
 
یاف

در
خ 

اری
ت

 ت
اله

مق
 :

41/
14/

39
   

اله
مق

ش 
یر

پذ
خ 

اری
ت

 :
72/

10/
39

 

 Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه

 Vol. 4, No. 6, Summer 2014 80 -150 صص، 3131 تابستان، 6 شمارة، چهارم سال

 
ارزیابی نقش معنویت در محیط دانشگاه به عنوان عاملی اثربخش 

 عی اعضای هیأت علمیبر ارتقای سرمایۀ اجتما
 

 * دکتر سیروس قنبری
 ** راد رقیه بهشتی

 
 چکیده

بر سرمایۀ اجتماعی در میان  تبیین نقش معنویت در محیط دانشگاه پژوهش حاضر با هدف
با استفاده از روش تحقیق توصیفی از . انجام شده است اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

ای  هطبقگیری  هاز روش نمونگیری  هعلمی با بهرنفر از اعضای هیأت  241، نوع همبستگی
های  برای گردآوری داده. مطالعه انتخاب شدند برایمتناسب با حجم به طور تصادفی 

سرمایۀ و همکاران و  میلیمانمعنویت در محیط کار بر پایه مدل  پژوهش از دو پرسشنامه
ی آور جمعتحقیق پس از  های داده. اجتماعی بر پایه مدل گوشال و نبیت استفاده شده است

پژوهش و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون های  بر اساس فرضیه
بین معنویت در محیط کار با  نتایج به دست آمده گویای آن است که. چندگانه تحلیل شدند

حساس ا، کار با معناهای  مؤلفه. عناصر سرمایۀ اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد
توانند به طور مثبت و معناداری عناصر  می سازمانهای  یکپارچگی و همسویی با ارزش

همچنین نتایج نشان داد که بیشترین تغییرات . ی کنندبین پیشرا ای  هشناختی و رابط، ساختاری
در . باشد می واریانس تبیین شده توسط ابعاد معنویت در محیط کار مربوط به عنصر شناختی

توان بیان کرد که وجود معنویت در محیط کار باعث ارتقای سرمایۀ اجتماعی منابع  می نتیجه
 . شود می انسانی
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 مقدمه
 در تالش ای هبه طور فزایند در شرایط محیطی قرار دارند که بایدها  امروزه سازمان

بخش عظیمی از تالش  تا با تغییرات رخ داده در محیط همراه شوند و در نتیجه باشند
به این ترتیب که . کنندمتمرکز ای  هخود را به کوشش در جهت وجوه متمایز کنند

تواند  می کارکنانکه تغییر در تمرکز به سمت اند  هبه این واقعیت رسیدها  سازمان برخی
شماری از (. 1002، و همکاران 2تیموسی) یب سازمان باشدخوب در ترک راهبردی
جدیدی برای کار در سازمان با  الگویدهد که ضرورت ارائه  می نشانها  پژوهش

عابدی جعفری و ) رویکرد تلفیق زندگی شخصی و زندگی کاری رو به افزایش است
معنا ، رباور به خدا یا نیرویی برت، ورود مفاهیمی همچون اخالق(. 2821، رستگار

، سازمانیهای  و محیطها  پژوهش درصلح و هماهنگی و نوعدوستی ، جویی در کار
جدید  الگوییبه عقیدة بسیاری از محققان . جدید دارند الگوییهمه حکایت از ظهور 

باشد  می نظریۀ آشوب و علوم شناختی، علوم سایبرنتیک، که برگرفته از فیزیک کوانتوم
معنویت در » الگویخشک و مکانیستی مدرن است  لگویاو در واقع عکس العملی به 

، فروتنی، شادکامی، باشد که دربرگیرنده مفاهیمی چون سالمت می «1محیط کار
 .موفقیت و ارضای انجام کار برای کارکنان و سازمان است، رستگاری، صداقت

کنونی در های  نیازهای کارکنان به لحاظ نوع و حجم تغییر یافته است و سازمان
روانی و ، اجتماعی، نیازهای زیستی پاسخگویتوانند موفق باشند که  می ورتیص

این مفهوم برای (. 1002، 4؛ فرای1008، 8کال و شریواتاوف) معنوی کارکنان باشند
از آنها به گیری  همزایایی که سازمان با بهر، سازمان در محل کار مزایای فراوانی دارد

مقیمی و ) پردازد می مالی خودهای  بهبود شاخص افزایش عملکرد و وری و بهبود بهره
ها  تواند برای سازمان می معنویت در محیط کار، از همهتر  مهم(. 2821، همکاران
رضایی منش و ) برای اجتماع فعالیت و برای محیط مسئولیت به ارمغان آورد، انسانیت

جانبه و پایدار  همه ۀدر توسعها  با توجه به اهمیت نقش دانشگاه(. 2821، کرمانشاهی
هم در پیدایش تحوالت و هم در پاسخگویی به ها  باید عنوان کرد که دانشگاه، جوامع

برای تحقق . نیازهای ناشی از تحوالت گوناگون جامعه نقش اساسی بر عهده دارند
باید به عشق رهبران دانشگاهی در تدوین بینش و بصیرت سازمانی ، این رسالت عظیم
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نند و بنیان مشارکت و احساس عضویت و ارتباطات انسانی توجه ک ،نوعدوستی و
مثبت را در بین اعضای هیأت علمی فراهم آورند و به احساسات و عواطف و روح و 

شان در جهت رشد و پرورش  بالقوههای  روان افراد به منظور به کارگیری قابلیت
تی و تحقیقاتی مطالعا ةلذا معنویت محیط کار به عنوان یک حوز. خالقیت توجه کنند

؛ زیرا دارای ارتباط قوی با سعادت و سالمت و داردای  هاهمیت خاص و فوق العاد
 این پرداختن به معنویت در محیط کار بنابر. باشد می سازمان و جامعه، ی انسانور بهره
تواند به مثابه پرتاب نوری در مسائل مدیریتی و روند رهبری در محل کار و  می

اعتقاد دارد که مطالعه معنویت در محل ( 1001) 2ین زمینه هوارددر ا. سازمان باشد
تواند راهگشای ابعاد جدید در مسائل  می آمیز است و پژوهش در زمینه آن کار تحریک

 . مدیریتی باشد
و نیز ای  هجامعه اطالعاتی و شبک، از سوی دیگر با وقوع انقالب فناوری اطالعات

نیز ، الگوی رشد اقتصاد جهانی، میالدی 2110پیشرفت سریع فناوری برتر از دهۀ 
. شود می سرمایه محسوبترین  تغییر اساسی کرده است و امروزه دانش به عنوان مهم

 کنند و می بر اساس دانش زندگی ،ها محصوالت و سازمان، در اقتصاد مبتنی بر دانش
رایی ناملموس به آنهایی هستند که از این داها  سازمانترین  در این میان موفق .میرند می

به عنوان دارایی  1در این زمینه سرمایۀ اجتماعی. استفاده کنندتری  نحو بهتر و سریع
خواهند در  می که دارد ییها نقش انکارناپذیری در موفقیت سازمان نامشهود سازمانی

(. 1022، و همکاران 8ویل) متالطم امروزی به موجودیت خود ادامه بدهندهای  محیط
تواند برای  می مهم سازمانی است کههای  مایۀ اجتماعی یکی از قابلیتبه عالوه سر

زیرا خلق  ،مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، دیگرهای  در مقایسه با سازمانها  سازمان
نیز  آنپیش نیاز  کهدانش سازمانی و یادگیری سازمانی مستلزم تسهیم دانش است 

سرمایۀ (. 2821، فیلد) ای سازمان استسرمایۀ اجتماعی در بین اعضهای  وجود مؤلفه
نتایج مثبتی از جمله سازگاری با محیط را ، به نوبه خود برای افراد و جوامع، اجتماعی

 این مسئله برای کارکنان حائر اهمیت به نظر(. 1001، 4برانی) به همراه داشته است
از این رو  .مدام در تعامل با دیگران هستند، زیرا که در یک شبکۀ ارتباطی، رسد می

مسائل  با توجه به اهمیت. کند می بسیار حیاتی جلوه، سازگاری کارکنان با محیط
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در این پژوهش سعی شده است که به ارزیابی نقش معنویت در دانشگاه  ،مطرح شده
بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه اعضای هیأت علمی به عنوان عاملی اثربخش 

  .پرداخته شود دانشگاه ارومیه
 

 معنویت در محیط دانشگاه
 2مارکوز) بی قراری و عدم امنیت دارند، امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی

اعتماد و اخالق کاری ، عقیده دارد رضایت شغلی( 1001) 1موریس(. 1002، و همکاران
یر و برای تغیها  بسیاری از اقداماتِ سازمان. کاری نایاب شده استهای  در اکثر محیط

 اخراج از کار و، تعلیق، مهندسی مجدد، بهبود در دو دهۀ اخیر از قبیل کوچک سازی
در کارشان شده  معنوی روحیه کارکنان و نوعی سردرگمی موجب تضعیف موارد مشابه

 الگویدر واقع این اقدامات که مبتنی بر (. 1022، 8کینجرسی و اسکرپنیک) است
 دکارکنان را برآورده سازهای  خواسته هنتوانست ه است،مکانیستی و عقالیی مدرن بود

رشد ، دانشیهای  حرکت به سمت سازمان، جهانی شدن(. 1028، و همکاران 4لونددین)
این ، کاری غنی و پرورش دهنده و نیز کار معنادارهای  تقاضاهای کارکنان برای محیط

اغل خود به دنبال رسد کارکنان در مش می در حقیقت به نظر. فشارها را بیشتر کرده است
برخی از محققان عقیده دارند که نوعی تنش . اقتصادی هستندهای  چیزی بیش از پاداش

کاری به وجود آمده های  اساسی بین اهداف عقالیی و تکامل معنوی در سرتاسر محیط
را به عنوان منبعی  مفهوم معنویت ،صاحب نظران مدیریت(. 1000، 2اسچراگ) است

، زده پرتالطم و آشوبهای  تواند به آنها در زمان می کهاند  هدانستها  پایدار برای سازمان
یاری رساند و تناقض نمایی نظم و بی نظمی در سازمان را حل و فصل کند و بدون طرد 

و   ؛ تویگ1001، و همکاران 1تیشلت) نددآنان را به صورت مقتضی به کار ب، هر یک
سازمان چه به لحاظ نظری و چه عملی تحت در واقع قلمرو مدیریت و (. 1002، همکاران

، نژاد و احمدی شیخی) به نام میل به معنویت قرار گرفته است ینیروی قدرتمند تأثیر
 و با تمام شک، روند رو به رشد ورود مباحث معنویت در سازمان، بدین ترتیب(.  282
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تالش در ، در کارمعنویت . غیر قابل اجتناب است، شود می تردیدها و انتقادهایی که بر آن
میان فردی و برون فردی ، درون فردی، جهت ایجاد حساسیت نسبت به ارتباط فرافردی

در زندگی کاری به منظور بالندگی شخصی در رسیدن به تعالی انسان است و این 
عابدی جعفری ) است که جوامع کنونی در هزاره سوم با آن روبروستای  هوظیفترین  مهم

 ،معتقدند که معنویت( 1008) بایبرمننیل و (. 1008، 2سیازمور؛ گار2821، و رستگار
 است بین انسان و جهانی، وابستگی و درهم تنیدگی عمیق و به شدت شهودی احساس

ها  ت معنویت ترکیبی از فلسفه اصلی زندگی ما و ارزشدر حقیق. کند می که در آن زندگی
عنویت را به عنوان تالشی در جهت م، تر و دقیق  نسبتاً جامع یدر تعریف. و اعمال ماست

یا ، موجودات غیرانسانی و نیروی برتر یعنی خدا، پرورش حساسیت نسبت به خویشتن
کندوکاوی در جهت آنچه برای انسان شدن مورد نیاز است و جست و جویی برای 

این سازه در برگیرنده مفهومی از (. 1008، گارسیازمور)اند  هرسیدن به انسانیت کامل دانست
ارتباط مؤثر با خویشتن و ، عمیق در کارهای  پیوستگی و درک ارزش، احساس تمامیت
وجود معنویت (. 1020، 1؛ اشمس و دوچن2811، قالوندی و همکاران) کار با معنا است

که در  آورد می در کار نوعی یکپارچگی بین زندگی بیرونی و درونی در سازمان به وجود
؛ 1008، ل و بایبرمنین) رضایت فرد را در بر داردعملکرد و ، نهایت افزایش عالقه
اعتقاد دارد که ( 1002) 2یر می در این زمینه(. 1001، 4؛ بوسچ1004، 8جرکیویچ و گیاکالن

برای یافتن معنی و هدف در  ای بخش و برانگیزاننده نیروی الهام، که معنویت در محیط کار
موجودات طبیعی و ، الم هستیپهناوری ع، درک عمیق و ژرف از ارزش کار، زندگی کاری

معنویت در محیط کار را ( 2111) 1همچنین میتروف و دنتون. شخصی است هاینظام باور
 را جست و جوی هدف نهایی در سازمان و عمل کردن بر اساس این هدف معرفی

از ارتباط و اعتماد  ای توان گفت که معنویت در محیط کار تجربه می در نهایت. کنند می
خوش بینی و حس  باکنند که  می ان افرادی است که در فرایند کاری مشارکتمتقابل در می

شود و منجر به ایجاد فرهنگ سازمانی انگیزشی و افزایشی عملکرد  می نیت فردی ایجاد
 ،و همکاران  مارکز) شود که در نهایت تعالی سازمانی پایدار را به همراه دارد می کلی

1002 .) 
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 اهابعاد معنویت در محیط دانشگ
، در سه سطح فردی با بررسی معنویت در محیط کار( 1008) و همکارانش 2میلیمان

گروهی و سازمانی مدل مفهومی را طراحی کردند که در ادامه به ابعاد آن اشاره 
 :شود می

 و این بعد که در سطح فردی مطرح است شامل لذت بردن از کار : کار با معنا
. بخشد می ر این بعد کار به افراد معنا و هدفد. شود می کسب نیرو و انرژی از کار

تمایل ه، انگیزهای  فرض استوار است که هر فرد برای انجام فعالیت این کار با معنا بر
 . بخشد میمعنی بیشتری  و دیگران اودارد که به زندگی  هو عالق

این بعد که در سطح گروهی مطرح است شامل احساس :  احساس یکپارچگی
کار از این بعد . شود می حمایت کارکنان از یکدیگر و گی با همکارانپیوند و همبست

همبستگی در محیط کار مبتنی بر . دهد میبه افراد  با هدف مشترک را با دیگرانپیوند 
دانند و این بین خود درونی هر  می در پیوند با هم را یکدیگر ،این باور است که افراد

این سطح از معنویت در محیط کار . دارد فرد با خود بیرونی دیگران رابطه وجود
 . باشد می ان در گروهای کاریناحساسی و معنوی بین کارک، شامل ارتباطات ذهنی
شامل ، این بعد که در سطح سازمانی مطرح است:  سازمانهای  همسویی با ارزش

این . سازمان استهای  شناسایی ماموریت و ارزش، شامل پیوند و همبستگی با اهداف
سازمان های  همسویی با ارزش. دهد می کنان حمایت و مراقبت از سازمان راربعد به کا

های  به این معناست که افراد باور دارند که مدیران و کارکنان در سازمان دارای ارزش
ستگی آنان توجه بمرتبط و وجدان قوی هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنان و هم

، و همکاران میلیمان؛ 1000، و دوچن؛ اشمس 2821، فرهنگی و همکاران) دارد
معنویت در متعددی در زمینه های  پژوهش 1020تا  2110های  در بین سال(. 1008

رابطه  معنویت در محیط کاردهد  می انجام شده است که نتایج آنها نشان محیط کار
، رفتار شهروندی سازمانی) مثبت و معنی داری با سایر متغیرهای موجود در سازمان

یکی از متغیرهایی که معنویت . دارد (عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی، ت شغلیرضای
تواند با آن رابطه مثبت و معنی دار داشته باشد مفهوم سرمایه  می در محیط کار
 . اجتماعی است

                                                                                                                                      
1. Milliman 
2. Meaningful Work 
3. Sense of Community 
4. Alignment with the Organization’s Values 
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 سرمایۀ اجتماعی 
انسانی و اقتصادی نوع دیگری از ، فیزیکیهای  در جوامع امروزی عالوه بر سرمایه

 ةمیزان و نحو. شود می گیرد که سرمایۀ اجتماعی نامیده می ورد بحث قرارسرمایه م
کنند از  می سرمایۀ اجتماعی یاد به عنوان تعامالت کنشگران اجتماعی که امروزه از آن

در (. 1002، و همکاران 2الیر) موضوعات مورد بررسی جامعه شناسان استترین  مهم
بسیار مرسوم و چند بعدی در علوم  یسرمایۀ اجتماعی به مفهوم، اخیرهای  سال

جامعه مبدل شده است و در ادبیات های  گذار در بسیاری از حوزه تأثیراجتماعی و 
 ةکه برخی آن را حلقۀ مفقودای  هبه گون، مرتبط با توسعه نیز جایگاه ویژه یافته است

رخودار با این استدالل که افرادی که از سرمایۀ اجتماعی باالیی ب .دانند می توسعه
اجتماعی در های  هستند تمایل بیشتری به زندگی سالم و شادتر و شرکت در فعالیت

سرمایۀ اجتماعی  (.1022، ویل و همکاران؛ 282، موحد و همکاران) را دارند جوامع
ی سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت و ور بهرهبستر مناسبی برای 

سرمایۀ اجتماعی (.  100، 1میتشل و بوسرت) شود می دبهبود عملکرد سازمان قلمدا
، 8کلمن) است که نقش آن تسهیل ارتباطات انسانی استای  هموضوعی بین رشت

سرمایۀ اجتماعی از مفاهیمی است که با به بن بست رسیدن نظم بوروکراتیک (. 1001
خود  در ساماندهی امور اجتماعی توجه صاحب نظران و اندیشمندان اجتماعی را به

تا زمانی که برای بقا ها  سازمان(. 1002، و همکاران 4مک کنزی) جلب کرده است
دانند باید اصل  می کنند و خود را نیازمند حضور در عرصۀ ملی و جهانی می تالش

این اصل حاصل نمی شود مگر اینکه . بهبود مستمر را سرلوحۀ فعالیت خود قرار دهند
این  بنابر(. 1020، 2فرانسس) اجتماعی امکان پذیر باشدزمینه دستیابی به ارتقاء سرمایۀ 

باید  ،استها  برای رشد و توسعه که پیش نیاز اساسی آن بهبود عملکرد سازمان
ری قرار بردا هرهمتغیرهای سرمایۀ اجتماعی شناخته شود و به بهترین نحو ممکن مورد ب

مت مردم بودن برای سرمایۀ اجتماعی با در خد(. 1001، 1سنلگروف و همکاران) گیرد
به نوبۀ خود برای افراد و جوامع نتایج مثبتی از جمله ، برای چگونگی ارتباط با دیگران

اولین بار مفهوم سرمایۀ (. 1001، برین) سازگاری با محیط را به همراه داشته است
درباره آموزش و ای  هدر مقال 2121در سال   اجتماعی را شخصی به نام هانی فان

                                                                                                                                      
1. Lyer 
2. Mitchell & Bossert 
3. Cloeman 
4. Mackenzie 
5. Francis 
6. Snelgrove et al 
7. Heni Fan 
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نظریه هانی فان برای نیم (.  282، کاظمی) جینیای آمریکا به کار بردپرورش ایالت ویر
زندگی و مرگ » در اثر خود به نام 2جاکوبز 2112قرن مسکوت ماند تا در سال 

از سرمایۀ اجتماعی بحث کرد و نقش آن را در ارتباط با « شهرهای بزرگ آمریکایی
حومه و قدیمی های  برخورد با جرم و جنایت خیابانی در محدوده، حفظ نظافت

 1آن لوری پس از(. 2822، شریفیان ثانی و ملکی سعید آبادی) شهری مطرح ساخت
برای توصیف مشکل توسعۀ  0 21اصطالح سرمایۀ اجتماعی را در دهه ، اقتصاددان

پس از آنها اولین توضیح و تفسیر (. 2822، 8فوکویاما) اقتصاد درون شهری به کار برد
سرمایۀ ( 2121) 4بوردیو. ارائه کرد 1 21ا بوردیو در سال یکپارچۀ این اصطالح ر

اجتماعی را انباشت منابع بالقوه و بالفعلی که مربوط به مالکیت یک شبکۀ بادوام از 
 همراه با شناخت و آگاهی است تعریف کرده است، روابط کم و بیش نهادینه شده

بر این باور است که ( 2121) بوردیو(. 1001، 1؛ ساسی انگ1008، 2آدام و رونسویک)
تواند به  می بسته به شبکۀ ارتباطات وی داردفرد  هرکه میزان سرمایۀ اجتماعی که 

پس از بوردیو و (. 2822، شریفیان ثانی و ملکی سعید آبادی) طور مؤثری تغییر یابد
را به بحث « نظریه اجتماعیهای  بنیان»فصل مهمی از کتاب   کلمن 2120در دهه 

اختصاص داد و در سراسر کتاب نیز به توضیح عناصر و اجزای آن سرمایۀ اجتماعی 
به اعتقاد کلمن سرمایۀ اجتماعی از طریق کارکردش (. 2822، پیراهری) پرداخت
های  بلکه تنوعی از هستی، سرمایۀ اجتماعی یک هستی منفرد نیست. شود می تعریف

وهی از همگی دارای وج. متفاوتی است که دارای دو خصوصیت مشترک هستند
 خاصی از افراد داخل ساختار را تسهیلهای  ساختار اجتماعی هستند و همگی کنش

سرمایۀ اجتماعی به دو ، در ادبیات مدیریت(. 1001، 2فوجی ساوا و همکاران) کنند می
سرمایۀ اجتماعی افقی ناشی  .شود می دو شکل سرمایۀ اجتماعی افقی و عمودی دیده

اجتماعی های  که در شکل مشارکت در شبکه، ستاها  از روابط میان افراد و گروه
موجب بهبود وضعیت  تواند میکه ، یابد می رسمی و سطح اعتماد بین فردی تجلی

افراد و ترویج رفاه های  فراهم کردن منابع اجتماعی از طریق ایجاد شبکه ، سالمت
، ختلفمهای  با قدرتها  افراد و گروه سرمایۀ اجتماعی عمودی ناشی از ارتباط .شود

                                                                                                                                      
1. Jocobs 
2. Louri 
3. Fokoyama 
4. Bourdieu 
5. Adam & Roncevic  
6. Sothy Eng 
7. Coleman 
8. Fujisawa et al 



 
 
 

 39 ... وان عاملی اثربخش بر ارتقایرزیابی نقش معنویت در محیط دانشگاه به عنا 
 

 قرار تأثیردرجۀ اول سالمت مردم را تحت در اجتماعی است که های  منابع و موقعیت
 باشد می رفتاری برای توصیف سالمت افرادهای  دهد و شامل شاخص می
 (. 1002، 1؛ اینگستروم و همکاران1020، 2بورگونوی)

 
 عناصر سرمایه اجتماعی

دانند که از  ای می هحقیقی و بالقوسرمایه اجتماعی را منبع ( 2112) 8گوشال و نبیت
 .آید می دسته فرد یا یک واحد جمعی ب هرطریق شبکه ارتباطات داخلی و بیرونی 

رحمان ) آورند می به شمارای  هدر واقع سرمایه اجتماعی را به عنوان یک دارایی رابط
مختلف سرمایه های  با رویکرد سازمانی جنبه گوشال و نبیت(. 2821، سرشت
 :شود می دادهدر زیر به توضیح آن  که دهند می را در سه طبقه جای اجتماعی

ما در . دارداشاره های بین افراد  این عنصر به الگوی کاری تماس :عنصر ساختاری
و سازمان  ،ای پیکربندی شبکه ،بین افرادای  هروابط شبک هایی از قبیل این عنصر با جنبه

روابط بین افراد که میزان و  مجاریافراد به  بینای  هروابط شبک. رو هستیم همناسب روب
 اشاره دارد ،دهد می اطالعات را کاهش گذاری مورد نیاز برای گردآوری سرمایه

که روابط با تعداد کند به طوری  اشره میبه میزان تراکم روابط ای  هپیکربندی شبک
طالعاتی مزایای اباال های  در مقابل روابط متراکم با تعداد تماس ،کمهای  تماس

به  ،سازمان مناسب. ذاردگتواند بر سرمایه فکری اثیر ب می این عنصر. داردبیشتری 
ایجاد شبکه بالقوه برای اینکه افراد و اطالعات آنها در دسترس همه افراد سازمان 

کند که در آن افراد در  می را بررسیای  هبه طور کلی این عنصر حوز. اشاره دارد ،باشد
 . شوند می بطسازمان به هم مرت
تعبیرها و ، اشاره دارد که فراهم کننده مظاهربه منابعی این عنصر : عنصر شناختی

ما در این عنصر با . استها  معانی مشترک در میان گروههای  سیرها و سیستمفت
منظور . رو هستیم همشترک روبهای  و داستان از قبیل زبان و کدهای مشترکهایی  جنبه
ما از محیط  ریایجاد چارچوب مرجع برای مشاهده و تفس ،شترکزمینه زبان و کد ماز 

که بستری مناسب برای  مشترک به بحث و تبادل نظر بین اعضاهای  داستان. است
 . اشاره دارد ،آورد می تبادل تجربه بین افراد به وجود

                                                                                                                                      
1. Borgonovi 
2. Engstrom et al 
3. Ghoshal & Nhabiet  
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این عنصر اشاره دارد به روابط شخصی بین هر یک از اعضا : ای عنصر رابطه 
به . اند داشتهدر ذهن که بر پایه تعامالت گذشته ی یها اس پیش فرضسازمان براس

. های مشترک اشاره دارد سرگذشت بر مبنایعبارت دیگر به درک متقابل میان کارکنان 
و هویت  انتظارات و الزامات، هنجارها، اعتماد از قبیلی یها در این عنصر ما با جنبه

شاره دارد به اعتماد و آرامش خاطر افراد از در بحث در زمینه اعتماد ا. رو هستیم هروب
 یهنجارها اشاره دارد به هنجارها. تبادل اطالعات و تعامالت که با سایر اعضا دارند

پذیری و  ش روحیه پاسخگویی و مسئولیتراجتماعی مورد قبول اعضا که زمینه پرو
محکم ای  هپای ،ای هاین عنصر رابط .شود می روحیه انتقاد پذیری در میان اعضا سازمان

الزامات و انتظارات اشاره دارد به حس تعهد و وظیفه . برای ایجاد سرمایه فکری است
شناسی در برابر سازمان که حس همکاری بیشتر و تالش برای پیشبرد و رسیدن به 

هویت اشاره دارد به فرایندی که در آن افراد . کند می تقویتدر افراد اهداف سازمان را 
زمینه را برای تبادل دانش  ،کنند که این می حس یک گروه بودن، حس یکی بودن

؛  100، 1؛ میتچل و بوسرت1002، 2؛ زیرسچ2822، قلیچ لی و مشبکی) کند می فراهم
توان بیان کرد  می در یک نگاه کلی(. 1001، 4؛ برین و بوسرت1002، 8چانگ و چانگ

ی یها به زمینه، ناختیعنصرش، رسمیغیرهای  شبکههای  ساختاری به ویژگی که عنصر
های  یایبه پوی، ای و عنصر رابطه رویدادهای شبکه شناخته شده است ها که در آن

 (. 2112، ناهاپیت و گوشال) غیر رسمی توجه داردهای  متقابل شخصی در شبکه
 

 های پژوهش فرضیه
 . بین معنویت در محیط کار با سرمایۀ اجتماعی رابطه وجود دارد .2

 . در محیط کار با عنصر ساختاری رابطه وجود داردبین ابعاد معنویت  .1

 . بین ابعاد معنویت در محیط کار با عنصر شناختی رابطه وجود دارد .8

 . رابطه وجود دارد ،ای هبین ابعاد معنویت در محیط کار با عنصر رابط .4
 

                                                                                                                                      
1. Ziersch 
2. Mitchell & Bossert 
3. Chuang & Chuang 
4. Brune & Bossert 
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 روش پژوهش
جامعه . باشد می پیمایشی و طرح پژوهشی همبستگی -روش تحقیق حاضر توصیفی

که با  استاعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه نفر از  0 8مورد نظر شامل  آماری
ۀ نفر به عنوان نمون 241 ،متناسب با حجم طبقهتصادفی گیری  هاستفاده از روش نمون

جامعه  حجممورد نظر با توجه به  ۀبرای تعیین حجم نمون. شدندانتخاب  تحقیق
 . آماری از فرمول کوکران استفاده شده است

 
 توزیع نمونه به تفکیک دانشکده محل اشتغال پاسخگویان( 1)ول جد

تربیت  دامپزشکی اقتصاد کشاورزی علوم ادبیات دانشکده
 بدنی

فنی و 
 مهندسی

منابع 
 طبیعی

 جمع

 241   14 2 28 21  1 12 11 فراوانی
 200 1/4 1/21 1/2 1/1 2/2 2/21  1/2 1/22 درصد

 
و در ( میانگین و انحراف استاندارد) ح توصیفیآماری مورد استفاده در سطهای  روش

ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون های  سطح آمار استنباطی از آزمون
پرسشنامه  دومورد نیاز در این پژوهش از طریق های  داده. چندگانه استفاده شده است

 :ی شده استآور جمعاستاندارد به شرح زیر 
 

ابعاد معنویت در بر اساس  مذکور ۀپرسشنام :کارمعنویت در محیط  ۀپرسشنام. الف
رات برای یبا کمی تغیتدوین شده است که ( 1008) و همکارانش میلیمانمحیط کار 

بیست گویه این پرسشنامه . توسط پژوهشگران بازنویسی شد ،اعضای هیأت علمی
در  معنویت، لیکرتای  هتفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درج ایو به گونه دارد

با استفاده از روش آلفای پایایی این پرسشنامه . دهد می را مورد سنجش قرارمحیط کار 
 . دست آمده ب 21/0کرونباخ 

 پرسشنامۀ مذکور بر پایه مدل ناهاپیت و گوشال: پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی. ب 
توسط اعضای هیأت علمی رات برای یبا کمی تغیتدوین شده است که ( 1000)

تفکیکی و با  ایو به گونه داردگویه  22این پرسشنامه . بازنویسی شدپژوهشگران 
. دهد می را مورد سنجش قرار سرمایۀ اجتماعیلیکرت ای  هاستفاده از مقیاس پنج درج

 . به دست آمد α=0/ 2پایایی این پرسشنامه 
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 های پژوهش یافته
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش شاخص ( ) جدول
سطح معنی 

 داری

 zآماره 
K-S 

انحراف  چولگی کشیدگی
 معیار

 متغیر میانگین

 معنویت در محیط کار 28/8 12/0 -22/0 04/0 0/ 4 0/ 1
 کار با معنا 8/ 0 0/   -02/0 -21/0 24/2 24/0
 احساس یکپارچگی 82/8 22/0 -12/0 -22/0 22/2 0/ 2
 های سازمان همسویی با ارزش 01/8 1/0  22/0 -12/0 22/2 24/0
 سرمایۀ اجتماعی 22/8 21/0 -02/0 -12/0 8/0  12/0
 عنصر ساختاری 22/8 2/0  01/0 -02/2 21/0 4/0 
 عنصر شناختی 21/8 4/0  01/0 02/0 41/2 04/0
 عنصر رابطه ای 12/8 11/0 -21/0 -41/0 21/2 21/0

 

 . بین معنویت در محیط کار با سرمایۀ اجتماعی رابطه وجود دارد: فرضیه اول
 

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین معنویت در محیط کار با سرمایۀ اجتماعی ( )ول جد

 8 7 6 5       1 متغیرها
        2 معنویت در محیط کار

       2 22/0** کار با معنا
      2 22/0** 21/0** احساس یکپارچگی

های  همسویی با ارزش
 سازمان

**2 /0 *10/0 *10/0 2     

    2 21/0* 24/0** 21/0** 20/0** اعیسرمایۀ اجتم
   2 20/0** 01/0 22/0** 24/0** 41/0** عنصر ساختاری
  2 41/0** 21/0** 24/0 20/0** 2/0 * 4/0 ** عنصر شناختی
 2 22/0** 42/0** 0/  ** 84/0** 14/0** 11/0** 0/0 ** عنصر رابطه ای

p<0. 05 *p<0. 01** 
 

 معنویت در محیط کار با سرمایۀ اجتماعی ۀبطرا، (8) بر اساس نتایج جدول
در ( 0/0 )ای  هو عنصر رابط( 4/0 ) عنصر شناختی، (41/0) عنصر ساختاری، (20/0)

، (21/0) کار با معناهای  همچنین رابطه مؤلفه. باشد می مثبت و معنی دار 02/0سطح 
یۀ با سرما( 21/0) سازمانهای  و همسویی با ارزش( 24/0) احساس یکپارچگی
 . باشد می مثبت و معنی دار 02/0 و 02/0اجتماعی در سطح 
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بین ابعاد معنویت در محیط کار با عنصر ساختاری رابطه وجود : فرضیه دوم
 . دارد

 
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از ابعاد معنویت در  ( )جدول 

 محیط کار با عنصر ساختاری

Ρ t β R2 R P F 
متغیر 
 مالک

 بین غیرهای پیشمت

 کار با معنا      0/ 2 2/ 1 1/0

 احساس یکپارچگی ساختاری 10/12 000/0 10/0 81/0 41/0 41/8 002/0

 های سازمان همسویی با ارزش      -22/0 -22/2 22/0

 
مقدار آمارة آزمون برای بررسی رابطۀ بین هر یک از  (4)بر اساس نتایج جدول 
( P=000/0) که در سطح 10/12برابر با  با عنصر ساختاریابعاد معنویت در محیط کار 

Rمقدار . معنی دار است
ابعاد  بااز واریانس عنصر ساختاری  81/0دهد که  می نشان 2

رگرسیون بیانگر آن است  همچنین نتایج ضرایب. شود می معنویت در محیط کار تبیین
را  عنصر ساختاریدار  تواند به طور مثبت و معنی می( β= 41/0) که احساس یکپارچی

 . ی کندبین پیش
 

بین ابعاد معنویت در محیط کار با عنصر شناختی رابطه وجود : فرضیه سوم
 . دارد

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از ابعاد معنویت در محیط  (5)جدول 
 کار با عنصر شناختی

Ρ t β R
2 R P F 

متغیر 
 مالک

متغیرهای 
 بین پیش

 کار با معنا      84/0 12/8 000/0

 شناختی 21/11 000/0 21/0 0/ 1 22/0 44/2 000/0
احساس 
 یکپارچگی

28/0 11/0- 08/0-      

همسویی با 
های  ارزش

 سازمان
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مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بین هر یک از  (2)بر اساس نتایج جدول 
( P=000/0) که در سطح 21/11ا برابر ب ابعاد معنویت در محیط کار با عنصر شناختی

Rمقدار . معنی دار است
ابعاد  با از واریانس عنصر شناختی 0/ 1دهد که  می نشان 2

رگرسیون بیانگر آن است  همچنین نتایج ضرایب. شود می معنویت در محیط کار تبیین
توانند به طور مثبت و  می( β= 22/0) و احساس یکپارچگی( β= 84/0) که کار با معنا

 . ی کنندبین پیشرا  عنصر شناختیی دار معن
 

رابطه وجود ای  هبین ابعاد معنویت در محیط کار با عنصر رابط: فرضیه چهارم
 . دارد

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از ابعاد معنویت در  (6)جدول 
 ای محیط کار با عنصر رابطه

Ρ t β R
2 R P F 

متغیر 
 مالک

 بین متغیرهای پیش

 کار با معنا      42/0 41/8 002/0

 احساس یکپارچگی رابطه ای 80/41 000/0 2/0  20/0 14/0 01/1 08/0

 های سازمان همسویی با ارزش      10/0 81/8 002/0

 
مقدار آمارة آزمون برای بررسی رابطۀ بین هر یک از  (1)بر اساس نتایج جدول 

( P=000/0) که در سطح 80/41برابر با ای  هابعاد معنویت در محیط کار با عنصر رابط
Rمقدار . معنی دار است

ابعاد  باای  هاز واریانس عنصر رابط 20/0دهد که  می نشان 2
 رگرسیون بیانگر آن است که همچنین ضرایب. شود می معنویت در محیط کار تبیین

 گیاحساس یکپارچ ،(β= 42/0) کار با معنا، ابعاد معنویت در محیط کار به ترتیب
(14/0 =β )سازمانهای  و همسویی با ارزش (10/0 =β )توانند به طور مثبت و  می

 . ی کنندبین پیشرا ای  هعنصر رابط دار معنی
 

  گیری بحث و نتیجه

این سازه به عنوان یکی از ابعاد ، متفاوت است ای العاده و سازه فوق یمعنویت ثروت
ای  هدر دهه گذشته تحقیقات فزایند. باشد می شامل خودآگاهی و خودشناسی، انسانیت

توان علت آن را مشاهده  می در حوزه معنویت در محیط کار صورت گرفته است که
این تحقیق به . در بهبود عملکرد فردی و سازمانی بیان کرد، چشمگیر معنویت تأثیر
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بر ارتقای ارزیابی نقش معنویت در محیط دانشگاه به عنوان عاملی اثربخش  منظور
سازة معنویت در محیط کار متشکل . اجتماعی اعضای هیأت علمی انجام شد سرمایۀ

احساس همبستگی با دیگران در محیط کار و همسویی با ، از ابعاد احساس معنا در کار
این ما در سنجش معنویت در محیط دانشگاه عوامل  بنابر. سازمان استهای  ارزش

برای ارائۀ ای  هرا که افراد معموالً عالقایم؛ چ دینی و اعتقادی افراد را در نظر نگرفته
ندارند و طرح چنین موضوعاتی احتماالً حساسیت برانگیز ها  اطالعات در این زمینه

تجزیه و تحلیل فرضیۀ اول ارتباط مثبت همان طور که مشاهده شد نتایج . خواهد بود
احساس ، معناکار با ) آنهای  و مؤلفه دانشگاهو معنادار بین متغیر معنویت در محیط 

 با سرمایۀ اجتماعی و عناصر آن( سازمانهای  یکپارچگی و همسویی با ارزش
این نتایج بیانگر آن است که معنویت . کند می را تأیید( ساختاری، ای رابطه، شناختی)

تواند در افزایش سرمایۀ  می گروهی و سازمانی، در سطح فردی دانشگاه در محیط
 فرهنگی و همکارانهای  پژوهشهای  یافته. ه باشداجتماعی در کارکنان نقش داشت

رضایی منش و ، (2821) یزدانی و همکاران، (2821) مقیمی و همکاران، (2822)
و گارسی ( 1002) مارکز و همکاران، (1008) و همکاران میلیمان، (2821) کرمانشاهی

ز در آنها نی و باشد می با نتایج حاصل از فرضیۀ اول پژوهش همسو( 1001) زومر
مشخص گردید که بین ها  در این پژوهش. رسیدندای  هخود به نتایج مشابهای  پژوهش

شغلی از قبیل های  نگرش، رفتار شهروندی سازمانی، معنویت در محیط کار با خالقیت
مشارکت شغلی و کاهش ثبات خروج از خدمت رابطه ، تعهد سازمانی، رضایت شغلی

 . مثبت و معنی دار وجود دارد
پژوهش نشان داد که ابعاد معنویتت   چهارم ،سوم ،دوم های و تحلیل فرضیه تجزیه

شتناختی  ، عنصر ساختاری) ی عناصر سرمایۀ اجتماعیبین پیشتوان  ،محیط دانشگاهدر 
بته  هتای   داده ضمن اینکه با توجه به. را در سطح مثبت و معناداری دارند( و رابطه ای

رتبتاط مثبتت میتان معنویتت در محتیط      ا، دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیۀ ستوم 
دانشگاه با عنصر شناختی از عناصر سه گانۀ سرمایۀ اجتمتاعی بتا ضتریب همبستتگی     

در ، و در نتیجه با بیشترین ضریب تعیین رابطه نسبت به عناصر دیگتر  21/0استاندارد 
درصتد از تغییترات عنصتر شتناختی توستط ابعتاد        0/ 1نشان داد کته  ( 0/ 1) حدود

هم چنتین نتتایج نشتان داد    . باشد می یبین پیشمحیط دانشگاه قابل تبیین و  معنویت در
بر  ،ساختاری وای  هرابط به عناصر شناختی نسبت ،محیط دانشگاه ابعاد معنویت در که

، بته طتور کلتی نتتایج حاصتل از مطالعته      . گذارنتد  متی  را تتأثیر بیشتترین  روی عنصر 
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ایجتاد و  هتای   این یکتی از راه  بنابر. کند می تحقیق را به طور تجربی تأیید های هفرضی
تترویج و  ، تشتویق . باشد می تقویت معنویت در محیط کار، گسترش سرمایۀ اجتماعی

. توان در دو سطح فردی و سازمانی بررستی کترد   می تقویت معنویت در محیط کار را
معنویت باید در کل سازمان اعمال شود و سازمان به عنوان یک کل  ،در سطح سازمانی
بیتان   هستتند که پیشنهاد دهندة ایتن ایتده   ( 2111) میتروف و دنتون. باید معنوی باشد

هتای   عالئتق و گترایش  ، بین ترجیحاتهای زیاد  به دلیل تفاوت و تعارض کنند که می
معنویت به جای سطح فردی باید در سطح سازمانی و با در نظر گرفتن ستازمان  ، افراد

 فردی نیز بر تشویق معنویت فردی افراد تأکید در سطح. به عنوان یک کل ترویج شود
در این حالت سازمان دیگر دارای یک نوع گرایش مشخص معنوی یا مذهبی . شود می

 خاص نیست و در عوض به تشویق یا برآورده ساختن نیازهتای معنتوی افتراد توجته    
ای  هدر این سطح فرض بر این است که سازمان مجموع(. 1000، کش و گری) شود می
افراد است که هر کدام دارای دیدگاه معنوی متفاوتی هستند و رهبران سازمان بایتد   از

شتکوفایی ایتن تنتوع را فتراهم      نۀآن را بپذیرند و زمی، تنوع مذهبی افراد را درک کنند
بنابراین در این سطح تشویق و ترویج معنویت در محتیط کتار بته جتای کتل      . سازند

در سطح فردی معنویت با تشویق افتراد بته صتحبت     لذا. شود می سازمان از افراد آغاز
در جهت مرتبط ساختن این نظرات با آنها  شان و کمک به آزادانه درباره نظرات معنوی

متدل  ( 1008) بر همین اساس کریشتناکومار و نتک  . شود می سازمان ایجادهای  ارزش
متدل  در ایتن  . آزادی معنوی را برای تقویت معنویتت در ستطح فتردی ارائته کردنتد     

 تواننتد آزادانته   متی  شود و افراد می مذهبی مختلف افراد پذیرفته و تشویقهای  گرایش
به عقیده این دو محقق در سازمانی کته یتک ختط مشتی در جهتت      . را ابراز کنندآنها 

بالقوه خود را شتکوفا کننتد و   های  توانند توانایی می آزادی معنوی وجود دارد کارکنان
بنابراین بته متدیران   . سازندتر  را نیز دوستانه ضای محیط کارف، عالوه بر بهبود عملکرد

بهبتود معنویتت    بترای  شود که هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی می پیشنهاد
ستازی شتغلی و    غنی، توانند با اقداماتی از قبیل چرخش شغلی می مدیران. تالش کنند

کارکنتان از احستاس    ادراک، توانمندسازی کارکنان و توجه به لذت بخش کردن کتار 
دوستانه و مبتنی بتر همکتاری بته جتای      یایجاد یک جوّ. معنا در کار را بهبود بخشند

تواند باعث کاهش استرس کارکنان و ایجاد نوعی سترمایۀ اجتمتاعی در    می رقابت نیز
تبیتین واضتح   . سازمان شود و احساس همبستگی و وفتاق کارکنتان را افتزایش دهتد    

هتای   سنجی از کارکنتان دربتارة ارزش  نظر، مان برای کارکنانرسالت و چشم انداز ساز
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توانتد   می روحیه و شرایط زندگی کارکنان نیز، سازمان و تالش برای توجه به سالمت
لتذا  . ستازمانی از ستوی کارکنتان منجتر گتردد     های  به پذیرش بیشتر اهداف و ارزش

 ایجاد جتوّ  برایهم باید هم باید به نیازهای معنوی افراد توجه داشته باشند و  مدیران،
بته عنتوان نمتاد     بر این اساس دانشگاه ارومیه. انگیزاننده تالش کنندبرسازمانی پویا و 
اجتماعی اعضای هیأت علمتی ختود   های  باید سنجش و ارتقای سرمایه، آموزش عالی

واحتدهای ختود تعریتف کترده و      همۀمنسجم و عملیاتی برای های  را در قالب برنامه
اعضتای هیتأت   ، خدماتی مثل دانشگاه هتا های  چرا که در سازمان. مایدهدف گذاری ن

و نگرش و رفتارهای آنها در کیفیت خدمات و  هستند( دانشگاه) علمی معرف سازمان
و بی  نیستباشد و دانشگاه نیز از این قاعده مستثنی  می گذار تأثیررضایت دانشجویان 

خود به اساتیدی نیاز دارد که فراتر انداز و اهدف بلند مدت  شک برای رسیدن به چشم
و مشتارکت و حضتوری    نماینتد عمل خود نقش سازمانی  ، بهاز ملزومات تعیین شده

از این رو پرداختن به عوامل مؤثر . فعال در رویدادها و فرایندهای سازمان داشته باشند
ذیری جبران ناپ های آسیباست که نادیده گرفتن آن ای  هبر رشد سرمایۀ اجتماعی مقول

بر این اساس . را بر ساختار اقتصادی و منابع انسانی هر کشور بر جای خواهد گذاشت
بتر  ، ی ارتقای سرمایۀ اجتماعیبه سوو با توجه به لزوم برطرف کردن موانع و حرکت 

تتالش جتدی   شناسایی معنویت در محیط دانشگاه  جهتمدیران دانشگاه است که در 
ستعی  نامشتهود  هتای   ری از داراییبردا هرهستفاده و بو بدین وسیله در حداکثر ا نمایند
 . کنند
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 ترجمه، آن پیامدهای و سرمایۀ اجتماعی ارزیابی(. 2822) فرانسیس، فوکویاما 

 . نواندیش تانتشارا :تهران، رستم عباس پور

 حسین، رضا و رمضانی، ترجمۀ غفاری، سرمایۀ اجتماعی(. 2821) جان، فیلد ،
 .انتشارات آگاه :تهران

 الگوی علّی روابط (. 2811) رقیه، وحید و بهشتی راد، حسن؛ سلطانزاده، قالوندی
فصلنامه ، معنویت در محیط کار و سرمایۀ اجتماعی، بین رهبری خدمتگزار

 ، 1شماره ، ل پنچمسا، مدیریت اجرایی
 نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه (. 2822) اصغر، بهروز و مشبکی، قلیچ لی

، فصلنامه مدیریت دانش، سازی ایرانیمطالعه موردی دو شرکت خودرو: کریف
 .  24-212صص ، 2 شماره ، 21 سال

 ی بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی و میزان آمادگ(.  282) ابراهیم، کاظمی
نامه  پایان، سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 . دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، کارشناسی ارشد
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 معنویت سازمانی (. 2821) حسن، امیر حسین و اسالمی، سید محمد؛ رهبر، مقیمی
م فصلنامه اخالق در علو(. رویکرد تطبیقی) آن در خالقیت کارکنان تأثیرو 

 .. 21-12صص ، 4و  8شماره ، سال دوم، فناوری
 بررسی رابطه میان (.  282) آرش، حلیمه و پورنعمت، مجید؛ عنایت، موحد

، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان
 . 210-211صص ، نیمه اول

 (. 2821) رضا غالم، محمدرضا و سلیمی، آبادی کاظمی نجف ؛حمیدرضا، یزدانی
بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای 

  22-288صص ، 81پیاپی ، 8 شماره، انداز مدیریت بارگانی چشم، معنویت
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