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تأثیر معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با نقش میانجی :جوّ اخالقی سازمانی
(مورد مطالعه :سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان)
علی نصراصفهانی ،استاديار ،گروه مديريت دانشگاه اصفهان ،ايران



زینب امیری ،دانشجوي دكتري مديريت رفتار سازماني ،دانشگاه لرستان ،ايران
مجتبی فرخی ،دانشجوي دكتري رفتار سازماني و مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان ،ايران
محسن سیفی ،دانشجوي دكتري بازاريابي دانشگاه اصفهان ،ايران
چکیده
اين پژوهش با هدف بررسي تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي با نقش متغيرر ميرانجي جروخ ای سري سرازمان در سرازمان ترأمين
اجتماعي شهر اصفهان انجام شده است .اين پژوهش به لحاظ اينکه عوامل مؤثر بر سايش اجتماعي را با معنويت در محيط كار و متغير ميرانجي
جوخ ای سي بررسي ميكند و سايش را بهعنوان متغير وابسته در نظر ميگيرد ،نسبت به پژوهشهاي گذشته ،نوآوري دارد .جامعر آمراري ايرن
پژوهش ،شامل  013نفر از كاركنان سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان بود كه با تعيين حجم نمون آماري بهروش تصادفي ساده و بر اسرا
جدول مورگان 613 ،نفر تعيين شد .براي جمعآوري اط عات از سه پرسشنام استاندارد معنويت در محيط كرار مييريمن و همکراران (،)2003
سايش اجتماعي دافي و همکاران ( )2002و پرسشنام جوخ ای سي سازمان ويکتور و كولن ( )1993استفاده شد .براي تعيين روايي پرسشنامه از
روش روايي صوري و روايي سازه بهكمک روش معادالت سایتاري و براي تعيين پايرايي پرسشرنامه از روش آلفراي كرونبرات اسرتفاده شرد.
تجزيه و تحييل اط عات جمعآوريشده با استفاده از نرمافزارهاي  SPSS21و Amos21انجام شرد .فرضريههراي پرژوهش برا اسرتفاده از روش
معادالت سایتاري بررسي شد .نتايج نشان دهندۀ تأثير معکو

معنويت در محيط كار بر سرايش اجتمراعي برا ضرريی مسرير ( ،)-3/31ترأثير

مستقيم معنويت در محيط كار بر جوخ ای سي سازماني با ضريی مسير ( )3/17و تأثير معکو

جوخ ای سي سرازماني برر سرايش اجتمراعي برا

ضريی مسير ( )-3/91بود .همچنين نتايج پژوهش نشان داد جوخ ای سي سازمان در تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي برا ضرريی
مسير( )-3/01نقش ميانجي را ايفا ميكند.
کلیدواژهها :معنويت ،معنويت در محيط كار ،سايش اجتماعي ،جوخ ای سي سازمان.
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ديگرر ايجراد مريكنرد ( .)Dunn & Maurice, 2014: 56سرايش

مقدمه و بیان مسأله
معنا در زندگي مفهومي روان شنایتي است كه برهعنروان يرک

اجتماعي ميتواند موجی بروز رفتارهاي مخرر

صفت شنایتي شخصيت مفهومسازي شده است ،در شرنایت

شود .اين رفتارها در سالی یصومت هاي شخصي ،یرابکاري،

Hoa et al., 2010:

انتقادهاي غيرسازنده ،توهين به يکديگر ،ايجاد مانع در رسيدن

 .)658معنويت با جستجوي وجودي براي معنا و هدف مررتبط

به اهداف و ازبينبردن آبرو و اعتبرار ديگرران یرود را نمايران

( )1988معنرا در زنردگي عبرارت

ميكند كه موجی ايجاد جوخ ناسرالم در سرازمان یواهرد شرد

است از آگاهي از ادراک نظم ،يکپارچگي و هدف در زنردگي،

(et al., 2006: 105

سررايش

پيگيري و دستيابي به اهداف باارزش و متعاسباً دستيرافتن بره

اجتماعي در سازمانها و زمينههاي بهوجودآورندۀ اين موضوع

حس كمال .بين معنا در زندگي و معنويت ،رابطه وجرود دارد.

ازجميه نبود معنويت در محيط كار و جروخ ای سري ناسرالم در

وجود معنويت در محيط كار ميتواند به ايجاد جوخ ای سي در

سازمان ،اين پژوهش بهدنبال تأثير معنويت در محريط كرار برر

سازمان منجر شرود .جروخ ای سري ،براوري مشرترک در ميران

سايش اجتماعي برا متغيرر ميرانجي جروخ ای سريسرازماني در

كاركنان از وجود رويخهها و سياستهراي ای سري در سرازمان

سازمان تأمين اجتماعي اصفهان است .سازمان تأمين اجتمراعي

اسررت و جنب ر روانشررنایتي دارد .در حررالي كرره سررازمانهررا

از سررازمانهرراي یرردماتي مهررم در اصررفهان اسررت و جررز

انسان ريشه دارد و بين افراد متفراوت اسرت
است .از نظر بركر و ونر

(

در سرازمان

 .)Duffyبررا توجرره برره آثررار مخررر

دربرگيرندۀ جوخهاي زيادي هستند ،جوخ ای سي براي سازمانها

سازمانهايي است كه بيشترين تعداد اربا

مهم بوده و بر رفتارای سي كاركنان مؤثر اسرت .جروخ ای سري

يک روز دارد .به عيت تعرداد زيراد مراجعرهكننردگان بره ايرن

سازمان ،دربرگيرندۀ ادراک از درست و اشتباه در محيط كراري

سررازمان ،عوامررل زيررادي بررراي پاسررخگويي مناسرری برره

است و هنجارهايي را براي پذيرش و ردخ رفتارهراي سرازماني

مراجعهكنندگان و عميکرد مناسی كاركنان دیيرل هسرتند كره

ارائرره مرريكنررد (رحرريمنيررا و نيکخررواه فریرراني .)96 :6930،يکرري از

بریي از اين عوامل بره فاراي كراري مربروت هسرتندن ماننرد

و

معنويت در محيط كار و جوخ ای سري و بریري عوامرل بيشرتر

ضدانسرراني اسررت كرره بيشررتر سررازمانهررا درگيررر آن هسررتند.

جنب شخصي دارندن مانند سايش اجتمراعي كره بايرد بره ايرن

در

عوامل توجه كرد (البته عوامل متعدد ديگري نيز وجود دارنردن

معظ ت بيشتر سازمانها در عصر كنوني ،رفتارهاي مخرر
سازمانها ساالنه هزينههاي زيادي به دليل رفتارهاي مخر

رجوع را در طرول

محيط كار متحمل ميشوند .در بيشرتر سرازمانهرا برر اسرا

امررا در ايررن پررژوهش بررر ايررن عوامررل تأكيررد مرريشررود) .در

بررسي هاي انجام شده ،رفتارهاي مخر  ،در مسائل اعتقادي و

بررسيهاي انجامشده در مورد پژوهشهاي گذشرته مشرخص

در

شد كه تاكنون بره ترأثير معنويرت در محريط كرار برر سرايش

سررازمانهررا نبررود معنويررت اسررت .اريکسررون )2010( 6در

اجتماعي و متغير ميانجي جوخ ای سي توجه نشده اسرت .اگرر

در سازمان از

وجود معنويت در محيط كار بر كاهش سايش اجتمراعي ترأثير

جوخ ای سي نامناسی و نبود معيارهاي ای سي در سازمان يراد

عميقتري داشته باشد ،به نظر ميرسد ايرن موضروع در بسرتر

در محريط

يک جوخ ای سي ،مؤثرتر یواهد بودن بنابراين وجود متغير جروخ

كار كه توجه پژوهشگران را به یود جيی كرده است ،سرايش

ای سي نيز اين پژوهش را از ديگر پژوهشها متمايز ميكنرد.

اجتماعي است .سايش اجتماعي مانعي است كره يرک فررد از

به نظر ميرسد با توجه به گسرترش پرژوهشهرا برر موضروع

روي سصد و غرض با هدف ازبين بردن شرهرت و اعتبرار فررد

معنويررت در محرريط كررار و حركررت سررازمانهررا برره سررمت

ای سرري ريشرره دارد .يکرري از عيررل رفتارهرراي مخررر
بررسي هاي یود در مورد عيل رفتارهاي مخر
ميكند (اميري .)9 :6930 ،يکي از رفتارهراي مخرر

معنويتگرايري و نيرز نيراز سرازمانهرا برراي حرل معار ت
Ericsson
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تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي با نقش ميانجي :جوخ ای سي سازماني (مورد مطالعه :سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان)

غيرای سي مانند سرايش در محريط كرار ،انجرام پژوهشري در

هسررتي و پيراسررتن نفررس از تعيررق ماديررات و آراسررتن آن برره

مورد تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي برا نقرش

روحانيت احکام و دستورات دين مبين اس م

(اميري.)3 :6930 ،
0

ميررانجي متغيررر جروخ ای سرري ضررروري اسررتن بنررابراين ،ايررن

تعريف معنويت برا معنويرت در محريط كرار فررق دارد.

پژوهش به دنبال بررسي تأثير معنويت در محيط كار بر سرايش

مايرز )1990( 9بيان ميكند معنويت در كار ،نيرويي الهامبخش

اجتماعي با متغير ميرانجي جروخ ای سريسرازماني در سرازمان

و برانگيزاننده براي جستجوي مداوم براي يافتن هدف و معنرا

تأمين اجتماعي اصفهان است.

در زندگي كاري ،درک عميق و ژرف از ارزش كرار ،زنردگي،
پهناوري عالم هستي ،موجودات محريط طبيعري و نظرام براور
شخصي است (.)Crossman, 2010: 597

معنویت در محیط کار
انسانها به دوران جديد و بيسرابقهاي در زنردگي یرود وارد

معنويت در محيط كار دربرگيرندۀ ت ش براي جستجو و

شده اند ،دوراني كه در آن ،دنيا بهشدت در حال تغيير و تحول

يافتن هدف نهايي در يک فرد براي زندگي كراري و برسرراري

برين دنيراي بيرونري و

ارتبات سوي بين فرد و همکارانش و ديگرر افررادي اسرت كره

دنياي دروني تفاوت سائل شده است و فعاليتهراي دنيروي را

بهگونه اي در كارش مشاركت دارند و همچنرين سرازگاري يرا

از اموري مثل مذهی ،معنويت و عرفان بهكيي جدا كرده است

يگانگي بين باورهاي اساسي يک فرد با ارزشهاي سرازمانش

است .در چهارصد سال گذشته ،غرر

 .)Usman, 2010:از اوایر سرن گذشته ،در ده نرود سررن

(185

(شيخينژاد و احمدي.)13 :6971 ،

بيستم ،نوعي يکپارچگي مجدد بين زنردگي بيرونري و درونري

اصول معنويت در كار شرامل ی سيرت (ت شري آگاهانره

در حال شکل گيري بوده است .يکي از حوزههاي مهمري كره

براي ديدن افکرار متفراوت) ،ارتبرات (وسرييه اي كره افرراد را

اين يکپارچگي در آن مطرح شده است ،محريط كسری و كرار

ترغيی ميكند با همديگر كار كنند) ،احترامگذاشتن (احترام به

سازمانها است .ورود مفاهيمي همچون ای ق ،حقيقت ،براور

یود و ديگران كه شامل احترام بره محريط ،یيروت شخصري

به یردا يرا نيرويري برترر ،درسرتکاري ،وجردان ،رادمرردي و

افراد ،نظرات متفراوت ،فيسرفه هرا ،جنسريت ،سربک زنردگي،

گذشررت ،اعتمرراد ،بخشررش ،مهربرراني ،احساسررات ،م حظرره،

توانايي ،اعتقادها و شخصيت ميشود) ،چشمانداز (يعني ديدن

معناجويي در كار ،همبستگي با همکراران ،تشرويق همکراران،

و ترسررريم مررراوراي امرررور هررراهري) ،مشررراركت (شرررامل

صيح و هماهنگي ،نوع دوستي ،و  ...به پژوهشهرا و

مسئوليتپذيري افراد و اعتماد بره ديگرران مريشرود) ،انررژي

اسدامات مديريتي و كسی و كار ،نشاندهنردۀ ههرور پرارادايم

(وستي افراد احسا

ی سيت ميكنند و مريتواننرد نظررات و

جديدي است .به عقيدۀ بسياري از پژوهشگران ،ايرن پرارادايم

افکار یود را بيان كنند .انرژي شامل احترام نسبت به مديريت

Crossman, 2010:

و یود فرد و همساالن ميشودن به عبارتي ديگر وستري انررژي

احسا

جديد محيط كار ،پارادايم معنويرت اسرت (

منفي است ،دشمني و تخاصم در موسعيتهاي كراري افرزايش

.)596

معنويت تمايل بره پيرداكردن هردف نهرايي و مطيرو
زندگيكردن بر اسرا
2015: 828

ايرن اهرداف اسرت (

 .)Amaliah,بررر اسررا

و

& Purnamasaria

مبرراني اس ر مي ،معنويررت

عبارت است از توجه و اهتمام به براطن تعراليم و آمروزههراي

مييابد) و انعطافپذيري (سازگاري با تغيير) ميشرود (

Zafar,

.)2010: 106

مفهوم سازي معنويت در محيط كار در سه سرطح فرردي،
گروهي و سازماني مطرح ميشود:

نظري و عميي دين و بهطرور كيري ،توجره بره براطن و غيری
Spirituality in the workplace

1

Workplace Spirituality
Myers

2
3
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 -6كار بامعنرا (در سرطح یرودي) :حرس عميرق معنرا و

برداشررت روانرري كاركنرران دربررارۀ سياسررتهرراي ای سرري و

مقصود در كار است .اين بعد معنويت در محيط كار مشرخص

روشهاي حاكم بر سازمان و بخشهاي آن

است ( Deconinck,

ميكند كه چگونه كاركنان در كارهاي روزمره در سطح یودي

 .)2013: 529نقط مشترک در همر تعريرفهرا در مرورد جروخ

تعامل دارند .هر فردي انگيزش دروني ،تمايل و ع يقي برراي

ای سي عبارت است از برداشت اينکره چره رفتراري ای سري

مبادرت به انجرام فعاليرتهرايي دارد كره معنراي بيشرتري بره

بوده و چرا آن رفترار درسرت اسرت (

زندگي او و ديگران ميبخشد.

.)716

 -0احسا

همبستگي (در سرطح گروهري) :بعرد ديگرر

معنويررت در محرريط كررار ،احسررا

Oncer & Yeldiz, 2012:

ويکتررور و كررالن ،جروخ ای سرري را بررر اسررا

دو معيررار،

ای سي (یيریواهي ،یودیواهي و اصول ای سري) و كرانون

نرروعي پيونررد و احسررا

همبستگي عميق برا ديگرران اسرت .تعرام ت برين كاركنران،

تحييررل (فررردي ،سررازماني و اجتمرراعي) تعريررف مرريكننررد.

معنوي برين كاركنران در گرروههراي

معيارهاي ای سي در تصرميمگيرري سرازماني بره كرار گرفتره

ارتباطات ذهني ،احسا

مرريشررود .كررانون تحييررل برره كسرراني اشرراره دارد كرره دربررارۀ

كاري است.
 -9همسررويي ارزشهررا (در سررطح سررازماني) :بعررد ديگررر

موضوعات ای سي ميانديشند .سطح فرردي بره داللرتهراي

معنويت در محيط كار ،تجرب يک حس سوي از همسويي برين

ای سي در فرد ،سطح سازماني به گروههرايي در سيسرتمهراي

ارزشهاي فردي كاركنان برا رسرالت مأموريرت و ارزشهراي

اجتماعي و سطح اجتماعي بره داللرت هراي ای سري مراوراي

سازمان استن به اين معنري كره افرراد براور دارنرد مرديران و

سازمان و گروه اشاره دارد .هنگامي كه اين دو سرطح تركيری

كاركنان در سازمان ،ارزشهاي مرتبط و نوعي وجردان كراري

شوند ،نوعي جوخ ای سي بهشکل زير به وجود ميآيرد (

سوي دارند و سازمان به رفاه كاركنان و همبستگي آنران توجره

.)2010: 477

دارد (.)Attafar et al., 2012: 9
جوّ اخالقی
جوخ ،يک متغير سيستمي است كه ميكوشد افرراد ،گرروههرا و
زيرسيستم هاي يک سازمان را به همديگر نزديرکترر كررده و
يکپارچه كند

(2014: 361

 .)Bahar,پيچيردهترشردن روزافرزون

سازمانها و افزايش ميزان كارهاي غيرای سي و غيرسرانوني در
محيط هاي كاري ،توجه مديران و رهبران را به ايجاد و تقويت
جوخ ای سي جيی ميكند (رحيمنيا و نيکخرواه فریرواني.)73 :6933،
جروخ ای سرري عبررارت اسررت از " احسررا

سررازمان" دربررارۀ

محتواي ای سي فعاليتها يا جنبههايي از كار كه با رفتارهراي
ای سي مرتبط ميشود .جوخ ای سي دربارۀ اين احسا

اسرت

كه آيا كاركنان و مديران ،كارهرا را درسرت انجرام مريدهنرد
(2015: 16

 .)Filipova,جروخ ای سرري در يررک سررازمان شررامل
Ethical Climate

1

Duh,
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جدول  -انواع جوّ اخالقی (.)Duh, 2010: 477

اجتماعي
كارايي
مسئوليتپذيري اجتماعي
سوانين و ضوابط حرفهاي

کانون تحلیل
سازماني
سود سازماني
ع س تيمي
سوانين و رويخههاي سازماني

ابعاد جوخ ای سي سازماني كه در ايرن پرژوهش برر آنهرا
تأكيد شده است ،از ديردگاه السري و آلپکران )2009( 6شرامل

معیارهای اخالقی
فردي
نفع شخصي
دوستي
ای سيات فردي

ای سي یود تبعيت كنند و افراد تحت هدايت اصول ای سري
فردي یود سرار دارند (.)Elci & Alpkan, 2009: 299

موارد زير است:
 -مراسبت و توجه :در سازمانهايي كه جوخ ای سي حراكم

یودیواهي
یيریواهي
اصول ای سي

سایش اجتماعی

0

است ،كاركنان به دنبال رشرد و توسرع نيکريهرا و یروبيهرا

ایيراً پژوهشگران سازماني در مطالعات مربروت بره بهرره وري

هستند و دغدغ اصيي كاركنان اين است كه چه چيرزي برراي

منابع انساني به زواياي تاريک زنردگي سرازماني ،يعنري ابعراد

ديگران بهترين است.

منفي تعام ت اجتماعي و جزئيات روابط نزديک ميرانفرردي

 -سوانين و مقررات :اين بعد بيان ميكند كره از كاركنران

پي بردهاند .سايش اجتماعي شامل هم رفتارهاي منفري اسرت

انتظار ميرود فراتر از هر م حظ ديگري ،سروانين و مقرررات

كه در طول زمران از كاركنران صرادر شرده و باعر

تارعيف

را در نظر بگيرند و اينکه آيرا يرک تصرميم ،سروانين را نقر

توانايي هاي شخص مورد سايش مي شود .اين تواناييها ماننرد

ميكند يا یير

برسراري و نگهداري روابط مثبرت ميران فرردي ،موفقيرتهراي

 ضوابط :اين بعرد بيران كننردۀ ايرن موضروع اسرت كرهكاركنان موفق كساني هستند كه ضوابط را رعايت مريكننرد و
افراد كام ً تابع سياست گذاريها و برنامه هاي اب غي هستند و
آنها را رعايت ميكنند.
 ابزاري :در سازمانهايي كه جروخ ای سري در آن حراكماست ،افراد بيشتر به دنبال منافع سرازمان یرود هسرتند و كرار
زماني غيراسرتاندارد محسرو

مريشرود كره برری ف منرافع

سازمان باشد.
 كارايي :ايرن بعرد بيرانكننردۀ ايرن موضروع اسرت كرهكارآمدترين روش ،همرواره راه درسرت و صرحيح اسرت و از
همه انتظار مي رود فراتر از هر موضوعي به دنبال انجام كارشان
بهصورت كارآمد باشند.
مستقل :در سازمان هايي كه جوخ ای سي حاكم اسرت ،هرر
فردي یودش تصميم ميگيرد كه چره چيرزي درسرت و چره
چيزي غيط است .از افراد انتظار ميرود از باورهاي شخصي و
Elci & Alpkan

1

شغيي ،اعتبار و محبوبيت در سازمان است

(یائف الهي و عيي پور

درويشي.)36 :6977 ،

سايش اجتماعي سازماني كه يکي از نتايج منفري زنردگي
اجتماعي و ناشي از ارتباطات اجتماعي سازماني اسرت كره برا
ايجاد تحييل رفتگي و بيگانگي سازماني در كاركنان ،هزينههاي
سنگيني برراي سرازمانهرا و جامعره دارد (

Hershcovis, 2011:

 .)501سايش اجتماعي در سازمان عبارت اسرت از احساسرات
و هيجان هاي منفي مانند یشم و بيع سگي نسبت به يک فرد
یاص ،ارزشيابي منفي از نگرشها ،فعاليرتهرا و تر شهراي
شررخص مزبررور و سرراير رفتارهرراي عمرردي و ارادي ،ماننررد
یودداري از ارائ اط عات مهم شغيي و سازماني به فرد كه از
سوي سرپرست ،همکاران و يرا سراير افرراد انجرام مريشرود،
بهگونهاي كه توانمنديهاي فررد را برراي رسريدن بره اهرداف
مختل ميكند (.)Edvard & Lee, 2014: 56
كاركنان در سازمان ممکن است با همکاران و سرپرسرت
Social Undermining

2

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)61شماره دوم ،تابستان 6936

00

یود دچار سايش اجتماعي شروند .در سرطح همکراران ،ايرن

آگاهانه آسيی ميزند ،پشت سر فرد بدگويي ميكنرد ،جيروي

رفتارها معموالً شرامل مروارد زيرر مريشرود :بره فررد تروهين

ديگران بهطور آشکار به فرد توهين مريكنرد ،تر ش مريكنرد

ميكنند ،در مورد فرد شايعه پراكني ميكنند ،پشت سر فرد بره

بررهگونررهاي رفتررار كنررد كرره فرررد احسررا

برريكفررايتي كنررد،

بدي صحبت ميكنند ،در مورد كرار اط عرات گمرراهكننرده و

موفقيت هاي فرد را كرماهميرت و بريارزش نشران مريدهرد،

غيط ميدهند ،بهگونره اي برا فررد بریرورد مريكننرد كره وي

اط عات الزم در مورد كارها را به فرد نميدهد ،در مورد فرد

بيكفايتي كند ،ايدههراي فررد را كرماهميرت و سراده

برروز احساسرات منفري در فررد

احسا

شايعهپراكني ميكنرد ،باعر

كند كه انجام كاري و يا ارائ ايدۀ فررد

لوحانه نشان ميدهنرد ،انتقراداتي را مطررح كننرد كره سرازنده

ميشود و اگر احسا

نيست ،زماني كه ديگران در مورد فرد بدگويي ميكننرد ،برراي

موجرری تحسررين وي از سرروي مررديران عررالي و همچنررين

حمايت از فرد ت شي نميكنند ،همرواره فررد را رسيری یرود

متزلزلشدن جايگاهش ميشود ،ت ش ميكند مانع رسيدن فرد

ميدانند و براي رسيدن به پست باالتر با وي رسابت ميكنند و

به اهدافش شود (.)Hershcovis, 2011: 503

ت ش ميكنند با رفتارهاي سياسي ،سرعت كار فرد را كراهش

دوردن و همکاران ( )2007معتقد است سايش اجتمراعي

دهنررد و مررانع رسرريدن فرررد برره اهرردافش شرروند .در سررطح

در بين كاركنان با همکاران و سرپرستان در سه سطح مسرتقيم،

سرپرست ،رفتارهاي سرايش شرامل رفتارهرايي ازجميره ايرن

ك مي و فيزيکي ممکن است رت دهرد (

موارد است :سرپرسرت ،فررد را در زمران بازیواسرت كراري

 .)344انواع سرايش و مصرداقهراي آن در جردول  0برهطرور

تحقير ميكند ،به ت ش هاي فررد برراي رسريدن بره اهردافش

ی صه نشان داده شده است.

Durden et al., 2007:

جدول  -2سطوح سایش اجتماعی در سازمان
نوع سایش اجتماعی
با سرپرست

با همکار

سطح سایش
مستقيم
ك مي
فيزيکي
مستقيم
ك مي
فيزيکي

مصداق
دفاعنکردن از فرد در موارد بحراني ،تحقير فرد يا ايدههاي وي
بدگويي ،كنايه و زیم زبانزدن
ايجاد مانع در ارتبات با ديگران ،جيوگيري از رسيدن به اهداف بهطور آگاهانه.
بدنامكردن فرد با شايعهپراكني و بدگويي ،ندادن اط عات بهصورت عمدي
بدگويي ،اههار نظر غيط
ترور شخصيت ،ضربهزدن بهصورت عمدي

عوامل بروز سايش در سرطح سرازمان ،نبرود احسرا

معنویت در محیط کار و سایش اجتماعی
مفهوم معنويت در كرار و سرازمان برهعنروان احسرا

كراري

پيونرد

درونرري فرررد بررا همکرراران و سرپرس رت و نداشررتن احسررا

یاص براي انرژيدادن به افراد براي انجام دسيق كارها در نظر

همبستگي بين همکاران و سرپرستان است كه ايرن امرر یرود

گرفته ميشرود .در رويکررد درونگررا بره معنويرت ،معنويرت

ناشي از نبود ارتباطات مؤثر بين آنها است .برين معنويرت در

نوعي آگاهي دروني است كه از درون هر فرد برر مريیيرزد و

سازمان و ارتباطرات مرؤثر برين كاركنران و مرديران ،ارتبراطي

فراتر از ارزشها و باورهاي برنامهريزي شده اسرت .برا اينکره

مستقيم وجود دارد .معنويت باع

بهبود ارتباطرات مريشرود.

تأكيد اين ديدگاه بر درون انسران اسرتن ايرن ديردگاه شرامل

معنويت در كار به توسع احترام بين كاركنران كمرک یواهرد

پيوند دروني فرد با كارش و با ديگران نيز مري شرود.

كرد .وجود احترام بين كاركنان و سرپرستان موجی مريشرود

همبسرتگي و

كه آنها از بدگويي ،شرايعهپراكنري ،تحقيرر يکرديگر و تررور

ارتبات ميان یود و ديگران است (فرهنگي .)663 :6971 ،يکري از

شخصيت ديگران بهعنوان مصاديق سايش اجتماعي یودداري

احسا

همچنين در اين رويکرد معنويت شامل احسا

تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي با نقش ميانجي :جوخ ای سي سازماني (مورد مطالعه :سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان)
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كننرد ( .)Duffy et al., 2006: 107معنويرت در كرار بره توسرع

روزمره در سطح یرودي تعامرل دارنرد .هرر فرردي انگيرزش

اعتماد بين كاركنان و سرپرستان كمک ميكنرد .وجرود اعتمراد

دروني ،تمايل و ع يقي براي مبادرت به انجرام فعاليرتهرايي

در بين كاركنران موجری مريشرود همکراران و سرپرسرتان از

دارد كه معناي بيشتري به زندگي یود و ديگران مري بخشرند.

تحقير يکديگر یودداري كنند و نسبت بره يکرديگر انتقرادات

معنويت در محيط كار ،تجرب يک حس سوي از همسويي برين

سازنده داشته باشند نه مخر  .تحقيركردن ديگران و انتقادات

ارزشهاي فردي كاركنان برا رسرالت مأموريرت و ارزشهراي

غيرسازنده از موارد ايجادكنندۀ سايش اجتماعي اسرت كره برا

سازمان استن يعني افرراد براور دارنرد مرديران و كاركنران در

.)Taylor,

سازمان ،ارزشهاي مرتبط و نوعي وجدان كاري سوي دارند و

معنويت ،رهنمروني درونري بره سروي هردفهراي انسراني و

سازمان نسبت به رفاه كاركنان و همبسرتگي آنران توجره دارد.

یداپسررندانه اسررت ،آدمرري را از اسررارت یررودنگري نجررات

رفتارهاي ای سي در يک سازمان بهعنوان مسألهاي مهم برراي

ميدهد و از يرک عنصرر یرودنگر و احيانراً سرتمگر ،انسراني

مديريت مطرح است و مديريت بايد نقشي اساسي در باالبردن

فرانگر ،عدالتیواه و حقطيی مريسرازد و از نظرر انتخرا

رفتارهاي ای سي داشته باشد .امروزه ،سرازمانهرا بره مسرائل

وسييه هرگز به انسان اجازه نمي دهد حقي را ضايع كنرد و آن

ای سرري توجرره مرريكننررد و درصررد آن هسررتند كرره سررطح

را ناچيز بشرمارد .وجرود ايرن نروع ديردگاه در برين كاركنران

استانداردهاي ای سي را افزايش دهند .جوخ ای سي درون يرک

موجی ميشود همکاران و سرپرستان از ضربه زدن عمدي بره

سازمان ،رفتارهاي ای سي كاركنان را در محيط كار بهصرورتي

يکديگر ،ت ش براي جيوگيري از رسيدن به اهرداف ديگرران

معنادار تحت تأثير سررار مريدهرد ( .)Edwina, 2010: 114جروخ

به طور آگاهانه و ايجاد مانع در ارتبرات برا ديگرران یرودداري

ای سي مناسی از نظر صاحبنظران دربرگيرندۀ موارد متعرددي

كننرد ( .)Attafar et al., 2012: 47يکري از ابعراد معنويرت كرار،

استن اما از صداست و اعتماد بهعنوان دو عنصر مهرم در جروخ

همبستگي در ميان هم كاركنان و بخشهاي سرازمان

ای سي سازمان مي توان نام برد .وجود معنويت در محيط كار،

توسع اعتماد ميتوان آنهرا را كراهش داد

احسا

است كه موجی ميشرود احسرا

(2014: 7

نروعي پيونرد و احسرا

صرداست و اعتمراد را برين تمررام مجموعر سرازمان گسررترش

همبستگي عميق با ديگرران بره وجرود آيرد و تعرام ت برين

مي دهد .معنويرت موجری ايجراد حرس تعيرق بره ديگرران و

كاركنرران و ارتباطررات ذهنرري افررزايش يابررد .در ايررن شرررايط،

یودكاميابي و برروز احسرا

تکامرل فررد در محريط كرار و

مررواردي ازسبيررل تحقيررر يکررديگر ،كنايررهزدن برره همکرراران و

زندگي مي شود كه اين امر به افزايش فاائل ای ق در سرطح

زيردستان ،ندادن اط عات به همکاران ،شايعهپراكنري ،رسابرت

سازمان منجر ميشود .رفتار غيرای سي در سازمانها نيز به يک

(اميرري،

مسأل مهرم برراي همر اعاراي جامعره تبرديل شرده اسرت.

ايررن مطالرری ،فرضرري اول پررژوهش

فعاليتها و رفتار ای سي در سازمانهرا نگرانري مهمري برراي

بدين صورت طراحي ميشود كه معنويرت در محريط كرار برر

فعراالن و پژوهشرگران اسرت .افرراد دربرارۀ رفترار نامناسری

سايش اجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان ترأثير

سازمانها و مديران دربارۀ فعاليتهاي ای سي كارمندان نگران

دارد.

هستند (شاكرينيرا .)03 :6933 ،برهگفتر جروز ( )2010بره نظرر

بر سر پست و مقام و توهين به يکديگر كاهش مييابد
 .)33 :6930بررر اسررا

معنویت و جوّ اخالقی سازمانی
معنويت يک حس عميق معنا و مقصود در كار است .معنويت
در محيط كار مشخص ميكنرد كره چگونره كاركنران در كرار

ميرسد دریواست معنويت به يک ع سره در زنردگي تبرديل
شرده اسرت و ريشرهاي مسرتقيم در ایر ق دارد .معنويرت،
زيربنايي براي ارزشها و هنجارها ای سي در سرازمان فرراهم
ميكند .صاحبنظران بيان كردهاند كه افرراد معنروي در سرازمان،
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ارزشهاي ای سي را بيشتر رعايت مريكننرد و در پري ايجراد

اصفهان تأثير دارد.

منافع بيشتر براي سرازمان هسرتند ()Jose, 2010: 446ن بنرابراين
فرضي دوم پرژوهش بردينصرورت طراحري شرده اسرت كره

نقش میانجی جوّ اخالقی در تأثیر معنویت در محیط کار بر

معنويت در محيط كار برر جروخ ای سري سرازماني در سرازمان

سایش اجتماعی

تأمين اجتماعي شهراصفهان تأثير دارد.

بروز رفتارهاي منفي در سرطوح مختيرف سرازمان همرواره از
دغدغههاي مديران بوده است .در بيشتر سازمانهرا ،یشرونت،

جوّ اخالقی و سایش اجتماعی

سيدري ،تجاوز ،ترور شخصيت ،تعرارض و سرايش اجتمراعي

جوخ ای سي در سازمان ها منبع اط عاتي مهمي برراي كاركنران

هميشرره وجررود داشررته اسررت

یواهد بود كه در نظر ميگيرد چه اعمالي در يک زمين كاري،

بررسي جوز ( )2010مشخص شد يکي از عيل اصريي وجرود

"درست" يرا ای سري هسرتند .جروخ ای سري كره افرراد ادراک

رفتارهاي یشونتآميز در سازمان ،نبود معنويت است (

(et al., 2006: 102

 .)Duffyدر
Jose,

كردهاند ،به تعيين مسائل مربوت به ای سيرات و تعيرين مر ک

44

براي فهم و ارزيابي و رفرع كرردن آن مسرائل ای سري كمرک

از نبود جوخ ای سي مناسی در برين سرطوح مختيرف سرازمان

ميكند .اغيی جوخ كاري ای سري مترداول در يرک سرازمان را

به عنوان يکي از داليل وجود رفتارهاي یشونت آميرز و منفري

تحييل انتخا هاي ای سي افراد آن تعيين مي كند .جوخ ای سي

در سازمان نام ميبرد

 .)Deconinck,صاحبنظران به

يکي از عوامل شکل دهندۀ نگرشهاي كاركنران اسرت .وجرود

سايش اجتماعي نيز به عنوان يرک رفترار غيرر ای سري توجره

جوخ ای سري مناسری در سرازمان موجری مريشرود فرهنر
سازماني از رفتارهاي منفي و یشونت آميز پاک شود

 .)2010:همچنين ديکونيک ( )2013در پژوهشهاي یرود

(2013: 530

كرده اند .وجود معنويت در محيط كار باع

(احمردي

مخر

ميشود رفتارهاي

به حداسل ممکن برسد .مرديران مري تواننرد برا ايجراد

و پنراهي .)91 :6977 ،اگر شرايط سازمان بهسرمت ای سريشردن

جوخي دوستانه و مبتني بر همکاري برهجراي رسابرت مخرر ،

پيش رود ،رفتارهاي انحرافي ،تعرارض ،سيردري و احساسرات

باع

همبسرتگي و

منفي در بين كاركنان جايي ندارد .يکي از نکات مهم در ايجاد

وفرراق كاركنرران را افررزايش دهنررد .تبيررين واضررح رسررالت و

جوخ ای سي در محيط كار ،پايبندي مديران ارشد سرازمان بره

چشم انداز سازمان براي كاركنران ،نظرسرنجي از آنران دربرارۀ

اصول ای سي است .براي جيروگيري از سرايش اجتمراعي در

ارزشهاي سازمان و ت ش براي توجه بره سر مت روحيره و

نروع دوسرتي ،محبرت،

شرايط زندگي آنها نيز به پذيرش بيشتر اهداف و ارزشهراي

Craig,

سررازماني از سرروي كاركنرران و درنتيجرره ايجرراد ج روخ ای سرري

 .)2009:يکي از موضوعات اساسي زمينهساز برروز سرايش

مي تواند منجر شرودن بنرابراين مرديران هرم بايرد بره نيازهراي

اجتماعي ،وجود تعارض در برين همکراران و مرديران اسرت.

معنوي افراد توجه داشته باشند و هم بايد براي ايجاد يک جروخ

در

سازماني پويرا و انگيزاننرده تر ش كننرد .برا چنرين اسرداماتي

جيرروگيري از بررروز سررايش

ميتوان اميدوار بود كه كاركنان ضمن رضايت شرغيي براال ،از

اجتماعي در سالی رفتارهاي آگاهانه و عمدي براي جيروگيري

انجام دادن وهيفه در سازمان لذت ببرند و رفتارهاي شهروندي

 .)Taylor,برر

ازجميه

بين افرراد و مرديران ،تررويج فرهنر

همکاري و همدلي ،مهرباني و مردارا ضرروري اسرت (
16

وجود جوخ ای سي سازماني با جيوگيري از تعارض مخر
سررطوح مختيررف سررازمان باعر

از رسيدن افراد بره هدفشران مريشرود
اسا

(2014: 9

اين ،فرضي سوم پژوهش بدين صورت اسرت كره جروخ

ای سي بر سايش اجتماعي در سازمان ترأمين اجتمراعي شرهر

كاهش استر

كاركنان شروند و احسرا

سازماني بيشتري انجام مي دهند و از رفتارهاي مخر
سيدري و سايش اجتماعي یودداري كنند (

Hershcovis, 2011:

)507ن بنابراين فرضي چهارم پژوهش بدينصرورت اسرت كره

تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي با نقش ميانجي :جوخ ای سي سازماني (مورد مطالعه :سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان)

معنويت در محيط كار با جوخ ای سي برر سرايش اجتمراعي در

پژوهش ،مدل مفهومي پژوهش كه بر اسرا

سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان تأثير دارد.

شکل گرفتهاند ،بهشکل زير است:

بررر اسررا

01

آن فرضريههراي

مطالرری بيررانشررده در بخررش مفرراهيم نظررري

H3
H2

H1

H4

شکل  -مدل مفهومی پژوهش

 :H1معنويررت در محرريط كررار بررر سررايش اجتمرراعي در
سازمان تأمين اجتماعي اصفهان تأثير دارد.
 :H2معنويت در محيط كار بر جروخ ای سري سرازماني در
سازمان تأمين اجتماعي اصفهان تأثير دارد.
 :H3جوخ ای سي سازماني بر سايش اجتماعي در سرازمان
تأمين اجتماعي اصفهان تأثير دارد.

مهر  39انجام شده است .جامع آمراري ايرن پرژوهش شرامل
 013نفر از كاركنان سازمان تأمين اجتماعي شهر اصرفهان برود
كه با تعيين حجم نمون آماري برهروش تصرادفي سراده و برر
اسا

جدول مورگان 613 ،نفر تعيين شرد .برراي جمرعآوري

اط عات از سه پرسشنام اسرتاندارد معنويرت در محريط كرار
ميييمن و همکارانش ( )2003با  69پرسش ،سرايش اجتمراعي

 :H4معنويت در محيط كار با متغير ميانجي جروخ ای سري

دافرري و همکرراران ( )2002بررا  63پرسررش و پرسشررنام ج روخ

سازماني بر سايشاجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي اصفهان

ای سيسازمان ويکتور و كولن ( )1993با  67پرسش اسرتفاده

تأثير دارد.

شد .تمام پرسشها بر اسا

طيف پنجگزينهاي ليکرت (یييي

كم ،كم ،تاحدودي ،زياد و یييي زياد) ارزشگذاري شده انرد.
روششناسی پژوهش

براي تعيين روايي پرسشنامه از روش روايي صوري و روايري

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،كاربردي و ازلحراظ اسرتراتژي

سازه به كمک روش معرادالت سرایتاري اسرتفاده شرد .برراي

گردآوري اط عات ،كمخي -توصيفي است كه هدف آن بررسي

تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونبات استفاده شد كه

تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي با نقرش متغيرر

آلفاي محاسبهشده براي پرسشنام معنويت دركار 33 ،درصرد،

ميانجي جوخ ای سي سازمان است كه در بازۀ زمراني مررداد ترا

بررراي پرسشررنام ج روخ ای سرري سررازمان 77 ،درصررد و بررراي
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پرسشررنام سررايش اجتمرراعي 36 ،درصررد برررآورد شررد كرره

آلفاي كرونبات متغيرهاي پژوهش در جدول  9نشان داده شده

نشاندهندۀ مناسیبودن پايايي پرسشرنامههرا اسرت .ضررايی

است.

جدول  -3نتایج تحلیل روایی و پایایی مؤلفههای پژوهش
مؤلفهها

متغیرهای پژوهش

ضریب پایایی

تعداد پرسشها

آلفای کرونباخ
معنويت در محيط كار

جوخ ای سي سازمان

سايش اجتماعي

معناداربودن كار
احسا همبستگي
همسويي با ارزشهاي سازمان
مراسبت و توجه
سوانين و مقررات
ضوابط
ابزار
كارايي
مستقل
سايش با سرپرست
سايش با همکار

3/33
3/73
3/77
3/11
3/19
3/16
3/11
3/11
3/11
3/33
3/30

3
1
3
9
9
9
9
9
9
1
1

تجزيه و تحييل دادهها با روشهراي آمراري ازجميره ضرريی

یافتههای پژوهش

همبسررتگي پيرسررون و معررادالت سررایتاري بررا اسررتفاده از

ويژگيهاي جمعيت شنایتي نمون آماري در جردول  3نشران

نرمافزارهاي SPSS21و  AMOS21انجام شده است.

داده شده است.

جدول  -4مشخصات جمعیتشناختی نمونۀ آماری پژوهش
جنسیت
تحصي ت
سن
سابق كار

بر اسا

زن ()33%
ديپيم ()% 63/6
زير 93سال ()% 60/7
كمتر از  1سال ()% 66/3

كارداني ()% 3/1
93-33سال ()% 63
 1-63سال ()% 03 /1

مرد ()22%
كارشناسي ()% 16/1
 36-13سال ()% 31/6
 66-61سال ()% 91/1

كارشناسي ارشد ()% 03/9
باالتر از  16سال ()% 03/6
باالتر از  66سال ()% 09/3

جدول  9 ،3درصد از پاسخ دهنردگان ،زن و 60

است .در برين متغيرهراي پرژوهش ،معنويرت در محريط كرار،

درصد از آن ها مرد بودهاند .از نظر تحصي ت 16/1 ،درصد از

بيشترين مقدار ميانگين ( )9/630و سايش اجتمراعي ،كمتررين

نمونه مدرک كارشناسري 3/1 ،درصرد كرارداني 63/6 ،درصرد

مقدار ميانگين ( )0/913است .نتايج تحييل همبستگي پيرسون

ديپيم و  03/9درصد از آن ها مدرک كارشناسي ارشد داشرتند.

با توجه به جدول  1نشان داد بين معنويرت در محريط كرار و

از نظر سني ،بيشترين گروه سني مربوت به گروه سرني13-36

جوخ ای سي سازمان برا ضرريی ( )./103رابطر مسرتقيم ،برين

سال با درصد فراواني  31/6درصد از كل نمونره برود .از نظرر

معنويت در محيط كار و سايش اجتماعي با ضريی ()-3/363

سابق كار ،بيشرتر افرراد نمونره سرابق برين 61-66برا درصرد

و بين سايش اجتماعي و جوخ ای سي سازمان ( )-3/960رابط

فراواني  91/1داشتند.
مقررادير ميررانگين ،انحررراف معيررار و ضررريی همبسررتگي
پيرسون بين متغيرهاي پژوهش در جردول  1نشران داده شرده

معکو

وجود دارد.

01

تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي با نقش ميانجي :جوخ ای سي سازماني (مورد مطالعه :سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان)

جدول  -5ضرایب همبستگی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیر های پژوهش

معنویت در محیط کار

جواخالقی سازمان

معنويت در محيط كار

6

جوای سي سازمان

**3/103

6

سايش اجتماعي

*

-3/960

-3/363

سایش اجتماعی

6

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری

9/630

3/176

3 /336

9/331

3/169

3/336

0/913

3 /336

./761

** در سطح  ./36معنادار است

اسا

بررا اسررتفاده از روش تحييررل عرراميي مرتب ر اول ،سابييررت

پرسش هاي پرسشنامه نشان ميدهد .گفتني است مقدار

اندازه گيرري متغيرهراي پرژوهش برا پرسرش هراي پرسشرنامه

بارهاي عاميي بايد بزرگ تر از  3/1باشد .در جدول  6م حظه

سنجيده شد .جدول  6نتايج حاصل از تحييل عراميي تأييردي

ميشود مقدار بارهاي عراميي دو پرسرش  q12و q25كمترر از

مرتب اول با نرم افزار  AMOSرا در مورد متغيرهراي معنويرت

 3/1است كه به همين دليل ،اين دو پرسش در تحييلها حذف

در محيط كار ،جوخ ای سي سازمان و سرايش اجتمراعي را برر

شدهاند.

جدول  -2مقدار بار عاملی ( )FLمتغیرهای پژوهش
متغیر
معنادار بودن كار

همسرررويي برررا ارزشهررراي
سازمان

پرسشها

ضریب استاندارد

q1
q2
q3
q4

3/76
3/37
3/13
3/19

q10
q11
q12
q13

3/63
3/79
3/33
3/73
3/69
3/30
3/11
6/93
3/19
-3/37
3/60
3/33
3/63
3/17
3/73
3/36
3/67
3/76
3/13
3/70

سوانين و مقررات

q17
q18
q19

ابزاري

q23
q24
q25

مستقل

q29
q30
q31

سايش با همکار

q33
q35
q37
q39
q41
q43
q45

متغیر
احسا

همبستگي

مراسبت و توجه

پرسشها
q5
q6
q7
q8
q9

q14
q15
q16

ضوابط

q20
q21
q22

كارايي

q26
q27
q28

سايش با سرپرست

q32
q34
q36
q38
q40
q42
q44

ضریب استاندارد
3/61
3/66
3/19
3/17
3/17
3/93
3/77
3/76
3/60
3/ 79
3/10
3/61
3/79
3/10
3/13
3/16
3/36
3/76
3/17
3/71
3/76
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مدل پژوهش بر اسا

معادالت سایتاري در شرکل  0نشران
e8

e9

داده شده است.
e6

e7

0/35

e5

0/85 0/46 0/77

0/89

e4

0/76

e10

-0/35

e11

e1

0/78

0/79

0/84
-0/45

e12

0/93

0/65

e2

0/81
e3

e13

شکل  -2مدلسازی معادالت ساختاری (ضرایب معنیداری و بارگذاریهای عاملی تأییدی)

و مقتصررد اسررتفاده شرردده اسررت .در جرردول  1مهررمترررين

بررراي برررازش مناسرری بررودن مرردل پررژوهش بررر اسررا

شایصهاي برازش مدل ارائه شده است.

معادالت سایتاري از سه دست شایص برازش مطيق ،تطبيقي

جدول  -7شاخصهای برازش مدل کلی پژوهش
نوع شاخص
شایصهاي برازش مطيق
شایص برازش تطبيقي
شایص برازش مقتصد

شاخصها

مبنای تصمیمگیری
------بيشتر از 3/31
≤3/3
≤3/3
بزرگتر از 3/1
بزرگتر از 3/1
≥3/37

مقدار شاخص در الگوی مدّنظر
630/616
3/317
3/36
3/36
3/633
3/636
3/316

CMIN/DF

كمتر از 1

9/367

)(CMIN

Value -P
CFI
TLI
PNFI
PCFI
RMSEA

براي آزمون معنراداري فرضريههرا از دو شرایص جزئري

از اين مقدار ،پارامتر مربوت در الگو ،مهم شمرده نمريشرود و

مقدار بحراني  6CRو  Pاستفاده شرده اسرت .مقردار بحرانري،

همچنين مقادير كوچکتر از  3/31براي مقدار  Pنشراندهنردۀ

مقداري است كه از حاصل تقسيم "تخمين وزن رگرسريوني"

تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده براي وزنهاي رگرسيوني برا

سرطح

مقدار صفر در سطح اطمينان  3/31اسرت .نترايج فرضريههراي

بر "یطاي استاندارد" بره دسرت مريآيرد .برر اسرا

معناداري  ،3/31مقدار بحراني بايد بيشتر از  6/36باشد .كمترر

پژوهش در جدول  7نشان داده شده است.
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جدول  -3نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
مسير

ضريی مسير

CR

P-value

نتيجه

معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي تأثير دارد.

-3/31

-0/36

3/339

تأييد

معنويت در محيط كار بر جو ای سي سازمان تأثير دارد.

3/17

0/33

***

تأييد

جوخ ای سي بر سايش اجتماعي تأثير دارد.

-3/91

-0/06

3/331

تأييد

جوخ ای سي سازمان نقش ميانجي در رابط بين تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي دارد.

-3/01

-1/9

***

تأييد

با توجه به جدول  7ميتوان نتيجهگيري كرد كه با توجره

مدرک ليسانس بيشتر از كارداني است .نتايج آزمون آنوا نشران

به ضرايی مسير و مقردار بحرانري ( )CRفرضريههراي اول ترا

داد تفاوت معناداري ميان متغيرهاي پژوهش با سرابق یردمت

سوم تأييد شد .ترأثير معنويرت در كرار برر سرايش اجتمراعي

و سن پاسخدهندگان وجود ندارد.

( )-3/31و تأثير جروخ ای سري سرازمان برر سرايش اجتمراعي
( )-3/91و معنويت در محيط كار برر جروۀ ای سري سرازمان

نتیجه و پیشنهادها

( )3/17است .اگر متغير ميانجي جوخ ای سي سرازمان در ترأثير

تغييرات بنيادي در حال شرکلگيرري در محريط كرار اسرت و

معنويت در محيط كار بر سرايش اجتمراعي وارد مردل شرود،

گرايش به سمت معنويت يکي از موضوعات اساسري در ايرن

ميزان تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتمراعي برا جروخ

تغييرات یواهد بود .ايجاد معنويت در محيط كار ،ماهيت كرار

ای سي سازمان  -3/01ميشود .از آنجا كه ترأثير معنويرت در

را تغيير ميدهد .افراد در جستجوي معنرا در كارشران هسرتند.

محيط كار بر سايش اجتماعي با جوخ ای سي سازمان برا مقردار

آنها بهدنبال راهي هستند كه زندگي كاري را با زندگي معنوي

ضريی مسير ( )-3/01بيشتر از تأثير معنويرت در محريط كرار

پيونررد بزننررد .بررا بریررورداري از معنويررت ،مررديران یواهنررد

بر سايش اجتماعي به طرور مسرتقيم برا مقردار ضرريی مسرير

توانست نهتنها بهرهوري را در محيط كار يا سازمان یود بهبود

( )-3/31است ،مري تروان نتيجره گرفرت متغيرر جروخ ای سري

بخشند ،بيکه از آن مهمتر به آرامش یاطر و رضايت باطن يرا

سازمان ،نقش ميرانجي در ترأثير معنويرت در محريط كرار برر

يک فااي ای سي مي توانند دست يابند و محيطري را فرراهم

سايش اجتماعي دارد.

آورند تا همکاران و كييخ بخشهراي سرازمان در ايرن فاراي

براي بررسي رابطر برين متغيرهراي جمعيرتشرنایتي و

ای سي ،وهايف یود را بهتر انجرام دهنرد .ايرن پرژوهش برا

متغيرهاي پژوهش (معنويت در محيط كار ،سايش اجتمراعي و

هدف بررسي تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتمراعي

جوخ ای سي) از آزمون  Tمستقل در مورد جنسيت و از آزمرون

با متغير ميانجي جروخ ای سري انجرام شرد .نترايج فرضري اول

آنوا در مورد سابق یدمت ،سرن و تحصري ت اسرتفاده شرد.

پژوهش نشان داد معنويت در محيط كار بر سرايش اجتمراعي

نتايج حاصل از آزمون  Tمستقل ،برين متغيرهراي پرژوهش در

تأثير دارد .اين فرضيه ،تأثير معکو

بين اين دو متغير را نشان

بين زنان و مردان تفاوتي نشران نرداد .در بررسري رابطر برين

دادن يعني هرچه ميزان معنويت در محريط كرار افرزايش يابرد،

تحصي ت و متغيرهاي پژوهش ،نتايج آزمرون آنروا نشران داد

ميزان سايش در سطح سازمان كاهش مييابد .وجود معنويرت

بين تحصي ت و متغير سرايش اجتمراعي ،تفراوت معنراداري

در محيط كار به رشد ذهني ،افزايش حس تعيرق بره ديگرران،

نتايج آزمون توكي مشخص شد ميزان

سرازماني منجرر

وجود دارد كه بر اسا

ايجاد ع سره بره ديگرران و تقويرت فرهنر

سايش اجتماعي در بين دارندگان مدرک فوق ليسرانس بيشرتر

ميشرود .در فرهنر

از ليسانس و همچنين ميزان سايش اجتماعي در بين دارندگان

افزايش رشد ذهني و احسرا

سرازماني حاصرل از معنويرت برهعيرت
تعيرق بره ديگرران ،كاركنران و

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)61شماره دوم ،تابستان 6936
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سرپرستان به يکديگر احترام ميگذارند و ايرنگونره تحقيرر و

گفت وجود معنويت باع

توهين به يکديگر كاهش مييابرد .همچنرين وجرود معنويرت

سازمان به وجود آيد .هرچره معنويرت در كرار افرزايش يابرد،

تعيقي

اصول ای سي در سازمان بيشتر رعايت ميشود و افراد بره آن

كه به ديگرران دارنرد ،از بردگويي و دشرمنيهراي عمردي برا

پايبندي بيشرتري یواهنرد داشرت .وجرود معنويرت موجری

يکديگر كه موجی بروز سايش اجتماعي ميشرود ،یرودداري

گسترش صداست و اعتماد یواهد شد كره دو عنصرر اساسري

سازماني حاصرل از معنويرت موجری مريشرود

ای سي در محيط سازمان هستند .زماني كره صرداست در برين

كاركنان و مرديران بره عقايرد و احساسرات يکرديگر احتررام

كاركنان افزايش يابد ،رابط آنها مبتني بر اعتماد یواهد بود و

بگذارند و از پيشرفت و رشد همکاران یود یوشحال شروند

در چنين فاايي ميتوان انتظار داشت كه فاائل ای سي رشد

با يکديگر یودداري كنند .هدف غايي

كنند و جوخ ای سي مناسبي در سازمان حاكم شود .نترايج ايرن

از معنويت ،نزديکي به یداوند و رسيدن به كمال است .هرگاه

فرضيه با پژوهشهاي ادوينا ( )2010و جوز ( )2010مطابقرت

ميتواند موجی شود كاركنان و مديران بهدليل احسا

كنند .فرهن

و از رسابت هاي مخر

ميشود فاراي ای سري در سرطح

هدف از معنويت ،نزديکي به یداوند باشد ،افراد بهدنبال رابط

دارد .بر اسا

غيرانساني با ديگران نيستند و از رفتارهاي غيرمتعرارف ماننرد

اجتماعي شهر اصفهان پيشنهاد ميشود:

سايش با ديگران یودداري مي كنندن زيررا ايرن رفتارهرا مرانع

نتايج اين فرضيه ،موارد زير بره مرديران ترأمين

 -تدوين منشور ای سي سازمان بر اسا

مباني معنويرت

رسيدن و نزديکي بره یداونرد اسرت .نترايج ايرن فرضريه برا

در محيط كار

پژوهش هاي دافي و همکاران ( ،)2006تييور ( )2014و عطافر

 -التررزام عميرري مررديران سررازمان برره منشررور ای سرري بررراي

و همکرراران ( )2013همخررواني دارد .بررر اسررا

نتررايج ايررن

فرضيه ،به مديران سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان ،موارد
زير پيشنهاد ميشود:

نهادينهكردن آن در كل سازمان
 مشاركتدادن كاركنان در تدوين منشور ای سري بررايپايبندي آنها به اصول ای سي

 كمک به كاركنان براي برهوجرودآوردن و تقويرت يرکحس عميق معنا و مقصود در كار

 ايجاد ساز و كارهاي تشرويقي و تنبيهري برراي اجررايمنشور ای سي سازمان

 ايجرراد روابررط صررميمانه در محرريط كررار بررا آمرروزشارتباطات انساني به كاركنان

 بررازنگري در سرروانين و مقررررات كرره الزم اسررت برراارزشهاي معنوي مرتبط شوند.

 -بریورد ساطعانه با رفتارهاي توهينآميز بره ديگرران (از

نتايج فرضي سوم پژوهش نشان داد جوخ ای سي سازماني

سبيل تمسخر و استهزاي كارمند از سوي رئريس و بررعکس و

بر سايش اجتماعي تأثير دارد .نتايج اين فرضيه نشران داد جروخ

 )...براي جيوگيري از ايجاد سايش

ای سي سازماني بهصرورت غيرمسرتقيم برر سرايش اجتمراعي

 -ت ش براي كاهش تعارضها و رسابتهاي غيراصرولي

تأثير دارد .اين موضوع نشان ميدهد هرچه ميزان پايبندي بره

در كار براي افراد با توسل به اعتقادات مذهبي براي جيوگيري

اصول ای سي در سازمان بيشتر باشد ،سرايش اجتمراعي برين

از ايجاد سايش

كاركنان كاهش مييابد .جوخ ای سي در سازمان بهدنبال كراهش

 برنامه ريزي براي تقويت روحي نوع دوستي در كاركنانبراي جيوگيري از ايجاد سايش

رفتارهاي غيرای سي در سازمان است .يکري از ايرن رفتارهرا،
سايش اجتماعي است .وجود جوخ ای سي در سرازمان موجری

نتايج فرضي دوم پژوهش نشران داد معنويرت در محريط

رشد و بالندگي كاركنان یواهد شرد .زمراني كره كاركنران بره

اين ،ميتروان

بالندگي برسند ،رفتارهاي غيرای سي ازجميه تخريی ديگران،

كار بر جوخ ای سي سازماني تأثير دارد .بر اسا
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انتقادات غيرسازنده ،بدگويي پشت سر همکاران و بريادبري و

كاركنان در هر جايي كه فعاليت ميكنند ،در جستجوي كراري

اهانت كه زمينهساز سايش بين كاركنان است ،كراهش یواهرد

بامعنا ،اميدبخش بوده و یواستار متعادل كردن زندگي هسرتند.

يافت .رشد و بالندگي انسان موجی كاهش توهين به يکديگر،

سازمانها با كاركنان رشديافته و بالندهاي روبرهرو هسرتند كره

كاهش تعارضهاي غيركراركردي ،تخريرینکرردن ديگرران و

بهدنبال كاري بامعنا ،هدفمند و پرورش محريطهراي كراري برا

كاهش انتقادات غيرسرازنده كره زمينرهسراز سرايش اجتمراعي

چنين ويژگي هايي هستند .درواسع معنويت در كار برا افرزايش

است ،یواهد شد .نتايج اين فرضيه با پژوهشهاي احمردي و

صداست ،اعتماد و تعهد در كار همراه است ،وجود اين عوامرل

نتايج

به ايجاد جروخ ای سري در سرازمان منجرر مريشرود و روابرط

اين فرضيه به مديران تأمين اجتماعي شهر اصفهان ،موارد زيرر

كاركنان بر اسا

صداست و اعتماد شکل ميگيرد كره در ايرن

توصيه ميشود:

نوع روابط ،رفتارهاي سايشي جايي ندارد .نتايج اين فرضيه برا

پناهي ( )6977و كرين

( )2009مطابقت دارد .بر اسا

 ت ش براي فرهن سازي اصول ای سي در سازمان بررازنگري در اصررول ای سرري سررازمان بررا توجرره بررهارزشهاي كاركنان و سازمان

پژوهش هاي دافي و همکراران ( )2006و ديكونيرک ()2013
همخواني دارد .بر اسا

به مديران تأمين اجتماعي شهر اصفهان ارائه ميشود:

 تشکيل كميت ای سي سازمان -رسيدگي سرريع بره تخيفرات ای سري كاركنران برراي

 گسترش شعائر معنروي اسر مي در سرطح سرازمان ازسبيل نماز و مراسم مذهبي

جيوگيري از رفتارهاي سايشي
نتايج فرضي چهارم پرژوهش نشران داد جروخ ای سري در

 برگزاري دورههاي ارتباطات بين فرردي برراي آشرناييكاركنان با رفتارهاي ای سي و ارتباطات مناسی انساني

تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي نقرش ميرانجي
را ايفا ميكند .نتايج اين فرضريه نشران مريدهرد برراي اينکره

 درنظرگرفتن برنامههايي براي گسترش جوخ ای سري دربرنامههاي بيندمدت سازمان

معنويت ،تأثير بيشتري بر سايش اجتماعي داشته باشد ،بايد در
جوخ ای سي سازمان نهادينه شود .هرچه معنويت در محيط كار

 تعيين مصاديق كيي و جزيي غيرای سي كه بره سرايشمنجر ميشوند و مکتو كردن آنها در سازمان

افزايش يابد ،ميزان التزام افراد با اصول ای سي افزايش مييابد
و اين گونه رفتارهاي غيرای سي ازجميه سرايش اجتمراعي در

 تدوين چشم انرداز ای سري سرازمان در رونرد توسرعسازمان

سطح سازمان كاهش مييابد .معنويت در محريط كرار موجری
نهادينهشدن ای ق در كل سازمان مري شرود .زمراني كره كرار

 پررن كردن معنويت در برنامهريرزي سرازمان در همرسطوح براي گسترش آن در بين هم سطوح و كاركنان

براي كاركنان معنا داشته باشد و آنها در محيط كار بره دنبرال
دستيابي به هدفي واال باشند ،رفتارهاي سايشي مانند حسرادت

نتايج اين فرضريه ،پيشرنهادهاي زيرر

 -برگزاري دوره هاي ای سي در سازمان بر اسا

مبراني

ديني

و تن نظري ،نفرت و كينهتوزي كاهش یواهد يافت .از آنجرا

درپايان در مقايس اين پژوهش با پژوهشهاي ديگرر در

كه ريش بسياري از رفتارهاي غيرای سري ،نبرود معنويرت در

زمين سايش اجتماعي ميتوان گفرت در پرژوهشهراي سبيري،

افراد است ،وجود معنويرت موجری كراهش برروز رفتارهراي

سايش اجتماعي بيشتر يک متغير مستقل بروده و رابطر آن برا

غيرای سي یواهدشد و جروخ ای سري سرالمترري در سرازمان

متغيرهاي رفتار سازماني بيشتر سنجيده شده استن اما در ايرن

حاكم ميشود كه با اين جوخ ای سي ،ريشههراي برروز سرايش

پژوهش سايش ،يک متغير وابسته در نظر گرفته شرده و ترأثير

اجتماعي را مي توان از برين بررد .امرروزه بره نظرر مريرسرد،

متغيرهاي سازماني يعني معنويت در محيط كار و جوۀ ای سي
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بر آن بررسي شده است .در جدول  3بریي از پرژوهشهراي

گذشته و تفاوت آنها با پژوهش حاضر بيان شده است.

جدول  -9تفاوت بین برخی از پژوهشهای پیشین با پژوهش حاضر
عنوان پژوهش

تفاوت با این پژوهش

پژوهشگر

تأثير سايش اجتماعي بر عدالت سازماني

ادوارد و لي ()2014

درنظرگرفتن سايش بره عنروان متغيرر مسرتقل و

بررسي رابط سايش اجتماعي با تعارض بين فردي

اريک ()2012

همچنين تأثير آن بر يک متغير رفتارسازماني .در

سنجش ميزان سايش اجتماعي و تأثير آن بر عميکرد كاركنان

سانچز ()2011

اين پژوهش بر متغيرهاي سازماني تأكيد شرده و

الگوي سايش اجتماعي در سطح همکاران و سرپرسرتان و ترأثير آن

ورسو و همکاران ()2009

سايش اجتماعي ،متغير وابسته اسرت .همچنرين
در ايررن پررژوهش از يررک متغيررر ميررانجي (ج روخ

بر ارتباطات فردي

ای سي) استفاده شده است.

سايش اجتماعي و تإثير آن بر رفتارشهروندي سازماني

انسل و همکاران ()2007

طراحي مدل سايش اجتماعي نيروي انساني و پيامردهاي ارتباطرات

یررائف الهرري و عيرريپررور

ميان فردي

درويشي()6977

ترک یدمت» ،نشرري عيمري پژوهشري مرديريت

منابع
احمدي ،ع ا .و پناهي،

« .)6977( .بررسي تأثير جوخ ای سي

بر نگرش ها و رفتارهاي شرغيي كاركنران دانشرگاه
پيام نور آذربايجان شرسي» ،پژوهشهاي مرديريت،
 ،0ش  ،1ص.99-11

اميررري ،ز .)6930( .تررأثير رهبررري معنرروي اسر مي از طريررق

فردا،

 ،60ش  ،91ص .1-00

شرريخينررژاد ،ف .و احمرردي ،گ .)6971( .مررديريت درپرتررو
معنويت ،مجي تدبير ،ش  ،030ص .33-19
شاكرينيا ،ا« .)6936( .رابط جوخ ای سي و حمايرت سرازماني
بر رفتار مدني سازماني در پرستاران بيمارستانهاي

توانمندسازي كاركنان بر بهبود عميکرد كاركنان در

شهر رشت» ،فصرينام بيمارسرتان،

شركت گاز استان لرسرتان ،پايران نامر كارشناسري

ص.63-07

ارشد ،دانشگاه اصفهان.
یائف الهي ،ا ع .و عيريپرور درويشري ،ز« .)6977( .طراحري
مدل سايش اجتماعي نيروي انسراني و پيامردهاي

ارتباطات ميان فردي» ،پرژوهشهراي مرديريت در
ايررران (مرردر

عيرروم انسرراني) ،دوره  ،63ش 66

( ،)0ص .31-61
رحرريمنيررا ،ف .و نيکخررواه فریرراني ،ز« .)6933( .تررأثير ج روخ
ای سي سازمان بر هويرت سرازماني و تمايرل بره

ترک یدمت فروشندگان» ،ای ق در عيوم رفتاري
و فناوري،

 ،6ش  ،3ص .73-33

رحيمنيا ،ف .و نيکخواه فریاني ،ز« .)6930( .بررسي تأثير جوخ
ای سي سازمان بر عميکرد سرازماني و تمايرل بره

 ،66ش ،6

فرهنگي ،ع ا« .)6971( .معنويت در محيط كرار و نقرش آن در

بهبود رفتار شهروندي سرازماني» ،نشرري فرهنر
مديريت،

 ،3ش  ،69ص.3-61

)Attafar, A. Farokhi, M. Amiri, Y. and Amiri, Z. (2013
“Studyind the Effects of Islamic Spirituality
on the Organizational Citizenship Behavior
with Regard to the Mediating Role of
Organizational Identity Slamic Azad
University as a Case Study”, International
Journal Science and Technology,3(3):8-20.
Bahar, O. Türker, O. Timo, L. (2014) “Trip-Focused
Organizational Safety Climate: Investigating
the Relationships with Errors, Violations
and Positive Driver Behaviours in
Professional
Driving”,
Transportation
Research Part F: Traffic Psychology and
Behaviour, 26: 361-369.
Craig, D. (2009) “Emotional and Behavioral Reactions
to Social Undermining: A Closer Look at
Perceived
Offender
Motives”,

99

) سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان: جوخ ای سي سازماني (مورد مطالعه:تأثير معنويت در محيط كار بر سايش اجتماعي با نقش ميانجي

Individual Differences, 48(5): 658-663.
Jose, D. (2010) “The Effect of Workplace Spirituality
on Team Effectiveness”, Journal of
Management Development, Available at
www. Emeraldinsight.com ,p 443-452.
Öncer, A.Z. Yıldız, M.L. (2012) “The Impact of
Ethical Climate on Relationship between
Corporate Reputation and Organizational
Identification”, Social and Behavioral
Sciences, 58: 714-723.
Purnamasaria, P. Amaliahb, I. (2015) “Fraud
Prevention: Relevance to Religiosity and
Spirituality in the Workplace”, Social and
Behavioral Sciences, 211: 827 – 835.
Taylor, R.D. (2014) “Kin Social Undermining,
Adjustment and Family Relations Among
Low-Income African American Mothers and
Adolescents: Moderating Effects of Kin
Social Support”, Journal of Child and
Family Studies, 15(5):1-14.
Usman, A. (2010) “Leadership Spirituality in Banking
Professionals
and
Its
Impact
on
Organizational Commitment”, International
Journal of Business and Management, 5(3):
185-193.
Zafar, J. (2010) “Measuring Religiosity and Workplace
Spirituality in Pakistan: a Case Study of
Armed Forces and University Teachers”,
Cross-cultural Communication, 8: 104-111.

Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 108(1): 14-24.
Crossman, J. (2010) “Conceptualising Spiritual
Leadership in Secular Organizational
Contexts
and
Its
Relation
to
Transformational,
Servent
and
Environmental Leadership”, Leadership and
Organization Development Journal, 31(7):
596-608.
Deconinck, J. (2013) “The Influence of Ethical Climate
and Managerial Successi China”, Journal of
Business Ethics, 99:527–534.
Duh, M. Belak, J. Milfelner, B. (2010) “Core Values,
Culture
and
Ethical
Climate
as
Constitutional
Elements
of
Ethical
Behaviour: Exploring Differences Between
Family and Non-Family Enterprises”,
Journal of Business Ethics, 97:473–489.
Dunn, J. Maurice, E. (2014) “Envy and Social
Undermining in Organizations”, Social and
Behavioral Sciences, 106:54-68.
Durden, E. D. Hill, T. D. & Angel, R. J. (2007) “Social
Demands, Social
Supports
and
Psychological Distress among Low Income
Women”, Journal of Social and Personal
Relationships, 24: 343-361.
Duffy, M. Ganster, D. Jason, D. Johnson, J. Pagon, M.
(2006) “The Social Context of Undermining
Behavior
at
Work”,
Organizational
Behavior and Human Decision Processes,
101: 105-126.
Edwina, P. (2010) “Spirituality and Ethnic
Entrepreneurship in Sweden, aut University,
Auck Land, New Zealand, Available online
at www. Emeraldinsight.com, 29(1):114–
116.
Edvard, C. Lee, M. (2014) “The Impact of Social
Undermining on Organizational Justice”,
Employee Responsibilities and Rights
Journal, 34(12):53-70.
Elçi, M. Alpkan, L. (2009) “The Impact of Perceived
Organizational Ethical Climate on Work
Satisfaction”, Journal of Business Ethics,
84:297–311.
Filipova, A. (2015) Perceived organizational support
and ethical work climates as predictors of
turnover intention of licensed nurses in
skilled nursing facilities, United States Michigan, Western Michigan University.
Hershcovis, M. (2011) “Incivility, Social Undermining,
Bullying…oh My!’’: A Call to Reconcile
Constructs within Workplace Aggression
Research”, Journal of Organizational
Behavior, 32(3): 499–519.
Hoa, M.Y. Cheunga, F. Cheung, S.F. (2010) “The Role
of Meaning in Life and Optimism in
Promoting Well-Being”, Personality and

93

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)61شماره دوم ،تابستان 6936

