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بررسی تاثیر معنویت سازمانی بر تعلقخاطرکاری کارکنان همراه با نقش تعدیلگری
فضیلت سازمانی (مورد مطالعه دربانک صادرات)
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1

9

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،گرایش استراتژیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

چکیده
«معنویت درمحیط کار» توصیف کننده تجربه کارکنانی است که درکارشان پرحرارت و باانرژی هستند؛ کارشان آنان را ارضا می
کند؛ معنا و هدف در کارشان را درک می کنند و احساس می کنند با همکارانشان ارتباطی اثربخش دارند .از طرفی دیگر تعلق
خاطر کاری نه تنها یک نقش حیاتی برای فهم رفتارهای سازمانی مثبت بازی می کند ،بلکه برای هدایت مدیریت منابع انسانی
و سیاست های بهداشت حرفه ای در سازمان ها نیز نقش مهمی دارد .ازجمله راهکارهای بهبود تعلق خاطر کارکنان ،افزایش
فضیلت در سازمان است .این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر مسئله یا روش تحقیق ،توصیفی  -پیمایشی می باشد.
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام گرفت .جامعه آماری تحقیق ،تمام کارکنان بانک
صادرات شهر تهران بوده اند .نمونه های مورد پژوهش به صورت نمونه گیری به روش طبقه¬بندی شده انتخاب شده و برای
تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .طبق این فرمول و جامعه آماری ،درنهایت  ٩٤6نفر برای شرکت در این
پژوهش انتخاب شدند .نتایج این تحقیق ،بر اساس فرضیات نشان داد که معنویت سازمانی بر تعلق خاطر کاری کارکنان بانک
صادرات اثر دارد .همچنین ثابت شد که هر یک از متغیرهای کار بامعنا ،کار هدفمند و خودشکوفایی در کار نیز بر تعلق خاطر
کاری کارکنان بانک صادرات اثر دارند .در نهایت ثابت شد که فضیلت سازمانی ،اثر معنویت بر تعلق خاطر کاری را تعدیل نمی
کند.
واژههای کلیدی :معنویت سازمانی ،تعلق خاطر کاری کارکنان ،فضیلت سازمانی ،بانک صادرات
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 .9مقدمه
امروزه به نظر می آید در هر کجا که کارکنان مشغول فعالیت هستند به دنبال چیزی فراتر از پاداشهای مادی در کار می
باشند .در واقع ،آنان در جستجوی کاری بامعنا و امیدبخش بوده و خواستار متعادل ساختن زندگیشان هستنـد .سازمانها ،با
کارکنانی رشدیافتهو بالنده روبرو می باشند که درپی یافتن کاری بامعنا و هدفمند و درپرورش محیطهای کاری باچنین ویژگی
هایی هستند .معنویتدرکار توصیف تجربه کارکنانیاست که کارشان ارضاکننده ،بامعناو هدفدار است .همچنین تجربه معنویت
در کار با افزایش خالقیت ،صداق ت ،اعتماد و تعهد درکار ،همراه با باالرفتن احساس تکامل شخصی کارکنان پیوند میخورد و
دربرگیرنده مفهومی ازاحساس تمامیت و پیوستگی درکارو درک ارزشهای عمیق درکار است (گیبنز  .) ٩771 ،ورود معنویت در
سازمان به کارکنان این توانایی را میدهد تا چشم انداز یکپارچهتری را نسبت به سازمان ،خانواده و جامعه خویش به دست
آورند .دردودههاخیر تعدادزیادی ازسازمانها درراستای تحوالت وبهبودفعالیتهایی همچون مهندسی مجدد ،کوچک سازی،
اخراج از کار ،تعلیق و ...سبب تضعیف روحیه و نوعی افسردگی و سردرگمی معنوی شدهاند  .درواقع این اقدامات که مبتنی بر
پارادایم مکانیستی و عقالیی مدرن بودهاند نتوانستهاند خواستههای کارکنان را برآورده سازند .جهانی شدن ،حرکت به سمت
سازمانهای دانشی ،رشد تقاضای کارکنان برای محیطهای کاری غنی و پرورشدهنده و نیز کار معنادار ،این فشارها را بیشتر
کردهاست .به نظر میرس د کارکنان در مشاغل خود تنها در جستجوی پاداشهای اقتصادی نیستند و درپی چیزی فراتر از آن
می باشند .بعد از چندین سال پژوهش و تجربه سازمانها اکنون درحال حرکت به سمتی هستند که معنویت نام گرفتهاست
وموجب شکلگیری هدفومقصد جدیدیبرایسازمانها میباشد .مدیران سازمان برای داشتن مدیریتی اثرب خش باید توجه
خاصی را به شناساندن معنای زندگی به کارکنان داشته باشند ،چرا که دیررسیدن به سرکار ،عدم تعهد سازمان ،عدم
رفتارشهروندی و جوانمردی در محیط کاری نمونه هایی از عدم شناخت معنای زندگی در محیط کاری است  .از طرفی دیگر
فاصلهای روزافزون میان سطح فکری انسان و اصول معنوی به وجودآمده و همین فاصله است که عالوه بر عوامل دیگر سبب
سردرگمی در معنویت گردیدهاست و چنین به نظر میرسدکه مردم جهان ،امروزه بیشازپیش به معنویت و مسائل معنوی
گرایش دارند .با توجه به اهمیت معنویت و انگیزش باید به فکر ایجاد سازوکارهایی برای ایجاد انگیزه و توجه به معنویات در
محیط کار شود .انگیزه انسان موتورمحرک ،نیروی جهشدهندهو حرکتساز اوست .شاید بهجرأ ت بتوان گفت بزرگترین مشکل
سازمانهای امروزیو چالشآورترین بحرانی که مدیران با آن مواجه هستند ،کمی انگیزه و افت مسئولیت پذیری کارکنان می -
باشد (عالج وهمکاران.) 1٩6٩ ،
تعلق خاطرکاری کارکنان یکی ازعوامل اصلی درایجادتمایزسازمانی ودستیابی به برتری رقابتی در بازار کار می باشد.
تمرکز اصلی در فرایند تعلق خاطرکارکنان این است که منابعی را که برای تعلق خاطرکارکنان الزم است ،شناسایی و تامین
نماید(غالم زاده و ربانی .) 1٩6٤ ،نتایج تحقیقات حاکی ازآن است که بهترین کارفرمایان از طریق سطوح باالی تعلق خاطر ،از
دیگران متمایز میشوند و به اینصورت به بهره وری بهتر ،بهبود عملکرد مالی ،نرخ باالتری از جذب متقاضیان با استعداد و
میزان کناره گیری کمتر ،دست خواهند یافت .از سوی دیگر می توان گفت که تشویق معنویت در محل کار نیز مزایای فراوانی از
جمله بهرهوری و افزایش عملکرد برای سازمان ها به همراه دارد .افراد معنوی در محیط کار ،کار گروهی بیشتری را از خود به
نمایش درمیآورند ،مهربانتر وعادالنهتررفتار می کنند ،نسبت به نیازهای سایر کارکنان حساسیت بیشتر به خرج می دهند،
اعتماد ،امانتداری و صداقت بیشتری در سازمان از خود بروز میدهند ،تعهدسازمانی باالتری دارند ،از میل به خروج کمترو
رضایت شغلی باالتری برخورداربوده ،دراین افراد افزایش خالقیت و بهره وری بیشتری نسبت به سایرین مشاهده شده و بیشتر
درگیر رفتارشهروندی سازمانی میشوند (رستگار و همکاران.) 1٩ 69 ،
با ایجاد تعلقخاطرکاری در کارکنان همافزایی مثبتی بین فرد و سازمان رخ میدهد که برای هردو گروه پیامدهای مثبتی
بههمراه خواهد داشت .این پیامدها میتواند شامل نگرشهای شغلی مثبت ،شناخته شدن قوی با کار (رضایت شغلیو
تعهدسازمانی ) ،سالمت ذهنی و روانی شامل احساسات مثبت و کاهش تحلیلرفتگی ،عملکرد درون شغلی و برونشغلی بهتر،
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افزایش انگیزش درونی ،ابتکار عمل فردی و رفتار پیشقدم ،کسب منابعشغلی و شخصی باشد ( عیسی خانی  ) 1٩6٩ ،باال بودن
سطح تعلق خاطر کارکنان برای سازمان نیز پیامدهای مثبتی را به دنبال دارد از جمله  :نگهداشت نیروهای مستعد ،تصویر ذهنی
مثبت ازسازمان ،عملکرد کسب وکار ،بازدهی مالی یا کیفیت خدمات(آلتاف و آوان .) ٩711 ،
درچند سال اخیر مطالعات صورتگرفته درحیطه روانشناسی سازمانی و مدیریت بیشتر به پدیدههای منفیو یا حداقل
پدیدههای طبیعی پرداخته اند و توجه خودرا بیشتر به حل مشکالت و از میان بردن موانع معطوف کردهاند .بر همین اساس به
جنبههای اخالقی و متعالی در سازمانها ،مانند رفتارشهروندی سازمانی و فضیلت سازمانی کمتر پرداختند .رفتارشهروندی
سازمانی رفتاریاست فردی ،داوطلبانه و آگاهانه که بهطور مستقیم با شیوههای رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده و فراتر
از شرح شغل افراد است ،اما با این وجود ،موجب ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان میشود .یکی دیگراز جنبههای
متعالی درسازمان ،فضیلتسازمانی است که با رفتارشهروندی سازمانی نیز مرتبط می باشد که به علت نقش مؤثر آن درسازمان -
ها و بهویژه تأثیرآن برروی عملکرد کارکنان ،بهتازگی مورد توجه قرارگرفته است .فضیلت در سازمانها به معنی ایجاد ،ترویج،
حمایت وپرورش رفتارها ،عادت ها ،اعمال و تمایالت رفیع و متعالی از قبیل انسانیت ،صداقت ،بخشش ،اعتماد و وفاداری در
سطح فردی و جمعی دریک سازمان است و برای دستیابی به باالترینآرمان درحاالتانسانی ازجمله :فضایل ،عادات ،تمایالتو
اقداماتی هستندکه تولید خوبیهای اجتماعی و فردی می نمایند( رگو و همکاران .) ٩7 11 ،بنابراین هرگونه اعمال فردی،
فعالیت های جمعی ،ویژگیهای فرهنگی ویا هر فرایندی که باعث ترویج و تداوم فضیلت در یک سازمان شود ممکن است بـه
فضیلت سازمانی منجر شود (اعتماد و رحمان سرشت .) 1٩6٤ ،فضیلت سازمانی بهوسیل ة مشارکت باالتر افرادو روابط قو یترآنها و
تقسیممنابع با ارزش و اطالعات درافراد سبب افزایش سرمایة اجتماعی میشود .از عملکردهای مثبت فضیلت سازمانی
درارتباطبا گسترش توانایی سازمان درمقابل ه با مشکالت عمدهای است که سازمان با آن مواجه میشود ،همچنین با گسترش
فضیلت سازمانی ازآثارمنفی شکست کاسته میشود .احساسمثبت و ایجاد سرمایة اجتماعی بهوسیلة فضیل ت سازمانی ایجاد و
گسترش می یابد و موجب همافزایی در عملکرد افراد و سازمانها خواهد شد (بارکلی و همکاران ) ٩7 1 ٩ ،و فهمیدن و درک
محرکهای رفتارهای مثبت در محیطکاری است که میتواند سازمانها را جهت رشد به سمت سطوح باالتر موفقیت ،توانمند
سازد (مالیک  .) ٩71٩ ،معنویت درسازمان ،تعلقخاطرکارکنان و فضیلتسازمانی از موضوعاتی هستند که اخیرا در حوزه رفتار
سازمانی مورد توجه قرارگرفته و هرروز نظر بسیاری از صاحبنظران مدیریت و سازمان را درسطوح مختلف بهخود جلب میکند.
در مطالعات مدیریت این عقیده وجوددارد که مفهوم معنویت درمحیط کار ،تعلق خاطرکارکنان و فضیلت سازمانی ممکن است
پاسخ و راهحلی برای کاهش کژکارکردهای سازمانی همچون از خود بیگانگی ،استرس ،سازش بیشازحد و زوال شخصیت برای
کارکنان و همچنین راهکاری برای افزایش بهرهوری و بهبودعملکرد درسازمان باشد .بنابراین سوال کلی تحقیق این است که"
معنویت سازمانی چه تأثیری برتعلق خاطر کاری کارکنان  ،با درنظر گرفتن نقش تعدیلگری فضیلت سازمانی دارد؟"

. 2پیشینه پژوهش
اسدزاده (  ) 1 ٩6٤درپژوهشی باعنوان " نقش فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان اداره کل دیوان محاسبات استان
آذربایجانشرقی"  ،هدفاصلی خودرا بررسی رابطه فضیلتسازمانی باتعلقسازمانی کارکنان اداراتدولتی شهرستان مراغه بیان
میکند .برای اینمنظور فضیلتسازمانی براساس مدل کامرون وهمکاران و اشتیاق شغلی کارکنان براساس دیدگاه شوفلی و باکر
تعریف شد .جامعه آماری تحقیق حاضرکارکنان اداره کل دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی است که باتوجه به
محدودبودن به صورت سرشماری انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامهای شامل  ٩٩سؤال است که پساز سنجش
روایی وپایایی در اختیارجامعهآماری موردبررسی قرارگرفت .برای آزمون فرضیههای تحقیق ،از آزمونهای ضریب همبستگی r
پیرسون ورگرسیون خطی استفاده گردیدهاست .نتایج حاصلاز آزمون فرضیهها نشان داد که فضیلتسازمانی و ابعادآن (خوش -
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بینیسازمانی ،اعتمادسازمانی ،همدردیس ازمانی ،صداقتسازمانی وشفقتسازمانی ) بر اشتیاق شغلی کارکنان اداره کل دیوان
محاسبات استان آذربایجانشرقی موثر است.
عیسیخانی (  ) 1 ٩6٩درپژوهشی باعنوان " تبیین نقش منابعشغلی و منابعشخصی درتعلقخاطرکاری کارکنان" بیان
میکند  ،مفهوم تعلقخاطرکاری درطول دهةگذشته ،به علت تأثیرگذاری زیاد برنتایج عملکردی سازمان ،بسیار موردتوجه
محققان وکارگزاران حوزةمدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی قرارگرفتهاست .این پژوهش بهتبیین نقش منابعشغلی (استقالل
وآزادی عمل ،حمایتاجتماعی ،بازخورد ،مربیگری سرپرستی ،فرصتهای رشدویادگیری)و منابعشخصی (خودبسندگی ،شخصیت
پیشقدم و خصیصة وظیفهشناسی) ،بر تعلقخاطرکاری کارکنان پرداختهاست .مشارکت کنندگان این پژوهش ،کارشناسان یک
گروه صنعتی (مشتمل بر شرکت مادرو شش شرکت تابعةاصلی) بودند .دادههای پژوهش با استفادهاز پرسشنامه ازبین اعضای
جامعة آماری گردآوری شدهاست ومدلمفهومی پژوهش بااستفاده از فنتحلیل مسیرو مدلسازی معادالت ساختاری ،آزمون
شدهاست .نتایج حاصله نشان میدهد که منابعشغلی و منابعشخصی با تعلق خاطرکاری رابطةمثبت ومعنادار داشته و هردو به -
طور مثبت بر تعلقخاطرکاری کارکنان تأثیرگذارند؛ اما میزان تأثیر منابع شغلی بیشتراز منابع شخصی است.
رستگار (  ) 1 ٩66درپژوهشی باعنوان" مدل انگیزشی مبتنی بر معنویتکارکنان" مدلی نسبتاجامع درزمینه انگیزش درکار
کارکنان با ابعادوجودی زیستی ،اجتماعی ،روانی ومعنوی یک فرد درسازمان طراحی کردکه در دوسطح صف وستاد کارکنان
دانشگاهتهران انجام گرفت .اینمدل دارای ابعادچهارگانهای ارتباط فرافردی ،ارتباطدرونفردی ،ارتباطمیانفردی وارتباطبرون -
فردی بانشانگرهای مربوط به آن است که نتیجهآن «معنویت» خواهدبود به عبارتدیگر معنویت باچهارگونه ارتباط یکفرد؛ با
نیرویبرتر(خ دا) ،با خویشتن خویش ،با دیگران و با محیط تعریف شدهاست که هریکازآنها با بخشیاز ساحتهای وجودیانسان
مربوط میشود بدینمعناکه ،ارتباطفرافردی با ساحتمعنوی ،ارتباطدرونفردی با ساحتروانی ،ارتباطمیانفردی با ساحت
اجتماعی ،ارتباطبرونفردی با ساحتزیستی ا نسان سروکار دارد .همچنین چهارگونه ارتباط مذکور :کاربامعنا ،کارهدفمند،
خودشکوفایی درکار وبههم پیوستگی باهرچیزی درمحیطکاری وطبیعی را بهارمغان خواهدآورد و سرانجام هریک ازآنها
درانگیزشدرکارکارکنان موثرخواهدبود .براساستحقیقات که بهمنظورآزمونفرضیههای مدل بهروشهای تحلیلمسیر وتحلیل -
عاملی تاییدی در دوسطح صف وستاد دردانشگاهتهران انجامگرفت و کارکنان براین عقیده بودند که ارتباطمیانفردی وارتباط -
برون فردی درانگیزش درکارشان موثراست .اما در نقش آنان ارتباط فرافردی و ارتباط درونفردی دربرانگیختگیدرکارشان
رابطهای ندارد.
فریرا (  ) ٩7 1 ٤درپژوهشی باعنوان " آیا مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تعلقخاطرکاری کارکنان تاثیر میگذارد؟ " ،هدف
خودرا اینگونه بیان میکند که علیرغم این ادعا که مسئولیت اجتماعی شرکتهای داخلی نقش مهمی ایفا میکند ،شناخت
این پدیده نادیدهگرفته شدهاست .این مقاله با نگاه کردن به رابطهبین  CSRو تعلق خاطرکاری کارکنان قصددارد به پرشدن
این شکاف کمک کند .روش تحقیق پیمایشی اجرا و سه گروه متفاوت ازپاسخ دهندگان باسه سناریوگوناگون از CSR
عمومی( ،داخلی وخارجی) مواجه و تعلقخاطر کاری کارکنان پاسخدهنده اندازهگیری گردید .نتایج بهدستآمده نشان میدهد
که اختالفات آماری معناداری در سطح تعلقخاطرکاری بین کارکنان درمعرض شیوههای داخلی وخارجی  CSRوجودندارد.
بااین حال ،کارکنانی که درمعرض  CSRداخلی بودند ،بیشتر ازکسانی که تنها در معرض شیوههای  CSRخارجی بودند،
مشارکت نمودند .کاربردسناریوها ،هرچندشیوهای پایه محسوب میشود ،اما شامل ریسکهایی مثل مشکالت شرکتکنندگان
درخصوص قراردادن خودشان درموقعیت ساختگی میشود .همچنین ،مقیاس بکاررفته برای اندازهگیری تعلقخاطرکاری
کارکنان برکار نه برسازمان تاکید میکند .اگرچه اینتحقیق قطعی ونهایی نیست ،امانیاز شرکتهابه نگاهکردن بهاستراتژی
CSRبهشیوهای کل نگر به عبارتی داخلی وخارجی را افزایش میدهد .اینتحقیق بهشناخت موقعیت استراتژیک  CSRونیازبه
روشن نمودن تاثیرشیوههای مسئولیت اجتماعی برتعلق خاطرکاری کارکنان کمک میکند.
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آراجو ولوپز (  ) ٩7 1 ٤درپژوهشی باعنوان " رهبری بافضیلت  ،تعهدسازمانی و عملکرد فردی" بیان میکنندکه درجهان
فرارقابتی امروز ،تایید برمهارت بسیار شدتگرفتهاست .بااین وجود  ،براخالق و معنویات رهبری بافضیلت نیز تاکید میشود که
درواقع میتواند نقشمثبت وقابلتوجهی درسازمانهاو کارمندانشان داشته باشند .با درنظرگرفتن این فرض ،پژوهش حاضر
درنظردارد تا براساس درک پیروان  ،تاثیررهبری با فضیلت را برتعهدسازمانی وهمچنین نقش تعهدسازمانی را درعملکرد فردی
بررسی نماید .براساس روش شناسی کمی ،درمرحله اول ،از 11 ٩کارمند سازمانهای پرتغالی تحقیق کردند تا مشخص شود که -
وجود کدام یک ازفضائل دررهبر ،ازبیشترین اهمیت وارزش برخورداراست .دادههای موردنیاز برای آزمون فرضیهها با استفاده -
ازمجموعه آزمونهایی کهاز  ٩٥1کارمند گرفتهشد ،مشخص گردید .نتایج نشانداد که درک کارمندان ازسه بعدرهبری بافضیلت
درتعهدسازمانی بهخصوص ابعاد هنجاری وعاطفی نقشدارد .سه بعدرهبری مذکور عبارتاستاز:رهبری مبتنی برارزش ،
پشتکاروخردمندی ،که خردمندی تاثیرمثبتی برعملکرد فردی دارد.
کاراکاس (  ) ٩7 1 7تحقیقی باعنوان " عملکرد ورابطه آن با معنویتسازمانی ،مروری برمقاالت" در مورد چگونگی معنویت،
معرفی مزایای آن برای کارکنان وپشتیبانیآن ازعملکردسازمانی به بررسی سهدیدگاه مختلف براساس ادبیات موجودمی -
پردازد) 1 :دردیدگاهاول بیان میشود که دیدگاه منابعبشر معنویت را افزایش میدهد ،کارمندخوب بودن وباکیفیت زندگیکردن،
) ٩د یدگاهفلسفی کهمعنویت فراهممی کند ،کارکنان احساس هدف ومعناداری درمحل کاردارند و ) ٩دیدگاه فردی که معنویت
فراهم میکند ،کارکنان احساس هم پیوندی باجامعه دارند ،نتیجه آن تاکیدبر تاثیرمثبت آن برعملکرد است.

 .9روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی  -پیمایشی وازحیث هدف به علت ارائهء پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی ،کاربردی می باشد .تحقیق
توصیفی ،آنچه را که هست توصیف وتفسیر می کند وبه شرایط یا روابط موجود ،عقاید متداول ،فرآیندهای جاری ،آثار مشهود یا
روندهای در حال گسترش توجه دارد ،اطالعات توصیفی معموال از طریق پرسشنامه ،مصاحبه یا مشاهده جمعآوری می -
شود(خاکی.) 1٩6٩ ،
جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ستادی با مدرک کارشناسی باالتر در بانک صادرات شهرتهران است ،که تعداد
آنان  077نفر می باشد .همچنین دراین تحقیق باتوجه به فرمول کوکران تعداد  ٩٤6نفربا توجه به تعداد جامعه آماری انتخاب
شدند و نمونهگیری بهروش طبقه بندی شده انجام گردیده است.
اطالعات موردنیاز برای انجامپژوهش را میتوان به طرق مختلف (پرسشنامه ،مشاهده ومحاصبه) جمعآوری نمود.
دراین تحقیق ابتدا بامطالعات گستردهای جهت شناسایی متغییرها ومولفههای آن بامطالعات کتابخانهای وسپس با
راهنمایی تعدادی از اساتید وراهنمایان محترم درروایی وپایایی بودن آنها وهمچنین اصالحات انجام شده ،پرسشنامهها تهیه
ودرجریانتحقیق جهتاستخراج دادهها توسط کارکنان ستادی بانک صادرات تکمیل گردید.

 .2تجزیه و تحلیل داده ها:
بررسی توزیع داده ها:

فرض  : H7تفاوت معناداری بین توزیع متغیرها با توزیع نرمال وجود ندارد (توزیع متغیرها نرمال است).
فرض  : H1تفاوت معناداری بین توزیع متغیرها با توزیع نرمال وجود دارد (توزیع متغیرها نرمال نیست).
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بهجهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده میشود .این آزمون درحالت تک نمونه -
ای به مقایسه تابع توزیع تجمعی مشاهده شده با تابع توزیع تجمعی موردانتظار (توزیع نرمال) دریک متغیر در سطح سنجش
ترتیبی می پردازد .به عبارت دیگر در این آزمون ،توزیع یک صفت در یک نمونه با توزیع نرمال مورد مقایسه قرار می
گیرد .درتفسیر نتایج آزمون ،چنانچه مقدار سطح معنیداری( ) sigازسطح احتمالخطا(  ) a =7 /7٥بیشترباشد ،درآنصورت
توزیع موردنظر ،توزیع نرمالاست(فرضصفر رد نمیشود).اما چنانچه مقدارسطح معنیداری ( ) sigاز سطح احتمالخطا ( a 7 /7٥
= ) کوچکترباشد آنگاه توزیع فوق نرمال نخواهد بود (فرضصفر رد میشود).
جدول( .)9آزمون تست نرمال بودن توزیع متغ یرها
مقدار کولموگروف

Sig

سطح احتمال خطا

نتیجه

معنویت سازمانی

9.٣33

٧.٧2٠

٧.٧۵

غیرنرمال

تعلق خاطر کاری

9.٢32

٧.٧33

٧.٧۵

غیرنرمال

فضیلت سازمانی

2.٧٣2

٧.٧٧٧

٧.٧۵

غیرنرمال

دراین جدول باتوجه به مقدار آماره اسمیرنوف -کلموگروف حاصل شده وهمچنین مقدار سطح معنیداری میتوان استنباط
نمودکه تفاوت معناداری بین توزیع موردانتظار (توزیع نرمال) با توزیع مشاهده شده برای تمام متغیرها وجود دارد وتوزیع آنها
غیرنرمال است .بنابراین باید متناسب با نوع توزیع متغیرها از آمارههای ناپارامتریک برای آزمون فرضیهها استفاده نمود.
آزمون فرضیه ها:

 فرضیه اصلی« :معنویت سازمانی بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانک صادرات اثر دارد». فرضیه اصلی« :معنویت سازمانی بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانک صادرات اثر دارد». : H6معنویتسازمانی بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثر ندارد.
 : H3معنویت سازمانی بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثر دارد.
به جهت بررسی تاثیر معنویتسازمانی برتعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات باید از آنالیز رگرسیون چند متغیره استفاده
شود .رگرسیون یک روش آنالیز آماری است که درآن تغییرات یک یاچند متغیر وابسته نسبت به یک یاچند متغیر مستقل تبیین
وپیش بینی میشود .به عبارت دیگر رگرسیون یک تکنیک قدرتمند آماری است که تاثیرات یک یا چند متغیرمستقل برروی
متغیروابسته بررسی میشود .اما بهدلیل اینکه توزیع دادهها غیرنرمال است باید از روشهای رگرسیونی ترتیبی استفاده نمود.
جدول( .)2برآورد ضریب تب یین مدل رگرس یونی
ردیف

R2 Cox and Snell

R2 Nagelkerke

R2 McFadden

9

٧.3٣۵

٧.3٣٣

٧.٧٠1

ضریب تبیین (تأثیرو پیش بینی) متغیرهای مستقل معادل با احتساب سهروش برآورد بین 7 .76تا 7 .٩9است .به عبارت دیگر
میزان تغییرات متغیر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات براساس تاثیرات متغیرهای فوق درحدود 7 .76تا 7 .٩9است (این
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مقدار ،ضریب تقریبا مناسبی است و مبیین کارآیی نسبی مدل است) .بنابراین 7 .76تا 7 .٩9تغییرات تعلقخاطرکاری کارکنان
بانکصادرات توسط شاخصهای معنویتسازمانی تبیین وپیش بینی میشود.
جدول( .)3معنی داری مدل رگرس یون
نتایج

 X2محاسبه شده

درجه آزادی

Sig

مدل نهایی

993.٧٣٧

3

٧.٧٧٧

این جدول معادل جدول آنوا در رگرسیون چندگانه خطی است .به عبارتدیگر نتایج این جدول نشان میدهد که آیا روابط
کلی متغیرهای با متغیر وابسته معنیدار است یا خیر؟ مقدار آماره  X2در سطح (  ) sig < 7/71معنادار است به عبارتدیگر
معنویتسازمانی برتعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات تاثیر مثبت و معنیداری دارد.
جدول(  .)٢ضرایب وزنی رگرس یونی
عوامل مدل

 Bاستاندارد

Wald

Sig

احساس معناداری کار

9.٢٧٠

23.٧٠3

٧.٧٧٧

احساس کار هدفمند

9.٧٣۵

8.191

٧.٧٧3

خودشکوفایی درکار

2.۵٠8

٠2.۵2٣

٧.٧٧٧

در این جدول مقدارضرایب وزنی هریکاز متغیرها برروی متغیر وابسته (بتاها) منظور شدهاست .مقدار آماره  Waldبرای تمام
ابعاد معنویتسازمانی درسطح (  ) sig < 7/71معنادار است .به عبارت دیگر این عوامل تاثیر خالص و معناداری بر روی تعلق
خاطرکاری کارکنان بانک صادرات دارند .همچنین متغیر معنویت سازمانی دارای بیشترین تاثیر معناداری بر روی تعلق
خاطرکاری کارکنان بانک صادرات می باشد.
لذا با توجه به این ضرایب اوالً میتوان معادله رگرسیون متغیر تعلق خاطر کاری کارکنان بانک صادرات را براساس متغیرهای
مستقل و مقدار ضریب ثابت بیان نمود و ثانیاً مقدار تاثیر هریک از متغیرهای مستقل را بهازای یک واحد تغییر درمتغیر وابسته
پیش بینی نمود.
فرضیه های فرعی:

 - 1فرضیه اول« :کار بامعنا بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثر معناداری دارد».
 :H6کار بامعنا بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثر معناداری ندارد.
 :H3کار بامعنا بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثر معناداری دارد.
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بهجهت بررسی تاثیر کاربامعنا بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات باید از آنالیز رگرسیون چند متغیره استفاده شود .اما
بهدلیل اینکه توزیع داده ها غیرنرمال است باید ازروشهای رگرسیونی ناپارامتریک مانند رگرسیون ترتیبی استفاده نمود.
جدول( .)۵برآورد خالصه مدل رگرس یونی
ضرایب

متغیر مستقل

 Bاستاندارد

مقدار Wald

Sig

R2

٧.93٢

کار با معنا

9.٢3٠

32.٢8۵

٧.٧٧٧

X2

3۵.٣٠3

-

-

-

-

Sig

٧.٧٧٧

-

-

-

-

ضریب تبیین (تأثیر وپیش بینی) متغیرهای مستقل معادل با  7 .1٩است .به عبارت دیگر میزان تغییرات متغیرتعلقخاطر
کاری کارکنان بانکصادرات براساس تاثیرات متغیر کاربامعنا معادلبا  7 .1٩است (اینمقدار ،مبیین کارآیی نسبی مدل است).
مقدار آماره  X2درسطح (  ) sig < 7/71معنادار است ،بنابراین مقدار تاثیرات کلی درسطح اطمینان  %66معنادار است.
همچنین متغیر کاربامعنا تاثیرخالص ومعناداری باتوجه به ضریب وزنی بتای  1 .٤٤بر تعلقخاطر کاری کارکنان بانکصادرات
دارد.
 - ٩فرضیه دوم« :کارهدفمند بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثر معناداری دارد».
 :H6کارهدفمند بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثر معناداری ندارد.
 :H3کارهدفمند بر تعلق خاطرکاری کارکنان بانک صادرات اثر معناداری دارد.
بهجهت بررسی تاثیر کارهدفمند برتعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات بایداز آنالیز رگرسیون چندمتغیره استفاده
شود .اما بهدلیل اینکه توزیع دادهها غیرنرمال است باید ازروشهای رگرسیونی ناپارامتریک مانند رگرسیون ترتیبی
استفاده نمود.
جدول( .)٣برآورد خالصه مدل رگرس یونی
ضرایب

متغیر مستقل

 Bاستاندارد

مقدار Wald

Sig

R2

٧.٧29

کار هدفمند

٧.٢33

۵.1٣۵

٧.٧٧٧

X2

۵.22۱

-

-

-

-

Sig

٢.٢22

-

-

-

-

ضریب تبیین (تأثیر و پیش بینی) متغیرهای مستقل کمتراز  7 .1است .به عبارتدیگر میزان تغییرات متغیر تعلقخاطر کاری
کارکنان بانکصادرات براساس تاثیرات متغیر کارهدفمند کمتراز  7 .1است (این مقدار ،مبیین کارآیی نسبی مدل است) .مقدار
آماره  X٩درسطح (  ) sig < 7/71معنادار است ،بنابراین مقدار تاثیرات کلی درسطح اطمینان  %66معنادار است .همچنین
متغیر کارهدفمند تاثیرخالص ومعناداری باتوجه به ضریب وزنی بتای  7 .٤٩برتعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات دارد.
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 - ٩فرضیه سوم« :خودشکوفایی درکار بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثر معناداری دارد».
 :H6خودشکوفایی درکار بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثر معناداری ندارد.
 :H3خودشکوفایی درکار بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثر معناداری دارد.
بهجهت بررسی تاثیر خودشکوفایی درکار برتعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات باید از آنالیز رگرسیون چندمتغیره
استفاده شود .اما بهدلیل اینکه توزیع دادهها غیرنرمال است باید ازروشهای رگرسیونی ناپارامتریک مانند رگرسیون ترتیبی
استفاده نمود.
جدول( .)٠برآورد خالصه مدل رگرس یونی
ضرایب

متغیر مستقل

 Bاستاندارد

مقدار Wald

Sig

R2

٧.2٢3

خودشکوفایی درکار

9.2٢8

۵٠.8٢8

٧.٧٧٧

X2

٣1.22٧

-

-

-

-

Sig

٧.٧٧٧

-

-

-

-

ضریب تبیین (تأثیر و پیش بینی) متغیر مستقل معادلبا  7 .٩٤است .به عبارتدیگر میزان تغییرات متغیرتعلقخاطر کاری
کارکنان بانکصادرات براساس تاثیرات متغیر خودشکوفاییدرکار معادلبا  7 .٩٤است (این مقدار ،مبیین کارآیی نسبی مدل
است) .مقدار آماره  X٩درسطح (  ) sig < 7/71معنادار است ،بنابراین مقدار تاثیرات کلی درسطح اطمینان  %66معنادار است.
همچنین متغیر خودشکوفاییدرکار تاثیرخالص و معناداری باتوجه به ضریب وزنی بتای  1 .٩٥برتعلقخاطرکاری کارکنان بانک -
صادرات دارد.
 - ٤فرضیه چهارم« :فضیلتسازمانی ،اثر معنویت بر تعلقخاطرکاری را تعدیل میکند».
 :H6فضیلتسازمانی ،اثر معنویت بر تعلقخاطرکاری را تعدیل نمیکند.
 :H3فضیلتسازمانی ،اثر معنویت بر تعلقخاطرکاری را تعدیل میکند.
بهجهت بررسی نقش تعدیلگر فضیلت سازمانی دررابطه تاثیری معنویت برتعلقخاطرکاری کارکنان باید پساز محاسبه
نقش تعدیل گری از آنالیز رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شود .رگرسیون سلسلهمراتبی شیوهایاست که این امکان را میدهد
تا بهدلخواه ازروی منطق ونظریه ترتیب ورود متغییرهارا درمعادلهرگرسیون انتخاب و اثر برهم کنشی متغییرها بریکدیگر انجام
میشود در رگرسیون سلسله مرا تبی ،ترتیبی راکه متغییرهای پیشگو درقالب دومجموعه وارد مدل میشود مشخص وبا
استفادهاز این رویه کیفیت مدل واثرمتغییر یاگروهی ازمتغییرها را بعداز کنترل اثرمتغییر مرحله اول بررسی میشود .پس دراین
مرحله ابتدا دادهها نرمال میشوند و سپس محاسبات مربوطه انجام می گیرد .درمرحله اول اثرات معنویت و فضیلت سازمانی به -
عنوان متغیرهای مستقل بر روی تعلقخاطرکاری کارکنان سنجش میشود وسپس درمرحله بعد اثرات متغیر فضیلتسازمانی
بررابطه تاثیر معنویت برتعلقخاطرکاری سنجش میشود.
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جدول( .)8برآورد خالصه مدل رگرس یونی

اولیه

R

R2

F

Sig

اولیه

٧.٢٣٣

٧.29٠

3٢ .9٠3

٧.٧٧٧

تعدیل

٧.٢٣٠

٧.298

22.٠9٠

٧.٧٧٧

غیر استانداردB

استانداردB

t

Sig

ثابت

3.۵18

-

223.٧1۵

٧.٧٧٧

فضیلت سازمانی

٧.921

٧.9۵٣

2.311

٧.٧9٠

معنویت

٧.331

٧.3٣1

۵.٣88

٧.٧٧٧

ثابت

3.۵1٠

-

2٧٢ .٧٠2

٧.٧٧٧

فضیلت سازمانی

٧.921

٧.9۵٣

2.31٢

٧.٧9٠

معنویت

٧.33٠

٧.3٣٠

۵.۵٠2

٧.٧٧٧

تعدیل

٧.٧33

٧.٧9۵

٧.2۵3

٧.8٧9

تعدیل

در مدل اولیه ،متغیرهای فضیلت سازمانی و معنویت در حدود  7 .٩10از تعلقخاطر سازمانی را پیش بینی می کنند و با
احتساب نقش تعدیلگر فقط  7 .771بهمیزان  R2اضافه میشود .اگر اینمقدار معنی دار باشد آنگاه نقش فضیلت سازمانی به -
عنوان متغیر تعدیلگر تایید میشود .باتوجه به سطح (  ) P>7 /671غیر معنادار است .به عبارت دیگر فضیلت سـازمـانی نـمی -
تـوانـد بـه عنوان متغیر تعدیلگر اثر معنویت برتعلقخاطرکاری را تعدیل کند .بنابراین فرض صفر را نـمیتوان رد کرد.
رتبه بندی و اولویت بندی شاخصهای موثر با آزمون فریدمن

دراین فرضیه به جهت برآورد و تعیین مهمترین عامل ،ابتدا از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی و رتبه بندی متغیرها
براساس بیشترین تاثیربر متغیر وابسته مورد استفاده میباشد .آزمون فریدمن برای مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبههای
آنهاست و معلوم میکند که آیا این گروهها میتوانند ازیک جامعه باشند یا نه؟ مقیاس دراین آزمون باید حداقل رتبهای باشد.
این آزمون متناظر غیرپارامتری آزمون  Fاست ومعموال در مقیاسهای رتبهای بهجای  Fبهکار میرود و جانشین آن میشود
(چون در  Fباید همگنی واریانسها وجود داشته باشد که در مقیاسهای رتبهای کمتر رعایت میشود) .همچـنین آزمـون
فریدمن برای تـجـز یه واریانس دوطرفه (برای داده های غیرپارامتری) ازطریق رتبه بندی بهکار میرود و نیز برای مقایسه
میانگین رتبه بندی گروههای مختلف  .براین اساس بهجهت اولویتبندی شاخصها و تشخیص مهمترین آنها آزمون فریدمن برای
خرده مقیاسهای هرسازه صورت میگیرد.
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الف) معنویت سازمانی
جدول( .)1رتبه ها و میانگ ین رتبه ها معنویت سازمانی
میانگین اهمیت

رتبه

خودشکوفایی در کار

2.9٣

9

احساس معناداری کار

9.1٠

2

کار هدفمند

9.8٠

3

براساس نتایج جدول فوق مهمترین خرده مقیاس خودشکوفایی در کار و سپس احساس معناداری کار و کار هدفمند است.
جدول( .)9٧برآورد آماره فریدمن معنویت سازمانی
مقادیر
تعداد

2٢1

مقدار  X2محاسبه شده

92.28۵

درجه آزادی

2

( Sigسطح معنی داری)

٧.٧٧2

مقدار آماره فریدمن درسطح (  ) sig < 7/71معنادار است .بنابراین تفاوت معناداری به لحاظ اهمیت درشاخصهای معنویت
سازمانی وجود دارد.
ب) تعلقخاطرکاری
جدول( .)99رتبه ها و میانگ ین رتبهها تعلق خاطر
میانگین اهمیت

رتبه

سرزندگی یا نیرومندی

2.3٠

9

مجذوب شدن

2. ٧٧

2

فدایی شدن یا وقف خود

9.٣3

3

براساس نتایج جدول فوق مهمترین خرده مقیاس سرزندگی یا نیرومندی و سپس مجذوب شدن و فدایی شدن یا وقف خود
است.
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جدول( .)92برآورد آماره فریدمن تعلق خاطر
مقادیر
تعداد

2٢1

مقدار  X2محاسبه شده

٠9.98٢

درجه آزادی

2

( Sigسطح معنی داری)

٧.٧٧

مقدار آماره فریدمن در سطح(  ) sig < 7/71معنادار است .بنابراین تفاوت معناداری به لحاظ اهمیت در شاخصهای تعلق
خاطرکاری وجود دارد.
ج) فضیلت سازمانی
جدول( .)93رتبهها و میانگ ین رتبه ها فضیلت سازمانی
میانگین اهمیت

رتبه

انسجام سازمانی

3.23

9

خوش بینی سازمانی

2.۵٢

2

اعتماد سازمانی

2.٢٠

3

براساس نتایج جدول فوق مهمترین خرده مقیاس شفقت سازمانی و سپس بخشش سازمانی ،انسجام سازمانی ،خوش بینی
سازمانی و اعتماد سازمانی است.
جدول(  .)9٢برآورد آماره فریدمن فض یلت سازمانی
مقادیر
تعداد

2٢1

مقدار  X2محاسبه شده

9٧8.۵٧٢

درجه آزادی

٢

( Sigسطح معنی داری)

٧.٧٧

مقدار آماره فریدمن درسطح (  ) sig < 7/71معنادار است .بنابراین تفاوت معناداری به لحاظ اهمیت درشاخصهای فضیلت
سازمانی وجود دارد.
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د) سازه های اصلی
جدول( .)9۵رتبهها و میانگ ین رتبهها متغ ییرها
میانگین اهمیت

رتبه

فضیلت سازمانی

2.18

9

تعلق خاطر کاری

9.۵٠

2

معنویت سازمانی

9.٢۵

3

براساس نتایج جدول فوق مهمترین شاخص فضیلت سازمانی و سپس تعلق خاطرکاری کارکنان و سپس معنویت سازمانی
است.
جدول( .)9٣برآورد آماره فریدمن متغ ییرها
مقادیر
تعداد

2٢1

مقدار  X2محاسبه شده

3۵٠.٣٢٠

درجه آزادی

2

( Sigسطح معنی داری)

٧.٧٧

مقدار آماره فریدمن درسطح (  ) sig < 7/71معنادار است .بنابراین تفاوت معناداری به لحاظ اهمیت درشاخصهای اصلی
وجود دارد.

 .3نتیجهگیری
افراد شرکتکننده دراین پژوهش  ٩٤6نفر ازکارکنان بانکصادرات بودندکه  1٩6نفر ازآنها مردو  117نفر ازآنها را زن تشکیل
میدادند .سن  ٩6نفر ازاین افراد کمتراز ٩7سال 9٩ ،نفر ازآنها ٩7تا ٤7سالو  1٥6نفر باالی ٤7سال بوده است.
تحصیالت  ٤6نفراز افراد شرکتکننده دیپلم ٤٩ ،نفر فوقدیپلم 176 ،نفر کارشناسی و  91نفر کارشناسیارشد بوده است .درباره
سابقهکاری این افراد نیز باید گفت  ٤7نفر از افراد کمتراز ٥سال 69 ،نفر ازآنها بین ٥تا 17سال ٩٤ ،نفر از آنها بین 17تا 1٥سال،
 ٤7نفر ازآنها بین 1٥تا ٩7سالو  ٩6نفر نیز بیشاز ٩7سال سابقهکاری داشتند.
درادامه تجزیه و تحلیل ،به برآورد میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و شاخصهای آنها پرداخته شد .در برآورد
میانگین و انحرافمعیار معنویت سازمانی و شاخصهای آن مشخص شد میانگین احساس معناداری  ٩ .٥٩ ±7 .٤9٩میانگین
کارهدفمند  ، ٩.٤6±7 .٩9٤میانگین خودشکوفایی درکار  ٩ .٥0±7 .٤٩٥و میانگین معنویت سازمانی  ٩.٥٩±7 .٩11می باشد .به -
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طورکلی میانگین شاخصهای ذکرشده نشانداد که شاخصهای معنویتسازمانی دربین کارکنان بانکصادرات درحدمتوسط
میباشد.
در بـرآورد میانگین و انحراف معیار تعلق خاطر کاری و شاخص های آن مشخص شد میانگین سرزندگی یا نیـرومندی
 ،٩ .06 ±7 .٤0میانگین فداییشدن یا وقفخود  ، ٩ .٤٩ ±7 .٩6میانگین مجذوبشدن  ٩ .٥9±7 .٩0و میانگین تعلق
خاطرکاری  ٩ .9±7 .٩6می باشد .بهطورکلی میانگین شاخصهای ذکرشده نشانداد که شاخصهای تعلق خاطر کاری دربین
کارکنان بانکصادرات درحدمتوسط می باشد .دربرآورد میانگین و انحرافمعیار فضیلتسازمانی و شاخصهای آن مشخص شد
میانگین خوشبینی سازمانی  ،٤ .٩0 ±7 .٤٥میانگین اعتمادسازمانی ، ٤ .٤ ±7.٤0میانگین انسجام سازمانی  ، ٤.٥٤±7 .٥٥میانگین
فضیلتسازمانی  ٤ .٥1 ±7 .٩٤میباشد .بهطورکلی میانگین شاخصهای ذکرشده نشان داد که شاخصهای فضیلت سازمانی
دربین کارکنان بانک صادرات درحدمتوسط می باشد .پساز بررسی میانگینو انحرافمعیار متغیرهای پژوهش ،درآماراستنباطی
به بررسی توزیع دادهها پرداختهشد .دراین قسمت نرمال بودن ویا غیرنرمال بودن متغیرها مورد بررسی قرارگرفت .با توجه به
نتایجگرفته شده مشخص شد تمامی متغیرها شامل معنویتسازمانی ،تعلقخاطرکاری و فضیلتسازمانی غیرنرمال هستند و
بنابراین ازآماره ناپارامتریک برای آزمون فرضیهها استفاده شد .درفرضیه اصلی پژوهش بیان شده بود «معنویتسازمانی بر تعلق -
خاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثردارد» .به جهت بررسی اینتأثیر از رگرسیونترتیبی استفادهشد .نرمال بودن سطح معناداری
تمامی آمارههای بکاررفته برای بررسی این فرضیه نشان داد که فرضیه مورد تأیید است ،به عبارت دیگر معنویتسازمانی
برتعلقخاطرکاری کارکنان بانک صادرات اثرخالص ومعناداری دارد .همچنین مشخصشد متغیرمعنویتسازمانی دارای بیشترین
تاثیر معناداری برروی تعلقخاطرکاری کارکنان بانک صادرات می باشد.
در فرضیه فرعیاول بیانشده بود «کاربامعنا بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات تأثیرمعناداری دارد» .به جهت بررسی
اینتأثیر از رگرسیونترتیبی استفادهشد .نرمال بودن سطح معناداری تمامی آمارههای بکاررفته برای بررسی این فرضیه نشان داد
که فرضیه مورد تأیید است ،به عبارت دیگر کار بامعنا بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثرخالص و معناداری دارد.
در فرضیهفرعیدوم بیانشده بود «کارهدفمند بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات تأثیرمعناداری دارد» .بهجهت بررسی
اینتأثیر از رگرسیونترتیبی استفادهشد .نرمال بودن سطح معناداری تمامی آمارههای بکاررفته برای بررسی این فرضیه نشان داد
که فرضیه مورد تأیید است ،به عبارت دیگر کار هدفمند برتعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثرخالص و معناداری دارد.
در فرضیهفرعیسوم بیانشده بود «خودشکوفاییدرکار بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات تأثیرمعناداری دارد» .بهجهت
بررسی اینتأثیر از رگرسیونترتیبی استفاده شد .نرمال بودن سطح معناداری تمامی آمارههای بکار رفته برای بررسی این فرضیه
نشان داد که فرضیه مورد تأیید است ،به عبارت دیگر خودشکوفایی درکار برتعلق خاطرکاری کارکنان بانک صادرات اثرخالص و
معناداری دارد.
در فرضیهفرعیچهارم بیانشده بود «فضیلتسازمانی ،اثرمعنویت بر تعلقخاطرکاری را تعدیل میکند» .برای بررسی این فرضیه
پساز محاسبه نقش تعدیلگری از آنالیز رگرسیون سلسلهمراتبی استفاده شد .دراین بررسی مشخص شد که فضیلتسازمانی
نمیتواند به عنوان متغیر تعدیلگر اثر معنویت برتعلقخاطرکاری را تعدیل کند .به عبارت دیگر فضیلتسازمانی ،اثر معنویت بر
تعلقخاطرکاری را تعدیل نمیکند.
نتایج حاصلاز انجام این پژوهش نشان داد که معنویت سازمانی بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات اثر دارد  .برهمین
اساس پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:


توجه به اهمیت کار برای کارکنان و تشویق معنویت کاری ،باید محیطی درنظرگرفته شود که ضمن برقراری سایر
عوامل که برروحیه کارکنان تاثیر میگذارد؛ توجهو تامین نیازهای فیزیولوژیکیو نیازهای اجتماعی کارکنان که
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دغدغه برآورده ساختن نیازهای اولیه خودرا نداشته باشند ،فرصتی برای پرداختن به نیازهای باالترو متعالیتر را داشته
باشند.


برقراری عدالت و رفع تبعیض در سازمان و توجه به برابری انگیزش در سازمان ،تا افراد برای انجام کارها با الزامات
کیفی و کمی بیشتر اهتمام ورزند.



به دلیل ارزشمند بودن عامل همکاری از بین کارکنان ،فراهم آور دن شرایط کارگروهی برای کارکنان و توجه به تبادل
کار و زندگی ارگونومی سازمانی و غنی سازی شغلی.

 تدوین کار مناسب با شرایط افراد وتبدیل محیط کار به محیطی پویا و انعطاف پذیر.
نتایج حاصلاز فرضیه فرعی اول نشانداد که کار بامعنا بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات تأثیر معناداری دارد  .برهمین
اساس پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:


سعی در ایجاد تعامل درکار روزمره و درسطح فردی برای کارکنان.



برقراری عزت نفس یا خود -حرمتی و ارزش نهادن به نیازها و منزلت انسانی.



ارزش بخشیدن به خود ،دیگران و زندگی کاری و هماهنگی بین زندگی و کار وایجاد زمینه فرصت برای برقراری
ارتباطات موثر.

 کوشش درجهت معنابخشی به کار ،برای افزایش تعلقخاطرکاری کارکنان.
نتایج حاصلاز فرضیه فرعی دوم نشان داد که کار هدفمند بر تعلقخاطرکاری کارکنان بانکصادرات تأثیر معناداری دارد.
برهمین اساس پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:





تبیین و تشریح اهداف سازمانی و هماهنگی و همسویی با اهداف و ارزشهای سازمانی.
توجه به نیازهای روحی ،روانی و معنوی کارکنان و درنهایت خودسازمان که باعث ارزشگذاری آنان میشود.
فراهم کردن و برقراری وسایل و اهداف کوچکتر افراد و سازمان درجهت ایجاد هدف غایی آنان.
ارزشنهادنبه تک تک افراد سازمان ،تبیین و تشریح وظایف که فلسفه کار افراد با اهداف سازمان مشخص شود.

نتایج حاصلاز فرضیه فرعی سوم نشان داد که خودشکوفایی در کار بر تعلق خاطرکاری کارکنان بانک صادرات تأثیر معناداری
دارد  .برهمین اساس پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:



ایجاد شرایطی مطلوب برای کارکنان جهت استفاده کامل و کشف استعدادها ،ظرفیتها و پتانسیلها.
فراهم نمودن محیطی برای ایجاد تمایل درافراد برای رسیدن به تواناییهایی که قابلیت رسیدن به آنها را دارند که
باعث خالقیت و نوآوری افراد در سازمان میشود.

 ایجاد آرامش کاری و رضایت شغلی درونی در افراد با رفع نیازهای فیزیولوژیکی آنان.
در ارتباط با تحقیقات آتی نیز پیشنهادات ذیل ارایه میشوند:


درنظر گرفتن تنها مدیران و معاونان شعب بانکها به عنوان نمونهآماری ،بهدلیل تخصصو دانش بیشتر آنان



اجرای این پژوهش در بانکها و مؤسسات مالی متنوعتر و سپس مقایسه نتایج و نتیجهگیری جامع




بررسی تاثیر هوشمعنوی بر انگیزش کارکنان
بررسی تاثیر برندینگ کارفرما بر تعلقخاطرکارکنان



بررسی تاثیر یادگیریسازمانی و تعلقخاطرکاری



بررسی تاثیر اخالق کاری اسالمی و فضایل اخالقی بر تعلقخاطرکاری



بررسی تاثیر فضایلاخالقی بر نظام پیشنهادهای سازمانی
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