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چکیده
در عصر حاضر مهمترین چالش سازمانی عدم اطمينان ،پيچيدگی ،جهانیسازی و تغييرات فزاینده فناورانه
است .موفقيت سازمانی با این شرایط مستلزم تغيير در فعاليتهای سازمانی ،بهویژه رهبری و اداره سازمانهای
هزاره سوم ،است؛ بنابراین کسب موفقيت با این شرایط و موقعيت مستلزم تغيير در چگونگی اداره و رهبری
سازمانها است .هدف اصلی پژوهش حاضر این است که رابطه بين رهبری معنوی بهعنوان متغير مستقل از یک
سو با رضایت شغلی کارکنان بهمنزله متغير وابسته از سوی دیگر بررسی شود؛ بنابراین فرضيه این پژوهش بر
اساس وجود رابطه رهبری معنوی و رضایت شغلی تدوین شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کليه
کارکنان ستادی و صفی «بانک ملّی» شهر قم مشتمل بر  630نفر در  3حوزه امور شعب است که به علت
گستردگی جامعه آماری و طبقات آن از روش نمونهگيری طبقهبندی تصادفی استفاده شد .بر این اساس نمونه
آماری شامل  242نفر است .در این پژوهش که پژوهشی توصيفی ـ تحليلی و مطالعهای از نوع همبستگی است،
اطالعات الزم با استفاده از دو نوع پرسشنامه دارای اعتبار و روایی قابلقبول با طيف ليکرت جمعآوری و به کمک
آمار توصيفی و استنباطی بررسی و تحليل شد .تحليل اطالعات با استفاده از ضریب همبستگی اسپيرمن حاکی از
این است که رابطه بين رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان معنادار است؛ بهعالوه تمامی مؤلفههای رهبری
معنوی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارند؛ همچنين تحليل رگرسيون چندعاملی نشان میدهد که از
ميان مؤلفههای رهبری معنوی ،چشمانداز سازمانی ،عشق به نوعدوستی و عضویت بيشترین تأثير را بر رضایت
شغلی دارند.
کلیدواژهها :رهبری معنوی (چشمانداز سازمانی ،عشق به نوعدوستی ،ایمان به کار ،معناداری در کار ،عضویت در
سازمان ،تعهد سازمانی ،بازخورد عملکرد) و رضایت شغلی.
تاریخ دریافت مقاله ،1393/9/13 :تاریخ پذیرش مقاله.1394/2/27 :
 .1استاد دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .2استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهيد بهشتی.
 .3کارشناشی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق.
E-mail:mahdibahranzadeh@yahoo.com

 .4کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه تهران.
 .5کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه تهران.
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 .1مقدمه
1

ازآنجاکه واژه «معنویت» در زمينههای گوناگونی بهکار مـیرود ،تعریـف آن مشـکل اسـت.
موضوع معنویت ،دلمشغولی دیرپای بشر بوده است؛ اما بررسـی نقادانـه و تطبيقـی معنویـت در
زمينههای جهانی ،پدیده نوظهوری است .بسياری از ادیـان ،واژه دقيقـی بـرای رسـاندن مفهـوم
معنویت ندارند .باوجوداین ،امروزه مفهوم معنویت عموميت یافته است .مفهوم معنویت در محـيط
کار 2و رهبری معنوی 3که امروزه موردتوجه مدیران عالی و ميانی سازمانهـا قـرار گرفتـه اسـت
یکی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی ،4اثربخشی 5و درنهایت بهرهوری در سازمانهـا محسـو
میشود .الگوی رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بهوجودآمدن روحيه و انگيزش قوی در
کارکنان و افزایش رضایت آنان از شغل و حرفه خود میشود .رضـایت شـغلی کارکنـان 6یکـی از
شاخصهای اثربخش مدیریت و رهبری در سازمان است .نقش نيروی انسـانی در پيشـبرد امـور
جامعه اهميت زیادی دارد و مؤثرترین رُکن تحـوالت اقتصـادی اجتمـاعی و فرهنگـی محسـو
میشود .پيشرفتهای اقتصادی و اجتماعی ،تجهيز نيـروی انسـانی متعهـد ،متخصـص ،مـاهر و
افزایش مهارتهای مداوم او را اجتنا ناپذیر میکند؛ بنابراین با عامل انسانی باید در نهایت عزت
و احترام برخورد شود؛ زیرا سالها وقت و سرمایه گـزاف صـرف تربيـت و پـرورش انسـانهـای
متخصص ،فهيم و متعهد میشود تا پس از سالها برنامهریزی به اوج بازدهی برسند .در صـورت
خروج آنان از سازمان ،بهآسانی و در زمانی اندک قابلجایگزینی نيسـتند و فقـدان آنهـا زیـان و
لطمه بزرگی به سازمان وارد خواهد کرد؛ به بيانی دیگر عرضه نيروی انسـانی توانمنـد و کارآمـد
امری محدود ،زمانبر و پرهزینه بوده و مستلزم صرف وقت نيرو و مخارجی هنگفت است.
پویایی و کارآمدی هر نظام در گرو زمينه و بستر سالم فعاليتی آن نظام خاص است و بانکها
نيز با توجه به ماهيت فعاليت خود ،نهتنها از این امر مستثنا نيستند؛ بلکه بيشتر از سـایر نظـامهـا
نيازمند فضایی سالم درخصوص چگونگی برخورد و رفتار مدیران ارشد با کارکنان هستند .با توجه
به نقش مهم بانکها در پيشبرد اهداف اقتصادی ،یکی از پيشنيازهای اساسی برای رسـيدن بـه
این اهداف ،نيروی انسانی یا عامل انسانی است .با توجه به اینکه امروزه صنعت بانکداری در تمام
دنيا بهعنوان یکی از تأثيرگذارترین عامل محرک نظام اقتصادی مطرح است؛ بهطوریکـه بـدون
بهرهمندی از نظام پویا ،کارآمد و سالم بانکی دستيابی به هرگونه رشد و شکوفایی و توسعه عمـال
ممکن نخواهد بود .پژوهشگران در پژوهش حاضر به دنبال این هستند که دریابند ميزان رضایت

1. Spirituality
2. Workplace Spirituality
3. Spiritual Leadership
4. Performance
5.Effectiveness
6. Employee Job Satisfaction
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شــغلی کارکنــان و ارتبــاا آن بــا ســبک رهبــری معنــوی مــدیران (رؤســای شــعب) در جامعــه
موردپژوهش چگونه است؟ زیرا هر چه کارکنان از شغل خود و جنبههای مـؤثر بـر آن راضـیتـر
باشند به همان اندازه در پيشبرد اهداف سازمان تالش بيشتری میکنند؛ همچنين تنوع فعاليتهـا
و آزادی برای اجرای کار تأثير زیادی بر رضایت شـغلی دارد (کيـت دیـوس و نيواسـتورم:1375 ،
 .)130هر چه هدفهای سازمان به خواستهها و آرمانهای کارکنان نزدیکتـر باشـد و مـدیریت
بتواند نگرش مثبت شغلی در افراد ایجاد کند و به عبارتی ،شرایط مناسبی را در راسـتای رضـایت
شغلی آنان فراهم آورد ،سریعتر و بهتر به نتایج مثبت و آرمانی خود دست مییابد .هدف از انجـام
این پژوهش سنجش سبک رهبری معنوی و مهمتر از آن یافتن دالیلی مبنی بر وجود رابطه بين
سبک رهبری معنوی مدیران و رضایت شغلی کارکنان است؛ بهعبارتدیگر این پژوهش بهدنبـال
پاسخ دادن به این سؤال است که آیا بين سبک رهبری معنوی مدیران و رضایت شغلی کارکنـان
جامعه موردمطالعه رابطه وجود دارد؟
بیان مسئله :نظریه پردازان کليد موفقيت سازمان را مدیریت مؤثر نيروی انسانی مـیداننـد و بـا
وجود حرکت سریع سازمانها به سوی فناوری ،نقش انسان بهعنـوان عامـل حيـاتی و راهبـردی
سازمان بيشازپيش موردتوجه قرار گرفته است.
امروزه نمیتوان بدون توجه به نيازهای کارکنان و عواملی که در رضایت و درنهایت انگيزش
آنها تأثير دارد و بدون آگاهی از عوامل مؤثر بر افـزایش انگيـزه ،بـهسـوی توسـعه پایـدار گـام
برداشت .ازآنجاکه انسان در توسعه ،نقش کليدی دارد و تحقق توسعه بـه دسـت انسـان صـورت
میپذیرد ،برطرفکردن نيازهای روحی و روانی افراد اهميت ویژهای دارد.
بنا به پژوهشهای جامعی که در ميان مؤسسههـای بـانکی صـورت گرفتـه اسـت در ميـان
کارکنان ،رضایت شغلی یکی از مهمتـرین ابزارهـای انگيزاننـدهای اسـت کـه نقـش مـؤثری در
فراهمکردن زمينههای رشد ،شکوفایی ،زمينه پژوهش هدف مهم و اساسـی بانـکهـا و ارتقـای
بهرهوری را نيز فراهم میکند و بانکها نيز در همين راسـتا اقـدامات مناسـبی بـهمنظـور ایجـاد
انگيزش و ایجاد حس تعلق سازمانی در ميان کارکنان انجام دادهاند که این امر موجـب رضـایت
کارکنان ،عالقهمندی بيشتر آنها به شغل مورد تصدی و درنتيجه تأثير مهمـی در بـرآوردهشـدن
اهداف سازمانی خواهد داشت.
حجم باالی کار و مسئوليت مالی فرساینده موجود در شعب بانکها بهگونهای است که حتی
وظيفهشناسترین و سختکوش ترین کارکنان نيز قادر به پاسخگویی همه انتظارهای مشتریان و
جلب رضایت کامل آنها نيستند .آسيبشناسی سختی کار در شعب بانکها ،مؤسسههای مـالی-
اعتباری ،صندوقهای قرضالحسنه از آن نظر مهم است که بخشی قابلتوجهی از سرنوشت این
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بنگاهها از دیدگاه جلب رضایت مشتری ،شکست یا موفقيت در عرصه رقابـت در شـعب آنهـا و
تکليف بسياری از شعارهای تبليغاتی بانکها و تالشهایی که بهمنظـور جـذ منـابع و افـزایش
حاشيه سود صورت میگيرد در شعب و توسط کارکنان شعب رقم میخورد.
اصوال سروکار داشتن همهروزه با مبالغ هنگفتی از وجوه نقد متعلق به مـردم و دسـتگاههـای
دولتی و شرکتها و صدور انواع و اقسام اسناد و مدارک بانکی برای مشـتریان شـعب کـه رهای
بیاحتياطی و اشتباه در آن بهای سنگينی برای کارکنان بههمراه دارد ،کار در بانکها را به شـغل
فینفسه اضطرا آور و تنشآفرین تبدیل کرده است .اگر به همه این دشواریها ،شـرایط موجـود
در محيط کار و فشارهای روحی و روانی از طرف مـدیران بانـکهـا را نيـز اضـافه کـرد ،عمـق
مشکالت و سختی این قشر و دليل فرسایش روحی و جسمی کار آنان روشن خواهد شد .امـروزه
مدیریت فشارهای روحی و روانی و بهکنترلدرآوردن این پدیده مخر سهم اساسی و تأثيرگـذار
در روند موفقيت هر سازمان دارد؛ بنابراین شناخت ارتباا بين سـبک مـدیریت رؤسـای شـعب و
رضایت شغلی کارکنان شعب «بانک ملّی» میتواند مدیران را در پيشرفت و بهبود کار و نيـل بـه
اهداف سازمان یاری کند.
 .2مبانی نظري و پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش :بر اساس بررسیهای انجامشده جنبه های مختلفی از موضوع رهبری معنـوی
در پژوهشهای داخلی و خارجی بررسی شده است؛ اما پژوهشی که بهصورت مستقيم ارتباا بين
دو مؤلفه رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان را موردبحث و کاوش قرار دهد ،یافت نشـد یـا
دردسترس پژوهشگر نبود .چند مورد از پژوهشهای صورتگرفته در زمينه رهبری معنوی بهشرح
زیر است:
قلتاش ( ،)1393در پژوهشی باعنوان «رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت
شغلی کارکنان» ،رابطه بين فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی را بررسی کرده
است .روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری این پژوهش شامل
تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقليد بود .تحليل دادهها نشان داد که بين فرهنگ
سازمانی و رضایت شغلی رابطه مستقيم و معناداری وجود دارد .بيشترین ميزان همبستگی را
مؤلفههای چشمانداز مشترک با رضایت شغلی و کمترین همبستگی را مؤلفه توافق با رضایت
شغلی داشتند .تمامی ابعاد فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی رابطه مستقيم معناداری داشتند.
در پژوهش صادقی ( ،)1393باعنوان «تبيين رابطه رهبری معنوی با استرس شغلی و رضایت
شغلی کارکنان جمعيت هاللاحمر استان فارس» ،یافتهها نشان داد که از ميان مؤلفههای رهبری
معنوی ،نوعدوستی با رضایت شغلی رابطه معناداری ندارد؛ درحالیکه سایر مؤلفهها ،یعنی
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چشمانداز ،ایمان به کار ،عضویت ،تعهد سازمانی و بازخورد با رضایت شغلی رابطه معنادار
مستقيمی دارند؛ همچنين از ميان مؤلفههای تعهد سازمانی ،ایمان ،نوعدوستی و چشمانداز نيز
قادر به پيشبينی رضایت شغلی هستند که ابعاد تعهد سازمانی ،ایمان و چشمانداز قدرت
پيشبينی رضایت شغلی را در جهت مثبت دارند و بُعد نوعدوستی قدرت پيشبينی رضایت شغلی
را در جهت معکوس دارد.
و شریعتمداری ( ،)1394به بررسی تأثير معنویت در محيط کار و تعهد سازمانی بر رضایت
شغلی کارکنان ستادی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها پرداختند .فرضيﮥ اصلی
پژوهش آنها با استفاده از آزمون رگرسيون خطی ساده ،بررسی و رابطه خطی بين معنویت در
محيط کار و تعهد سازمانی با رضایت شغلی اثبات شد .مقدار ضریب همبستگی بهدستآمده
نشاندهنده ميزان تأثير متغیر معنویت در محيط کار و تعهد سازمانی بر رضایت شغلی بود.یافتهها
نشان داد با افزایش ابعاد مختلف معنویت در محيط کار و تعهد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان
افزوده خواهد شد.
پوریوسف و دستورانی ( ،)1391رابطه ویژگیهای شخصيتی با سالمت روانی و رضایت شغلی
را بررسی کردند .نتایج این پژوهش چند یافته اساسی را آشکار ساخت :سالمت روان کارکنان بر
رضایت شغلی آنها تأثير مثبت و معناداری دارد؛ ولی تأثير ویژگی شخصيتی باوجدانبودن بر
رضایت شغلی کارکنان و همچنين تأثير ویژگی شخصيتی روانآزردهگرایی بر رضایت شغلی
کارکنان اندک است .بهجز ویژگی شخصيتی دلپذیربودن ،سایر ویژگیهای شخصيتی (نورزگرایی،
برونگرایی ،انعطافپذیری و باوجدانبودن بر رضایت شغلی کارکنان تأثير دارد و ویژگی شخصيتی
دلپذیری نسبت به سایر ویژگیهای شخصيتی بر رضایت شغلی کارکنان تأثير معکوس دارد.
خردهمقياسهای سالمت روان بر رضایت شغلی کارکنان مؤثر است؛ بهطوریکه خردهمقياس
افسردگی نسبت به سایر خردهمقياسهای سالمت عمومی بر رضایت شغلی کارکنان تأثير دارد.
جواهریزاده () ،به مقایسه نتایج ارزیابی عملکرد به روش سنتی و بازخورد عملکرد و رابطه
آن با رضایت کارکنان «دانشگاه علوم پزشکی لرستان» پرداخت .یافتهها نشان داد که ارزیابی
کارکنان به روش بازخورد  360درجه بر رضایت کارکنان تأثير بيشتری دارد.
خائف الهی و همکاران ( ،)1389در پژوهشی باعنوان «بررسی مفهوم معنویت ،تأثير این
متغير بر سازمان و دالیل کاربرد آن در شيوههای مختلف رهبری» ضمن تبيين شاخصهای
معنویت به بررسی تأثير معنویت بر موفقيت در رهبری پرداختند.
در پژوهش آتش سيرو و فيضی ( )1393باعنوان «مطالعه ویژگیهای رهبری معنوی مدیران
و رابطه آن با رضایت شغلی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه اروميه)»  ،نتایج پژوهش نشان داد
که بين ویژگیهای رهبری معنوی با کل مؤلفههای رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود
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دارد؛ همچنين ویژگیهای عضویت در سازمان ،معناداری ،چشمانداز سازمانی و بازخورد عملکرد
میتوانند بهطور مثبت و معنادار مؤلفههای رضایت شغلی را پيشبينی کنند.
یوسف و تاهير ،)2011( 1چارچوبی برای بررسی رابطه نظریه رهبری معنوی و رضایت شغلی
ارائه کردند .در مدل آنها ابعاد رهبری معنوی ،چشمانداز ،عشق به نوعدوستی ،ایمان ،عضویت و
معناداری بود.
2
کادیر علی و یيتانگ ( ،)2016سبک رهبری و عملکرد شرکتهای چندمليتی در مالزی با
متغير ميانجی رضایت شغلی را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها تأثير مثبت و معناداری سبک
رهبری معنوی بر رضایت شغلی را نشان داد؛ همچنين رضایت شغلی نقش ميانجی در تمامی
سبکهای رهبری کاربردی ،تحولگرا و معنوی بر عملکرد شرکت داشت.
عطافر و همکاران ( ،)1392به بررسی تأثير رهبری معنوی اسالمی بر عملکرد سازمانی
پرداختند .نتایج فرضيه اصلی پژوهش آنها نشان داد که رهبری معنوی اسالمی بر عملکرد
سازمانی تأثير دارد؛ همچنين نتایج فرضيههای فرعی پژوهش نشان داد که ابعاد رهبری معنوی
اسالمی شامل یادخدا ،توکل ،اخالص ،تقوا و معادگرایی بر عملکرد سازمانی تأثير دارد.
ملکی و همکاران ( ،)1394همبستگی رهبری معنوی با فضای اخالقی سازمان و سالمت
عمومی پرستاران را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که بين رهبری معنوی و
سالمت عمومی و بين رهبری معنوی و فضای اخالقی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بر
مبنای یافتههای پژوهش ،کاربست رفتارهای نشانهنده رهبری معنوی میتواند فضایی اخالقی
را فراهم آورد و سالمت عمومی پرستاران را ارتقا دهد.
همه پژوهشهای انجامشده پيرامون رهبری معنوی نشاندهنده ضرورت توجه و اهميت
موضوع پژوهش در سازمانها است؛ بنابراین پژوهشگر را بر آن داشت که به بررسی ابعاد رهبری
معنوی بر رضایت شغلی کارکنان بانکی بپردازد.
معنویت و اهمیت آن در محیط کار :معنویت همچون اصطالح «رهبری» دارای تعریـفهـا و
برداشتهای بسيار متفاوتی است و در زمينههای گوناگونی نيز بـهکـار مـیرود .بـه نظـر پـالمر
( ،)1998معنویت همچون رهبری ،موضوعی پيچيده و مبهم است و این پيچيدگی وقتی که ایـن
دو اصطالح کنار هم قرار مـیگيرنـد ،بيشـتر مـیشـود ( .(Crumpton, 2011هرچنـد موضـوع
معنویت ،دلمشغولی دیرپای بشر بوده است؛ ولـی بررسـی نقادانـه و تطبيقـی معنویـت در ابعـاد
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مختلف نشاندهنده این نکته است که معنویت پدیـده نوظهـوری اسـت .در اینجـا بـه برخـی از
تعریفهای معنویت اشاره میشود:
2
به گفته اندرسون ،)2002( 1معنویت از واژه التين «اسپيریتوس» بهمعنای نقـش زنـدگی یـا
«روشی برای بودن» و «تجربهکردن » مشتق میشود که با آگاهییافتن از یـک بُعـد ريرمـادی
بهوجود میآید و ارزشهای قابلتشخيص آن را معين میسازد .این ارزش ها بـه دیگـران ،خـود،
طبيعت و زندگی مربوا هستند و به هر چيزی که فرد بهعنوان رایی قلمداد میکنـد ،اشـاره دارد
(.)Karadag, 2009
در یک تعریف به نسبت جامعتر و دقيقتر ،معنویت را بـهعنـوان تالشـی در جهـت پـرورش
حساسيت نسبت به خویشتن ،دیگران ،موجودات ريرانسانی و (نيروی برتر) خدا ،یا کنـدوکاوی در
جهت آنچه برای انسان شدن موردنياز است و جستوجـویی بـرای رسـيدن بـه انسـانيت کامـل
دانستهاند ).)Hinnells, 1995
3
در پژوهشهای ميتروف و دنتون ( ،)1999در تعریفهای مختلف معنویت ،نکتههای کليدی
اینگونه آمده است :رسمی ،منسجم و سازمانیافته نيست؛ کامال جـامع و فراگيـر و پـذیرای هـر
کسی؛ منبع نهایی معنا و هدف در زندگی؛ تقدس هر چيزی؛ منبعـی الیـزال از ایمـان و نيـروی
اراده؛ هدف نهایی؛ ريرفرقهای ،فراتر از فرقه هـا؛ جهـانی و بـدون بُعـد زمـانی؛ ابهـت در حضـور
وجودی متعالی؛ احساس عميق ارتباا متقابل با هر چيزی؛ آسایش و آرامش درونی ( & Mitroff
.)Denton, 1999
4
تعریف معنویت با معنویت در محيط کار فرق دارد و وجه تشابه دو اصطالح درواقع نبود یک
تعریف جهانشمول است؛ زیرا هر فردی بر اساس نظر خـویش بـه تعریـف آن پرداختـه اسـت و
رسيدن به یک تعریف موردقبول اکثریـت مشـکل بـه نظـر مـیرسـد .بـاوجوداین بـه برخـی از
تعریفهای متفاوت از معنویت در محيط کار صورت گذرا پرداخته میشود و سرانجام تعریف ایـن
پژوهش ارائه میشود.
5
اشموس و داچون ( ،)2000معنویت در کـار را درک و شناسـایی بُعـدی از زنـدگی درونـی و
باطنی کارکنان که قابلپرورش است و بهواسطه انجام کارهای بامعنا در زندگی اجتماعی رشـد و
توسعه مییابند ،تعریف میکنند (.)Pawar, 2008
در تعریفی دیگر با تمرکز بر بُعد سازمانی بيان میشود که معنویـت در کـار عبـارت اسـت از:
چارچوبی از ارزشهای سازمانی برخواسته از دل فرهنگ که در آن افراد بـاور داشـته باشـند کـه
1. Anderson
2. Spiritus
3. Mitroff & Denton
4. Workplace Spirituality
5. Ashmos & Duchon

16

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،26سال هفتم ،تابستان 1394

برای انجام کاری بامعنا استخدام شدهاند و به رشد و تعالی فرد منجر میشود؛ همچنين از طریـق
ایجاد احساس کمال و شادی تسهيلکننده رابطه فرد با سایر افراد است (.)Vallabh, 2010
به کينجرسکی 1و همکاران ( ،)2004معنویت در کار عبارت است از :داشتن احسـاس شـور و
حرارت و انرژی مثبت کارکنان از کار و احسـاس اینکـه آنهـا دارای شـغلی بـا معنـا و هدفمنـد
هستند ،داشتن احساس رشد و پيشرفت در کار و احساس اتصال و پيوند با دیگران و داشتن هدف
مشترک (.)Nasina & Doris, 2011
بعد از مطالعه و بررسیهای تطبيقی که درباره تعریفهای گوناگون معنویت در کار انجام شد،
تعریف زیر بهدست آمد« :معنویت در کار ،پرورش حساسـيت و مراقبـت در برقـراری چهـار نـوع
ارتباا مؤثر یک فرد نسبت به حضور و برقراری ارتباا با نيروی برتر (خدا) ،نسبت بـه خویشـتن،
نسبت به همکاران ،نسبت به محيط کاری و طبيعی بهمنظور معنابخشيدن ،هدفمندکـردن ،بـروز
خود تمامعيار در کار و یکپارچگی با هستی در راستای بالندگی شغلی در کار اسـت» (فرهنگـی و
رستگار.)1385 ،
رضایت شغلی کارکنان :نيازهای فرد ،محرک و برانگيزاننده او در اقدام به کار برای رفـع ایـن
نيازها است؛ اما چرا برخی از مردم بيشتر از دیگران کار میکنند؟ رابينز در این مورد معتقـد اسـت
که توانایی انگيزش هر دو فرد در این ميان نقش مهمی ایفا میکننـد و بـاوجود انگيـزش ،افـراد
فعاليت بيشتری انجام میدهند .وی انگيزش را ميل کارکردن تعریف میکند و از دیـدگاه او کـار
باید بتواند برخی از نيازهای افراد را برآورده سازد .اگر هدفی برای فرد از ارزش و اهميت بيشتری
برخوردار باشد ،فرد برای دستيابی به آن ،فعاليت بيشتری انجام خواهد داد؛ تا حدی که همتایان را
از ميدان به در کند (کبيری .)1369 ،برآوردهشدن نيازهـای شـغلی رضـایتخـاطر فـرد را فـراهم
میآورد و این احساس رضایت به تحریک فرد برای تـالش بيشـتر و کـارایی مطلـو تـر منجـر
میشود .اگر انتظارهای فرد از حرفهاش برآورده شود و به هدفی که از انتخا شغل خـود داشـته
است ،برسد در او رضایت ایجاد میشود و خود را موفق احساس میکند.
ازجمله عوامل مربوا به رضایت شغلی که موضوع موردنظر «ارتباا و نحوه ارتباا بينفردی
(با مافوق -همتایان و زیردستان)» است .ارتباا فرآیندی پویا و زیربنای بقا ،رشـد و تحـول تمـام
سيستمهای زنده در سازمان است .ارتباا ،یکی از نقشهـا و وظـایف حيـاتی انسـان اسـت کـه
بهوسيله آن انسان یا سازمان ،اجزای داخلی خود را با هم مرتبط میسـازند؛ یعنـی مبادلـه افکـار،
احساسات ،عقاید و معانی بين دو نفر از طریق عالئم و اشارات (ميرسپاسی.)1379 ،

1. Kinjerski
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گروهی ،ارتباطات را در سازمان منحصر به گفتوگوهای اداری و نامـههـا مـیداننـد و آن را
مترادف با گفتوگوی اداری در نظر میگيرند؛ اما معانی گوناگون از ارتباا در هـن افـراد وجـود
دارد .در مدیریت ،ارتباا شامل اطالعات و مفاهيم بين افراد شارل در یک سازمان اسـت و تنهـا
بهمنظور وقایع و نظرها نيست؛ بلکه احساسات و عواطف را نيز دربرمیگيـرد؛ بنـابراین ارتباطـات
عبارت است از :انتقال و تبادل اطالعات ،معـانی و مفـاهيم و احساسـات بـين افـراد در سـازمان.
(الوانی)1374 ،
انسان به دليل اجتماعیبودن ،گروههای اجتماعی و محـيط اجتمـاعی بـرای زنـدگی خـود و
دیگران بهوجود میآورد .هر یک از افراد گروههای اجتماعهای بشـری روحيـات خـاص دارنـد و
همانندی مطلق در سلوک و رفتار آنها مشاهده نمیشود و افرادی که به عضویت سـازمانهـای
اجتماعی درمی آیند ،هر یک اندیشه ،عقيده ،احساس و بهطورکلی شخصيت خاص دارنـد .برخـی
خونمرد و کمکار ،عدهای پرشور و زرنگ و گروهی اندیشمند و متفکر هستند .بـا درنظـرگـرفتن
خصوصيات باال ،آميزش و مراوده افراد انسانی با یکدیگر کـاری بسـيار پيچيـده اسـت .تـالش و
فعاليت اجتماعی انسانها در چارچو سازمانهای اجتماعی صورت میگيرد و از ایـن تـالشهـا
برای رفع نيازمندیها استفاده میشود .افراد انسانی با هم مجتمع مـیشـوند تـا در فعاليـتهـای
اجتماعی شرکت کنند و در این حالت در ميان آنها نوعی رابطه روحی و روانی و بهعبارتی رابطه
احساسی و عاطفی ایجاد می شود و براثر ایجاد این نوع رابطه معنوی بر سلوک و رفتـار یکـدیگر
تأثير میگذارند« .دیویس» این روابط انسانی را عاملی محـرک در داخـل و خـارج سـازمانهـای
اجتماعی میداند (پرهيزکار.)1368 ،
برای رضایت شغلی مدلهای گوناگونی ارائه شده که در هر یک از آنها به فراخور دیـدگاه و
وضعيت موردنظر ،شاخصهایی برای رضایت شغلی ارائه شده است .ازجمله آنهـا مـیتـوان بـه
ماهيت کار ،ترفيعات روابط با همکاران و مدیریت امنيت شغلی مشارکت در سازمان و ريره اشاره
کرد.
روابط و مناسبتهای همکاران ،مهمترین عامـل در تعيـين رضـایتمنـدی شـغلی اسـت .در
مطالعهای هنگامی که مستخدمان اجازه یافتند همکاران خود را انتخا کنند ،رضایتمندی شغلی
آنان افزایش و هزینه کار کاهش یافت؛ از سوی دیگر بهطور سنتی مدیریت بهعنـوان بُعـد مهـم
شغلی مطرح شده است .پژوهشها نشان میدهد که مـدیریت «کارمندمـدار» بـيش از مـدیریت
«کارمدار» موجب رضایت شغلی میشود.
بهطورکلی رضایت ناشی از نظام ارتباطی سازمان به تفاوتهای موجود بين اینکـه فـرد چـه
چيزی را از طریق ارتباطات در سازمان میخواهد بهدسـت آورد و چـه چيـزی را در ایـن فراینـد
کسب میکند ،وابسته است.
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رهبري معنوي :در دنيایی که تغييرات جهانی با سرعت روزافزونی در پيش است ،افـراد بـيش از
گذشته نيازمند رهبرانی هستند که رفتارهای اخالقی را از خـود بـروز دهنـد .مفهـوم معنویـت در
محيط کار در دهه اخير به یک پدیده مهم در سازمان تبدیل شده است و بسياری بر ایـن اعتقـاد
هستند که در کسبوکار امروز معنویت باید بهعنوان جزء الینفک رهبری در نظر گرفته شود .این
ترکيب و انسجام بين رهبری و معنویت در سازمان میتواند به یک عامل عمده در دسـتيابی بـه
سطوح باالتر موفقيت و توسعه سازمانی تبدیل شود (« .)Aydin & Ceylon, 2009جيمز مـک
گریگور برنز» 1در کتا خویش باعنوان «رهبری» میگوید که رهبران معنـوی از قـدرت فراتـر
میروند و بدآنجا میرسند که رابطه بين رهبر و پيروان بر پایه آرزوها ،آمالها و نيازهـای متقابـل
طرفين گذارده میشود .رهبران معنوی مجبور هستند تا به عهد خود و آنچـه قـول دادهانـد ،وفـا
کنند .اگر رهبری از ویژگیهای برجسته خود چون فرهمندی استفاده کند و افـراد را مطيـع خـود
سازد ،نمیتواند شاخصی برای ارزیابی در مورد رهبری موفق یا مؤثر ارائه دهد .یک رهبر معنـوی
به ارزشها توجه میکند و به پيروان خود دانش یا آگاهیهای الزم و کافی را میدهد و تـا آنجـا
پيش میرود که از آنها میخواهد که رهبری بقيه را بر عهـده بگيرنـد و بـا فراسـت و آگاهانـه
تصميم بگيرند و به ندای وی پاسخ مثبت دهند .مسئله مهم دیگر رابطه بين رهبر و پيروان است
که باید بر اساس اصول اخالقی قرار گيرد.
رهبری معنوی اصوال شامل ارزش ها ،عقاید و رفتارهایی است که اتا به خود فرد و دیگـران
انگيزه می دهد .اساس این نظریه ،هوش معنوی 2است و از اصلیترین عناصـر آن ،عشـق اسـت
()Brown & Trevino, 2006; Garcia-Morales et al, 2008؛ همچنين افراد بـا رهبـری
معنوی به عضویت ،تعهد و فرهنگی توفيق مییابند که نوعی بقای معنوی برای آنـان بـههمـراه
می آورد .رهبری معنوی رایت ایمان ،اخالق و رویکردهـای رهبـری مبتنـی بـر ارزشهـا اسـت؛
بهبياندیگر میتوان رهبری معنوی را این چنين توصيف :رهبری معنوی زمانی رخ مـیدهـد کـه
فرد در موقعيت رهبر مظهر ارزشهـای معنـوی هماننـد صـداقت ،راسـتگویی ،قابليـت اعتمـاد و
تحسينشده باشد (.)Toor & Ofori, 2007
فری ،)2003( 3رهبری معنوی را بهعنوان فرایندی که در آن رهبر با استفاده از ارزشهـا ،طـرز
تلقیها و رفتارهایی که الزمه انگيزش درونی خود و دیگران است ،بقای معنوی اعضای سازمان
را فراهم کند .وی این کار را در دو مرحله انجام میدهـد :الـف) بـا ایجـاد یـک چشـمانـدازی
مشترک هر یک از رهبران و پيروان سازمان از طریق دیگر همکاران احساس میکنند که دارای

1. Mc Gregore Burns
2. Spiritual intelligence
3. Fry
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شغلی با اهميت و معنادار هستند؛ ) رهبر معنوی با استقرار فرهنگ سـازمانی /اجتمـاعی 1بـر
اساس ارزشهای انسانی موجب میشود که کارکنان عالقه خاصی بـه خـود و دیگـران نشـان
دهند و این احساس در آنان بهوجود آید که سایرین نيز دارای اهميت هستند و باید از آنـان بـه
خاطر شغلشان قدردانی بهعمل آید (.)Noghiu, 2011
رهبری معنوی یک نظریه علّی برای تحول سازمانی اسـت کـه بـهمنظـور ایجـاد سـازمانی
یادگيرنده و دارای محرک درونی بهوجود آمده اسـت .نظریـه رهبـری معنـوی بـر اسـاس مـدل
انگيزش درونی که ترکيبی از چشمانداز ،ایمان به تحقق هـدف ،عشـق بـه نـوعدوسـتی و بقـای
معنوی است .هدف رهبری معنوی توجه به نيازهای اساسی پيروان است تا زمينـه بقـای معنـوی
آنان را فراهم آورد .چنين رهبر معنوی موجب میشودد که کارکنان معنای واقعـی شـغل خـود را
درک و برای آن اهميت قائل شوند (معناداری)2؛ همچنين به آنها این احساس دست میدهد که
شغلشان از نظر سازمان و سـایر همکـاران نيـز دارای اهميـت اسـت (عضـویت .)3ایـن رهبـران
چشمانداز و ارزشهای مشترکی بـرای کارکنـان ایجـاد مـیکننـد و بسـتر توانمنـدی گروهـی و
سازمانی آنان را فراهم میآورند که درنهایت سطح رفاه زیستی و سالمتی و تندرستی کارکنـان و
همچنين بهرهوری 4و تعهد سازمانی 5آنان افزایش خواهد یافت ( .)Fry, 2003با توجـه بـه نظـر
فرای ( ،)2003مبنی بر اینکه رابطه علّی و معلولی بين رهبری معنوی و تحـول سـازمانی وجـود
دارد برای تبيين مسئله پژوهش از مدل علّی رهبری معنوی فرای ( )2003استفاده شده اسـت در
ادامه برای روشنشدن مسئله و تبيين ارتباا بين متغيرهای پژوهش بهصورت جداگانه مؤلفههای
اصلی پژوهش تشریح خواهند شد.

1. Organizational & Social Culture
2. Meaning/Calling
3. Membership
4. Productivity
5. Organizational Commitment
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نمودار  :1مدل علّی رهبري معنوي (فرا ي)2003،

رهبري معنوي و رضایت شغلی :نوع برخورد مناسـب مـدیران سـبب ایجـاد روحيـه قـوی در
کارکنان میشود و ميزان خشنودی آنها را در کار و حرفه باال میبرد .طبيعتا ایـن روحيـه بـاال و
این ميزان خشنودی در کار کارکنان تأثير بسزایی دارد و موجب دلگرمی آنها میشود؛ درنتيجـه
سبب می گردد که کارکنان با جدیت بيشتری فعاليـت کننـد .مسـلما ایـن امــر باعـث دلگرمـی
کارکنان در انجام وظایف محوله خواهد شد و موجب همسویی اهداف فردی و سازمانی میشـود.
کارایی و رضایت شغـلی در هر سازمان موردتوجه است هـر فرد وقتی وارد سازمان مـیشـود بـا
مجموعهای از خواستهها و نيازها ،تجربههای گذشـته کـه بـر روی هـم انتظارهـای شـغلی او را
میآفرینند به کار میپردازد و انتظار دارد اشتغال ،نيازها و توقعات او را بـرآورده سـازد و بـرای او
نهایت رضایت را تأمين کند .خشنودی و یا رضایت شغلی مجموعهای از احساسها و نگرشهای
مثبت است که فرد با آن به کار خود مینگرد و عوامل بسياری در آن مؤثر اسـت؛ در ایـن ميـان
عامل رهبری بااهميتترین و باارزشترین عاملی است که نقش بسزایی در تحقق رضایت شـغلی
ایفا میکند .ازآنجاکه مدیران به دنبال کسب اهداف سـازمان هسـتند بایـد مـوارد بسـياری را در
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کسب این مهم در نظر بگيرد .یکی از این موارد توجه به رضایت شغلی کارکنان است .مدیران در
افزایش رضایت شغلی کارکنان خود نقش بسزایی دارند و یکی از مهـمتـرین ارکـان هـر محـيط
کاری بهشمار میروند .اینکه رضایت شغلی چگونه بهدست مـیآیـد ،مسـئلهای اسـت کـه افـراد
بسياری با آن دست به گریبان هستند .عوامل متعددی وجـود دارد کـه در کنـار هـم مـیتواننـد
رضایت شغلی در افراد ایجاد کنند .چه بسا نبود یک عامل از مجموع این عوامل میتواند از ایجاد
رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قـرار دهـد .ميـزان درآمـد،
وجهه اجتماعی ،امکان ارتقای شغلی ،نحوه مدیریت در محل کار ،عدمتبعيض و ميزان آگاهی فرد
از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است .مطالعه «هـس مـر» 1نشـان
میدهد که قبل از اخذ تصميمهای اخالقی ،مدیران باید راهحلهای بسياری را بررسی کننـد و در
انتخا های اخالقی ،منافع سازمان را مدنظر داشته باشند؛ درنتيجه ،کاربرد اخالقيات بـه ارتقـای
رضایت شغلی ،کـارایی و اثربخشـی سـازمان منجـر مـیشـود (.)Brown & Trevino, 2006
نترلندز ،)2004( 2به این نتيجه رسيد که بين رفتارهای اخالقی مدیران با رضایت شغلی کارکنـان
ارتباا مثبتی وجود دارد .هرباخ ،)2007( 3نيـز در بررسـی خـود نشـان داد کـه تـأثير ارزشهـای
اخالقی متناسب با نگرش و رفتارهای مدیر است .اینکه مدیران چگونـه ارزشهـای سـازمانی را
درک میکنند ،بهطور مستقيم به تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و رفتارهای تطبيقی بسـتگی دارد؛
از طرفی نتایج بررسی دلویت و همکاران  ،)2007( 4نشان داد که عوامل برتر برای ارتقای محيط
کار اخالقی ،رفتارهای مدیران و سرپرستان هستند .ایجاد برنامـه کـاری انعطـافپـذیر از جانـب
مدیران بهعنوان عاملی مهم به رضایت شغلی منجر مـیشـود (.)Deloitte & Touche, 2007
بررسی کرج ،)1996( 5درباره افسران پليس کشور چک نشان داد که نگرشهای اخالقی افسران
رابطه باالیی با رضایت شغلی آنان دارد تا با عـدمرضـایت شـغلی آنـان .در ایـن جامعـه آمـاری،
افسرانی که از نظر خودشيفتگی نمره باالیی گرفته بودند ،ارتباا نگرش اخالقی با رضایت شـغلی
در آنان بيشتر از افسرانی بود که از نظر خودشيفتگی نمره پایينی داشتند .نتایج بررسـی پژوهشـی
در داخل ایران در مورد اخالق و رفتار مدیران در سازمانهای دولتی نشان داد کـه تناسـب رفتـار
مدیران با ارزشهایی اعتقادی و فرهنگی و اجتماعی جامعه مهمترین عامل اثربخشی آنان اسـت
(خورشيد و محسنی.)1389 ،
نظریه رهبری معنوی یک نظریه علّی برای تحول سازمانی است که بهمنظور ایجاد سازمانی
یادگيرنده و دارای محرک درونی بهوجود آمده است .با توجه به نظریه رهبری تحولآفـرین ،ایـن
1. Hess mer
2. Ntrlndz
3. Hrbakh
4. Deloitte Touche
5. krej
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نظریه نيز توانایی رهبران را در بهکارگيری قابليتهای پيروان خود در محيط متغير امروزی کامال
همساز کرده است و به رهبری از دیدی تازه نگاه میکند .نظریه رهبری معنوی بر اسـاس مـدل
انگيزش درونی توسعه یافته است که ترکيبی از چشمانداز ،ایمـان بـه تحقـق هـدف ،عشـق بـه
نوعدوستی ،معناداری در کار ،عضویت ،تعهد سازمانی و بـازخورد عملکـرد رهبـر اسـت؛ بنـابراین
هدف رهبری معنوی توجه به نيازهای اساسی پيروان است تـا موجبـات رضـایت شـغلی آنـان را
فراهم آورد؛ درنتيجه فرضيه اصلی پژوهش بهصورت زیر است:
فرضيه اصلی :رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان تأثيرگذار است.
چشمانداز :1چشمانداز سازمان توصيف میکند که سازمان میخواهـد در آینـدهای دور بـه چـه
سازمانی تبدیل شود و افق آینده آن چيست؛ و نشان میدهد که افراد چـه بـاور و آرزویـی بـرای
آینده سازمان خود دارند .چشمانداز بهطورکلی جنبه الهامی دارد ،نـوعی قـول و آرزو بـرای آینـده
است ،چالشی است و در آینده طوالنیمدت قرار است تحقق مییابد؛ بهطورکلی آن چيـزی اسـت
که سازمان در آینده میخواهد باشد و با هدف آفریدن آینده و نه پيشبينی آینده ،ترسيم میشود.
چشمانداز باید واقعی باشد و بهمثابه ستاره قطب شمال است و نقش نيرویی جهتدهنده و عاملی
یکپارچهکننده را بازی میکند .در صورت اتفاقنظر بر یک چشمانداز سازمانی ،فرهنگ حمایـت از
راهبردهای سازمانی شکل خواهد گرفت و باور مشترک در سازمان ایجاد خواهد شد .چشـمانـداز
تصویر زنده سازمان در آینده است و تصویری مطلو از آینـده سـازمان را ترسـيم مـیکنـد کـه
راهبردها برای تحقق آن تدوین شدهاند .چشمانداز ،وضعيتی اسـت کـه مـدیریت سـعی مـیکنـد
سازمان را به طـرف آن رهبـری کنـد و موجـب همـاهنگی در درون سـازمان و سـازگاری بـين
تصميمها و فعاليتهای سازمان میشود؛ بنابراین اعتقاد افراد سازمان به چشمانـداز موجـب بـروز
انرژی زیادی در سازمان میشود.
پژوهشها نشان میدهد که رهبران معنوی حتما باید دارای چشمانداز و در حرکت به سـمت
ایجاد چشمانداز باشند .رهبران معنوی سه کار انجام میدهند که عبارتاند از:
 .1به واقعيت وضع موجود احترام میگذارند؛
 .2زمينه را برای تحقق چشمانداز فراهم میکنند؛
 .3رهبران معنوی هر چيزی را برای تحققیافتن چشمانداز همراستا میکنند.
رهبر معنوی با ویژگیهای منحصربهفرد خود چشمانـدازی از آینـده سـازمان ایجـاد کـرده و
بهگونهای در کارکنان نفو میکند که آنان به تحقق چشمانداز سازمان ایمان آورنـد و بـه آینـده
سازمان اميدوار باشند؛ بهاینترتيب انگيزه درونی کارکنان را برای تالش بيشتر افزایش میدهنـد؛
1. Vision
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بنابراین رهبران معنوی با ایجاد چشمانداز و ارزشهای مشترک برای کارکنان موجبات توانمندی
فردی ،گروهی و سازمانی آنان را فراهم میکنند که درنهایت سـطح رفـاه زیسـتی و سـالمتی و
تندرستی کارکنان افزایش خواهد یافت که امر رضایت شغلی کارکنان را فراهم میآورد؛ ازایـنرو
فرضيه فرعی اول پژوهش بهصورت زیر تبيين میشود:
فرضيه فرعی اول :مؤلفه چشمانداز سازمانی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد.
فرهنگ عشق و نوعدوستی :انسان موجودی است اجتماعی که عشق و عالقه به زندگی تـومم
با رفاقت و دوسـتـی و انـس بـا دیگران یکی از ضرورتهای سازمان وجودی او اسـت .حـضرت
علی (ع) میفرمایند« :من فقد اخا فی اهلل فکانما فقد اشـرف اعضـائه؛ کسـی کـه دوسـت پـاک
ضمير خود را که برای خدا با وی پـيـونـد دوسـتـی داشته از دست بدهد ،مثـل ایـن اسـت کـه
شریفترین اعـضـای بدن خود را از کف داده است» و باز میفرمایند« :الغریب مـن لـيــس لـه
حبيب؛ رریب کسی است که او را دوست نباش» .احساس نـياز به معاشرت صميمانه و همدلی و
همراهی با دیگران ،عالوه بر اینکه یکی از جلوههای زندگی اجتمـاعی بـهشـمار مـیرود ،نـدایی
اسـت بـرخـاسـته از اعماق وجود انسان که او را به ایجاد ارتباا دوسـتـانـه و تـماس با همنـوع
فرا میخواند .هيچ انسانی با قطع پـيـونـدهـای دوسـتــانه و بریـدن از هـمنـوع و انزواگرایـی و
گوشهگيری ،احـسـاس آرامش نمیکند .اگر در مواردی خاص دیده مـیشـود بـرخــی افـراد بـه
انزواطلبی که نوعی بيماری است و یا زندگی فردی روی میآورند ،بدون شک علت یا علل آن را
باید در جایی دیگر جستوجو کرد .به همان ميزان که انسان از ارتباا دوستانه با دیگران همـراه
با صفا و صميميت و یکرنگی لـذت میبرد و احساس آسایش و راحتـی مـیکنـد ،از تنگناهـای
ناشی از فقدان زندگ ی جمعی و قطع رشـته مـودت و دوسـتی بـا دیگـران رنجـور و آشـفـتــه و
مـضطر میشود .هيچ چيز برای انسان رمانگيزتر و آزاردهـنـده و کشندهتر از این نيسـت کـه
احساس کند در این دنيای پـهناور ،یکه و تنها است و هيچ قلبی برای او نمیتپد.
رهبر معنوی با رواج فرهنگ نوعدوستی در درون سازمان موجب مـیشـود کـه افـراد توجـه
عميقی به خود و زندگی گذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبی با دیگران برقرار کنند که ایـن
امر موجب میشود ،شبکههای ارتباطی ميان افراد شکل گيرد ،رهبران به نيازها و عالئق کارکنان
خود توجه کنند و درنهایت رشد و توسعه آنان برای واگذاری اختيـار و مسـئوليت را مـدنظر قـرار
دهند؛ بنابراین فرضيه فرعی دوم تحقيق به شکل یل صورتبندی میشود:
فرضيه فرعی دوم :مؤلفه عشق به نوعدوستی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد.
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ایمان به کار :همواره در حيطه مدیریتی این سؤال مطرح میشود کـه آیـا مـیتـوان توانمنـدی
کارکنان را در سطوح مختلف ارتقا داد یا خيـر؟ و چـه طـور مـیتـوان تـالشهـای کارمنـدان را
جهتدار کنند تا حس مسئوليت در آنان ایجاد شود و افزایش یابد؟ کارکنانی الیق عنوان بـاارزش
«خدمتگذار» هستند که به نحو شایسته تالش میکنند .تمایل کارکنان به انجام کار و وظيفه به
بهترین روش ،همراه با خالقيت ،زمانی امکانپذیر است که بـه کـار خـود ایمـان داشـته باشـند.
معموال انسانها نسبت به آنچه احساس میکنند مهم است ،اشتياق نشان میدهنـد و وارد عمـل
میشوند؛ بنابراین نگرش مؤمن برای ارتقای توانایی و انگيزش و درنتيجه شکلگيری کيفيت کار
مؤثر خواهد بود .بهطورکلی یک مدیر توانا باید با هدایت صحيح کارکنان و بـا تمرکـز بـر چهـار
عامل توانایی ،مهارت ،انگيزش و نگرش که به ویژگیهـای شخصـی افـراد مربـوا مـیشـود و
فراهمآوردن موقعيتهای مطلو برای آنان ،در راستای ترفيع این چهار عامل تـالش کنـد ایـن
عوامل میتوانند راهگشای مناسبی برای مدیران باشند تا آنان بتوانند جامعه را به سـوی سـعادت
هدایت کنند .چنان که رهبر معظم انقال فرمودند« :پيشـرفت حقيقـی تنهـا در سـایه اخـالص،
تالش مداوم و عالقه به کار ممکن میشود» .درواقع این رهبری معنـوی اسـت کـه در سـازمان
باعث شکلگيری اعتقادات معنوی و ایمان به کار در کارکنان شده و بهعنوان یک محرک درونی
در کارکنان باعث میشود تا آنان وظایف خود را به بهترین نحو انجـام دهنـد و درنهایـت باعـث
افزایش مسئوليتپذیری در کارکنان میشود؛ بنابراین فرضيه فرعی سوم پژوهش بـه شـکل زیـر
تدوین میشود:
فرضيه فرعی سوم :مؤلفه ایمان با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد.
معناداري کار :اثربخشی یک سازمان مستلزم ساختار مناسـب و کارکنـان شایسـته بـا موقعيـت
کاری مناسب است .نيروی انسانی مهمترین درونداد سازمان محسو میشـود و در سـازمانهـا
انسان اهميت ویژهای دارد؛ زیرا در تمام مراحل این سيستم اعم از درونداد ،فرآیند و برونداد نقش
دارد .احساس کارکنان از اهميت و هویت کاری خود بر عادات کاری آنها اثر میگذارد و یکی از
جنبههایی که منبع احساس رضــایت است ،نگرش و عالیق کارکنان نسبت بـه شـغل و وظيفـه
خودشان و یکی از مفاهيم تعيينکننده عالقه کارکنان ،پذیرش شغل خود و اهـداف و ارزشهـای
سازمان است .ميل و رضایت کارکنان باعث کوشش آنها در راستای تحقـق اهـداف سـازمانی و
تمایل قوی برای حفظ عضویت خود در سازمان میشود .رهبری معنوی موجب میشود ،کارکنان
معنای واقعی شغل خود را درک کنند و برای شغلی که دارند ،اهميت قائل شوند (معناداری)؛ یعنی
اهميت و معناداری کار از دید کارکنان باعث میشود که شناخت بيشتری نسـبت بـه شـغل خـود
داشته باشند ،قدرت تحليل شرایط و موقعيت فعلی و آتی سـازمان را افـزایش دهنـد و درنهایـت
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برای پذیرش مسئوليتهای باالتر آمادگی بيشتری داشته باشند؛ بنابراین فرضـيه فرعـی چهـارم
بهشرح زیر تدوین میشود:
فرضيه فرعی چهارم :مؤلفه معناداری با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد.
عضویت سازمانی :وجود رهبری معنوی در سازمان به کارکنان این احساس را میدهد که شغل
آنها از نظر سازمان و سایر همکاران نيز دارای اهميت است (عضویت)؛ یعنـی احسـاس داشـتن
کاری مهم از نظر سازمان و سایر همکاران باعث میشود که کارکنان جوّ اعتمـاد و صـميميت را
بين خود و سایر همکاران تقویت و توسعه دهند ،روابط بين رهبـران و کارکنـان تسـهيل شـود و
درنهایت کارکنان خود را در فرآیند تصميمگيریهای سازمان شریک و مسئول احسـاس کـرده و
به رهبران و سایر همکاران خود در سازمان کمک کنند؛ بنابراین فرضيه فرعی پـنجم بـهصـورت
زیر تبيين میشود:
فرضيه فرعی پنجم :مؤلفه عضویت با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد
تعهد سازمانی :هدف کلی سازمانها رشد همهجانبه انسان است .تعهد شغلی صـرفا بـهمعنـای
وفاداری به یک سازمان نيست؛ بلکه فرایندی مستمر اسـت کـه از طریـق آن کارکنـان سـازمان
عالقهمندی خود نسبت به شغل و سازمان و نيز موفقيت و خوشبختی خود را ابراز میکنند .تعهـد
شغلی دارای ابعاد یا متغيرهایی است که بهعنوان عوامـل تعيـينکننـده و مـؤثر در تعهـد شـغلی
محسو میشوند؛ اما ازجمله متغيرهایی که شاید بيشترین تـأثير را در افـزایش آن داشـته باشـد
رضایت شارل به شغلش و وابستگی سازمانی که مصداق آن ارتباا روحی و عقالنـی و دلـدادگی
به اهداف و رسالتهای سازمان است و پایبندی به ارزشهای کار که بر ميل و اشتياق بيشتر فرد
نسبت به شغل خود و انتظاراتی که دیگران از شغل او دارنـد ،داللـت دارد و سـرانجام مشـارکت
شغلی که شامل درگيری و اشتياق افراد برای پاسخگویی به خواستههایی است که از شـغل آنـان
انتظار میرود .در حقيقت ،این رهبری معنوی است که این شرایط را در محيط کاری مهيا کرده و
این احساسات را در کارکنان ایجاد میکند و با برانگيختن احسـاس تعهـد سـازمانی در کارکنـان
باعث احساس هویت ،وفاداری و وابستگی آنان به سازمان میشـود و حـالتی در فـرد بـه وجـود
میآورد که فرد ،سازمان را معرف خود میداند و آرزوی باقیماندن و پيشرفت کاری در سازمان را
دارد؛ بنابراین این امر باعث میشود که کارکنان مشکل سازمان را مشکل خود بدانند و برای حل
مشکالت سازمان گام بردارند و درنهایت اگر مدیران به آنها اعتماد داشته باشند ،از ایـن طریـق
باعث افزایش مشارکت کارکنان در سازمان میشـوند؛ ازایـنرو فرضـيه فرعـی ششـم پـژوهش
بهشکل زیر تدوین میشود:
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فرضيه فرعی ششم :مؤلفه تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد.
بازخورد عملکرد :رهبری معنوی با ارائه ريررسمی عملکرد روزانه کارکنان به آنها و همچنـين
بازدیدهای رسمی دورهای ،بازخورد عملکرد آنان را فـراهم مـیآورد؛ ازایـنرو ،بـازخورد عملکـرد
باعث میشود که کارکنان در جریان چندوچون کار خود بـر یـک مبنـای مـنظم قـرار گيرنـد ،از
ضعفهای عملکرد خودآگاهی یابند ،نقاا قوت عملکرد خود را تقویت کنند ،به کيفيت کـار خـود
توجه کنند و درنهایت از طریق اطالعات کسبشده از سوی رهبران در راستای اصـالح و بهبـود
سازمان گام بردارند؛ بنابراین فرضيه فرعی هفتم پژوهش بهصورت زیر تدوین میشود:
فرضيه فرعی هفتم :مؤلفه بازخورد عملکرد با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد.
بر اساس فرضيههای پژوهش مدل مفهومی بهصورت شکل  ،1تدوین شده است.

متغير مستقل

متغير وابسته

رهبري معنوي

چشمانداز
عشق به نوعدوستی
رضایت شغلی

ایمان
معناداری
عضویت
تعهد سازمانی
بازخورد عملکرد

شکل  :1چارچوب مفهومی پژوهش
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 .3روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها از نـوع پـژوهشهـای
توصيفی (ريرآزمایشی) و از شاخه مطالعات ميدانی بهشمار میرود .از حيث ارتباا بين متغيرهـای
پژوهش از نوع علّی است .روش پژوهش بهصورت پيمایشی بوده کـه از مهـمتـرین مزایـای آن
قابليت تعميم نتایج است.
متغیرهاي پژوهش :رهبری معنوی (چشمانداز ،عشق به نوعدوستی ،ایمان ،معناداری ،عضویت،
تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) بهعنوان متغير مستقل و رضایتمندی بهعنوان متغير وابسته در
نظر گرفته شدهاند.
جامعه و نمونه آماري :نمونه آماری شامل کارکنان شارل در «بانک ملّی» مشتمل بر  630نفـر
در  3حوزه امور شعب (ستادی و صفی) است .به دليل حجم گستردگی جامعه آماری و طبقات آن
از روش نمونهگيری طبقهبندی تصادفی استفاده شد .حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگـان
حدود  242نفر برآورد شده است.
ابزار گردآوري دادهها و روایی و پایایی آن :ابزار اصلی سنجش در این پژوهش پرسشنامه
است .دادههای مربوا به رهبری معنوی با استفاده از پرسشنامه رهبری معنوی که توسط فرای
( ،)2005طراحی شده است ،جمعآوری شد .در پرسشنامه یادشده درمجموع تعداد  31سؤال
برای  7بُعد رهبری معنوی طراحی شده است که  5سؤال به علت بار عاملی کم حذف و
درنهایت  25سؤال برای متغير رهبری معنوی انتخا شد؛ بهطوریکه هر یک از این ابعاد دارای
چندین سؤال هستند .این سؤالها 7 ،بُعد چشمانداز ،عشق به نوعدوستی ،ایمان ،معناداری،
عضویت ،تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد را میسنجد.
برای سنجش رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد .این پرسشـنامه
رضایت شغلی کارکنان را در  6بُعد میسنجد که عبارتاند از :امکانات رفاهی ،امکانات آموزشـی،
خطمشی و سياست مدیریتی ،روابط انسانی ،امنيت شغلی و پایگاه اجتماعی.
بهمنظور تعيين پایایی پرسشنامه ،تعداد  300پرسشنامه در جامعه آمـاری توزیـع و گـردآوری
شد .ضریب آلفای کرونباخ مقياس رهبری معنوی با  25سـؤال 0/893 ،و رضـایت شـغلی بـا 18
سؤال 0/806 ،بود .برای آزمون روایی سؤالها از اعتبار محتوا و همچنين از اعتبار عاملی اسـتفاده
شد .برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامههـا از نظرهـای متخصصـان ،اسـتادان دانشـگاهی و
کارشناسان خبره استفاده شد .در این مرحله با انجام مصاحبههای مختلف و کسب نظرهای افـراد
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یادشده ،اصالحات الزم بهعمل آمد و بدین ترتيب اطمينان حاصل شد کـه پرسشـنامههـا همـان
خصيصه موردنظر پژوهشگران را میسنجد .پرسشنامههای باال در پروژههای دانشـگاهی نيـز بـه
کارگرفته شده بود که این امر نيز به نوبه خود روایی ابزارهای مورداستفاده را تأیيد میکند.
 .4تحلیل یافتههاي پژوهش و بررسی فرضیهها
1

دادههای گردآوریشده با استفاده از نرمافزار  SPSSدر قالب روشهای آمار توصيفی و آمار
استنباطی بررسی و تحليل شد .ميانگين و انحراف معيار هر یک از عوامل موردبررسی در جدول
 ،1ارائه شده است .با توجه به اینکه دادههای گردآوریشده در پژوهش از نوع رتبهای است برای
بررسی همبستگی ميان متغيرها از ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد.
جدول  :1ماتریس همبستگی ابعاد رهبري معنوي با رضایت شغلی
ابــعــاد

معنوي

رهبري

چشمانداز

عشق به

نوعدوستی

ایمان

معناداري

عضویت

سازمانی

تعهد

عملکرد

**0/86

**0/64

**0/77

ــــ

بازخورد

عشق به
نوعدوستی
ایمان

**0/91

**0/86

ــــ

معناداری

**0/79

**0/83

**0/69

**0/72

ــــ

عضویت
تعهد
سازمانی
بازخورد
عملکرد
رضایت
شغلی

**0/82

**0/58

**0/73

**0/65

**0/76

ــــ

**0/89

**0/76

**0/79

**0/83

**0/74

**0/82

ــــ

**0/93

**0/81

**0/79

**0/85

**0/82

**0/76

**0/64

ــــ

**0/79

**0/80

**0/81

**0/63

**0/68

**0/85

**0/53

**0/57

شغلی

چشمانداز

**0/83

ــــ

رضایت

رهبری
معنوی

ــــ

ــــ

* Correlation is significant at the.01 level (2-tailed).

طبق جدول  ،1بين رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان ،ضریب همبستگی برابر با 0/79
است که در سطح خطای  0/01قابلقبول است؛ همچنين در جدول باال ضرایب همبستگی
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عوامل مختلف نيز ارائه شده است که همبستگی مؤلفه رهبری معنوی و رضایت شغلی در آن
مشخص شده است.
برای بررسی تأثير ابعاد هفتگانه رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان از تحليل
رگرسيون چندگانه نيز استفاده شد .ورود متغيرهای مستقل در تحليل رگرسيون چندعاملی به
روش گامبهگام بود .در این روش ورود متغيرهای مستقل در دست پژوهشگر نيست و بر اساس
ضریب همبستگی صورت میگيرد و چنانچه متغيرها معيار ورود را کسب کنند در تحليل باقی
میمانند و در رير این صورت حذف میشوند (سرمد و همکاران)1380 ،؛ درنهایت سه متغير
چشمانداز ،عشق به نوعدوستی و عضویت معيار ورود را کسب کردند و چهار متغير ایمان،
معناداری ،تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد از معادله رگرسيون خارج شدند جدول  ،2نتایج
رگرسيون گامبهگام را نشان میهد.
جدول  : 2نتایج رگرسیون گامبهگام
مدل

ضریب همبستگی چندگانه )(R

ضریب تعیین R 

1
2
3
4
5

*0/687
**0/686
***0/681
***0/653
***0/617

0/436
0/451
0/467
0/482
0/536

2

مدل  .1متغيرهای پيشبين :ضریب ثابت ،چشمانداز ،عشق به نوعدوستی ،ایمان ،معناداری،
عضویت ،تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد.
مدل  .2متغيرهای پيشبين :ضریب ثابت ،چشمانداز ،عشق به نوعدوستی ،ایمان ،معناداری،
عضویت ،تعهد سازمانی.
مدل  .3متغيرهای پيشبين :ضریب ثابت ،چشمانداز ،عشق به نوعدوستی ،ایمان ،معناداری،
عضویت.
مدل  .4متغيرهای پيشبين :ضریب ثابت ،چشمانداز ،عشق به نوعدوستی ،معناداری ،عضویت.
مدل  .5متغيرهای پيشبين :ضریب ثابت ،چشمانداز ،عشق به نوعدوستی ،عضویت.
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جدول  :3ضرایب رگرسیون و بتا براي مدل *5
ضریب ثابت
چشمانداز
عشق به نوعدوستی
عضویت

ضرایب رگرسیون
0/372
0/134
0/146
0/153

بتا
0/426
0/386
0/362

t
4/735
2/462
1/823
2/139

سطح معناداري
0/000
0/035
0/071
0/042

متغير وابسته :رضایت شغلی

طبق جدول  ،3از ميان عوامل مختلف رهبری معنوی ،چشمانداز ،عشق به نوعدوستی و
عضویت بيشترین تأثير را در رضایت شغلی کارکنان دارند.
 .5نتیجهگیري و پیشنهادها

این پژوهش بهمنظور سنجش ميزان اثرگذاری سبک رهبری معنوی و ابعاد آن در سازمان بر
رضایت شغلی کارکنان انجام شد .در ارتباا با فرضيه اصلی این پژوهش که بيـان مـیکنـد بـين
سبک رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ،میتوان نتيجه گرفـت
که رهبری معنوی باعث رضایت شغلی کارکنان میشود؛ یعنی سازمانهایی که از رهبران معنوی
بهره میبرند ،میتوانند با ایجاد انگيزه در کارکنان ،ارائه اطالعات به آنان و با تفویض اختيـارات،
آنان را در فرآیند تصميمگيریهای سازمان مشارکت دهند و زمينه رضایت شغلی آنها را فـراهم
آورند؛ بهعبارتیدیگر ،رهبری معنوی با فراهمکـردن زمينـههـای مسـاعد و پشـتيبانیکننـده بـه
کارکنان نشان میدهد که آنها میتوانند با کوشـش در جهـت تحقـق اهـداف بانـک ،نيازهـا و
هدفهای خود را نيز برآورده سازند که این موجب رضایت شغلی آنان خواهد شد.
مقایسه نتایج آماری برای تکتک مؤلفههای رهبری معنوی با رضایت شغلی نيـز نشـان داد
که رضایت شغلی کارکنان با مؤلفه عضویت ارتباا بيشتری دارد .دليل این موضـوع را مـیتـوان
چنين بيان کرد که عضویت در سازمان و شغل موردعالقه فرد ،وسيلهای بـرای برقـراری روابـط
اجتماعی با دیگران است و انسان از طریق کارکردن به موفق ایجاد روابط اجتمـاعی مـیشـود و
میتواند موردتأیيد دیگران قرار گيرد.
نتایج فرضیههاي پژوهش

فرضيه اول پژوهش ،چشمانداز سازمانی ،باعث افزایش رضـایت شـغلی کارکنـان مـیشـود.
مأموریتها و اهداف در هر مجموعهای برای هدایت عمومی فعاليتها به سمتوسـوی مـوردنظر
است؛ درواقع چگونگی و نحوه تعيين اهداف و مأموریـتهـای سـازمان و سـطح اهـداف فـردی
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کارکنان ازجمله مسائل مهمی است که میتواند نقش بسيار عمدهای را در تحقق اهداف بانـک و
درنهایت ،موفقيت بانک ایفا کند .کوزز و پزنر ،)2002( 1معتقدند که بر عهده رهبر است که آینـده
را به تصویر بکشد و وظيفه رهبر اسـت کـه ادراک مشـترکی و تصـویر مشـخص و واضـحی از
سرنوشت آینده سازمان ارائه کند؛ همچنين مهم است که این تصویر واقعی و قابل دستيابی باشد
تا رهبران بتوانند فرصتهای موفقيت اوليه را فراهم کننـد .بـه گفتـه کـولينز ،)2001( 2رهبـری
نمیتواند بهتنهایی انجام شود؛ بلکه ورود و تعهد همه افراد را در رسيدن به آینـدهای کـه بـر آن
توافق شده است در بر می گيرد .این کار مستلزم آن است که رهبـر مـوکالن خـود را بشناسـد و
بپذیرد و قدرت گروه و درک مشترک از هدف را تقویت کند ( .) Kouzes & Posner،2002
نتایج این فرضيه با یافتههای پژوهشهای آتش سيرو و فيضی ( ،)1393قلتاش ( )1393و
صادقی ( ،)1393یکسان است .نتایج این پژوهشها گواه آن است که ویژگیهای عضویت در
سازمان ،معناداری ،چشمانداز سازمانی و بازخورد عملکرد میتوانند بهطور مثبت و معنادار
مؤلفههای رضایت شغلی را پيشبينی کنند.
پيشنهاد میشود سازمانها و خصوصا بانکها اهتمام خاصی به مقوله چشمانداز سازمانی
داشته باشند؛ زیرا آشکارسازی اهداف و چشمانداز «بانک ملّی» سبب میشود افراد تصویری
مثبت از موفقيتهای آتی خود ارائه کنند .این تصویر مثبت از آینده احساس شایستگی و احساس
مؤثربودن فرد را افزایش میدهد و بر احساس معناداری تأثيرگذار خواهد بود و باعث رضایت
شغلی فرد میشود.
فرضيه دوم ،عشق به نوعدوستی نيز باعث رضایت شغلی کارکنان میشود؛ معنویت ارتباا
خاصی با نيازهای مراتب باالی «مازلو» مانند حس تعلق به دیگران و خودکاميابی دارد .پرورش
معنویت به احساس تکامل فرد در محيط کار و زندگی منجر شده و باعث شکلگيری شبکههای
ارتباطی دوستانه و وابستگی های عاطفی بين افراد میشود.
3
یافتههای بررسی این فرضيه با نتایج پژوهش یوسف و تاهير ( ،)2011رابطه نزدیکی دارد.
رهبری معنوی در مدل آنها ،چشمانداز ،عشق به نوعدوستی ،ایمان ،عضویت و معناداری بود؛
ولی در پژوهش صادقی ( ،)1393بُعد نوعدوستی قدرت پيشبينی رضایت شغلی را در جهت
معکوس دارد.
پيشنهاد میشود که رهبران و مدیران سازمان فرهنگ نوعدوستی و عالیق و نيازهای
اجتماعی کارکنان را در محيط کار بانک رواج دهند .الزمه این کار نيز حمایت و بدبيننبودن در
رابطه با شبکههای ارتباطی ريررسمی ميان افراد است که به نوبه خود باعث افزایش حس
1. Kouzes & Posner
2. Collins
3. Yusof & tahir
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مشارکت افراد و همچنين افزایش حس مسئوليت در افراد میشود که این امر درنهایت رضایت
شغلی و تعلقخاطر کارکنان را در پی دارد.
فرضيه سوم ،ایمان به کار ،باعث رضایت شغلی کارکنان میشود؛ بدین صورت که اعتقادات
معنوی افراد و ایمان آنها به کار باعث میشود که افراد خود را عالوه بر معنویبودن در محيط
کار از لحاظ شغلی و تخصصی تقویت کنند و موجبات سالمتی زیستی و روانی خود را فراهم
آورند.
1
یافتههای بررسی این فرضيه با پژوهش صادقی ( )1393و یوسف و تاهير ( ،)2011رابطه
نزدیکی دارد در پژوهش یوسف و تاهير ( ،)2011ایمان و چشمانداز قدرت پيشبينی رضایت
شغلی را در جهت مثبت دارند.
پيشنهاد میشود مدیران عالی سازمان با استفاده از ارزشها ،طرزتلقیها و رفتارهایی که
الزمه یک محيط معنوی است و با برپایی مراسمهای مختلف فرهنگی ـ مذهبی در محيط کار،
انگيزش درونی کارکنان را برانگيزانند تا نوعی وابستگی بين وظایف کاری و معنویت کاری
بهوجود آید.
فرضيه چهارم ،معنیداربودن ،یعنی اهميتداشتن و معناداربودن زندگی کاری به رضایت
شغلی کارکنان منجر میشود که در این باره «فليپو» می نویسد :معناداری فرایندی است که
به وسيله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و تناسبی که برای این مقصود ایجاد
شده است در تصميمگيریهایی که بر شغل آنها ،بهصورت اخص و بر روابط و محيط کار آنها،
بهطور اعم ،اثر میگذارد بهنوعی دخالت مییابند و درنتيجه خشنودی آنها از کار بيشتر میشود.
نتایج بررسی این فرضيه با نتایج پژوهش آتش سيرو و فيضی ( )1393یکسان است .در
پژوهش آنها ،ویژگیهای عضویت در سازمان ،معناداری ،چشمانداز سازمانی و بازخورد عملکرد
میتوانند بهطور مثبت و معنادار مؤلفههای رضایت شغلی را پيشبينی کنند.
پيشنهاد میشود رهبران و مدیران سازمان جوّی را بهوجود آورند که در آن افراد احساس
کنند ،میتوانند در تعيين سمت و سوی آتی واحد کاری خود نقش داشته باشند و باید عملکرد
بهتری از خود نشان دهند و کار آنها از نظر مدیران و رهبران بانک و همکاران دارای اهميت
است،
فرضيه پنجم بيان می کند که بين عضویت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه
معناداری وجود دارد .داشتن شهرت و وجهه اجتماعی سازمان در جامعه موجب اعتبار ،ارتباا فرد
در جامعه و عالقهمندی فرد به حفظ عضویت در سازمان شده و درنهایت عضویت سازمانی
موجب احساس رضایت شغلی فرد در برقراری ارتباطات اجتماعی میشود.
1. Yusof & Tahir
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نتایج بررسی این فرضيه با نتایج صادقی ( )1393و آتش سيرو و فيضی ( »)1393یکسان
است .در این پژوهشها مؤلفهها یعنی چشمانداز ،ایمان به کار ،عضویت ،تعهد سازمانی و بازخورد
با رضایت شغلی ،رابطه معنادار مستقيمی برقرار میکنند .پيشنهاد میشود مدیران و رهبران
سازمانی با تقویت اداره روابط عمومی و مراکزی که در شرایط و موقعيتهای بحرانی فضایی
آکنده از اعتبار و اعتماد متقابل بين خود ،همکاران و جامعه ایجاد کنند .این امر موجب افزایش
اعتماد کارکنان به پایداری سازمان در صحنه رقابت جهانی و افزایش انگيزه افراد به عضویت
خواهد شد.
در فرضيه ششم پژوهش مبنی بر اینکه بين تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنـان رابطـه
معناداری وجود دارد ،نتيجه مبين این نکته است که تعهد سـازمانی و ميـزان رضـایت شـغلی در
سازمانهایی که مدیران ،کارکنان خود را در تصميمهای مربوا به امـورات خـود مشـارکت مـی
دهند و یا اینکه محيط مشاورهای ایجاد میکنند ،باال است.
یافتههای بررسی این فرضيه با بيشتر نتایج پژوهشهای صادقی ( )1393و ميرزایی توکلی و
شریعتمداری ( ،)1394یکسان است و رابطه مثبتی بين دو متغير تعهد سازمانی و رضـایت شـغلی
وجود دارد.
پيشنهاد میشود که مدیران کارکنان خود را در تصميمگيری و هدفگذاریها ،مشارکت دهند
و محيطی آرام همراه با شور و مشاوره ایجاد کنند تا کارکنـان رضـایت شـغلی و تعهـد سـازمانی
بيشتری داشته باشند که در نهایت باعث افزایش کيفيت ارائه خدمات و جلب رضـایت مشـتریان
خواهد شد.
درنهایت اینکه بين بازخورد عملکرد و رضایت شغلی کارکنان رابطه علّی وجـود دارد؛ یعنـی
وقتی که از نقاا قوت کارکنان توسط مدیران برجسـته تجليـل شـود ،کارکنـان بـه نقـاا قـوت
عملکرد خود پی میبرند و احساس میکنند کار آنان برای پيشـبرد سـازمان دارای ارزش خاصـی
بوده و سازمان نيز برای آنان ارزش قائـل اسـت؛ ازایـنرو پيشـنهاد مـیشـودکارکنان و اعضـای
سازمان به وسيله بازخورد عملکرد درباره عملکرد خود اطالعاتی داشته باشـند .معمـوال در پایـان
سال نتيجه عملکرد سازمان ارائه میشود؛ ولی بهتر است در فواصل کوتاهتر نتيجـه عملکـرد بـه
کارکنان داده شود تا از انباشتهشدن همه مسائل جلوگيری شود .این عمل سبب ارتقای عملکرد و
رضایت شغلی فرد از محيط کاری خواهد شد.
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