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 چکيده
 عیتوسعه صنا تیریکارکنان شرکت مد یکار بر بهبود عملکرد شغل طیمح تیمعنو ریتأث یپژوهش حاضر با هدف بررس

و مقدس  یصداقت و از خودگذشتگ ،یدار، نوع دوستکار با معنا و هدف یهابا شاخص تیانجام شده است. معنو یمیپتروش
روش  یمالک در نظر گرفته شده است. بر مبنا ریبه عنوان متغ یبهبود عملکرد شغل و نیشیپ ریبه عنوان متغ یشمردن زندگ

 نییتع (n=140مورگان ) یریگبا استفاده از جدول نمونه ( N=  220) یدر جامعه آمار ،یاز نوع همبستگ یفیتوص قیتحق
به  یو بهبود عملکرد شغل یمانساز تیمعنو ،یفرد تیها از سه پرسشنامه معنوداده یآورجمع یبرا نیشده است. همچن

شده با  یآورجمع یهاکرونباخ استفاده شده است. داده یبر حسب آلفا 843/0و  769/0و  736/0 یائیپا بیبا ضر بیترت
مورد  یو استنباط یفیابزارها در حوزه آمار توص ریساده و سا یو با کمک آزمون رگرسون خط spssافزار استفاده از نرم

و  یمثبت ریتاث =Beta 0.789 بیبا ضر یسازمان تیپژوهش معنو یهاافتهی اساسقرار گرفته است. بر  لیو تحل هیتجز
 انیم یمیمعناست که رابطه مستق نیا به =R 0.879 ونیمثبت بودن عدد رگرس نیدارد. همچن یبر عملکرد شغل یمعنادار
در  یبر بهبود عملکرد شغل تیونشان داد که معن جیاوابسته( وجود دارد. نت ری)متغ یمستقل( و عملکرد شغل ری)متغ تیمعنو

 دارد. یمثبت و معنادار ریتأث یمیپتروش عیتوسعه صنا تیریشرکت مد

 .یبهبود عملکرد شغل ،یسازمان تیمعنو ،یفرد تیمعنو ت،یمعنو :یديواژگان کل 

 

 مقدمه
 به هابنگاه و هامدیران سازمان است. عموما   تأثیرگذار هاسازمان داخل در کارکنان عملکرد و رفتار بر زیادی هایمؤلفه

 چون عواملی به توانمی و باشند داشته در سازمان را کارایی و اثربخشی بیشترین بتوانند تا هستند تحوالتی و تغییر دنبال

کرد.  ارهاش آن به رسیدن منظور به سازمان آن معنویت تعمیق و نیروی انسانی بودجه، امکانات، اهداف، سازمان، راهبرد
 این به مدیریت دانش اندیشمندان هستند، روروبه آن با هاسازمان که ایپیوسته هایو دگرگونی تغییرات به توجه با امروزه

 همین به باانگیزه است؛ و کارآمد انسانی منابع هاسازمان در رقابتی مزیت کسب عامل ترینمهم که اندیافته نتیجه دست

 این در مفاهیم از یکی یابد.می روز افزایش به روز سازمان در معنوی هوش کاربرد و سازمان در معنویت به توجه دلیل

 سازمان وریبهره نتیجه در و کارکنان اثربخشی و کارایی آن افزایش درپی و کارکنان عملکرد و رفتار بر معنویت تأثیر زمینه
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 مانند سودمندی شخصی پیامدهای به تنها نه سازمانی معنویت که دهدمی نشان شواهد. (1398است )سلطانی و همکاران، 

 نیز کارکنان جابجایی و غیبت کاهش و وریبهره بهبود به بلکه شود،می منجر روان سالمت و انسان سالمت افزایش

 انمحقق از بسیاری توجه اخیر، هایسال در که است محورهایی جمله از شغلی عملکرد بر معنویت احتمالی تأثیر. انجامدمی

 و مثبت اثرات کار در معنویت که کنندمی بیان( 2005) فرای و جورکیوچز و گیاکالونه نمونه،. است کرده معطوف خود به را
 و عملکرد در بهبود کنند،می تشویق را معنویت که هاییسازمان که است داده نشان هابررسی. دارد عملکرد بر معناداری
 در معنویت بین مثبت ارتباط که است شده انجام تحقیقاتی پروژه چندین نیز گذشته دهه درند. اکرده تجربه را سودآوری

 عاطفی پیوندهای مستلزم مطلوب، شغلی عملکرد تحقق دیگر، سویی ازد. انداده نشان را عملکرد و سازمانی وریبهره و کار

کند ک میکم شغلی عملکرد به نتیجه در دارند، کار انجام در باالتری تالش متعهد، افراد درواقع،. است کارکنان با هنجاری و
معطوف  کاری محیط معنویت بر را خود تمرکز مدیریت، و سازمان حوزه در اخیر های(. پژوهش1397)محمدی و همکاران، 

 نیروی دتوانمی کار، محیط در اند. معنویتکرده تأیید کارکنان شغلی عملکرد ارتقاء در را پدیده این فزاینده تأثیر و ساخته،

 میان انسجام و همدلی ایجاد به منظور افراد، به رساندن یاری ای کهتلقی شود. به گونه افراد زندگی برای مثبتی و قدرتمند

 و روح به وجود آورده، معنادار و متوازن بخش،لذت کاری فضای بخشیده، معنا افراد کاری زندگی به تواندزندگی، می و کار
 در معنویت جایگاه اخیر هایسال بینجامد. در کارکنان شغلی عملکرد افزایش به نهایت، در و دهدا پرورش را هاآن روان

 مورد توجه جامعه و مشتریان ها،سازمان با تعامالت برای ضرورت یک به عنوان و پژوهشگران مدیران سوی از هاسازمان

 تقسیم معنوی و اجتماعی روانی، جسمانی، به را انسان وجودی ابعاد( WHOبهداشت ) جهانی است. سازمان قرار گرفته

 را مردم زندگی از مهمی بخش معنویت، دیگر سوی سازد. ازمی مطرح انسان تکامل و رشد الزمه را معنوی بعد و کرده
 فورد، اینتل، نظیر بزرگ هایدارد. شرکت افراد زندگی و کار تعادل و شادی و سالمت بر مهمی تأثیر و دهدمی تشکیل

 هاسازمان برای پایدار منبعی اند. معنویتکرده حمایت خود کاری هایمحیط در معنویت از و المارت دیویدسون، -هارلی

 را سازمان در نظمیبی و نظم نمایی تناقض و رساند یاری زده،آشوب و پرتالطم هایزمان در هاآن به تواندمی که است
از آن جائی که شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی یکی از  (.1396همکاران، کند )امیرالهی بیوکی و  فصل و حل

های بسیار زیادی در سراسر کشور خصوصا  مناطق های بزرگ وزارت نفت در امور پتروشیمی بوده که طرحزیرمجموعه
کرد شغلی باشد محقق را بر آن داشت تا میزان بهبود عملجنوبی به عهده دارد و دارای افراد متخصص فنی و غیرفنی می

وسیله کمبودهای معنوی کارکنان گیری کرده و بدینافراد را در تأثیر با موضوعاتی همچون معنویت فردی و سازمانی اندازه
را شناسائی و راهکارهائی نیز ارائه دهد. بنابراین این سؤال مطرح است که تأثیر معنویت بر عملکرد شغلی کارکنان چگونه 

 باشد.می
هایی ه صنایع پتروشیمی نیز در راستای دستیابی به اهداف و مأموریت خود که در حال حاضر انجام طرحشرکت مدیریت توسع

های زیربنایی و ساختمانی دیگر در اقصی نقاط کشور شامل خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور، ساخت پتروشیمی و طرح
واره سعی در ارتقای سطح عملکرد کارکنان و نفر کارکنان متخصص فنی و غیرفنی، هم 600باشد، با داشتن حدود می

های معنویت وری را دارد و این ممکن نخواهد بود مگر این که کارکنان در کسب جنبههای بهرهافزایش دستیابی به شاخص
ها با کل هستی( های اخالقی و پیوستگی آندار در زندگی، توجه به ارزشفردی )شامل دارا بودن یک حس معنادار و هدف

گردد. لذا محقق سعی دارد الش نمایند، که در نتیجه رضایت از زندگی و شغل نیز حاصل شده و منجر به عملکرد بهتر میت
ها را در بهبود عملکرد شغلی گیری میزان معنویت افراد و معنویت سازمان، تأثیر آنهای علمی و دقیق ضمن اندازهبا روش

های ریزان و مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر شرکتدی را به برنامهبررسی نموده و در این زمینه اطالعات مفی
 تابعه ارائه دهد.
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 پيشينه پژوهش
 شهروندی رفتار گریتعدیل نقش و شغلی عملکرد با معنویت به گرایش رابطه (، پژوهشی با عنوان بررسی1399قلندری، )
 شغلی عملکرد و کار در محیط معنویت بین داد نشان دادند. نتایج انجام (سیریک شهرستان معلمان: مطالعه مورد) سازمانی
 شهروندی رفتار و کار محیط در معنویت بین کرد ادعا توانمی همچنین. دارد وجود معنادار رابطه پرورش و آموزش معلمان
 محیط در معنویت رابطه رد سازمانی، شهروندی رفتار متغیر، و. دارد وجود معنادار رابطه پرورش و آموزش معلمان سازمانی

 .دارد گرتعدیل نقش شغلی عملکرد و کار
 هایبیمارستان زن پرستاران عملکرد با هیجانی هوش و معنوی هوش رابطۀ بررسی(، پژوهشی با عنوان 1399نج دوست )ر

 هوش و انیهیج هوش طریق از که گفت توانمی پژوهش این نتایج به توجه انجام دادند. با 1396 سال در تبریز شهر
 تأثیرات هیجانی و معنوی هوش هایمهارت از پرستاران برخورداری زیرا داد. افزایش را پرستاران عملکرد توانمی معنوی

 بنابراین،. بخشید خواهد بهبود را بیماران به رسانیخدمت کیفیت و داشت خواهد آنان شغلی عملکرد افزایش در چشمگیری
 .نمایند اتخاذ را الزم تدابیر پرستاران هیجانی و معنوی هوش ارتقای برای هابیمارستان مدیران است الزم

انجام دادند.  سپاه کارکنان عملکرد و معنویت تعمیق بین رابطه بررسی(، پژوهشی با عنوان 1398مکاران )سلطانی و ه
 اعتقادات شامل که معنویت یقتعم هایمؤلفه تمام با کارکنان عملکرد متغیر که دهدمی نشان گرفت، قرار تحلیل و تجزیه

(66/0=r)، اخالقیات (46/0=r)، عبادات (47/0=r )معنویت تعمیق خود با و (63/0=r )به. دارد داریمعنی مستقیم رابطه 
 .کندمی پیدا افزایش نیز السالمعلیه رضا امام سپاه کارکنان عملکرد آن، هایمؤلفه و معنویت افزایش با که معنا این

 که دادند نشان شغلی رضایت و سازمانی تعهد در سازمانی معنویت تأثیر عنوان با پژوهشی در( 2016) کارانهم و روالند

 د.دار وجود معناداری رابطه شغلی رضایت و سازمانی تعهد و سازمانی معنویت بین
 عملکرد به نسبت یفرد معنویت و جامعه احساس کار، تأثیر رابطه عنوان با پژوهشی در (2016) همکاران و  سوها مات

 دارد. معناداری تأثیر سازمانی عملکرد بر فردی معنویت و جامعه احساس کار، که دادند نشان سازمانی
 خدمات مرکز دو در سازمانی عملکرد و کار محیط در معنویت بین رابطه عنوان با پژوهشی( 2014) همکاران و آلبوکورک

 معنویت همچنین باشندمی سازمانی عملکرد بینیپیش به قادر معنادار کار و همبستگی احساس که دادند نشان بهداشتی

 .کندمی عمل سازمانی عملکرد و کاری گروه بین رابطه با ارتباط در میانجی عنوان به همبستگی احساس و کار محیط در
 

 اهداف تحقيق 
 می.بررسی تأثیر معنویت بر بهبود عملکرد شغلی در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشی 

 .بررسی تأثیر معنویت فردی بر بهبود عملکردشغلی کارکنان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 

  بررسی تأثیر معنویت سازمانی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی  

 

 مبانی نظری تحقيق

 معنویت در کار
 و دارد وجود آن از شده پذیرفته تعریفی درباره اندکی توافق کار، یطمح در معنویت مفهوم درباره بسیار متون برخالف

 محیط در معنویت اوال   داد، نسبت عامل دو به توانمی را تعریف در تنوع این وجود. کرد بیان آن از واحدی تعریف تواننمی
 نظر به(. 1390 شجاعی، و خنیفر) است انتزاعی و فردی شدت به مفهوم این ثانیا   است؛ چندوجهی و پیچیده ایسازه کار،
 درک به زیادی کمک سازمان در یادگیری فرایندهای همانند تواندمی که ایحوزه عنوان به کار در معنویت که رسدمی

 تواندمی کار در معنویت به رشد به رو توجه(. 2009 بوش،) است شده مطرح نماید، مدیریت و رهبری با مرتبط مسائل
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 هایشیوه به کار، در معنویت شهرت و بازشناسی رشد(. 2009 دیگران، و زایدمن) باشد فراگیر اجتماعی روند یک از بازتابی
 سازمانی زندگی و معنویت همچنین و مدیریت و معنویت با رابطه در کتاب 70 از بیش اخیرا . است گردیده نمایان مختلفی

 در مختلف معنوی هایسنت کارگیری به چگونگی و داشته تجربی ماهیت هاکتاب این بیشتر است، درآمده تحریر رشته به
 (.2007 آلن،) اندداده شرح را کار محیط

 میرز. رودمی شمار به زندگی بخشروح و بخشالهام انگیزاننده، زا،انرژی نیرویی مثابه به معنویت( 1999)کاواناق نظر بر بنا
 هینلز آید،می حساب به زندگی در معین فرجامی و هدف معنا، یافتن برای مداوم جستجوی معنویت که است معتقد( 1990)
 کاو و کند( خدا) برتر نیروی دیگران، خویشتن، به نسبت حساسیت ایجاد جهت در تالش معنویت که دارد اعتقاد( 1995)
 مذکور اریفتع به توجه با. است کامل انسانیت به رسیدن برای وجو جست و است نیاز مورد شدن انسان برای آنچه جهت در
 در معنویت که است آن بر( 1999) گیبسون. اندکرده تعریف مشابه صورتی به را کار در معنویت نظران صاحب معنویت، از
 اشموس دیگر طرف از. است کار در عمیق هایارزش درک و کار در پیوستگی تمامیت، احساس از مفهومی برگیرنده در کار
 انجام واسطه به که است فرد یک کاری زندگی از بعدی شناسایی و درک کار رد معنویت که معتقدند( 2000) دچون و

 (. 1397شود )موسوی و همکاران، می ایجاد اجتماعی زندگی در معنا با کارهای

 عملکرد شغلی
عمل  ابتکار میزان شغل، در کارکنان عملکرد چگونگی دهندهنشان که چندبعدی سازه یک را ( عملکرد شغلی2002) رتمن

 است، شغلی انجام وظایف در انرژی و وقت از استفاده همچنین و موجود منابع از استفاده هایروش مسئله، حل تدابیر و

 الزامات و هانیازمندی که ای،وظیفه اول عملکرد مؤلفه است. مؤلفه دو شامل نظری لحاظ به شغلی عملکرد کند.می تعریف

گیرد. می نظر در را تیمی کار نظیر تعریف نشده هایفعالیت که ای،زمینهعملکرد  دوم مؤلفه و کندمی منعکس را شغلی
 شادی زندگی، و کار تعادل مانند عوامل بسیاری دهندمی قرار تأثیر تحت را سازمان کارکنان عملکرد که متغیرهایی

)امیرالهی بیوکی  است گرفته قرار بررسی و بحث مورد مختلف هایدر پژوهش که هستند کارکنان روانی سالمت کارکنان،
 (. 1396و همکاران، 
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 مدل مفهومی تحقیق

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Spirituality 

 معنویت:

هدف و آگاهی در  معنا، انرژی،

 زندگی

Organizational 

spirituality 

 معنویت سازمانی

های هماهنگی با ارزش

های سازمانی، متصل با ارزش

سازمانی، مراقبت سازمان از 

کارکنان و تعیین هویت با 

 هاارزش

Human 

spirituality 

 معنویت فردی

لذت بردن از  دار،کار معنی

انرژی گرفتن از کار،کار  کار،

 به فرد معنا و 

 دهدهدف می

Job performance 

 عملکرد شغلی:

به نتیجه رساندن وظایفی که از 

طرف سازمان بر عهده نیروی 

 انسانی گذاشته شده است
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 روش تحقيق
از آن  یفیباشد. توصیم و از نوع پیمایشیباشد یم تحلیلی –یفیو از لحاظ روش توص یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد ینا

 یرهامتغ ین. روابط بگردندیم یفتوص یدستکار گونهیچاند، بدون هشده یورآبه همان صورت که جمع هایافتهجهت که 
از  ینمونه تصادف یکو از آنجا که اطالعات توسط  شوندیم یابیارز ابستهو یرهایمستقل و متغیرشده و روابط متغ یبررس

 شوندیداده م یمتعم یجامعه اصلالزم به  یلو تحل یهپس از تجز یحاصله از نمونه تصادف یجبدست آمده و نتا یجامعه اصل
باشد.  جامعه مورد تحقیق یز مین یمایشیجهت از انواع پ ینبد گردد،یاطالعات از پرسشنامه استفاده م یآورو جهت جمع

نفر است و این تعداد  220باشد که تعداد آنها تمامی کارکنان رسمی و پیمانی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی می
الذکر که تعداد آنها باشد. حجم نمونه از جامعه فوقتوسعه صنایع پتروشیمی می ای مختلف از شرکت مدیریتهشامل طرح

نفر باشد تا نتایج  140یابیم که تعداد نمونه بایستی کوهن درمی-نفر است با مراجعه به جدول تاکمن یا جدول مورگان 220
ای( می باشد. در بندی شده )سهمیهگیری از جامعه تصادفی طبقههتجزیه و تحلیل منطقی و قابل استناد باشد. روش نمون

میلیمن و (،  پرسشنامه معنویت سازمانی 2002پژوهش حاضر از پرسشنامه های استاندارد معنویت فردی اندروود و ترسی )
( و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده شده است. روایی سواالت پرسشنامه مورد تایید استاد راهنما 2003) همکاران

( گزارش شده است. 1قرار گرفت و پایایی سواالت نیز با آزمون آلفای کرونباح محاسبه شد و پایایی آن در جدول شماره )
 استفاده شده است. و  spssافزار اطالعات  از نرم یلو تحل یهتجز یپژوهش برا یندر ا

 هاميزان پایایی پرسشنامه: (1) جدول

 مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه
 77/0 معنویت 

 78/0 معنویت سازمانی

 78/0 معنویت فردی

 84/0 عملکرد شغلی

 

 یافته های پژوهش
 اسميرنوف -: آزمون کولموگروف(2جدول )

 نتيجه (Sig)معنی داری  Z آماره  ونه تعداد نم متغير های مورد مطالعه

 نرمال 99/0 429/0 140 معنویت

 نرمال 99/0 429/0 140 معنویت سازمانی

 نرمال 94/0 525/0 140 معنویت فردی

 نرمال 56/0 789/0 140 عملکرد شغلی

 در سطح آلفای محاسبه شده Z( نشان می دهد، مقادیر به دست آمده برای آماره های 2همانطور که نتایج جدول )

 𝑎 − 𝑠𝑖𝑔)معنی دار نیستند  0/05 > دال بر نرمال بودن توزیع متغیرها تایید می گردد. بنابراین  H0(، لذا فرض 0/05
چنین استنباط می گردد که متغیرهای مورد مطالعه از توزیع نرمال برخوردار هستند. لذا فرض نرمال بودن توزیع متغیرها 

و با توجه به فاصله ای بودن مقیاس متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون پارامتریک  برقرار است. بر این اساس
 رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. 
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 بررسی فرضيه های پژوهش

 معنویت فردی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تأثیر دارد.فرضيه فرعی اول: 
همبستگی مثبت  میزان ضرایب ( میزان ضریب همبستگی را نشان می دهد همان طور که مشاهده می شود3ره )جدول شما

ارند. یعنی با افزایش می باشد که این بدین معناست که متغیر مستقل و متغیر وابسته تأثیر مستقیم بر روی هم می گذ
 معنویت فردی )متغیر مستقل( عملکرد شغلی )متغیر وابسته( بهبود می یابد.

 ميزان ضرایب همبستگی :(3) جدول
 آزمون رگرسيون ساده

)ضریب  R Square آر اسکوئر تعدیل شده ندازه گیری خطای ا
 تعیین(

R) )  ضرایب
 همبستگی

 متغیرها
 

معنویت فردی بر بهبود عملکرد  0.764 0.584 0.581 0.56223
 شغلی کارکنان

(آورده 4) دول شمارهسطح معنادرای متغیر مورد مطالعه را نشان می دهد که همان طور که در ج رگرسیون تحلیل نتایج
د شغلی کارکنان درصد تاثیر مثبتی بر عملکر 95و سطح اطمینان  1و درجه آزادی   sig=0.002ده معنویت فردی با ش

 دارد. 

 سطح معناداری متغير مورد مطالعه :(4) جدول
Sig F آزمون مجموع مربعات درجه آزادی ميانگين مربع 
0.002 692/192 78.324 3 902/60 Regression  

- - 0.000 137 307/43 Residual  

- - - 138 208/104 Total 

بر عملکرد شغلی را  را به ازای هر رگرسیون( Beta)و استاندارد ( B)( ضرایب رگرسیون غیر استاندارد 5) جدول شماره
یر مثبتی بر تاث Beta=0.764( نشان می دهد معنویت فردی با ضریب 5نشان می دهد. نتایج تحلیل رگرسیون )جدول 

یان معنویت م مستقیمی رابطه که معناست این به( R=0.764) رگرسیون عدد بودن مثبت شغلی دارد. همچنینعملکرد 
 دارد.  وجود( وابسته متغیر)و عملکرد شغلی ( مستقل متغیر)فردی 

 ضرایب استاندارد و غير استاندارد آزمون رگرسيون ساده(: 5) جدول شماره
(Sig) سطح معناداری T ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد  

 متغیرها
 

Beta)) (B)  ضرایب
 رگرسیونی(

 خطای استاندارد

تاثیر معنویت  فردی بر عملکرد  0.73 0.417 0.764 79.36 0.000
 شغلی

 

معنویت سازمانی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تأثیر  فرضيه فرعی دوم:

 دارد.
( میزان ضریب همبستگی را نشان می دهد همان طور که مشاهده می شود میزان ضرایب همبستگی مثبت 6ه )جدول شمار

می باشد که این بدین معناست که متغیر مستقل و متغیر وابسته تأثیر مستقیم بر روی هم می گذارند. یعنی با افزایش 
 ارتقاء می یابد.  )متغیر وابسته( نیز )متغیر مستقل( عملکرد شغلی معنویت سازمانی

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                          )جلد دوم(                                       1400 تابستان، 43، شماره 4دوره 
 

119 
 

 ميزان ضرایب همبستگی :(6) جدول
 آزمون رگرسيون ساده

)ضریب  R Square آر اسکوئر تعدیل شده خطای اندازه گیری 
 تعیین(

R)  ضرایب)
 همبستگی

 متغیرها
 

تاثیر معنویت سازمانی بر بهبود   0.789 0.622 0.619 0.53629
 عملکرد شغلی کارکنان

آورده  (7) دول شمارهطح معنادرای متغیر مورد مطالعه را نشان می دهد که همان طور که در جس رگرسیون تحلیل نتایج
لکرد شغلی کارکنان درصد تاثیر مثبتی بر عم 95و سطح اطمینان  1و درجه آزادی   sig=0.000شده معنویت سازمانی با 

 دارد. 

 سطح معناداری متغير مورد مطالعه :(7) جدول
Sig F آزمون مجموع مربعات درجه آزادی ميانگين مربع 
0.000 334/225 807/64 1 807/64 Regression  

- - 288/0 137 402/39 Residual  

- - - 138 208/104 Total 

ن بر عملکرد شغلی را  ( را به ازای هر رگرسیوBeta( و استاندارد )B( ضرایب رگرسیون غیر استاندارد )8) جدول شماره
تاثیر مثبتی بر  Beta=0.789( نشان می دهد معنویت سازمانی با ضریب 8تحلیل رگرسیون )جدول  نشان می دهد. نتایج

میان معنویت  مستقیمی که رابطه معناست این به (R=0.789) رگرسیون عدد بودن مثبت عملکرد شغلی دارد. همچنین
 دارد.  وجود( وابسته متغیر)و عملکرد شغلی ( مستقل متغیر) سازمانی

 ضرایب استاندارد و غير استاندارد آزمون رگرسيون ساده :(8جدول )
(Sig) سطح معناداری T ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد  

 متغیرها
 

Beta)) (B)  ضرایب
 رگرسیونی(

 خطای استاندارد

0.000 011/15 0.789 0.378 0.173 
56/0 

تاثیر معنویت سازمانی بر بهبود  
 عملکرد شغلی کارکنان

 .است گذار رتاثی پتروشیمی صنایع توسعه مدیریت شرکت در شغلی عملکرد بهبود بر معنویت تأثیر رضيه اصلی:ف
ب همبستگی مثبت ( میزان ضریب همبستگی را نشان می دهد همان طور که مشاهده می شود میزان ضرای9جدول شماره )

ارند. یعنی با افزایش ثیر مستقیم بر روی هم می گذمی باشد که این بدین معناست که متغیر مستقل و متغیر وابسته تأ
 می کند.لکرد شغلی )متغیر وابسته( بهبود معنویت )متغیر مستقل( عم

 ميزان ضرایب همبستگی(: 9) جدول
 آزمون رگرسيون ساده

)ضریب  R Square آر اسکوئر تعدیل شده خطای اندازه گیری 
 تعیین(

R)  ضرایب)
 همبستگی

 متغیرها
 

 شغلی عملکرد بربهبود معنویت تأثیر 0.789 0.622 0.512 0.53629

آورده  (10) دول شمارهسطح معنادرای متغیر مورد مطالعه را نشان می دهد که همان طور که در ج رگرسیون تحلیل نتایج
کنان لکرد شغلی کاردرصد تاثیر مثبتی بر عم 95و سطح اطمینان  1و درجه آزادی   sig=0.000شده معنویت سازمانی با 

 دارد. 
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 سطح معناداری متغير مورد مطالعه :(10) جدول
Sig F آزمون مجموع مربعات درجه آزادی ميانگين مربع 
0.000 225/324 807/64 1 807/64 Regression  

- - 0.00 137 402/39 Residual  

- - - 138 208/104 Total 

 

ون بر عملکرد شغلی را  ( را به ازای هر رگرسیBetaندارد )( و استاB( ضرایب رگرسیون غیر استاندارد )11) جدول شماره
تی بر تاثیر مثب Beta=0.789( نشان می دهد معنویت سازمانی با ضریب 11نشان می دهد. نتایج تحلیل رگرسیون )جدول 

 میان معنویت مستقیمی رابطه که معناست این به (R=0.789) رگرسیون عدد بودن مثبت عملکرد شغلی دارد. همچنین
 دارد.  وجود( وابسته متغیر)و عملکرد شغلی ( مستقل متغیر)سازمانی 

 ضرایب استاندارد و غير استاندارد آزمون رگرسيون ساده :(11)جدول 
(Sig) سطح معناداری T ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد  

 متغیرها
 

Beta)) (B)  ضرایب
 رگرسیونی(

 خطای استاندارد

0.000 179/2 0.789 0.417 378/0 
835/0 

 تاثیر معنویت سازمانی بر عملکرد 
 شغلی

 ( خالصه ای از نتایج فرضیه های پژوهش را نشان می دهد. 12جدول شماره )

خالصه ای از نتایج فرضيه های پژوهش :(12) جدول  
 نتیجه فرضیه ردیف

 تأیید ریت توسعه صنایع پتروشیمی تأثیر دارد.معنویت فردی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان شرکت مدی فرضیه فرعی اول

 تأیید معنویت سازمانی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تأثیر دارد. فرضیه فرعی دوم

 تأیید است گذار تاثیر پتروشیمی صنایع توسعه مدیریت شرکت در شغلی عملکرد بهبود بر معنویت تأثیر فرضیه اصلی

 

 بحث و نتيجه گيری
سعه صنایع پتروشیمی معنویت فردی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان شرکت مدیریت تو بر اساس نتایج فرضیه فرعی اول:

بر عملکرد شغلی دارد.  تاثیر مثبتی Beta=0.764نتایج تحلیل رگرسیون  نشان داد که معنویت فردی با ضریب  تأثیر دارد.
)متغیر مستقل(  میان معنویت فردی ( به این معناست که رابطه مستقیمیR=0.764) رگرسیونهمچنین مثبت بودن عدد 

 و عملکرد شغلی )متغیر وابسته( وجود دارد. 
توسعه صنایع پتروشیمی  معنویت سازمانی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان شرکت مدیریت :مبر اساس نتایج فرضیه فرعی دو

ی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت Beta=0.789یون نشان داد که معنویت سازمانی با ضریب نتایج تحلیل رگرس تأثیر دارد.
)متغیر  سازمانی میان معنویت ( به این معناست که رابطه مستقیمیR=0.789) دارد. همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون

 و عملکرد شغلی )متغیر وابسته( وجود دارد.  مستقل(
نایع پتروشیمی صه تأثیر معنویت بر بهبود عملکرد شغلی در شرکت مدیریت توسع بر اساس نتایج فرضیه اصلی پژوهش

 عملکردثبتی بر متاثیر  Beta=0.789. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که معنویت سازمانی با ضریب تاثیر گذار است
 عنویت سازمانیان ممی ( به این معناست که رابطه مستقیمیR=0.789) همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون شغلی دارد.

 )متغیر مستقل( و عملکرد شغلی )متغیر وابسته( وجود دارد. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                          )جلد دوم(                                       1400 تابستان، 43، شماره 4دوره 
 

121 
 

ی بیوکی و همکاران (، امیراله1397(، یارمحمدی و همکاران )1399) حاضر با نتایج پژوهش های قلندرینتایج پژوهش 
 سویی دارد. م( ه2014) همکاران و آلبوکورک (،1395(، علیزاده و همکاران )1396)

اند. سازه معنویت در محیط کار متشکل یین ننتایج فوق می توان گفت که معنویت و عملکرد شغلی به یکدیگر وابستهدر تب
از ابعاد احساس معنا و هدف در کار، صداقت و فداکاری و نوع دوستی و تقدیس زندگی است. با در نظر گرفتن نرخ باالی 

صحیح آن در سازمان به منافع ارزشمندی از جمله بهبود عملکرد شغلی  توان از طریق پرورشمعنویت در کارکنان ایرانی می
ها در پیشبرد اهداف دست یافت. آگاه کردن مدیران نسبت به وجود چنین عواملی ارزشمندی و چگونگی استفاده از آن

ت در سطح فرد و گروه تواند تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد سازمان داشته باشد. عالوه بر کاربرد معنویسازمانی نیز می
ها، مشتری مداری و رضایت کارکنان و ها و استراتژیتوان از این مقوله در ابعاد مختلف سازمانی از جمله سیاستمی

 پذیری نیز بهره جست.مسئولیت
 

 پيشنهادات
شخصیتی از جمله های های شخصیتی توجه خاص داشته باشند چرا که ویژگیگردد که به ویژگیبه مدیران توصیه می -1

ها توجه شود نه تنها منجر به عملکرد بهتر باشند و اگر در سازمان به آنباشند که در امور سازمانی حائز اهمیت میسازه می
 وری اثر خواهد گذاشت.شود بلکه بر روی دیگر امور مربوط به سازمان و نیز کیفیت و بهرهکارکنان می

اشته دردد که به مسئله معنویت هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی توجه ویژه گها توصیه میبه مدیران سازمان -2
 باشند و همواره جهت بهبود آن تالش کنند.

گردد که محیط کار را جذاب و با نشاط سازند و از روشن بودن هدف کار اطمینان داشته باشند و وصیه میبه مدیران ت -3
 بخشند. دهند و ادراک کارکنان را از احساس معنا در کار بهبوددر کارکنان احساس توانمندی را پرورش 

های پر رانیتوانند از طریق برانگیختگی احساسی، نه فقط در جایگاه سردسته تشویق کنندگان، با ایراد سخنمدیران می -4
ت فردی، معنویت گذاری بر روی بعضی اصول از قبیل: معنویجاذبه و شاد نگه داشتن جو سازمانی، همچنین با سرمایه

شود به بهبود عملکرد شغلی کارکنان کمک های ارتباطی، دادن امتیاز و بازخورد که باعث هیجان میسازمانی، مهارت
 نمایند.

هایی فراتر هائی که نیاز به انجام فعالیتهای کلیدی حساس، مدیریتی و پستها، پستشود که در سازمانپیشنهاد می -5
طالعات مهم و حساس اح شغل دارد، به کسانی واگذار شود که معنویت فردی باالیی دارند زیرا از وظایف مقرره در شر

 توانند جلوه دهند.کنند و وجهه سازمان را در خارج از سازمان بهتر میسازمان را حفظ می
ا باال ببرند. در این دوران ها رتوانند با پرورش نیازهای روحی در محیط کار و حس اعتماد در افراد عملکرد آنمدیران می -6

حافظ و آرامش دهنده آشفتگی، طبیعی است که کارکنان به سوی معنویت و مذهب کشیده شوند زیرا آن را به عنوان یک م
 اند.درونی یافته
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