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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش میانجیگری معنویتگرایی در ارتباط بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در
محیط کار است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
کارکنان یک شرکت صنعتی در استان اصفهان است .بازه زمانی انجام پژوهش سال  1397و تعداد کارکنان  170نفر گزارش
گردید .تعداد نمونه از طریق جدول جرسی و مورگان برابر  118نفر محاسبه گردید .از  118پرسشنامه توزیعشده به روش تصادفی
ساده ،تعداد  100پرسشنامه بهطور کامل برگشت گردید .جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامههای استاندارد معنویتگرایی
(ارتشی ،)1389 ،ادراک طردشدگی در محیط کار (هیتالن و نوئل )2009 ،و رفتارهای انحرافی در محیط کار ( بنت و رابینسون،
 )2000استفاده شد .روایی محتوای پرسشنامهها از طریق متخصصین موضوعی بررسی و پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای معنویتگرایی  ،0/65ادراک طردشدگی  0/84و رفتارهای انحرافی  0/79محاسبه گردید .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری  Spss19و  Amos23در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت که در بخش
آمار توصیفی از مشخصههای آماری مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون
کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمالیتی ،مدلسازی تحلیل مسیر ،ضریب همبستگی پیرسون ،تی مستقل ،تحلیل واریانس
یکطرفه و آزمونهای تعقیبی استفاده شد .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین معنویتگرایی با ادراک طردشدگی و بین
معنویتگرایی با رفتارهای انحرافی رابطه معکوس ،بین ادراک طردشدگی با رفتارهای انحرافی رابطه مستقیم وجود دارد .بین زنان
و مردان در ادراک طردشدگی ،رفتارهای انحرافی ،معنویتگرایی تفاوت بهدست آمد ،بهطوریکه ادراک طردشدگی و رفتارهای
انحرافی در مردان بیشتر از زنان و معنویتگرایی در زنان بیش از مردان است .بین سه متغیر مورد اشاره براساس سطح تحصیالت
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .ولی براساس سابقهکار تفاوت معنیدار در معنویتگرایی بهدست آمد ،بهطوری که معنویتگرایی
در کارکنان باسابقه باالتر از بیست سال بیشتر از سابقه کار کمتر بود.
واژههای کلیدی :ادراک طردشدگی ،رفتارهای انحرافی ،معنویتگرایی.
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 ،دوره  ،2شماره 1

 -1مقدمه
در سالهای اخیر موضوع رفتارهای انحرافی کارکنان به گونهای فزاینده در مطالعات سازمانی مطرح بوده است .رفتارهای
انحرافی یا رفتارهایی از قبیل دزدی ،عدم حضور بر سرکار بدون علت ،ارتکاب تخلفهای گسترده و نقض هنجارهای سازمانی از
سوی کارکنان میتوانند تأثیرات نامطلوبی بر فرد و سازمان داشته باشند .این گونه رفتارها سبب وارد آمدن خسارات مالی و حتی
جانی بسیاری به خود فرد ،همکاران وی و سازمان و بهطور کلی جامعه میشوند و دستیابی به مهمترین اهداف سازمان را که
همان بهرهوری باال و افزایش تولید است ،مختل میسازند .طی چهار صد سال گذشته ،غرب بین دنیای بیرونی و دنیای درونی
تفاوت قائل شده است و فعالیتهای دنیوی را از اموری مثل مذهب ،معنویت و عرفان به کلی جدا کرده است .از اواخر قرن
گذشته ،در دهه نود قرن بیستم نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی بیرونی و درونی در حال شکلگیری بوده است .یکی از
حوزههای مهمی که این یکپارچگی در آن مطرح شده است ،محیط کسب و کار سازمآنها میباشد (اسپکتور و فاکس.)2002 ،1
شرایط پیچیـده و پررقابت محیطهای کسب و کار امروز ،شرکت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی را بر آن داشته تا با بهینه کردن
بهرهوری ،کارایی و اثربخشی ،ضمن استفاده بهینه از منابع محدود و ارزشمند خویش بیشترین توانمندیها را برای مقابله در
عرصه رقابت بهمنظور پیشرفت و بقا تحصیل نمایند .یکی از عمدهترین و ارزشمندترین منابعی که در اختیار سازمآنها قرار دارد،
نیروی انسانی است که شاید آنگونه که شایسته است موردتوجه قرار نگرفته ،چراکه هنوز اهمیت و توانمندیهای این منبع
گرانقدر برای بسیاری از سازمآنهای ما ناشناخته باقیمانده تا آنکه بتوانند آن را بارور ساخته و نهایت بهره را از این منبع داشته
باشند .در این میان یکی از مواردی که سازمآنهای امروزی میبایست به آن توجه نمایند ،بحث معنویتگرایی در سازمآنها برای
مقابله با رفتارهای انحرافی و طردشدگی میباشد .رفتارهای انحرافی محیط کار به رفتارهایی اطالق میشود که به گونهای
عمدی توسط اعضای سازمان انجام میگیرند و با اهداف و عالیق سازمان در تضادند .فعالیتهای ضدتولید در محیط کار
میتوانند شامل رفتارهایی با شدت کم ،مانند شایعهپراکنی و استفاده نامناسب از اینترنت تا رفتارهای جدیتری مانند آزار و اذیت،
خرابکاری ،دزدی و خشونت فیزیکی باشند .رفتارهای انحرافی میتوانند تأثیرات سوء عمیقی بر کارکنان و نیز سازمان داشته
باشند (ابوالعراب .)2004 ،2بهعلت پیامدهای منفی مالی و جانی رفتارهای انحرافی ،شناسایی پیشایندهای اینگونه رفتارهای
انحرافی برای محیط کار برای سازمان ،بسیار حائز اهمیت است .از جمله این پیشایندها ادراک طردشدگی در محیط کار است
(هیتلن و نوئل .)2009 ،پدیده طردشدگی در محیط کار توجه بیشتر اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است ،زیرا
تأثیر منفی این پدیده بر عملکرد فرد و سازمان به اثبات رسیده است (صالحی صدقیانی و همکاران.)1398 ،
چنین احساسی در فرد میتواند از سوی همکاران یا سرپرستان یا بهدلیل استفاده از زبان محاورهای خاصی که شخص قادر به
فهم آن نیست ایجاد شود (کونفرنس و همکاران2003 ،3؛ هیتلن و هاردن .)2004 ،4فریس و همکاران ،)2008( 5ادراک
طردشدگی در محیطکار را بهعنوان درجهای که شخص توسط دیگران (سرپرست یا همکار) در محیط کار نادیده گرفته شده
است ،تعریف میکنند (هیتلن و همکاران .)2003 ،طرد کردن افراد در محیط کار میتواند شامل چشمپوشی و یا دوری از آنان
باشد .اصطالحاتی مانند «بی اعتنایی کردن»« ،بیمحلی کردن» و «سرد برخورد کردن» هممعنا با مفهوم طرد کردن بهکار
رفتهاند .طرد شدن در هر یک از اشکال مختلف خود میتواند زمینهساز وقوع رفتارهای انحرافی در محیط کار باشد (هیتلن و
نوئل2009 ،؛ فریس و همکاران2008 ،؛ اسکات .)2007 ،6هنگامی که افراد احساس کنند از سوی سرپرست یا همکاران خود در
سازمان طرد شدهاند ،خود را عضوی از سازمان نمیدانند و در نتیجه همکاریهایشان را با سازمان کاهش میدهند (اپلبام،7
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نقش معنویت در رابطه بین ادراک 75_________________________________________________ ...
معنویت در سازمان ،پدیده نوظهوری است که بسیاری از صاحبنظران معنویت سازمان و نیز مدیران را در سطوح مختلف به
خود جلب کرده است .بر این اساس ،بسیاری از آنان معنویت را بهعنوان منبعی پایدار برای سازمآنها دانسته که میتواند به آنها
در زمآنهای پرتالطم و آشوبزده یاری رساند و نظم و بینظمی در سازمان را حل و فصل کند و بدون طرد هر یک ،آنان را به
صورت مقتضی به کار ببندد ،چرا که سازمآنها برای فعالیت مستمر در عرصههای مختلف ،نیازمندِ رفت وآمدِ همیشگی بین دو
حالت تغییر و ثبات هستند (الکساندر و همکاران .)1996 ،1بسیاری از ادیان واژه دقیقی برای تعریف معنویت ندارند.
با وجود این ،امروزه مفهوم معنویت عمومیت یافته است ،در اینجا به برخی از تعریفهای معنویت اشاره میشود .معنویت
بهعنوان انرژی ،معنا ،هدف و آگاهی در زندگی است (کاواناق .)1999 ،2امّا در تعریفی جامعتر و دقیقتر ،معنویت را بهعنوان
«تالشی در جهت پرورش حساسیت نسبت به خویشتن ،دیگران ،موجودات غیرانسانی و (نیروی برتر) خدا ،جست و کاوی در
جهت آنچه برای انسان شدن موردنیاز است و جستجویی برای رسیدن به انسانیت کامل دانستهاند (هینلز.)1995 ،3
معنویت در کار ،یک تجربه از ارتباط و اعتقاد متقابل در میان افرادی است که در یک فرآیند کاری مشارکت میکنند که به
وسیله خوشبینی و حسن نیت فردی ایجاد میشود و منجر به ایجاد یک فرهنگ سازمانی انگیزشی و افزایش عملکرد کلی
میشود که در نهایت تعالی سازمانی پایدار را به همراه دارد (آشفورت و میکاییل .)2006 ،4معنویت در محیط کار ،آگاهی از این
حقیقت است که ارتباطات متقابل ،احترام و شناسایی محدود به خودمان و محیط خصوصیمان نمیشود ،بلکه همچنین برای همه
کسانی که ما با آنها در یک مبنای منظم یا تصادفی کار میکنیم ،کاربرد دارند .سه رکن اصلی برای محیط کار معنوی ،شامل
درونی ،بیرونی و تلفیقی مشخص شده است (براک .)1999 ،5هیچ تردیدی وجود ندارد که تغییرات بنیادی در حال شکلگیری در
محیط کار است و معنویت یکی از موضوعهایی اساسی خواهد بود .دالیل سودمند بسیاری برای بررسی رابطه معنویت و مدیریت
وجود دارند .یکی از آنها تأثیری است که معنویت بر رفتار مدیریتی دارد و دیگری دورنمای کار توأم با معنا است .ایجاد معنویت
در کار ،دارای مزایای بسیاری برای مدیریت کارکنان و سازمان است .معنویت ،ماهیت را تغییر میدهد .افراد در جستجوی معنا
در کارشان هستند ،آنها به دنبال راهی هستند که زندگی کاریشان را با زندگی معنویشان پیوند بزنند و با بصیرت و هدفی
هماهنگ شوند که فراتر از بهدست آوردن پول است .معنویت افراد را در کارشان نیرومند میسازد و به آنها اجازه میدهد که با
خداوند متعال در همه جوانب زندگیشان ،مرتبط شوند .همانگونه که ماهیت کار تغییر کرده است ،ارتباط بین مدیران و کارکنان
نیز دگرگون شده است .در یک دوره ،مدیران دستوردهندگانی بودند که هیچ نقشی در بالندگی شخصی کارکنان نداشتند .امروزه
مدیران راهنماهایی هستند که به خلق معنا و هدف برای همکارانشان کمک میکنند .با برخورداری از معنویت ،مدیران خواهند
توانست نه تنها بهرهوری را در محیط کار یا سازمان خود بهبود بخشند ،بلکه از آن مهمتر میتوانند به آرامش خاطر و رضایت
باطن یا یک شادی طوالنی دست یابند (بهرامیدشتکی .)1385 ،با توجه به توضیحات ارائه شده و اهمیت معنویت در رفتار و
اقدامات کارکنان به نظر میآید ،معنویتگرایی رابطه بین درک از طردشدگی و رفتارهای انحرافی را میتواند تحت تأثیر قرار دهد.
آشنایی پژوهشگر با جامعه مورد مطالعه بیانگر این است که رفتارهای انحرافی در این جامعه باال است ،از طرفی نوع فعالیت و
فناوری تولید سازمان مورد مطالعه به شکلی است که احساس طردشدگی در افراد را تقویت میکند .بنابراین به نظر میآید رابطه
این دو در جامعه مورد مطالعه ،یک مسأله است.
از طرفی بر اساس ادبیات موضوع به نظر میآید ،معنویتگرایی بهعنوان یک متغیر میتواند این رابطه را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل مسأله اصلی پژوهش حاضر ،تعیین نقش معنویتگرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی است.
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 ،دوره  ،2شماره 1

 -2مروری بر مبانی نظری
 -1-2رفتارهای انحرافی در محیط کار
تعاریف متعدد با واژههای مختلف که به نوعی همپوشی دارند ،در ارتباط با رفتارهای انحرافی ارائه گردیده است که در ذیل
نمونههایی از آنها بیان شده است .رفتارهای انحرافی در محیط کار ،رفتارهای ضداجتماعی و مخرب نیز نامیده میشوند .این
رفتارها عمدی است که هنجارهای مهم سازمان را نقض کرده و انجام آنها سالمت سازمان یا اعضای آن را به خطر میاندازد.
در تعریفی دیگر رفتارهای انحرافی سازمانی شامل هر عمل اختیاری میشود که به موجب آن کارکنان بهطور عمدی به سازمان یا
اعضای سازمان صدمه میزنند .این رفتارها ،اعمال و رفتارهایی است که با هنجارهای تثبیت شده در سازمان ،در تضاد بوده و به
زیان سازمان یا افراد و یا هر دو میباشند (رابینز و جاج .)1389 ،رفتارهای انحراف سازمانی در محیط کار ،رفتارهایی است که در
آنها رسوم ،سیاست ها و قواعد درون سازمان توسط فرد یا گروه زیرپا گذاشته شود و این زیرپاگذاشتن نیز اثربخشی و عملکرد
سازمان را با مخاطره مواجه سازد .این رفتارها را میتوان در یک طبقهبندی روشن و ساده در دودسته رفتارهای انحرافی معطوف
به افراد (نظیر دزدی ،بدگویی ،ضرب و شتم ،تمسخر و بیارزشسازی) و رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان (نظیر تخریب
محصوالت و خدمات ،غیبت ،کمکاری ،استفاده از وسایل سازمان برای مقاصد شخصی و امثال آن) طبقهبندی کرد (بنت و
رابینسون  .)2000 ،از یک طرف شواهد پژوهشی موجود حاکم از آن است که رفتارهای انحرافی در سازمان را میتوان بهعنوان
نمودهایی از اعتراض و تالفیجویی تلقی کرد (بنت و رابینسون .)2000 ،رابینسون و بنت ( )2000رفتارهای انحرافی را رفتارهای
ارادی میدانند که طی آن هنجارهای مهم سازمان شکسته میشوند و تهدیدی برای سازمان ،اعضایش و هردو میباشد
(بالدوین.)2003 ،1
طبق تعریفی دیگر ،رفتارهای انحرافی کاری عبارت است از رفتارهای ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سالمتی
سازمان و کارکنانش و یا هردو را تهدید میکند (کاله .)2004 ،2رفتارهای انحرافی شامل رفتارهای ارادی که به سازمان و اعضای
آن آسیب میرسانند و یا قصد آسیب رساندن به آنها را دارند ،تعریف شده است .ویژگی کلیدی رفتارهای انحرافی این است که
این رفتارها باید به خودی خود هدفمند باشند ،نه اینکه انجام آنها تصادفی باشد ،به این معنی که کارمند تصمیم بگیرد آن رفتار
را انجام دهد .چه قصدش آسیب رساندن به سازمان باشد چه آسیب رساندن به همکاران ،حتی اگر این آسیب غیرعمدی باشد .اما
در مواقعی که شخص به دلیل نداشتن مهارت کافی برای انجام وظایف شغلیاش موجب آسیبرساندن شود این رفتار را نمیتوان
رفتار انحرافی نامید ،زیرا این هدف را نداشته که عمداً وظایفش را درست انجام ندهد (پاکی.)1391 ،
 -2-2ادراک طردشدگی در محیط کار
واژه "طرد"به این معنا است که کسی یا چیزی توسط دیگری رانده شده است (گیدنز و بردسال1386 ،؛ ص .)469طرد
اجتماعی نیز بهمعنای محروم شدن از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق انسانی و مدنی تعریف شده است (غفاری و
تاجالدین )1384 ،و به تعریف دیگر طرد اجتماعی بهمعنای فرایند جدایی و گسست از بازار کار ،اجتماعات و سازمآنهای اجتماعی
است (فیتز .)1381 ،ادراک طردشدگی در محیط کار عامل مهمی است که رفتارهای انحرافی در محیط کار و بهزیستی
روانشناختی افراد را تحتتأثیر قرار میدهد (هیتالن و نوئل .)2009 ،سازه طرد در محیط کار اولین بار توسط هیتالن و هاردن
( )2004مطرح شد .رفتارهای طردکننده میتوانند از سوی همکاران ،سرپرستان و یا بهصورت طرد توسط زبان محاوره رخ دهند
(کونفرنس و همکاران2003 ،؛ هیتالن و هاردن .)2004 ،فریس و همکاران ( )2008ادراک طردشدگی در محیط کار را بهعنوان
درجهای که شخص احساس میکند توسط دیگران در محیط کار نادیده گرفته شده است ،تعریف میکنند .همچنین طرد توسط
زبان محاوره به این معناست که افراد دیگر حاضر در محیط کار در گفتوگوهای خویش با یکدیگر بهگونهای یا به زبانی صحبت
کنند و یا از اصطالحات خاص و رمزگونهای استفاده نمایند که فرد قادر به درک آنان نباشد (کونفرنس و همکاران.)2003 ،
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ادراک طردشدگی حداقل به سه دلیل با سطوح پایین سالمت در ارتباط است (فریس و همکاران .)2008 ،اول ،طردشدن از سوی
دیگران واقعهای دردناک و منفی است (آیزنبرگر و همکاران )2003 ،1و حوادث منفی نیز واکنشهای فیزیکی و احساسی شدیدی
را بهدنبال دارند (تیلور .)1991 ،2دوم ،افرادی که طرد میشوند در مقایسه با دیگران حمایت اجتماعی کمتری را تجربه میکنند و
با توجه به اینکه حمایت اجتماعی منبع مهمی برای مبارزه با شرایط فشارزاست ،چنین شرایطی میتواند سالمت آنان را تهدید
نماید .باالخره ،طردشدن نهتنها حمایت اجتماعی ،بلکه اشکال محسوستر حمایت را نیز از بین میبرد ،مانند شرایط فشارزایی که
میتواند با بیاعتنایی از سوی همکاران تشدید شود (هابفول .)1989 ،3در راستای تأثیرات ادراک طردشدگی در محیط کار،
ویلیامز )2001( 4تبیینی ارائه نموده است که مشابه با تبیین نظریه حفظ منابع است .تجربه مستمر ادراک طردشدگی میتواند
موجب پایان یافتن منابعی شود که برای انگیزش فرد ضروری هستند .افرادی که احساس طردشدگی را تجربه میکنند برای
محافظت در برابر از دستدادن منابع آینده ،سازوکارهایی را برای حفظ منابع باقیمانده خود بهکار میبرند ،اما از آنجا که فرد
انرژی خود را برای حفظ منابع در آینده مصرف میکند و عزت نفس وی در معرض خطر قرار میگیرد ،بهعنوان فرایندی فشارزا
دارای آثار منفی برای فرد خواهد بود (هابفول .)1989 ،همه این عوامل سبب میشوند تا افراد نسبت به فقدان منابع در آینده
حساستر شوند (رایت 5و هابفول .)2004،هنگامیکه افراد منابع خویش را سرمایهگذاری میکنند ،اما در مقابل ،منافع مورد
انتظارشان را به دست نمیآورند ،فشار روانی را تجربه میکنند (هابفول .)1989 ،همچنین ،به اعتقاد ویلیامز و سومر )1997( 6اگر
فردی طرد طوالنیمدت را تحمل کند ،تالش مداوم برای برآوردن این نیازها ممکن است به یأس و نومیدی در وی منجر شود،
همین امر سطح سالمت روان و بهزیستی روانشناختی افراد را کاهش میدهد (فریس و همکاران.)2008 ،
 -3-2معنویتگرایی
معنوی و معنویت به هرآنچه که شامل یا مربوط به معنی و روح باشد ،گفته میشود و مقابل ظاهری و مادی است .هر آنچه
مادی نباشد را معنوی گویند .از دین به معنویت استعاره میشود (دهخدا .)1377 ،معنوی در مقابل لفظی است و در معنی روحانی
در مقابل مادی و باطنی ،در مقابل ظاهری هم بهکار میرود .معنویت میتواند امر قدسی یا غیبی ،ارزشهای اخالقی ،دین ،عرفان
و  ،...هر نوع معنابخشی به زندگی را در برگیرد .زندگی معنوی لزوماً به معنای تعلق به یکی از ادیان نهادینه و تاریخی نیست بلکه
به معنای داشتن نگرشی به عالم و آدم است که به انسان آرامش ،شادی و امید دهد (ملکیان .)1380 ،در واقع تقریباً از نیمه دوم
قرن نوزدهم اروپا و در غرب بهطور کلی اعم از اروپای باختر و آمریکا و کانادا بحثی تحتعنوان معنویت مطرح شده و گفته شد
که همه نظامهای اجتماعی در چیزی تحت عنوان مشترک هستند و با اینکه به ادیان و مذاهب مختلف تعلق خاطر دارند در
معنویت اشتراک دارند (فرای .)2003 ،7با اینوجود ،گرایش به معنویت را از لحاظ تاریخی میتوان به مسیحیانی بازگرداند که
میان مکاتب گوناگون معنویت مانند معنویت عرفای اسپانیا یا فالندری ،یا مثالً ارتدکس روسی ،تفاوت قائل شدهاند .در واقع برخی
از نویسندگان غربی براین باورند که واژه معنویت صرفاً در دهههای اخیر به کاررفته است .اما این واژه بیش از این در زمینههای
مقایسه اجتماعی در قرن نوزدهم به کار رفته و آن هنگامی که اصالحگران هندو در رأس آن ،سوامی معنویت هندی را با
مادی گرایی غربی به مقابله نشاندند و ادعا کردند که هند حاوی گنجینه معنویتی است که غرب باید همچنان در جستجوی آن
باشد (اورسال .)1997 ،8درباره حساسیت تعریف معنویت ،آندرهیل در کتاب زندگی معنوی میگوید" درحالیکه از یکسو ناگزیر
هستیم که از ابهام و انتزاع جلوگیری کنیم ،از سوی دیگر باید مانع تعاریف سخت و شتابزده شویم ،چرا که هیچ واژهای در زبان
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انسانی ما در مورد واقعیتهای معنوی مناسب و صحیح نیستند (بنر .")1989 ،1ضمناً ذکر این نکته ضروری است که تعریف
معنویت با معنویت در محیط کار تفاوت دارد .لذا معنویت در کار نیرویی الهامبخش و برانگیزاننده جهت جستجوی مداوم برای
یافتن هدف و معنا در زندگی کاری ،درک عمیق و ژرفا از ارزشکار ،زندگی ،پهناوری عالم هستی ،موجودات محیط طبیعی و نظام
باور شخصی میباشد (مایرز .)1990 ،2بر طبق نظر یک پژوهشگر معنویت یک خصیصه فطری انسانی است که ذاتاً به معانی و
مفاهیم مذهبی اشاره دارد .معنویت در این قالب یک کیفیت اختیاری -ارادی نیست بلکه هرکسی یک مفهوم از معنویت را تجسم
مینماید .حتی اگر معنویت مبتنی بر مادیگرایی یا پوچگرایی باشد ،البته این موضوع کامالً مرسوم است که معنویت را در معنی
دقیق آن بهعنوان سبکی از زندگی که مبتنی بر مفاهیم اساسی و ارزشها بهجای قدرت ،لذت و ثروت است ،بکار گیرند (بتن
کورت و بارن .)1997 ،3عدهای معنویت را برخاسته از درون انسآنها میدانند و میگویند معنویت چیزی فراتر از قواعد مذهبی
است و مربوط به جریان معنابخش و خودیابی درونی است که بدون توجه به مذهب افراد در وجود آنها شکل میگیرد (دیدگاه
درونی بودن معنویت) .اگرچه در این دیدگاه بهطور قطع صحبت از قدرتی به میان میآید که از درون هر فرد سرچشمه میگیرد،
ولی در عین حال این دیدگاه شامل احساس مرتبط بودن فرد با کار خود و دیگران نیز می شود؛ به گونهای که حتی طرفداران این
دیدگاه ،معنویت را بهصورت احساسی اصلی فرد ارتباط با درون خود ،دیگران و کل جهان نیز تعریف کردهاند (کریشنا کومار و
نیک.)2002 ،4
 -4-2مفهوم سالمت معنوی
علیرغم پژوهشهای بسیاری که در مورد سالمت معنوی در طول دهههای گذشته انجام شده است ،فقدان ارائه یک تعریف
کاری یا تئوریک قابلقبول از سالمت معنوی کماکان مشاهده میگردد .به گونهای که مشکل شناسایی ،تعریف و اندازهگیری
ابعاد سالمت معنوی ،همچنان پابرجا است (هائوکس و همکاران .)2004 ،5در اینراستا ،عدم افتراق سالمت معنوی از معنویت در
بسیاری از منابع ،خود یکی از مباحث قابلتوجه است .اگرچه میتوان بهطور منطقی فرض کرد که همپوشانیهایی بین تعریف
معنوی و معنویت وجود دارد ،مترادف شمردن آنها با یکدیگر یا بکارگیری آنها در متون مختلف حداقل بدون افتراق قائلشدن
بین آنها ،پدیدهای شایع و موردچالش میباشد .با توجه به مشکل فوق ،در جستجوی مفاهیم ارائه شده برای سالمت معنوی در
منابع مختلف ،تعاریف ذکر شده برای معنویت نیز خود بخود رخ مینمایاند .معانی بسیار مختلفی در مقاالت و کتب گوناگون در
مورد معنویت و سالمت معنوی ارائه شده است .هنگام پرداختن به این دو ،مفهوم مذهب نیز به میان میآید .مذهب 6به معنای
به هم پیوستن 7است .یک مذهب ،تجربیات معنوی جمعی 8یک گروه از مردم را در داخل سیستمی از باورها و اعمال9
سازماندهی میکند .مذهبی بودن به درجه شرکت در یا میزان پذیرش باورها و اعمال یک مذهب سازمانیافته ،اطالق میشود.
معنویت به معنای تنفس است و مفهومی وسیعتر از مذهب دارد و بهطور اولیه یک روند پویا ،شخصی و تجربی 10است .برخی
معتقدند ابعاد معنویت شامل تالش برای معنا و هدف 11تفوق و برتری (مثالً احساس این که انسان بودن فراتر از وجود مادی
ساده است) ،اتصال(12مثالً اتصال به دیگران ،طبیعت یا الوهیت) و ارزشها (مانند عشق ،دلسوزی و عدالت) میباشد (مولر و
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همکاران .)2001 ،1این درحالی است که«معنا و هدف در زندگی ،خودآگاهی ،اتصال به خود ،دیگران و یک واقعیت برتر» از اجزاء
سالمت معنوی نیز شمرده شدهاند (هائوکس و همکاران .)2004 ،اگر چه برخی افراد که خود را معنوی میدانند ،بر یک مذهب
رسمی صحه نمیگذارند ،مذهبی بودن و معنویت ،مفاهیمی هستند که همپوشانی دارند .بهصورت تجربی ،هر دو جستجوی معنا
و هدف ،تفوق ،اتصال و ارزشها را ممکن است شامل باشند .در این نگاه ،مذهبی بودن شبیه معنویت است .مذهب و معنویت از
مهمترین عوامل فرهنگی هستند که به ارزشهای انسانی ،رفتارها ،تجربیات و ساختار معنا میدهند (مولر و همکاران.)2001 ،
برخی معتقدند معنویت فراتر از مذهب و شامل مفاهیم دیگری همچون سالمت معنوی ،آرامش و راحتی ناشی از ایمان و تطابق
معنوی ،تجربیات و تظاهرات روح فرد در یک روند بیهمتا یا یک قدرت بینهایت است ،اتصال )به یک فرد ،دیگران ،طبیعت یا
خدا) یکپارچگی همه ابعاد انسانی میباشد (مراویگلیا .)1999 ،2بعضی برای معنویت دو بعد عمودی و افقی ذکر میکنند .بعد
عمودی منعکسکننده ارتباط با خدا یا یک قدرت بینهایت است .بعد افقی هم منعکسکننده اتصال ما به دیگران و طبیعت و هم
اتصال درونی ما است ،که عبارت است از توانایی ما برای یکپارچهکردن ابعاد مختلف وجودمان و توانایی ما برای انتخابهای
مختلف (الن .)1987 ،3بحثهای موجود در مورد معنویت ،منجر به این شده است که معنویت امری ذهنی ،4مبهم 5و قطبی6
شود .در یک انتهای طیف ،به معنویت مترادف با مذهب نگریسته شده است در حالیکه در انتهای دیگر طیف برای تمام افراد
فاقد ایمان یا اعتقاد به خدا نیز ،به کار میرود (اسمیت و مکشری.)2004 ،7
امروزه معنویت یک پدیده جهانی است که برای همه (معتقدان و نیز بیایمانها) بهکار میرود (کاولی1997 ،8؛ بارنارد،9
 .)1988معنویت برای افراد مختلف ،بسته به نگرش آنها به جهان یا فلسفه زندگی آنها معانی مختلفی دارد (مارتسولف و
میکلی)1998 ،10؛ در حالیکه برخی دیگر قاطعانه اظهار میکنند که هنگامیکه معنویت از همراهی با مذهب جدا شود ،عاری از
هرگونه معنا یا مفهوم واقعی میشود (برادشاو1994 ،11؛ پاتیسون .)2001 ،12طبق این دیدگاه ،در حال حاضر اصطالح معنویت از
زمینه تاریخی خود جدا شده است و به نظر میرسد ،نتیجه آن پدیدار شدن شکلی از معنویت است که به صورت فردی تعیین
میشود و منجر به کمرنگ شدن اصطالح معنویت میشود و ممکن است هویت معنوی از دست برود .در این حالت اشکال
متعددی از معنویت که «فرد» تعیین میکند ،ظاهر میشود .برخی مطرح میکنند که این مسئله منعکسکننده اشتغال فکری
سیستم مراقبت سالمتی با نظریه فردگرایی 13است .در طی سالهای اخیر ،فرسایشی در مورد اجزاء مذهبی و خداپرستانه
معنویت ،به بهای رویکرد بیشتر به سوی تعدد 14دیده میشود .تغییر شکل مفهوم معنویت ،منعکسکننده دیدگاهی بیشتر
غیردینی 15است که در جستجوی شمول عام و ارتباط با هرکس ،قطع نظر از عقیده رایج مذهبی میباشد (اسمیت و مک شری،
.)2004
16
معنویت ،کیفیتی فراتر از وابستگی مذهبی است و برای الهام  ،احترام ،خشیت ،معنا و هدف ،تالش میکند .در این حالت،
معنویت حتی در کسانی که به هیچ خدایی اعتقاد ندارند ،میتواند وجود داشته باشد (موری و زنتر .)1989 ،17معنویت لزوماً نباید
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شامل یک جزء مذهبی باشد؛ اگرچه مذهب ممکن است شیوهای باشد که توسط آن افراد ،معنا 1را در مورد زندگیشان ،درک
کنند (کاولی )1997 ،یا اغلب تظاهر معنویت از طریق اعمال مذهبی و فرهنگی باشد (پیسوت.)2002 ،2
برخی دیدگاهها بیانگر آن است که فعالیتهایی همچون مراقبه ،3مجسمهسازی و فعالیتهای حمایتی گروهی ممکن است.
اجزاء مختلف سالمت معنوی همچون معنا و هدف در زندگی ،خودآگاهی و اتصال بهخود ،دیگران و یک واقعیت بزرگتر را
تأمین کنند (هائوکس و همکاران .)2004 ،گاه ،موارد زیر نیز بهعنوان اموری که به فرد از نظر معنوی کمک میکنند ،ذکر
میشود :کار با سرویس اجتماعی یا کار داوطلبانه ،نیایش ،خواندن آوازهای عبادی ،خواندن کتابهای وحی ،پیادهروی در طبیعت،
داشتن زمانی بدون سر و صدا برای فکر کردن ،انجام یوگا ،انجام یک ورزش یا حضور در خدمات مذهبی .هنگامیکه هدف از
برخورداری از سالمت معنوی ،احساس راحتی ،آرامش درونی و  ...بیان میگردد ،این نتیجه را در پی دارد که با توجه به متفاوت
بودن افراد ،آنچه ممکن است برای فردی احساس راحتی و آرامش ایجاد کند ،ممکن است برای دیگری کارایی نداشته باشد.
پس هر کس باید در پی چیزی باشد که برای شخص وی احساس راحتی ،امید ،معنا و آرامش درونی به ارمغان آورد و مطالب
فوق نتیجه طبیعی این دیدگاه است .در این راستا بیان میشود که بسیاری از مردم به معنویت از طریق مذهب دست مییابند،
برخی از طریق موسیقی ،هنر یا ارتباط با طبیعت .دیگران آن را در ارزشها و اصول خود مییابند .طبق نظر راسل ،معنویت و
سالمت معنوی میتوانند به طرق مختلف تظاهر کنند :تبادالت روزانه با دیگران ،تعامالت معنوی مشخص به وسیله عشق،
اعتماد ،صداقت و درستکاری ،یکپارچگی ،احترام ،فداکاری و دلسوزی ،تجربیاتی در مورد طبیعت که احساس نزدیکی و اتحاد با
دنیای طبیعی را ایجاد کند ،ارتباط با ارواح جدا شده از جسم ،ارتباط غیرشخصی با برخی نیروهای برتر یا قدرتی که جهان را
هدایت میکند یا با یک خدای شخصی که فرد را میشناسد و از او مراقبت میکند .برخی معتقدند ،معنویت یک تجربه شخصی
است که از فردی به فرد دیگر شکل آن متفاوت است .در این دیدگاه زمینههای مشترک که در تمام تظاهرات معنوی
گستردهاند ،عبارتند از احساسات دوست داشتن و دوست داشته شدن ،کمککردن به دیگران ،لذت را تجربه کردن ،یک هدف
اساسی در زندگی داشتن ،تجربه کمال و آرامش در زندگی (کرنس و گیروان1998 ،4؛ ص .)25-29آنچه بهعنوان سالمت
معنوی در منابع مختلف ،بررسی و بحث میشود ،مفاهیم مختلفی است که اجماع کلی بر آن وجود ندارد.
 -5-2معنویت در سازمان
بهطورکلی ،معنویت ابعاد مختلف و پیوستهای از وجود آدمی است و به همین دلیل برای افراد مختلف معانی گوناگون دارد
(اسمیت و الو .)2007 ،5اندیشیمندان حوزه سازمان و مدیریت ،تعریفهای مختلفی را برای معنویت در سازمان بیان کردهاند.
متیروف و دنتون )1999(6معنویت را تمایل به یافتن هدف نهایی و مطلوب و زندگی کردن بر اساس این اهداف تعریف کردهاند.
معنویت تالشی در جهت پرورش حساسیت نسبت به خویش ،دیگران ،موجودات غیرانسانی و خدا ،یا کندوکاوی در جهت آنچه
برای انسانشدن مور نیاز است و جستجویی برای رسیدن به انسانیت کامل است (جمشیدی قهفرخی و حیاتی .)1392 ،معنویت
در سازمان عبارت است از تسهیالت سازمانی در جهت تجربة معنویت کارکنان از کار خویش و احساس معنوی کارمندان طریق
شغلی که انجام میدهند (پاور .)2009 ،7معنویت در سازمان در سطح فردی ،تالش برای یافتن معنا و هدف درزندگی کاری
است؛ در سطح گروهی ،ارتباط قوی بین همکاران و افرادی که به نحوی در کار مشارکت دارند و نیز در سطح سازمانی،
هماهنگی بین اعتقادات و باورهای اصلی و ارزشهای سازمان است (عابدیجعفری و رستگار .)1386 ،کریشناکومار و نک
( ،)2002با توجه به تعریفهای متنوع درباره معنویت و معنویت در سازمان ،در طبقهبندی نسبتاً جامعی براساس تعریفهای
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صاحبنظران ،سه دیدگاه درونگرا ،دینی و اگزیستانسیالیستی را در تعریف معنویت احصا شده است که با توجه به رویکرد
پژوهش حاضر بهطور خالصه دیدگاه درونگرا شرح داده میشود .طبق دیدگاه درونگرا ،معنویت ،مفهومی است که درون افراد
ریشه دارد و چیزی فراتر از قوانین مذهبی است (کریشناکومار و نک .)2002 ،در این دیدگاه معنویت را شعور و خودآگاهی ذاتی
انسآنها تعریف کردهاند و معتقدند که معنویت برخاسته از ارزشها و باورهای مشخص و از قبل تعیین شده است .همچنین ،در
این رویکرد معنویت شامل احساس همبستگی و ارتباط میان خود و دیگران است (آشموس و دوچان .)2000 ،1میتروف و
دنتون )1999( 2معنویت را نوعی احساس عمیق در پیوند کامل یک فرد با خودش ،با دیگران و با کل جهان میدانند .معتقدان به
رویکرد درونگرا در محیط کار نیز عقیده دارند ،تنوع معنوی افراد باید به رسمیت شناخته شود .در واقع ،افراد باید راهی بیابند که
بدون آسیب زدن به دیگران ،امور معنوی خود را انجام دهند (مارکوس و همکاران.)2005 ،3
 -6-2تأثیر معنویت در مدیریت دولتی
برای کارکنان امور اجتماعی ،معنویت یک انگیزه مهم برای ورود به حرفه و یک منبع حمایتی برای مراقبتکنندگان است.
حتی در حوزه مراقبت از سالمت ،توجه بیشتری نسبت به معنویت ابراز شده است .معنویت ،اغلب بهعنوان جزء مهمی از مراقبت
اثربخش به خصوص در بیماران در حال احتضار و مسن ،تشخیص داده شده است (تایلور و همکاران1999 ،؛ ص .)30-37
آموزش مراقبتهای معنوی به کارکنان این حوزهها با رضایت در کار ،کاهش میزان استرس مربوط به کار و نگرشهای مثبت
نسبت به همکاران ،همبستگی داشته است .اما در مقابل شاهد هستیم که هیچ توجهی از سوی استادان و محققان مدیریت دولتی
نسبت به این موضوع صورت نگرفته است .این مسئله با توجه به مبانی و اصول این حوزه عجیب به نظر میرسد .به عقیده تیلور
و همکاران ( ،)1999ریشههای مدیریت دولتی آمریکا بهعنوان یک حرفه و حوزه مطالعه و پژوهش کامالً به مالحظات معنوی
مربوط است و توسط آن برانگیخته میشود .بهعالوه ماهیت خدمتگزاران بخش عمومی با کیفیات معنوی آغشته است (گره
خورده است) .در واقع ،خدمات عمومی نوعاً بهعنوان حرفه یا فراخوانی مطرح میشوند که افراد خاصی را به سوی خود جلب
میکنند (هولزر1999 ،4؛ ص  .)184-207مک کورمیک )1994( 5عبارت حرفه خدمات عمومی را بهکار میبرد که مبتنی بر روح
نیکخواهی در قلب مدیریت دولتی است ،به همین ترتیب گاتروپ عقیده دارد که خدمات عمومی عبارت است از وظیفه بهعنوان
یک عشق یا یک تعهد درونی قوی نسبت به یک علت که فراتر از مقتضیات لحظهای قرار دارد .چنین تصور میشود که بسیاری
از افرادی که وارد خدمات عمومی میشوند ،مایل به خدمت در جهت منافع عمومی هستند .آنها در قبال دیگران احساس وظیفه
میکنند که این حالت بهنوبه خود ،آنها را به همکاران و اجتماع بزرگتر پیوند میدهند و بدینوسیله از خدمات عمومی یک عمل
متعالی میسازد ،آنها تعهد اخالقی را جهت خدمت به منافع عمومی پذیرفتهاند (وامسلی1990 ،6؛ ص .)31-51
بنابراین ،اعتقاد مشترک به خدمات عمومی بهعنوان یک حرفه عمومی ،نوعی هاله معنوی را منعکس میکند .همچنین ویژگی
معنوی خدمات عمومی میتواند بهعنوان یک تفکر غالب در زمان تأسیس ملتها مطرح شود .در فلسفه سیاسی پایهگذاران
نهادها ،باور اصلی این بود که هدف دولت پیگیری و ارتقای منفعت عمومی است .برای نمونه ،مادیسون 7بیان میکند که منفعت
عمومی و رفاه واقعی بخش عمده مردم ،میبایست بهعنوان یک هدف عالی دنبال شود (روسیتر1961 ،8؛ ص  .)289منفعت
عمومی تا حدی ناشی از روابط متقابل افرادی است که برای ادامه حیات به یکدیگر وابستهاند .این مسئله همچنین ناشی از این
پیشفرض است که افراد همچنانکه به لحاظ غریزی (فطری) به خودشان عشق میورزند ،از یک عالقه ذاتی به دیگران نیز
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برخوردارند .نیاز اساسی به مراقبت از دیگران مبنایی را برای شکلگیری جامعه فراهم میسازد و عشق را بهعنوان محوری برای
دمورکراسی بنا مینهد .این تصور وجود داشت که شهروندان در قبال همسایگان خود یک نوع وظیفه یا تعهد دارند .این وظیفه
برای فرد یک حالت درونی پدید میآورد که از طبق نوعی جهتگیری هدفمند ،وی را هدایت و در او حس انسجام شخصی ایجاد
میکند .چنین حسی از نظر تاریخی در آموزههای دینی و کتابهای مقدس در تمام تمدنهای برجسته جهان مطرح شده است،
اگرچه تعهد برای خدمت به دیگران یا انجام یک هدف واالتر لزوماً یک امر دینی نیست (گاتروپ1998 ،1؛ ص .)73
از نظر پایهگذاران این حوزه ،دولت میبایست نسبت به رشد و پرورش ویژگیهای اخالقی شهروندان خود اقدام کند.
ویژگیهای شخصیتی ،فضیلت و تعهد به عدالت بهعنوان ضروریات دولتهای جمهوری مدنظر قرار میگیرند .در راستای این
هدف ،کارکنان بخش عمومی متعهد میشوند تا بهعنوان الگوها فضایل اجتماعی همچون :تعهد به منافع عمومی ،خدمت به
دیگران و نیک خواهی به فعالیت بپردازند .در این مسیر ،توجه اساسی به خدمات عمومی در یک نظام مردمساالری بهطور ضمنی
توسط معنویت مورد اشاره قرار میگیرد و عالوه بر آن ،مورد تشویق قرار گرفته ،در جهت ترویج آن تالش میشود .اما اگر
معنویت در مفهوم سنتی خدمات عمومی واقعاً بهعنوان یک جزء ذاتی و الیفنک ،مطرح است ،پس چرا در مدیریت دولتی توجه
عالمان (محققان) را بهخود معطوف نساخته است؟ طبق نظر فردریکسون ،گاتروپ و هارت ،این بدان علت است که در عصر
اصالحات ترقیخواهانه ،اندیشه غالب دانشگاهی صرفاً بر مباحث مربوط به کارایی و اثربخشی عمومی تمرکز یافته است.
رشد همزمان مدرنیته به همراه تمرکز آن بر عقالنیت ابزاری و اصول منفعتگرایانه ،توجهات را صرفاً بر کیفیات غیرشخصی
سازمان و افراد متمرکز کرد .همانگونه که فردریسکون مینویسد« :در حالی که فلسفه معنویتگرایی به دلیل تأکید آن بر کارایی،
اقتصاد و فناوری بهبود شایان توجهی را در نظام مدیریت دولتی موجب شده است ،اما در عینحال در فقدان یک مفهوم برتر (یا
متعالی) از این حوزه نیز نقش داشته است .مبنای دموکراسی ،عشق و منفعت عمومی ،بهوسیله عقالنیت و تجمع منافع شخصی
جایگزین شده است .جلوه مفاهیم دموکراتیک ارزشمند از نظر منطقی ،اخالقی و انگیزشی ،بهوسیله قواعد غیرشخصی بیرونی به
نام اقتصاد ،کارایی ،بیطرفی و عدالت رویهای خنثی میشوند» (گاتروپ1998 ،؛ ص.)73
در مدیریت دولتی این امر حائز اهمیت بسیار است که ماهیت معنوی خدمات عمومی و رابطه آن با تعهد سازمانی و عملکرد،
مورد برررسی واقع شود .بهعالوه ،الزماست عنصر نظریه اخالقی که جزء ذاتی و الینفک خدمات عمومی است ،مطرح شده و
مورد توجه قرار بگیرد .اندیشمندان به لزوم ایجاد یک مبنای اخالقی برای خدمات عمومی بر پایه حس میهنپرستی و
نیکخواهی ،انسانگرایی اجتماعی و ارزشهای دینی اشاره کردهاند .دیگران نیز استدالل کردهاند که خرد معنوی جهت ایجاد
نوعی اخالقیات خدمات عمومی ،مناسب است .ابعاد نظریه اخالق ،نظیر احسان ،نیکخواهی ،عدالت ،مهربانی ،ایثار و فداکاری
نهتنها بردموکراسی و مفهوم خدمات عمومی منطبقند ،بلکه بر مفهوم گستردهتری به نام معنویت استوار میباشند .از طریق
اشتراکا ت است که رابطه میان خدمات عمومی ،انگیزه خدمات عمومی و معنویت فردی تشخیص داده میشود (هوستون و
کارترایت2007 ،2؛ ص .)89
 -3پیشینه پژوهش
چانگ )2018( 3در پژوهشی به بررسی طردشدگی در محیط کار و رفتارهای محیط کار با نقش میانجی و تعدیلگر استرس
ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی پرداخت .نتایج نشان داد ،زمانی که سطح توانمندسازی روانشناختی پایین باشد ،نقش
تعدیلگر را در رابطة بین طردشدگی در محیط کار و پیامدهای رفتاری ایفا میکند.

.Gawthrop
.Houston & Katherine
3
.Chung
1
2
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کوآی )2018( 1در پژوهشی به بررسی طردشدگی در محیط کار و طفره روی اینترنتی با نقش میانجی آزردگی عاطفی
پرداخت .نتایج نشان داد طردشدگی در محیط کار و همآزردگی عاطفی بر طفره روی اینترنتی اثر معنادار دارد .همچنین آزردگی
عاطفی نقش میانجی را در رابطة بین طردشدگی در محیط کار و طفره روی اینترنتی ایفا میکند.
حسینی و همکاران ( )1398در پژوهشی به بررسی اثر طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار با نقش میانجی
عزتنفس سازمانی و تعدیلگر عدالت سازمانی پرداختند .نتابج نشانداد طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار و
عزتنفس سازمانی مؤثر است .همچنین عدالت سازمانی ادراکشده نقش تعدیلگر را در رابطة بین طردشدگی در محیط کار با
رفتارهای محیط کار ایفا میکند .از سویدیگر ،آزمون سوبل نشان داد ،تقریباً  40درصد از تغییرات طردشدگی در محیط کار بر
رفتارهای محیط کار از طریق متغیر میانجی عزتنفس سازمانی تبیین میشود.
صالحی صدقیانی و همکاران ( )1398در پژوهشی به بررسی تأثیر طردشدگی ادراکشده بر رفتارهای انحرافی کارکنان با
نقش میانجیگر بدبینی سازمانی و تعدیلگر روانرنجوری پرداختند .تحلیل دادهها نشان داد که ادراک طردشدگی در محیط کار بر
رفتارهای انحرافی و بدبینی سازمانی مؤثر بوده؛ همچنین روانرنجوری نیز نقشی تعدیلگر در این رابطه ایفا میکند .از سویدیگر،
آزمون سوبل و واف نشان داد که تقریباً بیش از  32درصد از اثر کل طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی بهصورت
غیرمستقیم توسط متغیر میانجی بدبینی سازمانی تبیین میشود.
پیرایش و اکبریان ( )1397در پژوهشی به بررسی تأثیر ادراک از رهبری اخالقی بر رفتارهای انحرافی سازمانی کارکنان
دانشگاه پرداختند .فرضیه تأثیر وجدانکاری بر رفتارهای انحرافی تأیید و فرضیههای تأثیر ابعاد جهتگیری مردمی ،تسهیم دانش،
ثبات ،وضوح نقش ،هدایت اخالقی ،انصاف از رهبری اخالقی بر رفتارهای انحرافی تأیید نمیشود.
حکاک و رحیمی ( )1394پژوهشی با عنوان تعیین نقش معنویت در خلق مزیت پایدار مورد مطالعه کارکنان شعب بانک
مسکن شهرستان تبریز انجام دادند ،نتایج نشان داد معنویت با ضریب تشخیص  %4تعیینکننده مزیت رقابتی است .بنابراین بانک
مسکن برای ارتقاء معنویت سازمانی و مؤلفههای آن بهویژه همسویی ارزشها ،میبایست راهبرد مناسب اتخاذ کند.
بشلیده و همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان رابطه بین طردشدگی در محیط کار و نتایج شغلی ،نقش تعدیلگر سرمایه
روانشناختی با جامعه آماری  182نفر از کارکنان شرکت آب و نیروی شهر گتوند انجام دادند ،که نتایج نشان داد طردشدگی در
محیط کار رابطه مثبت و معناداری با فرسودگی شغلی و رابطه منفی و معنیدار با خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی دارد.
رابطه بین طردشدگی در محیط کار با فرسودگی شغلی زمانی قویتر است که سرمایه روانشناختی پایین باشد .همچنین ،رابطه
بین طردشدگی در محیط کار با خشنودی شغلی و رفتار شهروند سازمانی زمانی قویتر است که سرمایه روانشناختی باال باشد.
ارشدی و همکاران ( ،)1391در پژوهشی تحت عنوان نقش تعدیلکننده صفات شخصیتی در رابطه بین ادراک طردشدگی در
محیط کار و رفتارهای انحرافی محیطکار که اعضای این پژوهش کارکنان یک شرکت صنعتی در اصفهان بودند ،انجام دادند،
نتایج نشان داد که ادراک طردشدگی در محیطکار با رفتارهای انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بین فردی رابطه مثبت
دارد .یافتهها همچنین حاکی از نقش تعدیلگر دو صفت شخصیتی برونگرایی و روانآزردهگرایی در این روابط بودند.
ارشدی و همکاران ( )1390پژوهشی با عنوان نقش واسطهای ادراک طردشدگی در محیط کار در رابطه بین مبادله رهبر-
عضو با رفتارهای انحرافی و بهزیستی روانشناختی انجام دادند .یافتهها نشان داد که روابط مطلوب میان رهبر و کارکنانش
موجب کاهش ادراک طردشدگی در محیط کار می شود که این خود کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار و افزایش سطح
بهزیستی روانشناختی افراد را بهدنبال دارد.
ارتشی ( )1389پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین معنویتگرایی و تعهدسازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خوراسگان انجام داد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین معنویتگرایی و تعهد سازمانی و ابعاد تعه د سازمانی رابطه معنادار وجود
دارد.

.Koay

1
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نادی و گلپرور ( )1389پژوهشی تحت عنوان نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخالقکاری با رفتارهای انحرافی
در محیط کار انجام دادند .نتایج نشان داد که وفاداری سازمانی نقش میانجی در رابطه اخالق کاری اسالمی با رفتارهای انحرافی
در محیط کار ایفا میکند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اخالق کاری اسالمی باعث تقویت وفاداری سازمانی میشود و
سپس وفاداری سازمانی موجبات تضعیف رفتارهای انحرافی در محیط کار را فراهم میکند.
 -4فرضیهها
پژوهش حاضر مبتنی بر مدل مفهومی بهکار رفته در پژوهش چانگ ( )2018میباشد .فرضیه اصلی این پژوهش به بررسی
نقش میانجی معنویتگرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار را میپردازد .لذا فرضیههای
پژوهش به شرح زیر تبیین شده است.
 .1بین معنویتگرایی و ادراک طردشدگی در محیط کار رابطه وجود دارد.
 .2بین معنویتگرایی و رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطه وجود دارد.
 .3بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطه وجود دارد.
 -5متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش و ابزارهای سنجش بهشرح زیر میباشد.
 -1-5متغیر وابسته
رفتارهای انحرافی در محیط کار  :متغیر وابسته پژوهش حاضر رفتارهای انحرافی در محیط کار است .مقیاس رفتارهای
انحرافی در محیط کار 1بنت و رابینسون ( )2000برای سنجش این رفتارها در محیط کار مورد استفاده قرار گرفت .این مقیاس شامل 19
ماده است که  12ماده برای سنجش رفتارهای انحرافی سازمانی و  7ماده برای رفتارهای انحرفی بینفردی منظور گردیدهاند .پاسخهای این
پرسشنامه بر روی یک مقیاس 7درجهای از (1هرگز) تا (7هرروز) مشخص میشوند .اسکرودر )2009( 2روایی این پرسشنامه را در
حدمطلوب و ضریب آلفای کرونباخ  0/86و  0/92را به ترتیب برای دو خرده مقیاس رفتارهای انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بین
فردی گزارش نمود .ضرایب همبستگی دو خرده مقیاس رفتارهای انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بینفردی در پژوهش حاضر با دو
سؤال محققساخته به ترتیب  0/92و  )P<0/001( 0/88بهدست آمدند که حاکی از روایی مطلوب این مقیاس است .پایایی این مقیاس نیز
با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای خرده مقیاسهای رفتارهای انحرافی سازمانی و بینفردی  0/96و  0/90محاسبه گردید.
 -2-5متغیر مستقل
ادراک طردشدگی  :متغیر مستقل پژوهش حاضر ادراک طردشدگی است .از مقیاس طرد در محیط کار( 3هیتالن و نوئل)2009 ،
جهت سنجش ادراک طردشدگی استفاده شد .این مقیاس متشکل از  17ماده است ،این پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس طرد از سوی
همکاران ( 7ماده) ،طرد از سوی سرپرست ( 5ماده) و طرد توسط زبان محاوره (3ماده) میباشد 2 .ماده آخر نیز سؤالهای معیار هستند.
به سؤاالت در یک طیف لیکرتی  5درجهای از (1هرگز) تا ( 5تقریب ًا همیشه) پاسخ داده میشود .پژوهشهای گذشته روایی مطلوب
این مقیاس را مورد تأیید قرار دادهاند (هیتالن و همکاران  .)2008 ،هیتلن و نوئل ( )2009پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای
کرونباخ برای خرده مقیاس طرد از سوی همکاران  ،0/76برای خرده مقیاس طرد از سوی سرپرست  0/75و برای خرده مقیاس طرد توسط
زبان محاوره  0/75گزارش کردند .پایایی این پرسشنامه بهروش آلفای کرونباخ برای هریک از خرده مقیاسهای طرد از سوی همکاران،
طرد از سوی سرپرست و طرد توسط زبان محاوره به ترتیب  0/82 ،0/76و  0/78بهدست آمد.
.Workplace Deviance Questionnaire
.Schroeder
3
.Workplace Exclusion Scale-Revised
1
2
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 -3-5متغیر مداخلهگر
معنویتگرایی :در این پژوهش معنویتگرایی نقش متغیر میانجی را بازی میکند .در این پژوهش از پرسشنامه معنویتگرایی
ارتشی ( )1389برای سنجش معنویت استفاده شد که شامل  29سؤال و دارای طیف پنج گزینهای لیکرت است.
 -6روش اجرای پژوهش
تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSS19و  Amos23در دو سطح آمار توصیفی
و استنباطی انجام شد .در بخش آمار توصیفی از مشخصههای آماری مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و در بخش
آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمالیتی ،مدلسازی تحلیل مسیر ،ضریب همبستگی پیرسون،
تیمستقل ،تحلیل واریانس یکطرفه و آزمونهای تعقیبی بهشرح زیر استفاده شده است.
 -1-6تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری پژوهش
جهت تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که در این پژوهش با توجه به اینکه از پرسشنامههای استاندارد
استفاده شده است .از دو روش -1اعتبار محتوا-2 ،روایی صوری استفاده شده است و با توجه به استاندارد بودن سه پرسشنامه
مورد استفاده در این پژوهش ،نیازی به روایی سازه نمیباشد .در پژوهش حاضر برای مشخصشدن پایایی پرسشنامهها از ضریب
آلفای کرونباخ طبق رابطه ( )1که یکی از روشهای همسانی درونی است استفاده گردیده است .بدینمنظور یک نمونه اولیه شامل
 30پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از دادههای بدست آمده از این پرسشنامهها و به کمک نرمافزار آماری
 SPSS19میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید.
رابطه ()1

j
) S j
= ra
(1 −
j −1
S2
2

که در این رابطه:
2

S
 :raضریب اعتبار :J ،تعداد زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه یا آزمون : j ،واریانس زیر آزمون  Jام و : S2واریانس کل
آزمون .ضرایب پایایی کل برای هر یک از پرسشنامههای معنویتگرایی ،رفتارهای انحرافی و ادراک طردشدگی در جدول ()1
نشان داده شده است.
جدول شماره  : 1میزان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامهها
پرسشنامه

ضریب آلفای
کرونباخ

معنویتگرایی
طردشدگی
رفتارهای انحرافی

0/65
0/84
0/79

تعداد
سوالها

29
17
19

طبق یافتههای جدول ( )1ضرایب پایایی پرسشنامهها به ترتیب برای پرسشنامههای معنویتگرایی ،رفتارهای انحرافی و
ادراک طردشدگی باالتر از  0/7محاسبه گردید که نشان از دقت باالی ابزار اندازهگیری استفاده در این پژوهش میباشد ،ولی
برای پرسشنامه معنویتگرایی برابر  0/65محاسبه گردید که با اغماض  0/05تفاوت با معیار  0/7پایایی این پرسشنامه پذیرفته
میشود.
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 -2-6جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی در اصفهان است ،که در سال  1397تعداد آنها  170نفر
ال مبادرت به
گزارش گردید .برای حصول اطمینان از اینکه نمونه منتخب نماینده واقعی جامعه موردنظر باشد ،پژوهشگر معمو ً
انتخاب افراد نمونه از طریق روش تصادفی مینمایند .هدف اصلی استفاده از تکنیکهای نمونهگیری تصادفی آن است که
نمونههایی انتخاب شوند که بتواند اطالعات آماری قابل تعمیمی به جامعه بزرگتر را بهدست آورد .در پژوهش حاضر تعداد نمونه با
استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر  118نفر در سطح اطمینان  95درصد برآورد گردید .در این پژوهش از روش نمونهگیری
تصادفی ساده استفاده شد .از تعداد  118پرسشنامه توزیع شده 100 ،پرسشنامه با نرخ بازگشت  85درصد بهطور کامل و بدون
خطا ،برگشت داده شد.
 -3-6یافتههای پژوهش
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده ،ابتدا توسط آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش
شامل جنسیت ،مدرک تحصیلی و سابقه خدمت مورد بررسی قرار گرفت .سپس به منظور بررسی سواالت و آزمون فرضیه اصلی و
فرضیات فرعی پژوهش ،با استفاده از روشهای آمار استنباطی مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری کوواریانسمحور از نوع
تحلیل مسیر ،ضریب همبستگی پیرسون ،تیمستقل ،تحلیل واریانس یکطرفه و آزمونهای تعقیبی اقدام شده است .این پژوهش
به بررسی نقش میانجی معنویتگرایی در رابطه بین ادراک طردشردگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار در یک شرکت صنعتی
در اصفهان پرداخته است.
 -7توصیف یافتهها
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونههای آماری از حیث متغیرهای جمعیتشناختی
همچون جنسیت ،مدرک تحصیلی و سابقه خدمت پرداخته شده است .در جدول ( )2یافتههای جمعیت شناختی پژوهش شامل
جنسیت ،مدرک تحصیلی و سابقه خدمت ارائه شده است.
جدول شماره : 2توصیف متغیرهای جمعیتشناختی
توزیع فراوانی سابقه خدمت

توزیع فراوانی میزان تحصیالت
میزان تحصیالت
دیپلم و زیر دیپلم

فراوانی
50

درصد فراوانی صحیح
55/6

سابقه خدمت
کمتر از  5سال

فوق دیپلم و لیسانس

37

41/1

 5تا  10سال

فوق لیسانس به باال

3

3/3

 10تا  20سال

بدون پاسخ

10

-

باالتر از  20سال

مجموع

100

100

بدون پاسخ
مجموع

توزیع فراوانی جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی صحیح

زن

2

2/1

مرد
بدون پاسخ

92
6

97/9
-

مجموع

100

100

فراوانی

درصد فراوانی صحیح

30
35
14
12
9
100

33/0
38/5
15/4
13/2
100
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براساس یافتههای جدول ( 2/1 )2درصد شرکتکنندگان در پژوهش زن و  97/9درصد مرد هستند .همچنین نتایج جدول ()2
نشان میدهد  55/6درصد از شرکتکنندگان دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم 41/1 ،درصد از شرکتکنندگان دارای
تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس و  3/3درصد از شرکتکنندگان دارای تحصیالت فوقلیسانس به باال هستند .نتایج جدول ()2
همچنین نشان میدهد  33/0درصد از شرکتکنندگان دارای سابقه خدمت کمتر از  5سال 38/5 ،درصد از شرکتکنندگان دارای
سابقه خدمت  5تا  10سال 15/4 ،درصد از شرکتکنندگان دارای سابقه خدمت  10تا  20سال و  13/2درصد از شرکتکنندگان
دارای سابقه خدمت بیشتر از  20سال هستند .در نهایت ،نتیجه تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها در جدول ( )3ارائه شد .در این
جدول ،برای هر یک از متغیرهای پژوهش و ابعاد آنها ،آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین مقدار و بیشترین
مقدار مربوط به هر یک از این عوامل بیان شده است.
جدول شماره  : 3آمار توصیفی متغیرها
متغیرهای پژوهش
ادراک از طردشدگی
 -1طرد از سوی سرپرست
 -2طرد از سوی همکاران
 -3طرد توسط زبان محاوره
معنویتگرایی
رفتارهای انحرافی
 -1رفتارهای انحرافی بین فردی
 -2رفتارهای انحرافی نسبت به سازمان

میانگین

انحراف معیار

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

1/04
1/27
1/25
1/90
4/47
1/44
1/42
1/45

0/379
0/453
0/483
0/494
0/684
0/591
0/614
0/597

2/58
2/50
2/33
1/83
1
1
1
1

4/88
5/0
5/0
5/0
4/25
3/88
4/00
3/77

 -8یافتههای استنباطی
جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی پژوهش از آزمون کولموگروف -اسمیرنف استفاده گردید که نتایج آن در جدول ()4
ارائه شد.
جدول شماره  : 4آزمون کلموگروف اسمیرنوف
متغیرها

آماره

سطح معنی داری

توزیع نرمال

ادراک از طردشدگی

0/090
0/141
0/229

0/058
0/052
0/063

دارد
دارد
دارد

معنویتگرایی
رفتارهای انحرافی

نتایج جدول ( )4نشان میدهد سطح معناداری متغیرهای ادراک طردشدگی ،معنویتگرایی و رفتارهای انحرافی باالتر از 0/05
است .بنابراین فرضیه صفر در این متغیرها در سطح اطمینان  95درصد ،مورد تأیید قرار میگیرد و توزیع دادهها در متغیرهای
پژوهش از توزیع نرمال پیروی میکنند.
 -9آزمون فرضیه اصلی
با توجه به فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر نقش میانجیگری معنویتگرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای
انحرافی در محیط کار مبتنی بر مدل مفهومی چانگ ( ،)2018به بررسی مدل تحلیل مسیر فرضیه اصلی پژوهش که توسط
نرمافزار  AMOS23مدلسازی گردیده است ،پرداخته شد .شکل ( )1و ( )2مدل تحلیل مسیر پژوهش را با ضرایب رگرسیون
استاندارد و غیراستاندارد نشان میدهد.
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 ،دوره  ،2شماره 1

شکل شماره  : 1مدل تحلیل مسیر اشباع شده برای تبیین رفتارهای انحرافی با ضرایب رگرسیون استاندارد (مدل رگرسیونی)

شکل( )2مدل تحلیل مسیر اشباع شده برای تبیین رفتارهای انحرافی با ضرایب رگرسیون غیراستاندارد

الف -برآورد وزنهای رگرسیونی استاندارد
جدول ( )2برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد را نشان میدهد که همان بار عاملیهایی هستند که بر روی مدل با ضرایب
استاندارد نیز نوشته شدهاند .ضرایب استاندارد بیان میکند که بهطور مثال ،یک واحد انحراف استاندارد تغییر در متغیر ادراک از
طردشدگی باعث  -0/526انحراف معیار تغییر در متغیر معنویتگرایی میگردد .ضرایب رگرسیونی برآورد شده در جدول ( )2نشان
دهنده موثر بودن یا نبودن هر مولفه است .در ستون اول مقدار ضریب ،سپس خطای انحراف استاندارد ،آماره  tو در نهایت سطح
معناداری گزارش شده است .همانطورکه در جدول مشاهده میشود با توجه به اینکه مقدار قدر مطلق آماره  tتاثیر ادراک از
طردشدگی بر معنویتگرایی و رفتارهای انحرافی و همچنین سطح معناداری تاثیر معنویتگرایی بر رفتارهای انحرافی بیشتر از
 1/96بدست آمد .بنابراین این سه ضریب اثر در سطح اطمینان  %95معنادار بوده و تاثیر ادراک از طردشدگی بر معنویتگرایی و
رفتارهای انحرافی و تاثیر معنویتگرایی بر رفتارهای انحرافی مورد تأیید قرار گرفت .همچنین در خصوص تحلیل میانجیگری
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متغیر معنویت گرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی ،با استفاده از روش بارون و کنی ( )1986میتوان گفت
که در جدول ( )2مشاهده میگردد با توجه به اینکه ادراک طردشدگی بهطور مستقیم ،تاثیر مثبت و معناداری به میزان  0/272بر
روی رفتارهای انحرافی دارد ،همچنین تاثیر معکوس ادراک طردشدگی بر معنویتگرایی به میزان  -0/526و تاثیر معکوس
معنویتگرایی بر رفتارهای انحرافی به میزان  -0/400در سطح اطمینان  %95معنادار میباشد .بنابراین تاثیر غیرمستقیم ادراک
طردشدگی از طریق معنویتگرایی بر روی رفتارهای انحرافی ( )-0/526 * -0/400نیز معنادار بوده و معنویتگرایی رابطه بین
ادراک طردشدگی با رفتارهای انحرافی را بهصورت جزئی طبق روش بارون و کنی میانجیگری میکند و فرضیه اصلی پژوهش
مورد تأیید قرار گرفت.
جدول شماره  : 5برآورد وزنهای رگرسیونی استاندارد
برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد در مدل فرضیه اصلی
تاثیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته

ضریب

خطای انحراف

T-Value
(نسبت بحرانی)

استاندارد
اثر
-6/098
0/072
-0/526
معنویتگرایی
ادراک از طردشدگی
-4/064
0/261
-0/400
رفتارهای انحرافی
معنویتگرایی
2/763
0/218
0/272
رفتارهای انحرافی
ادراک از طردشدگی
تاثیر کل متغیر ادراک از طردشدگی بر رفتارهای انحرافی با میانجیگری معنویتگرایی
میزان ضریب اثر
تاثیر متغیر ادراک از طردشدگی بر رفتارهای انحرافی با میانجیگری
معنویتگرایی
0/272
تاثیر مستقیم
تاثیر غیرمستقیم
-0/526 * -0/400 = 0/210
0/482
تاثیر کل
تاثیر مستقیم متغیر ادراک از طردشدگی بر رفتارهای انحرافی
ضریب اثر
تاثیر متغیر سرمایه ادراک از طردشدگی بر رفتارهای انحرافی
0/272
تاثیر مستقیم

سطح

نتیجه

معناداری
0/000
0/000
0/006

فرضیه
تأیید
تأیید
تأیید

ب -ضریب تعیین متغیرهای وابسته در مدل تحلیل مسیر
نتایج مجذور ضریب همبستگی چندگانه برای دو متغیر مالک معنویتگرایی و رفتارهای انحرافی در مدل ،نشان میدهد که
ضریب همبستگی چندگانه متغیر مالک معنویتگرایی  0/276بهدست آمده است که نشان میدهد متغیر ادراک طردشدگی قادر
به تبیین  %27/6از واریانس متغیر مالک معنویتگرایی است .همچنین ضریب همبستگی چندگانه برای متغیر رفتارهای انحرافی
 0/348بهدست آمده است که نشان میدهد متغیرهای ادراک طردشدگی و معنویتگرایی قادر به تبیین  34/8درصد از واریانس
متغیر مالک رفتارهای انحرافی است که درصد تبیین نسبتاً باالیی میباشد.
 -10آزمون فرضیههای فرعی
نتیجه فرضیههای پژوهش به شرح زیر میباشد.
فرضیه فرعی اول

بین معنویتگرایی و ادراک طردشدگی در محیط کار رابطه وجود دارد.
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جدول شماره  : 6ضریب همبستگی بین متغیرهای معنویتگرایی و ادراک طردشدگی
متغیر مالک
متغیرهای پیش بین

معنویتگرایی

ادراک طردشدگی

ضریب همبستگی
**
-0/527

مجذور ضریب همبستگی
0/278

سطح معناداری
0/000

یافتههای جدول ( )6نشان میدهد ضریب همبستگی بین معنویتگرایی با ادراک طردشدگی معنادار است .یعنی بین
معنویتگرایی و ادراک طردشدگی ( )r= -0/527رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد .بر اساس ضریب تعیین ( 52/7 )r2درصد
از واریانس معنویتگرایی و ادراک طردشدگی مشترک بوده است .در نتیجه ،فرضیه فرعی اول مبنی بر این که بین معنویتگرایی
و ادراک طردشدگی رابطه معنادار وجود دارد ،تأیید گردید.
فرضیه فرعی دوم

بین معنویتگرایی و رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطه وجود دارد.
جدول شماره  :7ضریب همبستگی بین متغیرهای معنویتگرایی و رفتارهای انحرافی
متغیر مالک
رفتارهای انحرافی
متغیرهای پیشبین

معنویتگرایی

ضریب همبستگی
**
-0/550

مجذور ضریب همبستگی
0/302

سطح معناداری
0/000

یافتههای جدول ( )7نشان میدهد ضریب همبستگی بین معنویتگرایی با رفتارهای انحرافی معنادار است .یعنی بین
معنویتگرایی و رفتارهای انحرافی ( )r= -0/550رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد .بر اساس ضریب تعیین( 30/2 )r2درصد
از واریانس معنویت گرایی و رفتارهای انحرافی مشترک بوده است .لذا فرضیه فرعی دوم مبنی بر این که بین معنویتگرایی و
رفتارهای انحرافی رابطه معنادار وجود دارد ،تأیید گردید.
فرضیه فرعی سوم

بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطه وجود دارد.
جدول شماره  : 8ضریب همبستگی بین متغیرهای ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی
متغیر مالک
رفتارهای انحرافی
متغیرهای پیشبین
ضریب همبستگی
ادراک طردشدگی

0/492

**

مجذور ضریب همبستگی
0/242

سطح معناداری
0/000

یافتههای جدول ( )8نشان میدهد ضریب همبستگی بین ادراک طردشدگی با رفتارهای انحرافی معنادار است .یعنی بین
ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی ( )r= 0/492رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .بر اساس ضریب تعیین (24/2 )r2
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درصد از واریانس ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی مشترک بوده است .لذا فرضیه فرعی سوم مبنی بر این که بین ادراک
طردشدگی و رفتارهای انحرافی رابطه معنادار وجود دارد ،تأیید گردید.
 -11بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی«نقش معنویتگرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار» در یک
شرکت صنعتی در اصفهان به مرحله اجرا درآمده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی در اصفهان
است که بهصورت رسمی و قراردادی مشغول به کار هستند ،مشتمل بر  180نفر تعیین گردید .برای حصول اطمینان از دادهها و
بازگشت پرسشنامهها پژوهشگر تعداد  130پرسشنامه توزیع کرد و تعداد  100پرسشنامه با نرخ بازگشت  0/85و بهطور کامل و
بدون خطا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .به منظور گردآوری دادهها از سه
پرسشنامه استاندارد معنویتگرایی با  29سوال ،پرسشنامه ادراک طردشدگی در محیط کار (هیتالن و نوئل )2009 ،با  17سوال
هدفمند که طردشدگی در محیط کار را در سه بعد «طرد از سوی همکاران ،طرد از سوی سرپرست ،طرد توسط زبان محاوره»
میسنجید و پرسشنامه رفتارهای انحرافی در محیط کار بر اساس مدل بنت و رابینسون ( )2000با  19سوال هدفمند در دو بعد
«رفتارهای انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرفی بینفردی» استفاده شد .روایی صوری پرسشنامه توسط تعدادی از پاسخگویان و
روایی محتوایی آن توسط تعدادی از متخصصین مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه معنویتگرایی ،رفتارهای انحرافی در
محیط کار و طردشدگی از طریق ضریب آلفای کرونباخ ،بهترتیب  0/79 ،0/65و  0/84به دست آمد و بهطور کامل در قسمت روش
اجرای پژوهش گزارش شد .دادههای پژوهش با استفاده از بسته نرمافزاری علوم اجتماعی نسخه  ،22در دو سطح آمار توصیفی و
آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه به یافتههای پژوهش معنویتگرایی در رابطه بین طردشدگی و رفتارهای
انحرافی نقش میانجی دارد .نتایج نشان میدهد که ،افزایش معنویتگرایی هم ،موجب کاهش رفتارهای انحرافی میشود .از
طرفی هر چه ادراک طردشدگی کمتر باشد ،معنویتگرایی بیشتر است .ضریب تأثیر رفتارهای انحرافی از مسیر رفتار طردشدگی-
معنویتگرایی برابر ( )-0/2120میباشد .درحالیکه ضریب تأثیر مستقیم برابر  0/27است .این بدان معناست که پیشبینی
رفتارهای انحرافی از طریق ادراک طردشدگی بهطور مستقیم کارآمدتر از مسیر غیرمستقیم است .با توجه به تحقیقات حاضر
هیچگونه تحقیقی مشابه این تحقیق یافت نشد .تفسیر محقق در مورد نتایج فرضیه حاضر این است که افرادی که دارای
معنویتگرایی باالتری هستند ،بهدلیل ارتباط با خدا و حس درونی کمتر احساس تنهایی کرده و کمتر دچار طردشدگی و در نتیجه
رفتارهای انحرافی میشوند.
بر اساس نتایج فرضیه فرعی اول شواهد نشان داده شد که بین معنویتگرایی با ادراک طردشدگی رابطه معکوس و معناداری
وجود دارد .همچنین بر اساس ضریب تعیین 52/7 ،درصد از واریانس معنویتگرایی و ادراک طردشدگی مشترک بوده است .در
نتیجه بر اساس تأیید فرضیه فرعی اول مبنی بر این که بین معنویتگرایی و ادراک طردشدگی رابطه معنادار وجود دارد ،میتوان
اذعان داشت که قلمرو مدیریت و سازمان ،چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی ،تحتتأثیر نیروی قدرتمند معنویتگرایی قرار
دارد که اگر به درستی اداره و هدایت شود ،ظرفیت الزم برای منجر شدن به ژرفترین تشریک مساعی ،نهتنها در زمینههای
حرفهای ،بلکه برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا میباشد .ورود معنویت در سازمان به کارکنان این توانایی را میدهد تا
چشمانداز یکپارچهتری را نسبت به سازمان ،خانواده و جامعه خویش بهدست آورند و زمینههای افزایش خالقیت ،صداقت ،اعتماد و
تعهد در کار را همراه با باال رفتن احساس تکامل شخصی در کارشان فراهم آوردند .در واقع معنویت در کار با توصیف تجربه
بامعنا و هدفمند کار کارکنان ،انسانیت ،سختکوشی و مسئولیت را برای سازمان به ارمغان میآورد .با این نگاه که معنویت تالش
در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خویشتن ،دیگران ،نیروی برتر (خدا) ،کندوکاوی در جهت آنچه برای انسان شدن موردنیاز
است ،جستجویی برای رسیدن به انسانیت کامل است و با ایجاد حساسیت نسبت به ارتباط فرافردی ،درونفردی ،میانفردی و
برونفردی در زندگی کاری بهمنظور بالندگی شخصی در رسیدن به تعالی سازمان پیامدها و دستاوردهایی چون اتصال و پیوند با
نیروی برتر (خدا) ،احساس ظهور و حضور آن در کار و بهتبع آن احساس داشتن کاری بامعنا و هدفمند ،بروز توانمندیها و
قابلیت های فردی و به دنبال آن خودشکوفایی در کار ،به راستی رسیدن هستی افراد ،تفاهم برای رسیدن به هدفی مشترک در

___________________________________________________92تحقیقات نوین مدرییت خاتم

 ،دوره  ،2شماره 1

راستای اهداف سازمانی و سرانجام احساس به هم پیوستگی با محیط خویش را ایجاد خواهد کرد .از طرفی وجود معنویت در کار
عالوه بر تأثیری که در رفتار مدیریت و کارکنان دارد ،نهتنها باعث بهبود بهرهوری در محیط کار یا سازمان میشود ،بلکه با ایجاد
آرامش خاطر و رضایت باطن یا یک شادی طوالنی ادراک طردشدگی کارکنان در محیط کار را که بر انگیزش افراد ،یاس،
سالمت روان و ناامیدی آنها تاثیرگذار است ،از بین برده و شادی و رضایت باطن را جایگزین آن میکند .ادراک طرد شدگی در
محیط کار تبیین و متغیر بسیار قانعکننده برای رهایی از حس تعلق و کاهش همکاری در کار است و به سطوح باالتری از
اضطراب ،افسرگی ،رفتار جستجوی کار ،قصد ترک شغل و همچنین سطوح پایینتری از رضایت و سالمت روانی کارکنان منجر
میشود .بر این اساس سازمانها ،موسسات و شرکتهای فعال در عرصه اقتصادی با تغییر در ماهیت کار خود از طریق رفتارهای
توأم با معنویت به آرامی میتوانند از محیط کوچک فعالیت اقتصادی و اجتماعی محض ،به مکانهایی برای بالندگی معنوی
تبدیل شوند و به سطح موردنظر بهرهوری و اثربخشی ،خالقیت ،رضایت ،عملکرد و تعهد سازمانی مورد انتظار برسند .با توجه به
نتیجه یافتههای پژوهش واربورشن و همکاران )2006(1که نشان داد طرد شدگی منجر به پرخاشگری میشود و نتیجه این فرضیه
شاید بتوان بین معنویتگرایی و پرخاشگری نیز قائل به رابطه منفی گردید .به این معنا که معنویتگرایی هرچه بیشتر باشد
طردشدگی و پرخاشگری کمتر خواهد بود .همچنین بر اساس یافتههای پژوهش بالینت و فریز )2013( 2که به این نتیجه رسیدند،
بین طردشدگی و رفتار اجتماعی مطلوب رابطه وجود دارد میتوان گفت ،نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های فوق تا حدودی
همسو میباشد ،چون رفتار اجتماعی را میتوان نقطه مقابل طردشدگی دانست .در این تفسیر این نتیجه را میتوان گفت که هر
چه معنویتگرایی در رفتارها و اقدامات افراد قویتر باشد ،درنتیجه نفوذ او بین افراد و اعتماد دیگران نسبت به وی بیشتر میشود،
در نتیجه هم کمیت و هم کیفیت روابط وی با دیگران بیشتر میشود ،در نتیجه درک وی از طردشدگی کمتر خواهد بود.
بر اساس یافتههای پژوهش در تأیید فرضیه فرعی دوم ،نتایج نشان داد شد که بین معنویتگرایی با رفتارهای انحرافی رابطه
معنادار وجود دارد .همچنین بر اساس ضریب تعیین  %30/2از واریانس معنویتگرایی و رفتارهای انحرافی مشترک بوده است.
نقش و اهمیت منابع انسانی در توسعه و بالندگی سازمانهای اجتماعی برکسی پوشیده نیست .در محیط رقابتی امروز ،منابع
انسانی با ارزشترین عامل تولید و ارائه خدمات و همچنین ،مهمترین دارایی و سرمایه هر سازمانی محسوب میشوند ،قسمتی
که مدیریت اثربخش آنها ،زمینه را برای تعالی سازمانی فراهم میسازد .در مواردی نیز ممکن است ،کارکنان به رفتارهایی
گرایش داشته باشند که با هنجارهای سازمانی مطابقت ندارند و از این طریق سالمت خود و سایر کارکنان را تهدید میکنند.
بروز چنین رفتارهایی که از بعد رفتار سازمانی آنها را «رفتارهای کاری انحرافی» مینامند ،میزان توسعهیافتگی کارکنان سازمان
را تحتتأثیر قرار میدهد .رفتارهای کاری انحرافی با نقض کردن هنجارها و نرمهای سازمانی به نوعی سالمت سازمان ،کارکنان
شاغل در آن و یا هر دو را تهدید میکند و این موضوع ،پژوهشگران زیادی را در سرتاسر جهان بر آن داشته که در مورد این
رفتارها ،شناسایی پیشزمینهها ،عوامل مرتبط و پیامدهای برخاسته از این قبیل انحرافات و تخلفات را در سازمانهای خدماتی،
تولیدی و صنعتی را چون خدشهدار شدن امنیت شغلی فرد ،تخلف و بروز ناهنجاریهای روحی و روانی برای وی ،کاهش
بهرهوری سازمانی ،بیاعتمادی ،هدر رفتن منابع محدود و ارزشمند سازمان و محقق نشدن اهداف سازمانها و در نتیجه در سطح
ملی تأثیر منفی نیرویکار بر رشد تولید ناخالص را شناسایی و راههای مبارزه با آنها را کشف کنند .در این خصوص نتایج حاصل
از پژوهشهای تابلی و محمدباقری ( ،)1394گلپرور و نادی ( )1390که در خصوص وجود رفتارهای انحرافی در محیط کار،
بینزاکتی در کار و تبعات مخرب آن در سازمان تأکید میکنند ،با نتایج این فرضیه هماهنگ میباشند .در توضیح این هماهنگی
قابل ذکر است که شاید علت اصلی بروز بسیاری از این رفتارهای کاری احساس نارضایتی ،بیقراری و عدم امنیت شغلی کارکنان
باشد .چنانچه امروزه رضایت شغلی ،اعتماد و اخالق کاری در اکثر محیطهای کاری نایاب شده است ،همچنین بسیاری از
اقدامات سازمانها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچکسازی ،مهندسی مجدد ،تعلیق ،اخراج از کار و بیارزشی
هزینه ارزشهای انسانی در مقابل کسب موفقیت های مالی موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی کارکنان شده است .در واقع
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این اقدامات که مبتنی بر پارادایم عقالیی مدرن بودهاند ،نتوانستهاند خواستههای کارکنان را برآورده سازند .از اینرو مدیران باید
بیش از پیش در زمینه رفتارهای انحرافی در سازمان ،بر پیشبینی عوامل ایجادکننده این رفتارها متمرکز باشند و در این میان
یکی از مهمترین متغیرهایی که تاکنون مورد غفلت واقع شده است« ،معنویت» میباشد ،که دارای توان بالقوه زیادی جهت
اثرگذاری بر متغیرهای سازمانی و احتماال رفتار انحرافی کارکنان باشد .زیرا بهنظر میرسد ،کارکنان در مشاغل خود بهدنبال چیزی
بیش از تنها پاداشهای اقتصادی هستند .افزایش جستجو برای معناخواهی در کار ،جـستجوی ثبـات در دنیای بیثبات امروزی،
حرکت بهسمت زندگیکلگرا ،مشارکت بیشتر زنان در محیطهای کاری ،حرکت کشورهای توسعه یافته از نیازهـای جـسمی بـه
نیـازهای فکری و....نیاز کارکنان و سازمانها به معنویت را دوچندان کرده است .بر این اساس تشویق معنویت نه تنها موجب
اخالق و وجدانکاری و انگیزش بیشتر کارکنان در زمینه مشارکت شغلی و کاهش ترک محیط کار میگردد ،بلکه زمینهساز
بروزخالقیت ،افزایش صداقت و اعتماد ،افزایش حسن تکامل شخصی ،افزایش تعهد سازمانی ،بهبود نگرشهای شغلی سازمانی و
افزایش رضایت کارکنان است.
شماری از پژوهش ها در این خصوص و هماهنگ با این فرضیه بر ضرورت ارائه پارادایم جدیدی برای کار در سازمان با این
رویکرد که نیازهای کارکنان به لحاظ نوع و حجم تغییر یافته است و سازمانهای کنونی در صورتی موفق خواهند بود که بهطور
کامل بهنیازهای زیستی ،اجتماعی ،روانی و معنوی کارکنان پاسخگو باشند .از جمله پژوهشهای عابدیجعفری و رستگار (،)1386
محتشمی ()1392؛ میلیمن و همکاران ()2003؛ ماکز و همکاران ( )2005مبنی بر معنویت و نقش آن در بهبود رفتار سازمانی و
ارتقای اثربخشی سازمان که نشان دادهاند که ارضای نیازهای متعالی کارکنان را میتوان در مدل مربوط به معنویت جستجو کرد.
بنابراین ،مروری گذرا به برخى از فعالیتهای انجام شده در قلمرو مدیریت و سازمان ،اهمیت این موضوع را مىرساند که انسان
برای رسیدن به زندگى مطلوب و مناسب شغلى نیاز دارد که ضمن توجه به بعد مادی کار خود ،بعد معنوی آن را نیز در اولویت
قرار دهد .در واقع می توان اذعان داشت که پارادایم جدید پاسخگویی به چالشهای آینده مدیریت «معنویت» می باشد.
بر اساس یافتههای پژوهش در تأیید فرضیه فرعی سوم نشان داده شد ،بین ادراک طردشدگی با رفتارهای انحرافی رابطه
مستقیم و معنیداری وجود دارد .بر اساس ضریب تعیین نیز نشان داده شد که  %24/2از واریانس ادراک طردشدگی و رفتارهای
انحرافی مشترک بوده است .طردشدگی بهعنوان یک عامل استرسزای بین فردی ،منابع اجتماعی افراد را تهدید کند ،منابعی که
در صورت نیاز جهت حل مساله یا کنار آمدن با چالشی میتوانند ،جذب شوند .کارکنان به هنگام مشاهده از دست دادن منابع
ارزشمند خود احساس تهدید میکنند و در نتیجه ،از دست دادن این منابع بهطور بالقوه خود میتواند منبع استرسهای محیط کار
باشد .بر این اساس ،ادراک طردشدگی در محیط کار را میتوان عامل مهم ،که رفتارهای کارکنان در محیط کار را تحت تأثیر قرار
میدهد فرض کرد .زیرا ادراک طردشدگی در محیط کار میتواند بهعنوان درجهای که شخص احساس کند توسط دیگران در
محیط کار نادیده گرفته شده است ،به توانایی خود تنظیمی فرد ،یعنی توانایی فرد در تنظیم رفتارهایش مطابق با استانداردهای
اجتماعی ،آسیب وارد می کند و به دنبال خود رفتارهای انحرافی در محیط کار را ایجاد خواهد کرد .بسیار واضح است زمانی که
کارکنان ارتباطی با همکاران خود نداشته باشند و از سوی همکاران و سرپرست خود مورد طرد قرار گرفته باشند ،از انجام
رفتارهای فرانقشی که یکی از ملزومات آن داشتن ارتباطی مثبت و سازنده با همکاران ،سرپرست و سازمان میباشد ،خودداری
بهعمل میآورند و از آنجا که کارکنان نیازی فراگیر به تشکیل و نگهداشت کیفیت حداقلی از روابط بین فردی پایدار ،مثبت و
خشنودکننده در کار دارند ،کوچک ترین احساس بیگانه بودن از سوی سرپرست و یا دیگر همکاران ،نیاز به تعلق و دوست داشته
شدن در آنها را به وقوع پیامدهای منفی همچون رفتارهای انحرافی منجر میشود .بنابراین وقتی افراد در محلکار طرد
میشوند ،برای اینکه نتایج منفی ازدستدادن منابع روانی مرتبط با طردشدگی خود را بهحداقل برسانند ،سعی میکنند با
رفتارهای انحرافی از جمله کمکاری ،قلدری ،لجبازی ،ارعاب و کینهتوزی ،بینزاکتی ،قصد ترک شغل ،پرخاشگری ،سوءاستفاده از
منابع سازمان مانند فناوری اطالعات و ،...به بهترین شکل با عوامل استرسزا و چالشهای مرتبط با طردشدگی در محلکار مقابله
نمایند .در این خصوص و هماهنگ با یافتههای فرضیه فوق زادرو و همکاران )2006(1نشان دادند که کارکنانی که احساس
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میکنند طرد شدهاند به احتمال بیشتر حوادث و رویدادها را به گونهای تهدیدآمیز و آزاردهنده تفسیر میکنند و متعاقب آن کمک و
همکاریشان را با سازمان کاهش میدهند .در نتیجه این فرضیه ،میتوان گفت ،ادراک طردشدگی در محیط کار با رفتارهای
انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بین فردی رابطه مثبت دارد و چنانچه کارمند این احساس را کند که از سوی مدیر و
سرپرستان مورد بیمهری کالمی و عاطفی قرار گرفته است ،دچار احساس طردشدگی میشود و اگر این احساس در وی ماندگار
گردد منجر به اختالل در ابعاد جسمی و روانی فرد میشود .فریس و همکاران ( ،)2008نیز در نتیجه پژوهش خود در این خصوص
نشان دادند که طردشدگی سالمت روان ،بهزیستی روانشناختی و رفتارهای انحرافی افراد را تحتتاثیر قرار میدهد .بنابراین بر
مدیران و سرپرستان الزام است که نیروهای خود را مورد مساعدت و حمایت عاطفی و کالمی قرار دهند ،زمانی که کارکنان این
احساس را ادراک کنند که سازمان دلواپس خوشبختی آنها است و نیروهای خود را مورد حمایت قرار میدهد ،خود را جزئی از
سازمان متبوعشان دانسته و با احساس پایبندی و وفاداری سازمان را معرف خودشان میدانند .همانگونهکه نتیجه پژوهش نیز
حاکی از این ادعا بوده است .مطالعات گستردهای تاکنون در رابطه طردشدگی و رفتارهای انحرافی مورد بررسی قرار دادهاند و
همبستگیهایی به نسبت معناداری گزارش نمودهاند .نتیجه یافتههای پژوهش هیتالن و نوئل ( ،)2009ارشدی و همکاران
( )1390در این خصوص با یافته های این فرضیه هماهنگ میباشند.
کرمی و همکاران( ،)1394نیز در نتایج حاصل از پژوهش خود بر رابطه بین طردشدگی در محیط کار با بروز رفتار بینزاکتی
تاکید میکنند .آنچه که از پژوهشهای پیشین در این خصوص به نظر میرسد ،این است که طی یک ارتباط زنجیرهای ادراک
طردشدگی در محیط کار عامل مهمی است که رفتارهای انحرافی در محیط کار و بهزیستی و روانشناختی افراد را تحتتأثیر قرار
میدهد .همچنین گلپرور و همکاران ( )1394با تأکید بر نقش تعدیلکننده رفتارهای انحرافی در رابطه با ایجاد استرس شغلی و
امنیت روانشناختی ادراک شده نیز در این خصوص نشان دادند که رفتارهای انحرافی در اغلب شرایط برای افراد و سازمانها
زیانبار هستند و در سطح فردی این رفتارها میتوانند در پاسخ به استرس شغلی به عنوان رفتارهای جبرانی در نظر گرفته شوند.
این نتایج نشان می دهد که اگر افراد در محیط کاری خود دارای احساس امنیت یا همان امنیت ادراک شده باشند ،از انجام
رفتارهای انحرافی به این دلیل که رفتارهای انحرافی میتواند به عنوان یک منبع تهدید کننده برای امنیت تلقی شود ،باز داشته
شوند.
بر اساس یافتههای پژوهش مبتنی بر فرضیهها «بین معنویتگرایی و ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی رابطه معکوس
وجود دارد .بنابراین به منظور کاهش درک از طردشدگی و رفتار انحرافی پیشنهاد میشود ،از طریق توجه سطح گرایش کارکنان
به ارزشها و باورهای معنوی در استخدام کارکنان ،توجیه و تبیین نقش معنویتگرایی در سالمت روانشناختی و نشاط در کار در
آموزشهای قبل و حین خدمت ،لحاظ نمودن شاخصها و معیارهای معنویتگرایی در ارزشیابی عملکرد کارکنان ،کاهش
رفتارهای تالفیجویانه در کارکنان از طریق رعایت عدالت در وضع و اجرای قوانین ،تقویت جو اخالقی و مبتنی بر اعتماد و
پرورش احساس تعلق و تعهد کارکنان ،وضع قوانین صریح ،شفاف و قابل اجرا برای همة کارکنان سازمان ،رفع ابهام از شغل
کارکنان و شرح دقیق وظایف همراه با انعطاف الزم ،ایجاد اطمینان از نحوة پیشرفت و آیندة شغلی کارمند در سازمان،
اطالعرسانی بههنگام در مورد پیامدهای اخالقی و کاری رفتارهای کاری انحرافی ،فرهنگسازی شرکت در راستای بهبود
هنجارهای شکل گرفته شده در ارتباط با رفتارهای کاری نابهنجار ،اعمال سیاستها و قوانین تنبیهکننده برای افرادی که رفتار
انحرافی و نابهنجار در شرکت از خود بروز دادهاند .مانند لغو تشویقیهای مالی ،مرخصیها و کسر حقوق ،توجه به سازههای
روانشناختی افراد مانند انگیزش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق برقراری ارتباط کالمی و عاطفی مناسب با کارکنان ،اصالح
سیستمهای جبران خدمات و پاداش از طریق ارائه معیارهای صریح و روشن در خصوص پرداختها ،تشویق رقابتهای مفید ،در
نظر گرفتن رعایت اصول اخالقی در پرداختها و رعایت عدالت و ثبات در ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش و تنبیهات ،تقویت
فرهنگ سازمانی از طریق فراهم کردن امکان مشارکت افراد از طریق استفاده ازبرنامههای مشاورهای در صورت بروز مشکل و
استفاده از برنامههای آموزشی و اخالقی در مورد رفتارهای انحرافی ،آثار و پیامدهای آنها و هدایت کارکنان درمورد بروز
احساسات ،آموزشهای اخالقی و ترغیب و تشویق کارکنان به انجام آن در سازمان و ارائه خدمات مشاوره ای به کارکنان برای
پیشگیری از اینگونه از رفتارها از طریق کنترلهای رسمی و غیررسمی ،ایجاد محیط کاری رضایت بخش برای بروز خالقیت از
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طریق تشویق و حمایت کارکنان و کاهش عوامل و فشارهای بیرونی مانند رقابت با همکاران ،تعیین اهداف مستبدانه ،منابع
ناکافی ،خطمشیها و رویههای ثابت ،نظارت شدید بر عملکرد کارکنان ،ساختارهای سخت ،ایجاد محیط کار مناسب با توجه به
اصل تفاوتهای فردی و نوع شغل از لحاظ پیچیدگی و سادگی کار و وظایف (چون نیروی انسانی بر اساس انگیزهها ،نگرشها و
ویژگیهای فیزیولوژیکی و روانی خود واکنشهای متفاوتی به محرکها و عوامل سخت محیط کار نشان میدهد) و شناخت و
پیادهسازی سیستمهای عادالنه ارزیابی و پاداش عملکرد از طریق ایجاد انگیزه در کارکنان برای کاهش رفتارهای طردشدگی در
افراد معنویتگرایی در کارکنان تقویت شود .همچنین سازمان باید به سالمت فکری و جسمی کارکنان اهمیت داده و در مواقع
بحرانی و سختی با سازوکارهایی نظیر اعطای مرخصی و استراحت به کارکنان و در مواقعی که آنها از لحاظ فکری و جسمانی در
شرایط مناسبی قرار ندارند ،حمایت و پشتیبانی شوند و از استخدام افرادی که نگرش مناسبی نسبت به شغل و ماهیت کاری
ندارد ،جلوگیری شود از این طریق ،از بروز تبعات رفتارهای نامناسب نیز جلوگیری شده است (در زمان استخدام ،از طریق
مصاحبههای عمیق ،نگرش فرد نسبت به شغل و ماهیتکاری مشخص شود تا از ورود فرد به سازمان جلوگیری شود).
به دلیل محدودیت زمانی در این پژوهش تنها از پرسشنامه جهت گردآوری اطالعات استفاده شده و از سایر روشها از جمله
مصاحبه و مشاهده و  ...استفاده نشده است .همچنین حدود تعمیمپذیری یافتههای این پژوهش وابسته به محدودیتهایی است
که برای آن وجود داشته است.
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