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چكي ه
يكي از موضوعات جديد در حووز رتاوار زوازمامي موضوون مت ويور ب ارفروار ت اتو د

دريافت مقاله88/8/71 :

 پذيرش مقاله88/1/77:
Scientific-Research
Journal of
Shahed University
Eighteenth Year
No. 47-2
Jun.Jul.2011

همه در خدايي ،كارگزار خدا ب فتاملي با خدا ممايان مي شود .از زو ديگ فتهد زوازمامي
ميز بيامگ بتادار كارك ان به زازمان ب مشاركر آمها در موتقير زازمان مي باشد .از ايو
رب در اي مقاله به ارفرار ت ات د ب رابطه آن با فتهد زازمامي پ داخاه شد ازر .ب رزوي
اي رابطه ،موضوعي جديد ازر كه در كشور فواك ون بوه آن پ داخاوه مشود ازور .در ايو
فحقيق فتداد  98پ زش امه در بي جامته آمار فحقيق فوزيع بجمع آبر ب زپس از ط يق
م م اتزار  spssفحليل گ ديد .ماايج بدزر آمد از آزمون همرساگي حاكي از آن ازر كه بوي
ارفرار ت ات د ب فتهد زازمامي كارك ان رابطه مت ادار مثرر بجود دارد .در باقع بي ماغي
همه خدايي ،همه در خدايي ،ارفرار از مون كارگزار خدا ب ارفروار از موون فتواملي بوا خودا ب
فتهد زازمامي رابطه مت ادار مثرر بجود دارد .همچ ي ماايج حاصل از آزموون فوي ب فحليول

دوماهنامه علمي -پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال هجدهم -دوره جديد
شماره 74-2
تير 0931

باريامس يك ط ته مشان مي دهد كه بي بيژگي هايي مظي ج سير ،بضوتير فاهول ب زوط
فحصيالت با ارفروار ت اتو د رابطوه مت وادار بجوود مودارد .همچ وي ماوايج آزموون فحليول
باريامس ت يدم حاكي از آن ازر كوه مولهوه هموه خودايي دارا بوا ف ي ب مولهوه ارفروار
فتاملي با خدا دارا پايي ف ي رفره درميان مولهه ها ارفرار ت ا ت د مي باشد.
واژگان كلي ي :ارفروار ت اتو د

 ،فتهود زوازمامي ،هموه خودايي ،هموه در خودايي  ،ارفروار

كارگزار خدا ،ارفرار فتاملي با خدا
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ازر .م ظور از ارفرار ت ات د  ،ارفرار ب پيومد يك ت د با خدا ازر كه در قالب هموه خودايي،
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دانشور

ارتباط فرافردي و رابطه آن باا تهدا

ارتباط فرافردی و رابطه آن با تعهد سازمانی

قلمرو مديريت و سازمان ،چه بهه حاهان ريهر و چهه بهه

مهواحي را تجربه کنند(.)6
درروهه مديريت ،توهد يه

حاان عملي ،اخيرا تات تاثير ريرويي قدرتمنهد قرارررتههه

مهييهر مرکه

رکان مي د هد اتهراد بها توههد بيکههر ،تمايهل داررهد بهرا

که ارر به درسهي اداره و ههدايت وه،د ،بهه ريرمهي رسهد
ظرتيت الزم بهرا

اسهت کهه

کاروان تال

منجهر وهدن بهه فرت تهريش تکهري

بيکهر اخه اص دهند تها بهديش ر،رهه بهه

مساعي ،ره تنها در زمينه هها ررتهها  ،بلکهه بهرا بهروز

عملکرد سازماري کم

ارساريت تمام عيار را دارا باود.اررچه تا چند دهه قبل ،باور

راحت روان وناخهي توريف وه،د کهه ارتبهاط کارکنهان بها

غاحب بر ايش ب،د که ايش ريرو عييم برا جهان مهديريت

سازمان را ت،صيف کند و ارهمال اينکه آرها سازمان را ترك

و بازرراري مناسب ريسهت ،امها اکنه،ن بهه عنه،ان م ،ه،

کنند را کاهش دهد .ايش م، ،عي است کهه ت،جهه توهداد

تاقيقههاد دارکهه اهي و علمههي بسههيار جههد ا مطههر

زياد از ماققان را به خ،د جلب کرده اسهت .ايهش عالقهه

است()1يکي ازروردها مهم کسب و کهار و مهديريت در

زياد ارهماال به خاطر اثر توهد سازماري بر دسهه وسهيوي از

قرن بيست ويکم که از اواسط دهه  09به ط،رجد مطهر

ررايکاد و رتهارها مرتبط با سازمان ،مارند ت،جه به ترك

وده است ،تمرکه بهر مون،يهت کارکنهان در سهازمان مهي

خههدمت ،جابجههايي ،وقههت وناسههي ،رتهارههها سههازماري

باود(.)2

وهرورد و بهب،د عملکرد است( 7و .)8

اکن،ن مون،يت ،به عنه،ان يه

ارز

عن هر در ماهيط کهار،

کنند .توهد سازماري مي ت،ارد يه

ها سازماري ارساري و ترصت برا ارجهام کهار

بط،ر ت اينده و مناسبي در رال وناسايي اسهت و در سهال

بامونا ،منجر به ارتقاء ع د ر ه ،،اميهد ،سهالمهي  ،وهاد

ها اخير رقش باحق،ه مون،يت در ماهيط کهار ،در مباره

وروههد وخ ههي کارکنههان مههي وهه،د .دررهيجههه آرههها تمههام

تجار م،رد ت،جه قرار ررتهه است .مون،يت مهي ت،ارهد و

وج،دوان (تي يکي ،ذهني ،عاط ي ومون) ،را برا سازمان

بايد رقش مهمي را در ت هميم ريهر هها سهازماري اي ها

ويل بلکه به عنه،ان

مي آوررد وکار را ره تنها به عن،ان ي
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ي

کند()3

مام،ريت ،ترض مي کنند و بط،ر عاط ي تر و هنجار

مون،يت ما ،ل م،اجهه جان آدمى با امهر قدسهى بهه

تر به سازمارکان جاب مهي وه،رد و عادالرهه و ماهرمارهه

جهان

رتهار مي کنند .آرهها همننهيش رسهي از امنيهت عهاط ي و

آدمى مي و،د و رود مون ،ا را که به رير روان وناسان

رواري را تجربه مي کننهد و بهه رهبهران اعهمهاد مهي کننهد.

ارسار را مهم تريش و برتريش رياز آدمى اسهت تمهميش مهي

درع،ض آرها تمايهل بهه وتهادار  ،توههد و اوههيات بيکههر

دينهى

و بهره ور و عملکرد بههر خ،اهنهد داوهت( 0و

درجاد مخهلف است .ايش م،اجهه م،جهب پهرور

کند .عامل و مارك ايش م،اجهه ريه صهرتا مناسه

وتال
.)7

ريست ،بلکه «زيبايى غروب آتهاب» و «م،سهيقى وه،رار ي
ي

از ايش رو ايش مقاحه درصدد بررسي ارتبهاط تراتهرد و

سم ،رى» ري مي ت،ارد حاياتى مون،ى ايجاد کنهد .حهاا

رابطه آن با توهد سازماري است .با ت،جه به مبار

مون،يت درارا ار هيچ ديش خاصى ريست()4
خدا سر سلسلة مون،يهاد اسهت و ههم پهادا

وده و درريرررتهش اينکه توهد سازماري ي

دهنهد

مطهر

راحت روارهي

کارها خ،ب .ارساسهاد ره ،پرسههاره کهه خه،د امهر

است که رکان دهنهده ره،عي تمايهل و احه ام جههت ادامهه

مون ،است ،وقهي در ارسان ظه،ر و بروز ميکند که ارسان

اوهيال در سازمان مي باود ،به رير مي رسد مون،يت تمها

در جهان مون،يهي قائهل باوهد( )5زرهدري سهازماري بهدون

و زمينه ا را تراهم مي کند که ترد در ايهش تمها و زمينهه

وري و احهام و ارتباط دوام ردارد ،کارکنان تاليل مي رورد،

مي ت،ارد ارتباط تراتهرد قه ،ا داوههه باوهد کهه ايهش

خسهه و ترس،ده مي و،رد و هدت خه،د را از دسهت مهي

ارتباط بديش مونا است که زرهدري کهار تهرد بها زرهدري

مي کنند تا سازماري را ب،ج،د

مون ،او پي،رد خ،رده است يونهي تهرد در تمهامي حايهه

دهند.اغلب سازمان ها تال
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مق مه

آوررد که اعما آن به،ارند جهان خهار از مهاده و جههان

اسد ا ...كرد نائيج و همکاران

ريرو مون ، ،مارند خدا يا قدرد برتراست ،که رقهش

سهازمان را بههرا خههدا مههي دارههد و در رهيجههه بهها عالقههه و

تواحي در آرامهش ارسهان و زرهدري آرهها دارد.دي هر جنبهه

خ،است قلبي سازمان را در رسيدن به اههدتش يهار مهي

مون،يت اعهقاد به ايش است که اتراد ت،ارايي توامل با ريرو

رسارد ورسبت به سازمان و تاقق اهداتش مهوهد مي باود.

برتر يا خدا را داررد(.)13
سرچکمه مون،يهت اسهالمي ،قهرآن کهريم و ترمه،ده هها

مروري بر مبانی نظري تحقيق
رياز ارسهاري اسهت و مون،يهت

رمرد مامد (ص) و ائمه اطهار است.زبان ها اسهالمي

واقويت است که ربايد ت،سط سازمان هها

بههرا وافه مون،يههت اصههطالراد ر،رههار،ري داررههد ايش

و ج،امع راديهده ررتههه وه،د( .)7وهمار از مطاحوهاد و

اصطالراد دربرريررده ايش مواري ارهد :بهاطش ،رهق ،عهاحم

تاقيقاد رکان مي دهندکه ارائه پاراديم جديد برا کار در

مونا ،مقام حطف احهي ،م ه،م کمال اخالقهي ،جمهال و ذکهر

سازمان با رويکردها تل يقي تر رسبت به زردري وخ هي

خدا.مون،يت اسالمي با اح  ،آداب اسالمي ،که سهاخهه و

رور است .برهميش اسها ،،ري کهش 1

پرداخهه ارکان ديش است ،رابطه دارد.ر،هر مون،يت با ت،جه

مون،يت برا همه اتراد ي
در مايط کار ي

و زردري کار

به ت،ريد پي،رد مي خ،رد و قلب اسالم و کليد جنبهه هها

رهيجه مي ريرد که ج،امع بايد قراردادها کار جديد را
ابدا کنند کهه از ويژرهي هها ه ههه

مخهلف آن است().14

کهار ک،تهاه تهر

در ترهنگ حيت وبسهر  2خهدا اين ،رهه توريهف وهده

برخ،ردار باود تا اتراد به،ارند زمان بيکهر به بخش هها

است :خدا مهوال ،به عن،ان خاحق قادر مطلهق و رکمهران

دي ر زردري وان بپردازرد .در ص،رتي سهازمان هها م،تهق
خ،اهند ب،د که به،ارند بهه ط،رکامهل بهه همهه

در جههان ر ريسهههه مهي وهه،د .ميهههروت  3بيهان مههي کنههد

ريازهها

باوههند .برخههي از پژوهک ه ران مههديريت ،پههاراديم جديههد

ريرو مهوال وج،د دارد که بهر کهل جههان رک،مهت مهي

پاسخ ،يي به چاحش ها آينده مهديريت را مون،يهت مهي

کند.او ادعا مي کند که ي

قدرد مهوال و من ه وج،د دارد

دارند .آران بر ايش عقيده ارهد کهه ار ها ريازهها مهوهاحي

که آتريننده جهان است  .بنهابرايش ،خهدا يها قهدرد برتهر،

کارکنان را مي ت،ان در مدل مربه،ط بهه مون،يهت جسههج،

ر دي

قريب اح،ق ،در جهان است .به عبارد دي ر ،خهدا

کرد( .)1کار ما با زردري مها رهره خه،رده اسهت  .بنهابرايش

ره تنهها برتهر و مهوهال اسهت بلکهه در ههر جهايي رمه،ر

تيييراد اجهماعي و تجار بهرا مها آوه،ب و ا هطراب

دارد(.)15
اساسي تريش ايده ها مديريت خبر از خدا مهي دههد.

هسهند ،مون،يت مي ت،ارد عدم قطويت ،عدم امنيهت وابههام

سازمان ها ارساري خ،د را تنها زماري در توهادل ر هه مهي

را کاهش دهد.تمرک بهر مون،يهت وسهيله ا اسهت بهرا

داررد که رهبرارکان در مقابل خدا مه،ا هع باوهند .اتهراد و

اهههدات

ورکت هايي که خدا را قب،ل داررد بر ايش باوررد کهه خهدا

سازماري و کسب م،تقيت(  11و .)19

مي ت،ارد و بايد بهه عنه،ان رهروه ذ ر هع در ريهر ررتههه

وافه مون،يت در ماهيط کهار بهه تجربيهاد کارکنهان از
مون،يت درمايط کار اطالت مي رردد .ماهيت واقوهي ايهش

و،د( 14و .)16

تجارب مون ،کارکنان در مايط کهار وهامل جنبهه ههايي

ارتباط تراترد  ،ات ال و پي،رد يه

مارند ر ،مونا ،اجهما و تواحي مي باود.)12(.

ماوراء طبيوت( 4خدا ،ريرو برتر) است(.)1

تهرد بها پديهده هها

درباره ارتباط ارسان با خدا چهارر،ره ارتباط مه ،ر است:

مون،يت عبارد است از درك و آراهي از وجه،د يه
جنبه روراري درهسهي.جنبه ها دي ر مون،يت وامل درك

2

Webster
3
Mitroff
4
Transphysic

1

Rifken
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کارکنان يوني زيسهي ،اجهماعي ،رواري و مونه ،پاسهخ ،

مون،يت  ،اعهقاد اساسي به ايش است که ي

کنهههرل ماههيط ،جلهه،رير از توههارض ،پههاير

قدرد و يه
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ها کار در سازمان ،رم،ر خدا را ره ،کهرده و کهار در

ي

ارتباط فرافردی و رابطه آن با تعهد سازمانی

 .1ارتباط ارسان باخدا ب ،ره ارتباط همه خدايي

1

چي همه چي ما است وآن ايجاد ما ،ر ظ ما و ههدايت مها
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ترکيب وده است و به هميش خاطر به مونا همهه خهدايي

ايجاد ،ر ظ و هدايت ما در اخهيار خدا است ،تمام تاثير را

ترجمه وده است  .در ايش ريريه خداکل است و کهل خهدا

خدا در زردري خار،ادري و زردري کار ما خ،اهد داوت.

است .جهان آتريده ا مهماي از خدا ريسهت ،خهدا جههان

ما ره تنها ذره ا در دررر،ري خدا دخاحهي رداريم بلکهه دم

است و جهان خدا است.اسپين،زا از مداتوان مکه،ر تلسه ه

به دم خدا ما را دررر،ن مي کند .در ايش ص،رد است کهه

و احهياد پارهه ايسم يا همه خدايي است(.)17

ما مي و،يم رماينده خدا و خداست که مها را بهه کهار وا
مي دارد .ي

پارهه ايسم را وردد وج،د ري مي ر،يند ،ارر ب ه،ييم

ترد در سازمان وقهي اعهقاد داوههه باوهد کهه

وردد وج،د يونى ايش که هر پديده تکه ا از وج،د خدا

و تقههط رماينههده و کههارر ار خداسههت ،بههاال دسههت و

است ،ايش ياک راست يا ورك است يا اراهرات ،وحهى ارهر

ترودسهش را به هر تقدير مي پايرد .چنيش کارمند تسليم

وردد وج،د به ايش مونا باود که خداورد در قرآن آيه 35

ماض در برابر سازمان خ،اهد به،د و هرکهار را بهه ههر

س،ره ر،ر مهي ترمايهد« :اهللُ رُه،ر احسمهماوادو والاالْرض» کهه

را ،از اراا کار خدا مي دارد().1

مني،ر از ر،ر ،وج،د احهى است که در همه جا سارى اسهت

 .4ارتباط ارسان با خد ا ب ،ره تواملي با خدا

به ايش ترتيب هر وج،دى پرت،ى است از وج،د احهى و ايش

وقهي ترد در سازمان ر ،ارتباطش با خدا ب ،ره توهاملي بها

رق است(.)18
 .2ارتباط ارسان با خدا ب ،ره ارتباط همه در خدايي

2

4

خدا است در کار

هم،اره در توامل با خدا قرار مي ريرد

و در رير و کار

داد و سهد با خدا است که بايد با او

پارش تئيسم از حياد ي،راري ( panهمه) و ( enدر) و theo

موامله و،د .در قبال هر کار که ارجام مي دههد پهادا

(خدا) مکهق وده است وآن عبارد است از اعهقاد بهه ايهش

دسهم د از طرت خدا مي طلبد .برا خدا ريايش مي کند و
در ازا آن چي

که وج،د خدا وامل همه م،ج،داد است و درهمهه جههان

و

را مي طلبد(.)1
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سريان و جريان دارد ،آن چنان که هر ج ئي از جهان در او

از سهه ،دي ههر توهههد سههازماري از م ،هه،عاد مهههم

وج،د دارد .بر خالت همه خدايي  ،همه در خدايي موهقهد

مديريت ،ب،يژه رتهار سازماري است که ت،جه زياد بهه آن

است که وج،د خدا بيکهر از جهان است و جهان کهامال او

موط،ت وده است .ره تنها مطاحواتي که مسهقيما در ارتبهاط

را دربر رمي ريرد .همه در خدايي بر ايش عقيهده اسهت کهه

با ايجاد توهد و رهايج آن مي باوند،بط،ر قابهل مالريهه ا

ارر چه خدا تا رد غير از ارسان است ،وحي جه،هر خه،د

ات ايش ياتهه است ،بلکه در اغلب مطاحواتي که تاکيد اصلي

را با آن يوني ارسان آوکار مي کند .خدا جههان (ارسهان) را

آرها بر توهد رب،ده ،توهد را ري به عن،ان ي

مهييهر مهدرير

در بردارد و بر آن سيطره دارد وحي خهدا و جههان (ارسهان)

قرار داده است .با ت،جهه زيهاد کهه بهه توههد وهده ،ايهش

ج،هرا از يکدي ر مهماي هسهند(.)10

م ، ،هم از جنبه تئه،ر و ههم از جنبهه عملهي ت،سهوه

 .3ارتباط ارسان با خدا ب ،ره کارر ار خدا

3

ياتهه است .يکي از ابواد که توهد در آن رسههر

ياتههه،

در ايش ديدراه همه م،ج،داد و ما ارسان ها مخل،قاد خدا

م ه،م توهد مي باود .بط،ر روزات ون موله،م ررديهده کهه

هسهيم ،خدا غير از ما است و مها ههم غيهر از اوئهيم .خهدا

توهد ي

م ه،م پينيهده و چندبوهد مهي باوهد .سهاحيان

خاحق ما است و ما مخل،ت اوئهيم و چه،ن خهدا خهاحق مها

زيههاد در تئ،ريههها و تاقيقههاد ،توهههد را بههه وههي،ه ههها

است بنابرايش سه چي ما بر عهده خدا اسهت کهه ايهش سهه

مه اوتي توريف کرده ارد ،در رهيجه ترکيب رهايج تاقيقهاد
ارجام وده مککل ب،ده است(.)29

1

Pantheism
Panentheism
3
God Agency
2

4

Transactional Relationship With God.
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همه خدايي از دو وافه ي،راري ( panهمه) و ( theoخهدا)

است .ايش سه امر مهم در اخهيار خدا است ،آن وقت چه،ن

اسد ا ...كرد نائيج و همکاران

توهد سازماري ي

است که رکان دهنده ر،عي تمايل ،رياز و اح ام جهت ادامهه

ر ،ماس،ب مي و،دکه بر اسا ،مدل م ه،مي زير به دربال

اوهيال در ي

ر هر

اسهت .يه

توييش رابطه بيش ايش دو مهيير است.

سهازمان مهي باوهد .تمايهل يونهي عالقهه و

خ،است قلبي برا ادامه خدمت در سازمان ،رياز يوني تهرد
ادامه خدمت در آن است و اح ام عبارد از ديش ،مسهئ،حيت
و تکلي ي است که ترد در برابر سازمان دارد و خ،د را مل م
به ماردن درآن مي بيند .توههد سهازماري بهه عنه،ان «درجهه
رسبي توييش ه،يت ترد با سازمان و مکارکت و دررير او
در سازمان توريف مي و،د .از ديدراه دي ر ،توهد سازماري
ر،عي ارسا ،وابسه ي و تولق خاطر به سازمان اسهت(21
و .)22
در زمينه رابطه بيش مون،يت وتوهد سهازماري مطاحوهاد
اردکي ص،رد ررتهه است که در زيهر وهر مخه هر از
آرها آورده وده است.
ميليمان ،1بررسي کرد که چ ،ره مون،يت در مايط کار
با توهد سازماري ،دررير ويلي و ر ايت وهيلي ارتبهاط
دارد .رهايج کار و رکان داد که کار بامونا منجهر بهه توههد
عاط ي ،ر ايت ويلي ،دررير ويلي و ع د ر ه ،مهي
ترا  ،2اثراد مهم و مثبت رهبر مون ،را بر ر ايت
از زردري کارکنان ،توهد سازماري ،بهره ور و رود ترو
را رمايت وتاييد مي کند .او رهبهر مونه ،را پهارادايمي
برا تاه،ل سهازماري ،يهادرير سهازماري و برار يخه هي
دروري مي دارد(.)24
ري  ،3،پنج بود مون،يت در مايط کار (ارسا ،ههدت
مکهههرك ،همهههراز ارز

ههها تههرد بهها ارز

ههها

سازماري ،ر ،مکارکت با جاموه ،حهاد ازکهار و ترصهت
برا زردري مون ) ،را با سه بود توهد عهاط ي ،مسههمر و
هنجار سنجيده که رهايج رکان مي دهد مون،يت بها توههد
عاط ي و هنجار رابطه دارد (.)7
همار ،ره که قبال بيان ررديد تاکن،ن در کک،رمان رابطه
بيش دو مهيير ارتباط تراترد و توهد سازماري م،رد بررسي
1

Milliman
Fry
3
Rego
2
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و،د(.)23
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به خاطر سرمايه رااريهايي که در سازمان کهرده راچهار بهه
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راحهت روارهي

قرار ر رتهه است و از اينرو ايش تاقيق م، ،عي جديهد و

ارتباط فرافردی و رابطه آن با تعهد سازمانی

همه خدايي

تعهد سازمانی

همه در خدايي

ارتباط

هنجاری

كارگزاري

عاطفی
مستمر

خدا
ارتباط تعاملي
با خدا
شكل . 1مدل مفهومی تحقيق

در مدل م ه،مي ت،ت م،ح ه ها توهد سازماري از مدل آحش و مير ( ) 21و م،ح هه هها ار تبهاط تراتهرد از مهدل ميههروت و
درهش(  )25ررتهه وده است.

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت /دانشگاه شاهد  /تير / 09سال هجدهم  /شماره 74-2

روش شناسی تحقيق

کارر ار خدا و توهد سازماري رابطهه مثبهت ومونهادار

ايش تاقيق از رير رردآور داده ها ،ت،صهي ي و از وهاخه

وج،د دارد.

همبسه ي و از رير هدت کاربرد است.

 )4بيش ارتباط ازر ،تواملي با خدا و توهد سازماري رابطهه

هدت اصلي از ايش تاقيق تويهيش رابطهه بهيش ارتبهاط

مثبت ومونادار وج،د دارد.

تراترد و توهد کارکنان رسبت به سازمان است .همننهيش

جاموه آمار وامل کارکنان مواورت آم،زوي سهازمان

اهدات ترعي تاقيق توييش رابطه بيش م،ح هه هها ارتبهاط

صدا و سيما است که توداد آرهها  129ر هر اسهت .درايهش

تراترد (همه خدايي ،همه در خدايي ،ارتباط کهارر ار

تاقيق برا توييش رجم رم،ره با ت،جهه بهه اينکهه توهداد

خدا و ارتياط تواملي با خدا) و توهد سازماري مي باود.

کارکنان مادود اسهت از ترمه،ل رم،رهه ريهر از جاموهه

تر يه اصلي تاقيق عبارد است از:بيش ارتباط تراترد و

مادود به ور ذيل اسه اده وده است.

N  Z  2 2  P1  P 
n 2
 N  1  Z  2 2  P1  P 

توهههد سههازماري رابطههه مثبههت ومونههي دار وجهه،د دارد
وتر يه ها ترعي تاقيق عبارتند از  )1:بيش ارتباط همهه
خدايي و توهد سازماري رابطهه مثبهت ومونها دار وجه،د

که در آن  Pبرآورد رسبت ص ت مهييرZ ،)P = 9/5( ،

دارد )2 .بيش ارتباط همه در خدايي و توهد سازماري رابطه

مقدار مهيير ررمال وارد که مهنهاظر بها سهطط اطمينهان 05
درصد 1/06 ،است  ،مقدار اوهباه مجاز که موادل 9/96

مهثبهت وموهنا دار وجه،د دارد )3.بيهش ارتهباط از ره،
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ارتباط فرافردی

اسد ا ...كرد نائيج و همکاران

است N ،رجم جاموه مادود که  129ر ر هسهند.مقدار P

اسه اده وده است .يه

برابر با  9/5در رير ررتهه وده اسهت .زيهرا ارهر P = 9/5

ارتبههاط تراتههرد و دي ههر بههرا سههنجش مهييههر توهههد

باود n ،رداکثر مقدار ممکش خ،د را پيدا ميکند .ايش امهر

سههازماري ،کههه پرسکههنامه ارتبههاط تراتههرد ت،سههط دکهههر

سبب ميو،د که رم،ره به رد کاتي ب رگ باوهد .بنهابرايش

عباسولي رسه ار( )1385طرارهي و تسهت وهده اسهت و

رجم رم،ره م،رد رياز پهژوهش بها تقريهب برابهر  64ر هر

پرسکنامه توهد سازماري مرب،ط به مدل سه بوهد آحهش و

مي باود .از اينرو برا اطمينان بيکهر  05پرسکنامه ت،زيع

مي ير( )1009است .جدول وماره ( )1ر،يه ها مربه،ط

ررديد که  80پرسکنامه جمع آور و مه،رد تاليهل قهرار

به هر مهيير را رکان مي دهد.

پرسکهنامه بهرا سهنجش مهييهر

جدول  .1ابعاد متغيرها و گويه هاي مرتبط با هر يک از متغيرهاي تحقيق در پرسشنامه
مهيير ها م،رد بررسي
ارتباط تراترد

ابواد

وماره ر،يه در پرسکنامه

ارتباط از ر ،همه خدايي

1-4

ارتباط از ر ،همه در خدايي

5-8

ارتباط از ر ،کارر ار خدا

0-12

ارتباط از ر ،تواملي با خدا

13-16

عاط ي

17_29

مسهمر

21_24

هنجار

25_28

توهد سازماري

برا بررسي روايي ابه ار جمهع آور داده هها ،پرسکهنامه
ها اسهاردارد ارتباط ترا ترد و توهد سازماري ت،سط توهداد

مهييرها جمويت وناخهي بر ارتبهاط تراتهرد و آزمه،ن

از خبرران دارک اهي وسهازمان صهدا وسهيما کهه بها م ،ه،

تاليل واريار ،تريدمش به مني،ر رتبه بنهد م،ح هه هها

آونايي داوهند بررسي واصال ررديدرد و مهناسب بها سهازمان

ارتباط تراترد در قاحب ررم اته ار  SPSSاسهه اده وهده

صدا و سيما تدويش ودرد.

است.

برا سنجش پايايي پرسکنامه ،ي

مررله پيش آزم،ن

يافته هاي تحقيق

ارجام ررتت .بديش ص،رد که ابهدا توداد  39پرسکنامه در

با ت،جه به اهدات تاقيق که به دربال بررسهي رابطهه بهيش

جاموه م،رد رير ت،زيع و جمهعآور ررديهد و په ،از

ارتباط تراترد و م،ح ه ها آن با توههد سهازماري اسهت،

وارد کههردن دادهههها ،ههريب پايههايي (آح هها کروربهها )

برا آزم،ن تر يه ها پ ،از جمهع آور پرسکهنامه هها،

مااسبه که ريب م،رد رير بهرا پرسکهنامه ./89تويهيش

داده ها تاقيق م،رد تج يه و تاليل آمار قرار ررتهت

ررديد.

که رههايج راصهل از آزمه،ن همبسهه ي اسهپيرمش کهه بهه

به مني،ر تج يه تاليل داده ها بدست آمده از آزم،ن

بررسي رابطهه بهيش ارتبهاط تراتهرد وابوهاد آن بها توههد

همبهسه ي اسپيرمهش جههت بهررسي رابهطه بيهش ارتهباط

سازماري پرداخهه است در جدول ( )2ارائهه وهده اسهت و

تراترد و توهد سازماري ،آزم،ن تي با رم،ره ها مسهقل

در ذيل به ور هر يه
پرداخهه وده است.
384
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طرتهه جههت بررسهي تهاثير
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ررتت.

ارتباط فرافردی و رابطه آن با تعهد سازمانی

جدول  .2نتايج آماري فرضيه اصلی و فرضيه هاي فرعی چهار گانه

اصلي :بيش ارتباط تراترد و

ارتباط تراترد

توهد سازماري رابطه مثبت

توهد

ريب

مونادار

خطا

همبسه ي

آزم،ن

9/99

9/91

9/569

ترض H0
رد مي و،د.

سازماري

وموني دار وج،د دارد.
ترعي :1بيش ارتباط همه خدايي

همه خدايي

و توهد سازماري رابطه مثبت

9/99

توهد

9/91

9/484

سازماري

ترض H0
رد مي و،د.

ومونا دار وج،د دارد.
ترعي :2بيش ارتباط همه در

همه در خدايي

خدايي و توهد سازماري رابطه

9/99

توهد

9/91

9/607

سازماري

ترض H0
رد مي و،د.

مثبت ومونا دار وج،د دارد.
ترعي :3بيش ارتباط ازکارر ار
خدا و توهد سازماري رابطه

ارتباط کارر ار
خدا

9/99

توهد

9/91

9/384

سازماري

ترض H0
رد مي و،د.

مثبت ومونادار وج،د دارد.
9/92

ترعههي :4بههيش ارتبههاط ازرهه،

ارتباط تواملي

توهد

تواملي با خدا و توهد سهازماري

با خدا

سازماري

9/95

9/230

ترض H0
رد مي و،د.
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رابطه مثبت ومونهادار وجه،د
دارد.

همننيش بهه منيه،ر بررسهي ارتبهاط ميهان مهييرهها

با ت،جه به جدول ( )2تر يه اصلي تاقيق و همننيش
تر يه ها ترعي تاييد مي و،رد .بديش ترتيب مهي ته،ان

جمويههت وههناخهي ( و ههويت تاهههل ،جنسههيت وسههطط

رهيجه ررتهت کهه رابطهه مثبهت و مونهادار بهيش ارتبهاط

تا يالد ) و ارتباط تراترد از آزم،ن ها تي و تاليل
واريار ،ي

تراترد و ابواد آن يوني همهه خهدايي ،همهه در خهدايي،
ارتباط از ر ،کارر ار خدا و ارتباط از ره ،توهاملي بها

طرته اسه اده وده است.

جدول ( )3رهايج راصل از آزمه،ن تهي و جهدول ()4
رهايج راصل از آزم،ن تاليل واريار ،ي

خدا و توهد سازماري وج،د دارد.

طرته را بهرا

ارتباط تراترد وسطط تا يالد رکان مي دهد.

344

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 16:43 IRDT on Saturday August 18th 2018

 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

تر يه

مهيير 1

مهيير 2

سطط

مي ان

رهيجه

اسد ا ...كرد نائيج و همکاران

جدول . 3نتايج آزمون تی با نمونه هاي مستقل

مهيير

ارتباط تراترد زران

4113

ارتباط تراترد اتراد مهاهل

4129

ارتباط تراترد اتراد مجرد

4191

9/95
9/95

رهايج راصل از آزم،ن تي بيار ر ايش است که جنسيت

9/25

ايش است که سهطط تا هيالد برارتبهاط تراتهرد تهاثير

و و ويت تاهل بر ارتباط تراترد تاثير رهدارد .همننهيش
رهايج راصل از آزم،ن تاليل واريار ،ي

9/12

رهدارد.

طرتهه رکهار ر

جدول  .4نتايج آزمون تحليل واريانس يک طرفه براي ارتباط فرافردي وسطح تحصيالت

ديپلم

ت،ت ديپلم

حيسار،

ت،ت حيسار،

3192

2198

3116

2106

سطط

دکهر

مي ان خطا

موني دار
2105

به مني،ر رتبه بنهد م،ح هه هها ارتبهاط تراتهرد از

9150

رتبه ميار يش هر ي

آزم،ن تاليل واريار ،تريدمش اسه اده وده اسهت .رههايج

9195

از م،ح ه ها ارتباط تراترد با ههم

برابر ريسهند.

ايش آزم،ن که در جدول ( )5آورده وده رکهان مهي دههد

درجه آزاد

کا دو

سطط

مااسبه وده
49/22

مي ان خطا

موني دار
3

9199

جدول ( )6مي ان ميار يش و رتبه م،ح ه ها را رکان مهي

9195

وم،ح ه ارتباط تواملي با خدا دارا کمهريش رتبه و اهميت
اسهت .

دهدکههه در آن م،ح ههه همههه خههدايي دارا بههاالتريش رتبههه

جدول  .6رتبه بندي مولفه هاي ارتباط فرافردي

ميار يش رتبه

م،ح ه ها ارتباط تراترد
همه در خدايي

2/3

ارتباط تواملي با خدا

2/0

همه خدايي

1/4

ارتباط کارر ار خدا

1/7
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ميار يش

سطط موني دار

ارتباط فرافردی و رابطه آن با تعهد سازمانی

هدت سازمان را هدت خ،د مي دارد و با توهد به ويل

جمع بن ي و نتيجه گيري
عن ر مهم در مايط کار ،بط،ر

ت اينده و مناسبي در رال وناسايي است و در سال

تر يه ترعي دوم تاقيق بيار ر رابطه مونادار بيش همه

اخير رقش باحق،ه ايش مهيير در مايط کار ،در

در خدايي و توهد سازماري است که م،رد تاييد قرار

ها

م،رد ت،جه قرار ررتهه است .اصطال

ررتهه است .همه در خدايي عبارد است از اعهقاد به ايش

تجربه

که وج،د خدا وامل همه م،ج،داد است و در همه جهان

کارکناري است که در کاروان پرررارد و با اررف

سريان وجريان دارد .بر خالت همه خدايي  ،همه در

هسهند ،کاروان آران را ار اء مي کند ،مونا و هدت

خدايي موهقد است که خدا جهان (ارسان) را در بردارد و

در کاروان را درك مي کنند و ارسا ،مي کنند با

بر آن سيطره دارد وحي خدا و جهان (ارسان) ج،هرا از

همکارارکان ارتباط اثربخکي داررد  « .مون،يت در کار

يکدي ر مهماي هسهند.زماريکه رابطه ترد با خدا از ر،

با ات ايش خالقيت ،صداقت ،اعهماد و توهد در مايط

همه در خدايي باود ،ترد درتمامي حاياد زردري و کار،

کار ،همراه با باال رتهش ارسا ،تکامل وخ ي و

خدا را را ر و راظر بر اعمال خ،د مي بيند و در ارجام

باحندري کارکنان پي،ر د خ،رده است ».

وظايف سازماريش خدا را درريرررتهه بنابرايش ارسا،

مبار

تجار

« مون،يت در مايط کار » ت،صيف کننده

وابسه ي و تولق خاطر به سازمان داوهه وآن را در رسيدن

ايش تاقيق درصدد بررسي رابطه بيش ارتباط تراترد

به اهداتش يار مي رسارد.

وم،ح ه ها آن با توهد سازماري است .جهت بررسي ايش

تر يه ترعي س،م تاقيق درصدد بررسي رابطه

رابطه پ ،از جمع آور پرسکنامه ها ،داده ها در قاحب
تر يه ها

مونادار و مثبت بيش ارتباط کارر ار خدا و توهد سازماري

اصلي وترعي م،رد تج يه و تاليل آمار
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قرار ررتهند .رهايج تج يه و تاليل داده ها در قاحب تر يه

است که م،رد تاييد قرارررتهه است .درايش ديدراه همه

اصلي تاقيق راکي از آن است که بيش ارتباط تراترد و

م،ج،داد و ما ارسان ها مخل،قاد خدا هسهيم ،خدا غيراز

توهد سازماري رابطه مثبت و مونا دار وج،د دارد .وقهي

ما است و ما هم غير از اوئيم .خدا خاحق ما است و ما

در سازمان مون،يت بااليي را تجربه مي کند و

مخل،ت اوئيم.در ايش ص،رد است که ما رماينده خدا مي

ارتباط تراترد بااليي دارد ،در زردري وکار خ،د ارسا،

و،يم و خداست که ما را به کار وا مي دارد .در واقع

به دحيل داوهش

کارکناري که خ،د را کارر ار و رماينده خدا در زميش و

ت،ارايي آغکهه ساز تواحيت ها روزمره با رسي از امر

سازمان مي دارند ر،عي ارسا ،ديش ،مسئ،حيت و تکليف

مقد ،،کار خ،د را هدتمند مي دارد و رسبت به سازمان و

در برابر سازمان داررد حاا خ،د را مل م به ماردن و ادامه

اهدات سازماري وتاقق آرها رسا ،مي باود.

خدمت در سازمان و مکارکت در تاقق اهدات سازماري

ترد

مونا و م ه،م عميقي دارد .چنيش ترد

مي دارند.

تر يه ترعي اول به دربال بررسي رابطه بيش همه
خدايي و توهد سازماري ب،د و رهايج تاليل داده ها راکي

تر يه ترعي چهارم تاقيق که به دربال بررسي رابطه

از تاييد آن است .از منير همه خدايي ،خداکل است و کل

ارتباط تواملي با خدا و توهد سازماري است م،رد تاييد

مهماي از خدا ريست ،خدا

قرار ررتهه است .وقهي ترد درسازمان ر ،ارتباطش با خدا

جهان است و جهان خدا است و وج،د خدا در همه جا

هم،اره در توامل با

خدا است .جهان آتريده ا

ب ،ره تواملي با خدا است در کار

خدا قرار مي ريرد و در رير و کار

داد و سهد با

سارى است .در واقع ،ترد

که به همه خدايي موهقد

است رم،ر خدا را در ت

م،ج،داد ،ارسان ها،

خدا است که بايد با او موامله و،د .در قبال هر کار که

ارباب رج ، ،همکاران ورهايها در سازمان ر ،مي کند و

و دسهم د از طرت خدا مي طلبد

ت

ارجام مي دهد پادا

وموهقد است هر عمل ريک ،و درسهي که ارجام دهد پادا
344
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مون،يت به عن،ان ي

وسازمان خ،د ارسا ،پي،سه ي با خدا مي کند.
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