک کارکنان سازمان وجود دارد ،نميتوان معنوي

را بر مبناي فردي پياده

کرد ،بلنه سازمان بايق يه عنوان يک کل تغيير کنق .در اينجا سازمان بر اساس اصول معنوي

رود ،گروه بنقي مي-

ود .روينرد فرد محور نيز سعي در پرورش معنوي
معنوي سف

و س

به صورت فردي دارد .در اينجا سازمان داراي يک گرايش

نيس  ،اما رود را با رواستههاي معنوي کارکنان همراه ميسازد (صمقي ميارک ئي و

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

اين ننته حائز اهيم

اس

که براي برري از افراد ،معنوي

در کار ،نوعي اتصال ديني اس  ،در حالي که براي

 / 262حسين صمقي ميارک ئي ر حمزه صمقي ميارک ئي

همناران1395 ،؛ صمقي ميارک ئي و صمقي ميارک ئي .)1395 ،توسعه و بهبود معنوي

در محيط کار ميتوانق

مزاياي بسياري براي سازمانها به ارمغان آورد .برري از اين مزايا عبارتانق از :بهبود کارآيي و اثرب شي ،افزايش
عملنرد و بهبود ارصهاي مالي ،بهبود تعهق سازماني ،ا تراکگذاري دانشوتحول ،تعالي رفتاري و معرفتي
کارکنان (دهلر و والش1994 ،28؛ ميلمن و همناران2003 ،29؛ ناسينا.)2011 ،30

رفتار هرونقي سازماني
بولينو و همناران ( )2002رفتار هرونقي سازماني را به عنوان ميل و انگيزه کارکنان در فراتر رفتن از الزامات
رسمي غل به منظور ياري کردن ينقيگر ،همسو کردن منافع فردي با منافع سازماني و دا تن ع قهاي واقعي
نسب

به فعالي ها و مأموري هاي کلي سازمان تعريف کردهانق .آنان بر اين ع يقه هستنق که رفتارهاي هرونقي

به طور کلي داراي دو رصيصه عمومي هستنق :اوالً آنها به طور مست يم قابل ت وي
نيس

نيستنق (به عنوان مثال ،نيازي

که آنها از جنبه فني ب شي از غل يک فرد با نق) و ثانياً آنها نا ي از ت شهاي ويژه و فوق العادهاي

هستنق که سازمان به منظور دستيابي به موف ي  ،از کارکنانش انتظار دارد (آقاجاني و همناران .)1392 ،اين رفتارها
از طريق ترغيب عملكرد سازماني مؤثر و كارآمق باعث ارت اي سطح عملكرد سازماني مي ونق (آکفل
 .)2005رفتار هرونقي سازماني را بر موف ي

وک ،

سازمان تصقيق ميکننق .به دليل اينکه سازمانها نميتواننق از طريق

رح غلهاي رسمي طيف کاملي از رفتارهاي مورد نياز براي دس يابي به اهقاف سازماني را پيشبيني نماينق،
سال هفتم /ويژه نامه 1395

برري از مح ين معت قنق که رفتارهاي هرونقي سازماني براي سازمان داراي اهمي
تعريف قه ،همچنانکه بوسيلة ن شهاي وظيفهاي تجويز قه ،ضروري اس
نيس

بسياري هستنق .عملنرد

اما براي پيشگوئي اثرب شي کافي

(پودساکاف و همناران2000 ،؛ وندين و همناران.)1994 ،
بهدليل اينكه رفتار در سازمانها محقود به رح غلهاي رسمي يا انتظارات غلي رسمي محقود نيس ،

غلها ،ن شها و رفتارها هممعني نيستنق .وَندين و همناران (« )1995رفتار فران ش ( )ERBرا به عنوان رفتاري
تعريف كردهانق كه به سازمان سود ميرسانق و يا قصق دارد كه به سازمان سود برسانق ،رفتار فران ش رفتاري اس
كه دلب واهي بوده و از انتظارات موجود ن ش فراتر ميرود (وندين و همناران.)1995 ،31
رفتار هرونقي سازماني منتسب به ابعاد متعقدي اس  ،اما اُرگان پنج بدعق يا مولفه براي آن ذکر کرده اس :
نوعدوستي ،وظيفه ناسي (که به اطاع
اجتماعي؛ اطاع

و اجاب

تعميميافته نيز مصطلح اس ) ،جوانمردي ،تواضع ،و ادب

و فرمانبرداري ،وفاداري ،و انواع متعقد مشارک

(وندين و همناران)1994 ،؛ و کمک کردن و ادا

کردن (ليپين و وندين1998 ،32؛ استمپر و وندين .)1999 ،33برري ديگر از مح ان م ياسي دوبدعقي از رفتار
هرونقي را بيان كردنق (نوعدوستي و اجاب ) كه از طريق ارائه نوعدوستي به عنوان رفتار هرونقي فردي ،و ارائة
اجاب

به عنوان رفتار هرونقي سازماني ،بهوضوح رفتار هرونقي مورد هقف در سازمان و هرونقي مورد

هقف در فرد را از هم متمايز سارتهانق (اسمي

و همناران)1983 ،34؛ اما در اين پژوهش مح ان از ابعاد رفتار

هرونقي سازماني ،مؤلفههاي نوعدوستي و ادب اجتماعي را مورد بررسي قرار دادهانق:
نوع دوستي :در بدعق نوعدوستي يا بشر دوستانه ،كاركنان با رعاي

م حظات سازماني ،همكاران ان را در جه

انجام كارهاي محوله ياري ميرساننق .به صورت داوطلبانه به کارکنان جقيق يا با مهارت كم کمک ميکننق و به
همناراني که غايب هستنق ،يا بار زيادي را بر دوش دارنق ،كمك ميكننق .در اين بدعق ،كاركنان نسب
ايثار نموده و اهمي

زيادي براي رفاه همكاران ان قائل هستنق.

به ديگران

تبيين ن ش معنوي
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پذيري نا ي مي ود ،رفتار مقني

ادب اجتماعي :بعق ديگري که از مباحث گراهام ( )1991در مورد مسئولي

در سازمان اس  .رفتار مقني از ع قه يا تعهق به سازمان نا ي مي ود .نظارت بر محيط به منظور ناسايي فرص
ها و تهقيقها (در نظر گرفتن تغييرات صنع

به لحاظ تأثيرات بر سازمان) حتي با هزينههاي

اين رفتارهاس  .پس اين رفتار منعنس کننقه نار
بزرگتر اس

فرد نسب

به اين موضوع اس

صي نمونه اي از

که او جزئي از يک کل

و همچون هرونقان مسئول در قبال جامعه ،او نيز به عنوان يک عضو سازمان مسئولي هايي را در

قبال سازمان بر عهقه دارد .اين بعق در مطالعات ارگان ( )1988به عنوان رفتار يا فضيل
گراهام ( ،)1991به عنوان مشارک

سازماني در نظر گرفته قه اس

مقني و در مطالعات

(صمقي ميارک ئي و همناران.)1392 ،

پيشينه تجربي پژوهش :در مورد پيشينه تجربي پژوهش بايق ا اره کرد که اين موضوع (بررسي اثرات معنوي
در محيط کار بر فرهنگ كارآفريني سازماني با تاکيق بر ن ش ميانجي نوعدوستي و ادب اجتماعي) ،در پژوهشهاي
دارلي و چه در پژوهشهاي رارجي ،مورد کمتوجهي قرار گرفته اس  ،در اين قسم

مح ان برآننق تا مطالعات

تجربي انجام گرفته را مورد بازبيني قرار دهنق:
ژانگ و همناران ( )2008در تح ي ي با موضوع بررسي تاثيرکارآيي باالي منابع انساني بر کارآفريني از طريق
رفتار هرونقي سازماني ،بامطالعهاي در  139رک

زيس فناوري کوچک و متوسط در صنع

داروسازي،

هرونقي سازماني نيز دراينارتباط تائيق ق .همچنين آ نار ق که ميان کارآفريني و رفتار هرونقي سازماني
ارتباطي مثب

و قوي وجود دارد .کاظميپورو همناران ( ،)2012در پژوهش رود با عنوان رابطه بين معنوي

در

محيط کار و رفتار هرونقي سازماني در ميان پرستاران از طريق ن ش واسطهاي تعهق سازماني ،با قرار دادن 305
نفر از پرستاران بيمارستاني بهعنوان نمونه موردي ،دريافتنق که معنوي
سازماني و تعهق عاطفي پرستاران دارد .معنوي

در محيط کار تأثير مثبتي بر رفتار هرونقي

در محيط کار  ٪16از تغييرات در رفتار هرونقي سازماني را تبيين

کرده ،درحاليکه  ٪35از تغيير در تعهق عاطفي در پرستاران را تبيين ميکنق.
آگبيم و همناران ( ،)2013در پژوهشي با عنوان بررسي اهمي

نسبي معنوي

در توسعه کارآفريني ميان فارغ

التحصي ن مؤسسات عالي نيجريه ،با نمونه  286نفره از جامعه مورد نظر ،و از طريق آزمون رگرسيون دريافتنق که
معنوي

و ارزشهاي معنوي به توسعه کارآفريني ميانجامق .احمقي و همناران ( ،)2013در بررسي ن ش ميانجي

معنوي

در محيط کار بر ارتباط ميان توانمنقسازي روانشنارتي و رفتارهاي کارآفريني ،با استفاده از دادههاي جمع-

آوري قه از  148پرسشنامه ،دريافتنق که معنوي

در محيط کار و توانمنقسازي روان نارتي ارتباط مثب

و

مست يمي با رفتارهاي کارآفريني دارنق .همچنين ارتباط غيرمسي يم و واسطهاي موضوع اين پژوهش نيز تائيق ق.
نانقارم ( ،)2009نيز در پژوهشي با عنوان معنوي
يک مفهوم چنق بعقي اس  ،معنوي

در کسب و کار؛ حس دروني در کارآفرينان ،درياف

که معنوي

در کارآفرينان منجر به استفاده بيشتر از تننيکها براي تحريک ر قي

در

رود فرد و در سازمان مي ود.
کينگکائانو و همناران ( ،)2005در پژوهش رود به بررسي رابطه معنوي

در محيط کار و کارآفريني پردارتنق.

آنها با استفاده از مصاحبه عميق با  35نفر و با کمک نرمافزار اطلس.تي دريافتنق که کارآفرينان از باورهاي ديني و
معنوي بيشتري بررودار هستنق؛ و همه کارآفرينان معنوي

را ميپذيرنق و مورد توجه قرار ميدهنق .سيلوا و

همناران ( ،)2006ضمن تبيين فرهنگ کارآفرينانه و رتبهبنقي عوامل مؤثر بر آن ،به بررسي ارتباط ميان فرهنگ

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

دريافتنق که ميان کارآيي باالي منابع انساني و کارآفريني ارتباط معنيداري وجود دارد ،و ن ش ميانجي رفتار
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کارآفريني و ميزان نوآوري در فنآوري سازمان ،در صنع
اين متغيرها ارتباطي مثب

کاغذسازي اياالت پارانا پردارتنق .يافته نشان داد که ميان

و معنيدار وجود دارد.

رازي و همناران ( ،)1394در پژوهش رود به بررسي رابطه معنوي

در کار و س م

سازماني با کارآفريني

سازماني در ميان کارکنان دانشگاه تهران پردارتنق .آنها با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده تعقاد  230نفر
را بهعنوان نمونه انت اب کردنق .نتايج حاصل از رگرسيون نشان داد که  0/74عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني به
در کار ،توسعه و کارآيي ،مشارک

ترتيب توسط معنوي

در تصميمگيري و نوآوري تبيين مي ود .نتايج نشان داد

اين سه زمينه داراي رابطه مت ابل هستنق ،بنابراين توجه به اين زمينهها ميتوانق در بهبود کارآفريني سازماني مؤثر
با ق.
م يمي و همناران ( ،)1386در پژوهشي با عنوان معنوي
است رايي فرضيه تأثير معنوي

بر ر قي

سازماني و تأثير آن در ر قي

کارکنان ،و با روش

را مورد آزمون قراردادنق ،بقين منظور نمونهاي به حجم  108نفر از

کارکنان اغل در محيطهاي م تلف کاري و با سطح تحصي ت متفاوت ارذ کردنق .يافتههاي پژوهش حاکي از
و معنيدار در سطح  99درصق ميان اين متغيرها بوده اس  .ده ان و پيران ( ،)1392در پژوهشي

وجود ارتباط مثب

به بررسي ن ش ميانجي يادگيري سازماني بر رابطه ميان رهبري معنوي و کارآفريني سازماني در صنع

بيمه

پردارتنق .آنها با استفاده از مقل معادالت سارتاري و نرمافزار پي.ال.اس دريافتنق که ن ش معنيدار رهبري معنوي
بر کارآفريني سازماني و همچنين ن ش ميانجي يادگيري سازماني در رابطه ميان اين دو متغير در جامعه پژوهش
سال هفتم /ويژه نامه 1395

تائيق قه اس .
زيهيري و همناران ( ،)2012در م الهاي به بررسي ارتباط ميان کارآفريني سازماني ،رفتار هرونقي سازماني و
تعهق سازماني ،در رک هاي کوچک و متوسط کشور ترکيه و با قرار دادن نمونهاي  375نفره ،بيان کردنق که ميان
اين متغيرها ارتباط مثب

و معنيداري وجود دارد .ديزگاه و همناران ( ،)2011نيز در پژوهشي که با عنوان «عملنرد

باالي منابع انساني و کارآفريني سازماني :ن ش واسطهاي رفتار هرونقي سازماني و عقال

رويهاي» به انجام

رسانقنق ،دريافتنق که يوههاي منابع انساني با عملنرد باال رابطه مثبتي با کارآفريني سازماني رک ها دارد و اين
رابطه توسط رفتار هرونقي سازماني و عقال

رويهاي تعقيل مي ود (ن ش واسطهاي دارنق).

مقل مفهومي و فرضيات پژوهش :با توجه به روابط مفهومي و پيشينه تجربي پژوهش ،پژوهش حاضر درصقد
تبيين اثرات معنوي

در محيط کار بر فرهنگ کارآفريني سازماني با ن ش ميانجيگر نوعدوستي و ادب اجتماعي مي -

با ق .اين پژوهش درپي توسعه مطالعات (کينگ-کوانوي و همناران2005 ،؛ آگبيم و همناران2013 ،؛ نانقارم،
2009؛ ديزگاه و همناران2011 ،؛ زهير و همناران2012 ،؛ ژانگ و همناران ،)2008 ،ميبا ق ،اين مح ان نيز در
پژوهشهاي رود دريافتنق که معنوي

در محيط کار و رفتار هرونقي سازماني (مؤلفههاي آن) بطور مست يم و يا

غير مست يم بواسطه اثرگذاري بر مولفههاي چون يادگيري سازماني ،فرهنگ سازماني ،توانمنقسازي روان نارتي و
ر قي

و نوآوري بر فرهنگ کارآفريني سازماني مؤثرانق .با نظر به اين روابط و پيشينه نظري -تجربي ،و هقف

پژوهش؛ مقل مفهومي و فرضيات متعلق به آن ،اينگونه ترسيم ميگردد:
 :H1معنوي

در محيط کار موجب توسعه فرهنگ کارآفريني مي ود.

 :H2مؤلفههاي معنوي
 :H3معنوي

در محيط کار موجب توسعه فرهنگ کارآفريني مي ود.

در محيطکار بهواسطه نوعدوستي موجب توسعه فرهنگ کارآفريني مي ود.

تبيين ن ش معنوي

 :H4معنوي
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در محيط کار بهواسطه ادب اجتماعي موجب توسعه فرهنگ کارآفريني مي ود.

 :H5نوع دوستي موجب توسعه فرهنگ کارآفريني مي ود.
 :H6ادب اجتماعي موجب توسعه فرهنگ کارآفريني مي ود.

نوعدوستی

معنویت در محیطکار

فرهنگ کارآفرینی

ادب اجتماعی

نل ( )1مقل مفهومي و ابتقايي تح يق

پژوهش حاضر از لحاظ ماهي
پژوهشهاي توصيفي اين اس
يافته اس

و اهقاف از نوع توصيفي ميبا ق .عل

ت سيمبنقي اين پژوهش در زمرة

که پژوهشهاي توصيفي به مطالعه و بررسي وضع موجود و وصف آنچه دس

ميپردازد و هيچگونه امنان دس کاري روي متغيرهاي مست ل براي مح ق وجود نقارد ،ولي ميتوان از

دس آوردهاي پژوهش براي پيشنهاد يا طراحي مقل و يا طراحي سيستم استفاده نمايق .اين پژوهش نيز به لحاظ
روش جمعآوري دادهها از نوع پيمايشي و از لحاظ روش تحليل دادهها از نوع مطالعات همبستگي و مبتني بر مقل
معادالت سارتاري ميبا ق .اين پژوهش را ميتوان پيمايشي دانس  ،زيرا که به دنبال جمعآوري نظرات کارکنان
بنياد مسنن ان ب اس مي در مورد ميزان معنوي

در محيط کار ،نوعدوستي ،ادب اجتماعي و فرهنگ کارآفريني

سازماني اس  ،و همبستگي بقين دليل که به دنبال بررسي رابطه ميان معنوي

در محيط کار و نوعدوستي ،ادب

اجتماعي با فرهنگ کارآفريني سازماني ميبا ق.
جامعه و نمونه :جامعه آماري پژوهش ،كاركنان بنياد مسنن ان ب اس مي استان مازنقران را امل مي ود ،كه
در زمان تح يق  238نفر بودهانق .بر اساس فرمول نمونهگيري كوكران ،نمونه آماري پژوهش حاضر برابر با  147نفر
از كاركنان بوده که با روشهاي نمونهگيري تصادفي ساده بهعنوان نمونه آماري انت اب قنق ،كه پرسشنامهها در
ميان آنها توزيع قه و در نهاي

تعقاد  126پرسشنامه مناسب تجزيه و تحليل آماري جمعآوري قه اس .

ابزار جمعآوري دادهها :براي سنجش ادارک معنوي

در محيط کار از پرسشنامه  21سؤالي معنوي

کار (ا موس و داچون ( ،)2000 ،35ش سؤال براي سنجش کار با معنا ،هف
و يگانگي و هش

در محيط

سؤال براي سنجش احساس وحقت

سؤال براي سنجش همسويي با ارزشها) استفاده گرديق .م ياس پاسخگويي پرسشنامه پنج

گزينهاي (کام ً م الفم= 1تا کام ً مواف م= )5بوده اس  .پرسشنامه فرهنگ کارآفريني سازماني بوسيلهي مح ان
تهيه و تقوين گرديقه اس  ،استفاده گرديق .م ياس پاسخگويي به اين سؤاالت پرسشنامه نيز پنج گزينهاي (کام
م الفم= 1تا کام مواف م= )5بوده اس  .پرسشنامه نوعدوستي و ادب اجتماعي برگرفته از پرسشنامه (نيهاف و

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

روش پژوهش
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مورمن ،)1993 ،36تهيه و تقوين گرديقه اس ( ،چهار سؤال براي سنجش نوعدوستي و چهار سوال هم ادب
اجتماعي) استفاده گرديق .م ياس پاسخگويي به اين سؤاالت پرسشنامه نيز پنج گزينهاي (کام م الفم= 1تا کام
مواف م= )5بوده اس .
سنجش اعتبار (روائي و پايايي) :در واقع روائي مش ص ميکنق که ابزار انقازهگيري تهيه قه تا چه انقازه
مفهوم راص مورد نظر را انقازهگيري ميکنق .يني از روشهاي پرکاربرد براي تعيين اعتبار ،اعتبار محتوائي اس .
روائي محتوا اطمينان ميدهق که ابزار مورد نظر به انقازه کافي پرسشهاي مناسب براي انقازهگيري مفهوم مورد
سنجش را دربر دارد .از طرفي چون براي سنجش معنوي

در محيط کار ،نوعدوستي و ادب اجتماعي در پژوهش از

پرسشنامه استانقارد استفاده قه اس  ،لذا ابزار پژوهش از روائي روبي برروردار اس  .همچنين جه

اطمينان از

روائي ابزار ،اين ابزار در ارتيار تعقادي از اساتيق دانشگاه که با مباحث مورد ا اره ،آ نايي کافي دارنق قرار گرف
و روائي اين ابزار مورد تائيق قرار گرف .
در مورد قابيل

اعتماد نيز بايق ا اره کرد ،که اين قابلي

در پژوهشها بيان ميکنق که تا چه انقازه ابزار انقازه-

گيري ويژگيهاي باثبات آزمودني و يا ويژگيهاي متغير و موقتي آن را ميسنجق .ميزان پايايي ابزار انقازهگيري ،که
روش انقازهگيري کرد ،ولي در اين پژوهش از ميان اين روشها ،از روش آلفاي کرونباخ که

آن را ميتوان با هف

مهمترين و پرکاربردترين روش ميزان پايايي ابزار انقازهگيري در نرمافزار  SPSSاس  ،استفاده ق (کوننا و
همناران2004 ،37؛ پترسون .)1994 ،38روش آلفاي کرونباخ تعميم يافته آزمون کودر -ريچاردسون اس  ،که اين
سال هفتم /ويژه نامه 1395

روش بيشتر براي متغيرهاي اسمي دو وجهي طراحي قه اس  .چنانچه م قار حاصله بيشتر از  0.70با ق ،ميتوان
درياف

که ابزار مورد استفاده داراي پايايي بااليي هستنق (وندون و فري .)1979 ،39ميزان آلفاي محاسبه قه براي

کل پرسشنامهها  0.89و براي تکتک متغيرها نيز بيش از 0.70بقس
قابلي

آمق .اين اعقاد مؤيق آن اس

که پرسشنامه از

اعتماد بااليي برروردار بوده و اين طرح از لحاظ علمي پذيرفته اس .

يافتهها
همبستگي ميان متغيرها :همانگونه که ا اره ق ،بمنظور بررسي وجود ارتباط و نيز ميزان آن ،ميان متغيرها از
آزمون همبستگي استفاده ق .به دليل اينکه در اين پژوهش متغيرها رتبهاي و در سطح نرمال قرار دارنق ،از آزمون
همبستگي پيرسون استفاده قه اس  ،که نتايج م تص بهآن در جقول ماره ( )1منعنس قه اس  .در واقع
م ادير منعنس قه و ضرائب آن نشان دهنقه معنيداري همبستگي ميان بيشتر متغيرهاي مست ل و وابسته و ابعاد
آنها با هم در سطح اطمينان  99و  95درصق اس .
جقول ( :)1ماتريس همبستگي بين متغيرهاي اصلي پژوهش
-

متغير ها

1

1

نوعدوستي

1

2

ادب اجتماعي

**0/285

1

**

*

در محيط کار

3

معنوي

4

فرهنگكارآفريني

2

0/768

**0/552

4

3

0/229

1

**0/438

**0/629
**0/01

1
<P

*P < 0/05
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مقل معادالت سارتاري :بمنظور سنجش رابطه علّي ميان متغيرها که در فرضيات ارائه ق ،از مقل معادالت
سارتاري و تحليل عاملي تائيقي استفاده مي ود .در واقع مهمترين هقف تحليل عاملي تائيقي ،تعيين ميزان توان
مقل عامل از قبل تعريف قه ،با مجموعهاي از دادههاي مشاهقه قه اس  .به عبارتي ،تحليل عاملي تائيقي
درصقد تعيين اين مسئله اس

که آيا تعقاد بارها و عاملهاي متغيرهايي که روي اين عاملها انقازهگيري قهانق ،يا

آنچه بر اساس تئوري و مقل نظري انتظار ميرف  ،انطباق دارد.
ارزيابي الگوي سنجش و انقازهگيري با استفاده از تجزيه و تحليل عاملي ،هم اکتشافي ( )EFAو هم تأييقي
( )CFAبه انجام ميرسق .در مورد ن س  EFA ،به عنوان يک دستورالعمل براي سنجش تل يص و پااليش مورد
استفاده قرار ميگيرد ،از يک ديقگاه سنتي (ماننق ديقگاه غير تأييقي) که متعاقباً با يک ارزيابي تأييقي ابعادي ،اعتبار
همگرا ،پايايي ،و اعتبار تفنيککننقه تح

اصول  SEMتنميل مي ود .متعاقباً ،آزمون الگوي سارتاري نيز به

همراه  ،SEMبه عنوان يک ارزيابي تأييقي از اعتبار قانوني به کار ميرود SEM .براي تأييق الگوي سارتاري در يک
نمونۀ تأييقي و براي تجزيه و تحليل الگوهاي جايگزين /رقيب مورد استفاده قرار ميگيرد (ويرا .)2011 ،40
بسياري از مت صصان بر اين باور هستنق که تحليل عاملي تائيقي بر تحليل عاملي اکتشافي برتري دارد ،زيرا تحليل
عاملي تائيقي فرضيهها را مورد آزمون قرار ميدهق و اين آزمون فرضيه ،براي هر روش علمي امري اساسي اس .
برري ديگر از اين مزي ها را ميتوان اينگونه بر مرد :سنجش همزمان چنقين متغير وابسته و مست ل که در
هم اکتشافي ( )EFAو هم تأييقي ( ،)CFAدر نظر گرفتن رطاهاي انقازهگيري .از طرفي در مقل معادالت
سارتاري انطباق دادههاي پژوهش و مقل مفهومي را مورد بررسي قرار ميدهق؛ که آيا مقل ارائه قه از برازش
مناسبي برروردار بوده اس ؟ ،و از طرفي معناداري روابط در اين مقل برازش يافته آزمون مي ود .مقل معادالت
سارتاري از دو مقل به عنوان مقلهاي انقازهگيري و مقلهاي سارتاري تشنيل قه اس

(ژورسنوگ و

سوربوم  .)1993 ،41در جقول ذيل رحي از ارصهاي برازش مقل معادالت سارتاري و م قار بهينه ارائه قه
اس .
جقول ( :)2رح برري از ارصهاي مورد استفاده در ارزيابي الگوهاي سنجش و سارتاري
شاخصها شرح شاخصهاي برازش مدل معادالت ساختاري
χ2/df
RMSEA
GFI
AGFI
NNFI
CFI

حدود معقول

به دليل اينکه آزمون مجذور کاي يا کاي اسنوئر نسب
اس

به انقازۀ نمونه حساس اس

و تنها در حالتي معنيدار

که درجههاي آزادي به حساب آورده ونق و ارزش آن بوسيلۀ تعقاد درجههاي آزادي ت سيم مي ود.

روبي برازش مقل ماتريس کوواريانس جامعه را نشان و تعقاد درجههاي آزادي را مورد توجه قرار ميدهق.
م ايسه باقيمانقههاي مجذور بواسطۀ پيشگوئي نسب

به دادههاي واقعي ،براي درجههاي آزادي تعقيل نشقه.

 GFIتعقيل قه براي درجههاي آزادي.

 :0.10مع ول
<0.90
<0.90

نشان ميدهق که تا چه انقازه برازش الگو نينوتر اس  ،م ايسه قه با يک الگوي رط صفر ،به طور نرمال الگوي
پوچ ،تعقيل قه براي درجههاي آزادي (ميتوانق ارزشهاي باالتر از يک را بگيرد).
نشان دهنقه انقازه برازش نينوتر الگو ،م ايسه قه با يک الگوي رط صفر ،تعقيل قه براي درجههاي آزادي.

بررسي مقل ابتقايي (مولفههاي معنوي

 2-1يا 3- 1

<0.90
<0.90

در محيط کار بر فرهنگ کارآفريني) :براي اينکه مقل سارتاري يا همان

نمودار مسير تائيق ود ،در ابتقا بايق ارصهاي آن داراي برازش مناسبي با نق .و همچنين م ادير  T-Valueو

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

روشهاي آماري ديگر قابل ارائه نيس  ،ارزيابي الگوي سنجش و انقازهگيري با استفاده از تجزيه و تحليل عاملي،
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ضرائب استانقارد معن يدار با نق .اگر م قار  χ2کم ،نسب

 χ2به درجه آزادي ( ،)dfکوچکتر از RMSEA ،3

کوچکتر از  0.10و نيز  GFIو  AGFIبزرگتر از  90درصق با ق ،همچنين  NFIو  NNFIهم بزرگتر از 90
درصق با نق ،ميتوان درياف

که مقل مفهومي ارائه قه داراي براز ي مناسب ميبا ق .همچنين م ادير T-Value

نيز اگر کمتر از  -1.96و يا بيشتر از  1.96با ق ،در سطح  95درصق ميتوان به معن يداري آن ي ين دا

 .جقول

ذيل نتايج حاصله براي پژوهش حاضر را نشان ميدهق.
جقول ( :)3ارصهاي برازش مقل (مولفههاي معنوي
مطلوبيت

مقدار

در محيط کار بر فرهنگ کارآفريني)
شاخصها

نام كامل

تاييق مقل

2/27

Chi Square Divided to Degrees of Freedom

χ2/df

تاييق مقل

0/089

Root Mean Square Error of Approximation

RMSEA

تاييق مقل

0/94

Non-Normed Fit Index

NNFI

تاييق مقل

0/92

Normed Fit Index

NFI

تاييق مقل

0/86

Adjusted Goodness of Fit Index

AGFI

تاييق مقل

0/94

Goodness of Fit Index

GFI

تاييق مقل

0/96

Comparative Fit Index

CFI

سال هفتم /ويژه نامه 1395

الگويابي سارتاري (مولفههاي معنوي

در محيط کار بر فرهنگ کارآفريني) :ايان به ذکر اس

همانگونه که

در جقول فوق مشاهقه مي ود (جقول ماره  )3و با توجه به نمودار ارائه قه ،اعتبار و برازنقگي مناسب مقلها
تائيق مي ود ،چرا که نسب

 χ2به درجه آزادي ( ،)dfکوچکتر از  3اس  .همچنين در مقل ارائه قه تمامي T-

valueها بيشتر از  1.96هستنق ،و يا به عبارتي ديگر در سطح اطمينان  95درصق معنيدار هستنق .ميزان  χ2بقس
آمقه براي آزمون نيز در حق مطلوب بوده اس  .از طرفي  P-valueمقل نيز که حنم سطح معنيداري را در آزمون
تحليل مسير دارد ،کوچکتر از  0.05بوده و ميزان  RMSEAنيز از  0.10کمتر اس  .در نهاي
 AGFIمقل نيز باالي  90درصق هستنق .نمودار ذيل مقل پژوهش در حال
نشان ميدهق.
ضرائب استانقارد

ضرائب معنيداري T-Value

اينکه  GFIو

ت مين استانقارد و عقد معنيداري را

تبيين ن ش معنوي

در محيط کار بر توسعة فرهنگ کارآفريني سازماني با تاکيق بر ن ش ميانجي 269 / ...

نل ( :)2مقل ابتقايي و مست يم پژوهش (مولفههاي معنوي

در محيط کار بر فرهنگ کارآفريني)

تحليل مسير مقل ابتقايي پژوهش :جقول ( )4ر صهاي از آزمون مقل ابتقايي (ن ش معنوي

و مولفههاي آن

بر فرهنگ کارآفريني) را نشان ميدهق .براي بررسي معنيدار بودن تاثير رشنودي غلي بر تعهق سازماني ،ارزيابي
چگونگي و ميزان اين تاثير از مقل استانقارد و عقد معنيداري استفاده مي ود .در مورد معنيدار بودن اعقاد بقس
آمقه مقل ميتوان گف

که از آنجا که آزمون فرضيات در سطح  0.95انجام مي ود ،اعقاد معنيدار رواهنق بود که

بين  1.96و  -1.96نبا نق .به اين معني که اگر عقدي بين  1.96و  -1.96قرار بگيرد ،رابطه علّي بيمعني رواهق
بود ،بر اساس اين جقول ،و با توجه به نتايج آزمون تحليل مسير ،فرضيه اصلي پژوهش مبني بر اثر رشنودي غلي
بر تعهق سازماني معنيدار اس

و ارتباط علّي آن تائيق مي ود.

H

مسير ارتباط

ضريب استاندارد

اعداد معناداري

نتيجه

H1-1

کار بامعنا ← فرهنگ کارآفريني سازماني

0/07

0/77

رد فرضيه

H1-2

وحقت و يگانگي ← فرهنگ کارآفريني سازماني

0/69

6/49

تاييق فرضيه

H1-3

همسوئي با ارزشها ← فرهنگ کارآفريني سازماني

0/25

2/93

تاييق فرضيه

NFI=0.92 ، IFI = 0.96 ، AGFI = 0.86, CFI = 0.96 ، GFI = 0.94 ، RMSEA = 0.089

مجذور رطاهاي مقل ( )0/089کوچکتر از  0.10اس

و همچنين χ2/df

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

جقول ( :)4نتايج آزمون ن ش مولفههاي معنوي

بر فرهنگ کارآفريني

و

NNFI=0.94

( )2.27نيز کوچکتر از  3اس .

با توجه به نتايج آزمون تحليل مسير (جقول  ،)4فرضيات پژوهش مبني بر اثر ابعاد معنوي

در محيط کار (کار

بامعنا ،وحقت و يگانگي و همسوئي با ارزشها) ،بر فرهنگ کارآفريني سازماني (جز کار بامعنا) ،معنيدار اس
ارتباط علّي آن تائيق مي ود .م ادير  tبراي اين فرضيات پژوهش هم ،مبني بر آن اس

که همه ابعاد معنوي

و
(جز

کار بامعنا) ،بر فرهنگ کارآفريني سازماني داراي تاثير و رابطه علّي دارنق.
بررسي و آزمون مقل اصلي و فرضيات پژوهش :همانگونه که م حظه ميگردد ،مقل اصلي پژوهش از نظر
ارصهاي تناسب در وضعي

مطلوبي قرار دارد .همچنين در مورد روابط ميان اجزاي مقل نيز ميتوان اينگونه

نتايج را بيان کرد:
معنوي
معنوي

در محيط کار بر فرهنگ کارآفريني سازماني داراي اثر مثب

و معناداري اس

در محيط کار بر نوعدوستي ( )0.77و ادب اجتماعي ( )0.23اثر مثب

( ،)0.32همچنين

و معناداري دارد .نوع دوستي

( )0.17و ادب اجتماعي ( )0.48نيز به نوبه رود بر فرهنگ کارآفريني سازماني داراي اثر مثب

و معناداري هستنق.
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فرضيات اصلي پژوهش مبني بر اثر معنوي

بر فرهنگ کارآفريني سازماني بهواسطه نوع دوستي ( )0.58و ادب

اجتماعي ( )0.36نيز تائيق ميگردد ،يعني اين ارتباط بهصورت مثب  ،غيرمست يم و معنادار ميبا ق.
جقول ( :)5اثرات کل ،مست يم و غيرمست يم متغيرها بر ينقيگر
اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر کل

نتيجه

مسير ارتباط
معنوي

در کار ← فرهنگ کارآفريني سازماني

0/32

0/94

1/26

تاييق ارتباط

معنوي

در کار ← نوعدوستي

0/77

**

0/77

تاييق ارتباط

معنوي

در کار ← ادب اجتماعي

0/23

**

0/23

تاييق ارتباط

نوعدوستي ← فرهنگ کارآفريني سازماني

0/17

**

0/17

تاييق ارتباط

ادب اجتماعي ← فرهنگ کارآفريني سازماني

0/48

**

0/48

تاييق ارتباط

معنوي

در کار ← نوعدوستي ← فرهنگ کارآفريني

**

0/58

0/58

تاييق ارتباط

معنوي

در کار ← ادب اجتماعي ← فرهنگ کارآفريني

**

0/36

0/36

تاييق ارتباط

NFI=0.98 ، IFI = 0.99 ، AGFI = 0.85, CFI = 0.99 ، GFI = 0.98 ، RMSEA = 0.06

مجذور رطاهاي مقل ( )0/075کوچکتر از  0.10اس

و همچنين χ2/df

و

NNFI=0.93

نيز کوچکتر از  3اس .

بررسي ارصها و تناسب مقل نهايي :ارصهاي برازش مناسب مقل امل ( GFI :ارص نينويي
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برازش) ( AGFI ،ارص تعقيل قه نينويي برازش) ( CFI ،ارص برازش م ايسهاي)( RMR ،ريشه ميانگين
توان دوم باق يمانقه) ميبا ق .يعني مقلي از برازش مناسب برروردار اس

که نسب

 χ2به درجه آزادي ( )dfکمتر

از  3با ق ،و همانگونه که قب ً هم ا اره قه ارصهاي  CFI ،NFI ،GFIو  IFIبيشتر از 0.90و  RMSEAهم
کمتر از 0.10با ق .با توجه به ارغام منقرج در جقول فوق ميتوان درياف

که مقل نهايي ارائه قه داراي

ارصهاي برازش مناسبي ميبا ق .در نمودار ذيل براي تمامي روابط پژوهش ،ميزان ( )T-valueو ( )ارائه قه
اس .
نوعدوستی
t= 13.37
= 0.77

t= 5.97
= 0.48
t= 3.95
= 0.32

معنویت در محیطکار

فرهنگ کارآفرینی

t= 2.61
= 0.23

t= 3.19
= 0.17
ادب اجتماعی

نل ( :)3مقل نهايي آزمون قه پژوهش

بررسي وضعي

متغيرهاي معنوي

در محيط کار :براي بررسي وضعي

استان مازنقران فرضيه پژوهشي پژوهش ،بهصورت ذيل ارائه ميگردد:

معنوي

در محيط کار در بني اد مسنن

تبيين ن ش معنوي

فرضيه اصلي :سطح معنوي

در محيط کار بر توسعة فرهنگ کارآفريني سازماني با تاکيق بر ن ش ميانجي 271 / ...

مطلوبي قرار

در محيط کار (و ابعاد آن) ،در بنياد مسنن استان مازنقران در وضعي

دارد.
براي بررسي فرضيه فوق ،فرضيه آماري متناظر  H0و  H1بهصورت زير تعريف مي ود:
H0: µX ≤ 3
H1: µX >3

بهگونهاي که  H1به منزلهي مناسب بودن سطح معنوي
م ابل ،فرضيه  H0به منزلهي نامناسب بودن سطح معنوي

در محيط کار در بنياد مسنن استان مازنقران ،و در

در محيط کار در بنياد مسنن استان مازنقران اس  .نتيجه

بررسي فرضيه آماري  H0و  H1در سطح رطاي  %5و با توجه به يک دامنه بودن آزمون ،بر اساس م قار آماره
آزمون تي ،بهصورت ذيل رواهق بود:
≤ -1.645 → H0

tپذيرش فرضيه

> -1.645 → H0

tرد فرضيه

عقد  3به راطر پنجگزينهاي بودن پرسشنامه حق وسط در نظر گرفته قه ،که نتايج حاصله در

قابل بهذکر اس

غالب جقول ذيل قابل مشاهقه اس .
معنوي

جقول ( :)6بررسي وضعي

در محيط کار

متغيرها

آماره

T

درجه

سطح معني-

اختالف

فاصله اطمينان 95درصد

آزادي

داري

ميانگين

حد باال

حدپايين

مطلوبيت

کار با معنا

9/70

125

0/000

0/62

0/49

0/75

تائيق

احساس وحدت

10/61

125

0/000

0/69

0/56

0/82

تائيق

همسويي با ارزشها

7/86

125

0/000

0/50

0/37

0/62

تائيق

معنويت در محيط کار

11/70

125

0/000

0/60

0/602

0/71

تائيق

نتايج بقس

آمقه نشان ميدهق ،با توجه به م ادير آمارهي آزمون ،ميتوان درياف

کار و مولفههاي آن در بنياد مسنن استان مازنقران در وضعي

که سطح معنوي

در محيط

مطلوبي قرار دارد.

بحث و نتيجهگيري
هقف از پژوهش حاضر ،بررسي رابطه ميان معنوي

در محيط کار و فرهنگ کارآفريني سازماني با تاکيق بر

ن ش ميانجي نوعدوستي و ادب اجتماعي در بنياد مسنن ان ب اس مي استان مازنقران ميبا ق .در اين پژوهش،
به منظور تحليل دادههاي جمعآوري قه ،از نرمافزارهاي اس.پي.اس.اس و ليزرل استفاده قه اس  .يافتههاي اين
پژوهش را ميتوان به رح زير بيان کرد:
فرضيهي اول پژوهش مبني بر وجود رابطهي مثب

و معنيدار ميان معنوي

در محيط کار و فرهنگ کارآفريني

سازماني مورد تأييق قرار گرف  .بهطور کلي ميتوان چنين نتيجهگيري نمود که در بنياد مسنن ان ب اس مي استان
مازنقران ،معنوي

در محيط کار بر فرهنگ کارآفريني سازماني داراي اثر ميبا ق .نتايج بقس

آمقه از آزمون اين

فرضيه ،از حيث ارتباط با برري از يافتههاي مح اني چون( :کينگ-کوانوي و همناران2005 ،؛ آگبيم و همناران،
2013؛ نانقارم2009 ،؛ ديزگاه و همناران2011 ،؛ زهير و همناران )2012 ،همرواني دارد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مقدار آزمون ( )test value =3
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بايق ا اره کرد که در مورد فرضيات (بين ابعاد معنوي
داري وجود دارد) ،وجود رابطهي مثب

در محيط کار و فرهنگ کارآفريني سازماني رابطه معني -

و معنيدار بين ابعاد معنوي

در محيط کار و فرهنگ کارآفريني سازماني

مورد تأييق قرار گرف

(بهجزء کاربامعنا) .و بايق چنين نتيجهگيري نمود که در بنياد مسنن ان ب اس مي استان

مازنقران ابعاد معنوي

آمقه از آزمون

در محيط کار بر فرهنگ کارآفريني سازماني داراي اثر ميبا نق .نتايج بقس

اين فرضيات با نتايج (ده ان و پيران1391 ،؛ م يمي و همناران1386 ،؛ کينگ-کوانوي و همناران )2005 ،مطاب
دارد.
در مورد فرضيات اصلي پژوهش (ميان معنوي

در محيط کار و فرهنگ کارآفريني سازماني با لحاظ ن ش

متغيرهاي ميانجي ،رابطه معنيداري وجود دارد) ،وجود اين رابطهي غير مست يم ،مثب
گرف

و معنيدار مورد تأييق قرار

و بايق چنين نتيجهگيري نمود که در بنياد مسنن ان ب اس مي استان مازنقران معنوي

در محيط کار

بواسطه نوعدوستي و ادب اجتماعي بر فرهنگ کارآفريني سازماني داراي اثر ميبا ق .از طرفي نيز ارتباط مست يم
ميان نوعدوستي و ادب اجتماعي با فرهنگ کارآفريني سازماني نيز مورد تائيق قرار گرف  ،که نتايج اين يافتهها را
ميتوان با نتايج (ديزگاه و همناران2011 ،؛ زهير و همناران2012 ،؛ ژانگ و همناران ،)2008 ،م ايسه کرد.
امروزه يني از راههاي رروج از معض ت محيطهاي سازماني ،ت وي

فرهنگ کارآفريني در سازمان جه

نوفائي بيشتر اقتصادي و اجتماعي ميبا ق .حال پس از جمعبنقي يافتهها ،در قسم

ارائه پيشنهادات و نظرات

به مقيران سازمان توصيه مي ود که براي پيشبرد و توسعه فرهنگ کارآفريني سازماني ،از تننيکهاي بهبود معنوي
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در محيط کاري و توسعه رفتار هرونقي سازماني و مؤلفههاي آن استفاده نماينق:
با توجه به ن ش معنوي

محيط کاري و سازههاي آن در بهبود فرهنگ کارآفريني سازماني ،پيشنهاد مي ود تا

مقيران در بدعق اجرايي معنوي  ،آن را از طريق برنامهها ،ک سها و کارگاههاي آموز ي گسترش دهنق ،تا کارکنان
مهارتهاي چون :نوآوري ،ريسکپذيري ،پيشگامي و نوسازي را از رود بروز دهنق .در واقع جو معنوي

ميتوانق

در سازمان باعث بهبود نتايج فوق گردد.
يني از بهترين راهها براي ت وي

روحيه معنوي

در محيط کاري ،بلوغ و گسترش روحيه مذهبي کارکنان مي-

با ق .آگاهي از ح ايق و روحيات مذهبي در کارکنان ،آنها را با معنا و هقف زنقگي آ نا ميکنق؛ و کمک ميکنق تا
بدعق معنوي زنقگي را درک و به آرامش دس

يابنق ،و از طرفي با آ نايي با اين ح ايق و برري از عائر ،ميتواننق

آن را در محيط کاري رود پيادهسازي و اجرا کننق.
گسترش معنوي

از طريق قرآن :معنويتي که قرآن نشان ميدهق در واقع محقودهاي وسيع از مفاهيم اس  ،و

سرچشمة زنقگي سعادتمنق و ريشه فرهنگ و تمقن الهي -انساني اس
و حيات فردي ،جمعي و سازماني اس  .معنوي

و معنا دهنقه به همه ابعاد عبادي -اجتماعي

قرآني پويا ،کارآمق و ر ق دهنقه ،ر قي زا ،مولق و کارآفرين

رواهق بود .پس پيروز در نبرد نامت ارن جهان مقرن ،معنويتي اس

که توأم با ع ني

مقيران سازمان بايق قرآن را سرلوحه و منشوري براي پيشبرد معنوي

در محيط کار قرار دهنق.

عقال

ديني و ابزاري با ق .پس

سازماني به عنوان ادراكات كاركنان از انصاف در سازمانها ،از عوامل موثر بر توسعه معنوي

در محيط

کار ميبا ق .مقيران در سازمان بايق از طريق ت صيص مناسب و عادالنه منابع ،مسؤلي ها ،و مزاياي سازماني؛ حس
وجود عقال

را در ميان کارکنان بگستراننق .توجه به ايننه دادن است لکاري به کارکنان نيز موجب بهبود اين متغير

مي ود ،مقيران در سازمان ميتواننق به وسيله واگذاري مسئولي ها به کارکنان ،مشارک
درياف

نظرات کارکنان در مورد چگونهگي رونق کارها ،موجب توسعه معنوي

در تصميمگيريها،

در افنار و رفتار افراد ونق.

تبيين ن ش معنوي

برقراي عقال
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در قوانين و م ررات سازماني ،ميتوانق ابزاري براي افزايش رفتار هرونقي سازماني کارکنان نيز

با ق ،همچون :آيين نامهها و دستور العملها .ايجاد فضاي آزادي بيان؛ با نظر سنجي از کارکنان در مورد ارزشهاي
سازماني ،بيان ع ايق و برگزاري نشس هاي صميمانه و تشويق کارکنان.
به سوي عقم تمرکز و دريل کردن کارکنان در امور تصميمگيري،

تجقيقنظر در سارتار سازماني و حرک

تشويق کارکنان به آگاهي از مسائل روز در مورد سازمان ،و آموزش راههاي افزايش وجهه و حسن هرت براي
سازمان و مقيران ار ق و برنامهريزان ،همچنين در سطوح باالي سازمان بايستي يک فرهنگ بر مبناي ارزشهاي
مشترک طراحي کننق ،تا اين ارزشها و نگرشهاي مشترک در بين کارکنان باعث اطاع

از قوانين و م ررات

سازمان حتي در صورت عقم نظارت را پقيق آورد ،که بتوان با اين نوع از رفتارهاي مترقي سازماني در نهاي

به

فرهنگ کارآفريني سازماني توسعه يافته رسيق.
منابع انساني در سازمان از طريق طراحي سيستمهاي ارزيابي عملكرد ،برنامههاي دقيق توسعه مقيري ،

مقيري

تنظيم سيستم هاي پردار

منصفانه ،طراحي اسباب و لوازم غلي در جه

كاركنان ،و كاربرد صحيح وظايف مقيري
سازماني ،برنامههاي مسير پيشرف
كاري باكيفي

افزايش رضاي

منابع انساني از قبيل :كارمنقيابي ،جذب ،گزينش ،توسعة تيم ،طرح
منعطف ،سيستمهاي ارزيابي عملكرد و ايجاد زنقگي

غلي ،برنامههاي پردار

ميتوانق ن شي كليقي و مهم در تشويق به رفتار هرونقي سازماني ايفاء نمايق؛ با وجود کارکنان
نيل به کارآفريني سازماني

.

در پايان نيز بايق ا اره کرد که مطالعات نشان داده اس

که نيروي انساني که از تعهق و معنوي

سازماني بااليي

برروردار با نق ،عملنرد غلي بهتر و رفتارهاي فران شي بيشتري رواهق دا

 .به عبارتي مهمترين نتايج

سازماني که بر روي عملنرد سازمان مؤثر اس

و

رفتارهاي فران شي ،تعهق و معنوي

عبارتنق از :افزايش ر قي

نوآوري کارکنان ،افزايش مانقگاري کارکنان در سازمان ،توسعه فرهنگ کارآفريني ،و در نهاي

مؤف ي هاي مالي

سازمان و افزايش اثرب شي و بهرهوري سازمان را درپي دارد.
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