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مقدمه
در بســياري از ســازمانها تعــارض بــه صــورت يــك مســئلۀ جــدي وجــود دارد؛ شــايد در همــه جــا ايــن مســئله
چنــان قدرتــي نداشــته نباشــد كــه موجــب انحــال ســازمان شــود؛ ولــي ترديــدي نيســت كــه ميتوانــد بــر
عملكــرد آن ،اثــرات ناگــوار بگــذارد يــا شــرايطي را بــه وجــود آورد كه ســازمان ،بســياري از نيروهــاي كارآمد
خــود را از دســت بدهــد (رابینــز .)266 :1383 ،كوهــن ( )29 :2004تعــارض در ســازمانها را در هــم شكســتن
همــكاري يــا تهديــدي بــراي آن بــه حســاب مـيآورد و معتقــد اســت كــه بــروز تعــارض در ســازمانها هــم
طبيعــي اســت و هــم در روابــط افــراد ،مــورد انتظــار اســت .پــس «امــري اجتنابناپذيراســت و كســي نميتوانــد
ادعــا كنــد كــه بــا آن روبـهرو نشــده يــا نخواهــد شــد .نكتــۀ اساســي ،نگــرش مــا نســبت بــه تعــارض و برخــورد
درســت بــا آن ،تشــخيص حــق يــا ناحق بــودن آن بر اســاس علــل و عوامــل به وجــود آورنــدة آن و پيشــنهاد راه
حلــي منطقــي و درســت بــراي بهرهبــرداري بهينــه از آن اســت» (نصــر اصفهانــی)130 :1379 ،؛ بــه هميــن دليــل،
مهــم ايــن اســت كــه تعــارض ،اداره شــود ،نــه اينكــه ســركوب شــود یــا بــه آن اجــازه داده شــود تشــديد گــردد
و از كنتــرل خــارج شــود (ورتیــم .)45 :2002 ، 1یکــی از عواملــی کــه امــروزه در ســازمانها بســیار مــورد توجــه
اســت و در ایــن زمینــه میتوانــد نقــش مهمــی ایفــا کنــد ،بحــث معنویــت در محیــط کار یــا معنویتگرایــی
اســت .ديرزمانــي از توجــه ســازمانيافتۀ مديــران و صاحبنظــران دانــش ســازمان و مديريت به موضــوع معنويت
نميگــذرد و شــايد بتــوان گفــت کــه از اواخــر قــرن بيســتم ،ایــن موضــوع در ســازمانها بــه طــور جــدي مــورد
توجــه انديشــمندان و محققــان قــرار گرفتــه اســت و از حــدود دهــۀ  90شــاهد افزايــش چشــمگير كنفرانسهــا
و كارگاههــاي مربــوط بــه معنويــت در محيــط كار و چــاپ كتــب و مقاالتــي در ايــن زمينــه هســتيم .بــادري
نارايــان ( )246 :2009رهبــري تحولآفريــن ،حمايــت ســازماني ،عدالــت ســازماني و رفتار شــهروندي ســازماني
را چهــار مفهــوم بــروز يافتــه در رفتــار ســازماني طــي دهههــاي اخيــر ميدانــد و معنويــت در محيــط كار را
بــه آنهــا پيونــد ميدهــد .معنويــت ،وصفناپذيــر نيســت؛ امــا تنــوع زيــادي در معانــي آن ديــده ميشــود .از
نظــر گياســالون و جوركــي ويكــز« )520 :2005( 2معنويــت در محيــط كار ،چارچوبــي از ارزشهــاي ســازماني
اســت كــه ريشــۀ آن در فرهنــگ اســت و موجــب برتــري كاركنــان در فرايندهــاي كاري و تســهيل ارتبــاط بــا
ديگــران ميشــود؛ بــه طوريكــه احســاس كمــال و شــادي را فراهــم ميســازد .در توجیــه ضــرورت همراهــی
متغیرهــای معنویــت و مدیریــت تعــارض در پژوهــش کنونــی ،میتــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه معنویــت بــا
افزایــش گرایشهــای نوعــی همــراه اســت و تقویــت همگرایــی را باعــث میشــود؛ در واقــع نوعیــت را بــر
فردیــت غلبــه میدهــد .تعارضــات عمدت ـاً برخاســته از فردیتهــا هســتند و فردیتهــا معمــوالً بــه واگرایــی
ختــم میشــوند؛ یعنــی افــراد بــرای خــودف اهــداف متفاوتــی را لحــاظ مینماینــد و در آن جهــت تــاش
میکننــد؛ در صورتــی کــه از ضروریــات یــک ســازمان رســمی ،وجــود هماهنگــی بیــن اجــزای آن ســازمان
1. Wertheim
2. Giacalone & Jurkiewicz
دورة هیجدهم  ،شمارۀ  54و 55؛ بهار و تابستان 1396

فصلنامهعلمي-ترويجي

74

بررسی تأثیر عوامل محیطی معنویتگرایی بر میزان ...

در جهــت تحقــق اهــداف مشــترک اســت؛ یعنــی نیازمنــد همگرایی اســت و این همگرایی در شــرایطی شــکل
میگیــرد و تقویــت میشــود کــه تعلقــات و گرایشهــای معنــوی در ســازمان تقویــت شــود .معنویــت بــه طــور
مشــخص بــه تعلقــات عاطفــی انســانها اشــاره دارد .بــا وجــود معنویــت در ســازمان ،سوءاســتفادهها از کارکنان
و ســایر اعمــال خاصــی کــه تعارضــات روانشــناختی را ایجــاد میکننــد ،نیــز کاهــش مییابــد» .معنویــت بــه
زندگــی کاری افــراد ،معنــا و جهــت میبخشــد و کاری لذتبخشتــر ،متوازنتــر و معنادارتــر ایجــاد میکنــد
و روح و روان آنــان را پــرورش میدهــد؛ لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت معنویــت در ســازمانها؛ چنانکــه برخــی از
محققــان نیــز معتقدنــد «معنویــت در محیــط کار ،نوعــی از شــفا و درمــان بیماریهــای مــدرن مدیریــت اســت»
(بــراون .)106 :2003 ، 1بایــد اذعــان نمــود کــه ادارۀ فرهنــگ و ارشــاد اســامی از جملــه ســازمانهایی اســت که
بــه دلیــل نشــر ارزشهــای اســامی ،بایــد بحــث معنویتگرایــی در کارکنــان آن در ســرلوحۀ برنامههــای ایــن
ســازمان قــرار گیــرد؛ زیــرا کســانی کــه یــک قــدرت برتــر را ناظــر بر عمــل خــود میداننــد ،از عملکــرد بهتری
برخوردارنــد؛ بــا ایــن حــال ،تاکنــون یــک مطالعــۀ جــدی در مــورد معنویتگرایــی کارکنــان ایــن ســازمان
صــورت نگرفتــه اســت؛ در حالــی کــه بــه نظــر میرســد بخشــی از ناکارآمــدی نظــام اداري بــا ایــن متغیــر در
ارتبــاط باشــد؛ لــذا در ايــن مقالــه ســعي شــده اســت تأثیــر عوامــل محیطــی معنویتگرایــی بــر میــزان تعارضات
ســازمانی کارکنــان مــورد بررســی قــرار گیــرد.
مبانی نظری تحقیق
معنویت
اگرچــه ایــن واژه در قــرن هفدهــم مفهومســازي شــد؛ امــا تنهــا دو تــا ســه دهه اســت کــه در ســازمان و مديريت
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .دیکشــنری آکســفورد بــا ســال چـ ِ
ـاپ  ،1971حــاوی هیچگونــه معنایــی بــرای
ایــن واژه نیســت (تومــاس .)65 :2000 ، 2معنويــت و كاربــرد آن در محــل كار بــراي متخصصــان و دانشــمندان
حــوزۀ مديريــت ،مســئلۀ پيچيــدهای اســت و اغلــب بــه دالیل مشــخص و نامشــخصي مــورد غفلت قــرار گرفته
اســت؛ بــا ایــن حــال ،تاکنــون اندیشــمندان تعاریــف متعــددی از آن ارائــه دادهانــد کــه برخــی از آنهــا در جدول
شــمارۀ ( )1بــه اختصــار بیــان میشــوند.

1. Brown
2. Thomas
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جدول شمارۀ ( .)1تعریف معنویت و معنویت محیط کاری از نظر دانشمندان
نام

سال

نصر

1387

الهی

1380

ترنر1

1996

تعریف
معنویت ،شرایط زیستی انسان را در زمانها و مکانهای مختلف در یك نظام فرامعرفتی اعتبار
بخشیده است؛ به این ترتیب ،میتوان معنویت را به معنای بازگشت حسرتبار به آنچه انسان از
دست داده است و تمنای دستیابی به آن را همواره در باورهای خود دارد ،تعبیر کرد.
نورِ الهی ،همان علم معنوی است؛ یعنی مجموع قوانین و دستورات خداوندی؛ به عبارتی دیگر،
اصول و قواعدی که توسط خالق ،وضع شده است و با روح ما سازگاری دارد.
معنویت یعنی درگیر ساختن جهان با مبنای معنا و ارزش ها .معنویت به امیدها و رؤیاها،
الگوهای فکری ،احساسات ،عواطف و رفتارهای ما مربوط میشود و همانند عشق ،چندبعدی
است و بخشی از معنای آن در زمان تالش برای رسیدن به آن از بین میرود.

آشموس و

داکون2

اسپیك3

کاریت و

کینگ4

مولر 5و همکاران

2005
2005
2005
2001

میلر6

1998

الکینز 7و همکاران

1988

معنویت را زمانی میتوان شناخت که پیروان ،خود را به عنوان ماهیتهایی معنوی در نظر بگیرند
که روح آنها نیازمند تغذیه است.
وسعت تعاریف ارائهشده در مورد معنویت ،منکعسکنندۀ یك توافق عام نیست.
معنویت به یك برند یا نماد برای جستجوی معانی ،ارزشها ،امید و ارتباط در جوامع مدرن تبدیل
شده است.
معنویت به مثابه آگاهی از هستی یا نیرویی فراتر از جنبههای مادی زندگی است که احساس
عمیقی از وحدت یا پیوند با کائنات را به وجود میآورد.
معنویت یعنی هدفمند کردن نیرو در زندگی که با تصوراتی مانند تنفس ،تشویق و ترغیب همراه
است .معنویت شامل ظرفیت فرد برای خالقیت ،رشد و توسعۀ یك سیستم از معیارهاست.
معنویت با ارزشهای قابل تعیین در ارتباط با خود ،دیگران ،طبیعت ،زندگی و هر آنچه یك
شخص برای نهاییبودن در نظر میگیرد ،مشخص میشود.

1. Turner

2. Ashmos & Duchon
3. Speck

4. Carrette & King
. Mueller
6. Miller
7. Elkins
5

5
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از نظــرگاه تاريخــي و تطبيقــي فقــط ميتــوان از كثــرت معنويــت ســخن گفــت .معنويتهــاي گوناگــون
و مكاتــب معنويتــی بســياري ميتــوان يافــت كــه تعابيــر فرهنگــي خاصــي را از آرمانهــاي دينــي و ســنتهاي
گوناگــون نشــان ميدهنــد (ارســوال .)253 :1997 ، 1تقريب ـاً در نيمــۀ دوم قــرن نوزدهــم در اروپــا و در غــرب
بــه طــور كلــي؛ اعــم از اروپــاي باختــر ،آمريــكا و كانــادا بحــث معنويــت مطــرح گردیــد و گفتــه شــد كــه همۀ
نظامهــاي اجتماعــي در چيــزي بــا عنــوان معنويــت مشــترك هســتند؛ ولــو اينكــه بــه اديــان و مذاهــب مختلف،
تعلــق خاطــر داشــته باشــند (فــرای)694 :2003 ، 2؛ بــا وجــود ايــن ،گرايــش بــه معنويــت را از لحــاظ تاريخــي
ميتــوان بــه مســيحياني بازگردانــد كــه ميــان مكاتــب گوناگــون معنــوي همچــون :معنويــت عرفــاي اســپانيا،
فالنــدري يــا مثـ ً
ا ارتدكــس روســي ،تفــاوت قائــل شــداند (رســتگار.)147 :1385 ،
ارتبــاط ميــان معنويــت و خداونــد از موضوعاتــی اســت کــه اغلــب مــورد توجــه نویســندگان بــوده اســت؛
بــه عنــوان مثــال ،بيرلــي و همــکاران ( )253 :2004معنويــت را بــه عنــوان اخــاق و احســاس تعريــف كــرده و
شــامل شــناخت و درك جايــگاه فــرد در جهــان ،روحيــۀ فــرد و نقــش خداونــد دانســتهاند .كيبنــز (:2000
 )73در تجزيــه و تحليــل ســطوح معنويــت در ســازمان ،بــه دو ســطح اصلــي «معنويت فــردي در محيــط كاري»
و «معنويــت ســازماني در محيــط كار» اشــاره دارد .از نظــر وي ،معنويــت فــردي در محيــط كار ،راه و مســيري
فــردي بــه ســوي يكپارچــه کــردن كار بــا زندگــي معنــوي اســت؛ امــا جهتگيــري ســازماني آن بــه ســوي
اهــداف و تواناييهــاي ســازماني اســت كــه بايــد محقق شــود (عابــدي جعفــري و رســتگار .)148 :1386 ،تعالي
معنــوي بــه عنــوان بعــدی مؤثــر در تمامــي عرصههــاي زندگــي فــرد حائــز اهميــت اســت (پيدمنــت:2004 ، 3
 .)268معنويــت در محــل كار ،باعــث بــه وجــود آمــدن آگاهــي ميشــود كــه ايــن نيــز بــه نوبــۀ خــود ،باعــث به
وجــود آمــدن هــوش بيشــتر ميگــردد .هــوش نيــز بــه نوبــۀ خــود ،باعــث بــه وجــود آمــدن خالقيــت ميشــود
(فريشــمن .)322 :1999 ، 4میلیمــان 5و همــکاران ( )433 :2003بیــان داشــتند کــه معنویــت محــل کار ،باعــث
نگــرش مثبــت کارمنــدان و رضایــت کاری میگــردد .زمانــی کــه رشــد فــردی بــا اهــداف ســازمانی همــراه
میشــود ،شــناخت کارمنــد صــورت میگیــرد (پــرات.)186 :1998 ، 6
تعريف معنويت محل كار
دنــت و همــكاران ( )642 :2005در مــرور ادبياتــي خــود ،دامنــهاي از مفاهيــم موقــت را در مــورد معنويــت
فــردي شناســايي کردنــد كــه در ايــن ميــان ميتــوان بــه مفاهيمــي چــون :خــود  -واقعگرايــي ،هــدف و معنــا
در زندگــي ،ســامت و رفــاه ،معنويــت محــل كار و معنويــت رهبــري اشــاره کــرد .ايــن تنوع تــا حد زيــادي در
1. Ursulla
2. Fry
3. Piedmont
4. Freshman
5. Milliman
6. Pratt
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آثــار مربــوط بــه معنويــت محــل كار نهفتــه اســت؛ عــاوه بــر ایــن ،ايــدهاي كلــي از معنويــت ،دال بــر برخــي از
مفاهيــم ارتباطــي نيــز در حــال حاضــر وجــود دارد؛ بــا ايــن وجــود ،بــر اســاس گفتــۀ كریگــر و هانســون (:1999
 ،)309معنويــت بــه موضــوع خودبرتــري و احســاس وابســتگي بــه تمــام اشــيای موجــود در عالــم اشــاره دارد و
از نظــر كانگــر و کاننگــو ،)439 :1994( 1بهتــر اســت ارتباطــات عميقتــر خــود را بــا همديگــر و بــا جهــان
پيرامــون خــود بررســي کنيــم .داكــون و پلومــن )818 :2005( 2نیــز بيــان داشــتهاند كــه یکــی از ابعــاد مهــم
معنويــت در محــل كار ايــن نكتــه اســت كــه كارمنــدان داراي نيــاز معنــوي هســتند ،درســت همانگونــه كــه
نيازهــاي فيزيكــي و احساســي دارنــد؛ بــر ايــن اســاس ،زمانــي كــه آنهــا بــه محــل كار وارد ميشــوند چنيــن
نيازهايــي را در خانــه رهــا نميســازند .از نظــر ميرويــس ،)197 :1997( 3خــود كار را ميتــوان بــه عنــوان منبعــي
از رشــد معنــوي و ارتبــاط بــا ديگــران دوبــاره شناســايي نمــود؛ بيشــك مجموع ـهاي از شــرايط اجتماعــي،
سياســي و اقتصــادي وجــود دارنــد كــه شــخص ميتوانــد بــراي تئوريبنــدي «چرايــي» معنويــت بــراي يــك
ســازمان از آنهــا اســتفاده نمايــد.

سازمان معنویتگرا
رابينــز )16 :2003( ، 4طــي يــك جمعبنــدي از چنديــن مقالــه ،ســازمانهايي را معنــوي ميشــمارد كــه
واجــد خصوصياتــی چــون :داشــتن درك عميــق از هــدف ،تمركــز بــر توســعۀ فــردي ،وجــود صداقــت و
خودگشــودگي ،توانمندســازيكاركنان و مدارا باشــند .گياســالون و جوركي ويكز ( )525 :2005نیز معنويت
محــل كار را چارچوبــي از ارزشهــاي موجــود در فرهنگــي میداننــد كــه تجربــۀ كارمنــدان را بــا گــذر از ميان
فراينــد كار ارتقــا دهــد و باعــث تســهيل معنــاي ارتبــاط آنهــاشــود بــه شــيوهاي كــه فراهمآورنــدۀ احساســاتي
ماننــد همدلــي و لــذتباشــد .در ايــن تعريــف« ،ارزشهــا» مربــوط به افراد اســت و بــه عنوان بخشــي از فرهنگ
ســازماني در نظــر گرفتــه ميشــود؛ بــه عــاوه ،در ايــن فرمولبنــدي ،رابطــۀ ميــان مذهــب يــا اعتقــاد و معنويــت
دربرگيرنــدۀ فــرد خاصــي نیســت؛ امــا آيــا چارچوبــي از ارزشهــاي ســازماني ميتوانــد التيامبخــش عــدم
تجانــس حضــور معنــوي يــا حضــور در يــك ســياق پيچيــده باشــد؟ از نظــر مــا كــه اينگونــه نيســت« .نگراني ما
ايــن اســت كــه يــك نگرش ســازنده نســبت بــه بررســي علمــي  -اجتماعــي معنويــت محــل كار از طريــق ابزار
و درك معنويــت الزامــي شــود .آنچــه الزم اســت انعكاسپذيــري و قابليــت تغييــر بيشــتر بــا توجــه بــه فرضيات
ناآگاهان ـهاي اســت كــه در زمــان انطبــاق علــم محــل كار بــا معنويــت پديــد ميآيــد» (مــك گــي و لوپــر،5
 .)32 :2001ادعــا ميشــود كــه ارتقــای معنويــت محــل كار ،منجــر بــه «خوبــي» ميشــود و بــه نوبــۀ خــود داراي
ارزشــي انســاني اســت و چــون ممكــن اســت منجــر بــه بهــرهوري و پيشــرفتهاي بيشــتر شــود داراي مزيتــي
1. Conger & Kanungo
2. Duchon & Plowman
3. Mirvis
4. Robbins. L
5. McGee &Looper
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خــاص اســت.
متغیــر دیگــری کــه در ایــن تحقیــق باید مــورد بررســی قرار گیــرد ،تعــارض اســت .میدانیم که ســازمانها،
نهادهايــی اجتماعــي هســتند كــه ماننــد ســاير نهادهــا از افــراد تشــكيل شــدهاند و نقــش اصلــي انســان ،ادارۀ ايــن
نهادهاســت؛ بــه عبــارت ديگــر ،ســازمان ،منهــاي انســان بــه هيــچ وجــه تــوان غلبه بــر مشــكالت و مقابله بــا آنها
را نــدارد و قــادر بــه تحقــق اهــداف خــود نخواهــد بــود؛ بــدون شــك در ســازمانها ،افــرادي وجــود دارنــد
كــه بــراي كســب قــدرت و منافــع ،در بيــن خــود بــه رقابــت ميپردازنــد و در مــورد تقــدم امــور و اهدافشــان
تضادهايــي ديــده ميشــود؛ در واقــع تفاوتهــا و تضادهــا بــراي ادامــۀ حيــات ســازمانها الزم اســت تــا بتواننــد
خــود را بــا دنيــاي پيرامــون مطابقــت دهند .در گذشــته تعــارض را منفی میدانســتند و ســعی در خامــوش کردن
ســریع آن میکردنــد؛ امــا محققــان تعــارض را عاملــی بــرای پویایــی و رشــد گــروه میداننــد.
تعارض
اصطــاح تعــارض نیــز همچــون دیگــر اصطالحــات رفتــاری ،معانــی متعددی حاصــل کرده اســت؛ بــه عبارت
ســاده ،تعــارض ،یــک تنــش یــا مخالفــت اســت کــه رابینــز ( )212 :2003در تعریــف آن میگویــد« :تعــارض،
فراینــدی اســت کــه در آن ،شــخص الــف بــه طــور عمــدی میکوشــد تــا بــه گونــهای بازدارنــده ســبب
ناکامــی شــخص ب در رســیدن بــه عالیــق و اهدافــش شــود» .وی در ایــن تعریــف ،مفاهیمــی چــون :ادراک یــا
آگاهــی ( ،)Perceptionمخالفــت ( ،)Oppositionکمیابــی ( )Scarcityو بازدارندگــی ()Blockage
را نشــاندهندۀ ماهیــت تعــارض میدانــد .ســایر وجــوه مشــترک تعریفهــای واژۀ تعــارض ،عبارتنــد از:
مخالفــت ،نــزاع ،کشــمکش ،پرخاشــگری و آشــوب.
ي در مييابــد كـ ه شــخص
ت كـ ه «در آ ن فــرد 
ض را فراينــدي دانســتهاسـ 
رضاییــان ( )10 :1380نیــز تعــار 
ب ميكنــد ،تأثيــر گذاشــت ه اســت»« .تعــارض میتوانــد
ي كـ ه او تعقيـ 
ي آ ن چيــز 
ي رو 
ديگــريبـ ه طــور منفـ 
عمومــی ،خصوصــی یــا غیررســمی باشــد یــا بــه طــور منطقــی یــا غیرمنطقــی بــه آن نگریســته شــود و میتوانــد
بــه طــور ســاده بــه عنــوان مخالفــت تعریــف گــردد؛ چــه شــدید باشــد ،چــه به شــکل ظریــف در بیــن دو فــرد یا
طــرف» (خانــکا 237 :1389 ،و .)238
علل بروز تعارض در سازمان
منشأ یا علل تعارض را میتوان به سه مقولۀ اصلی به شرح زیر تقسیم کرد:
 ارتباطات ساختار متغیرهای شخصی (فرد) .1ارتباطــات :اختالفهــای ارتباطــی ،عــدم توافقهایــی هســتند کــه از دشــواری معنایــی ،ســوء برداشـتها و
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اختــال در کانالهــای ارتباطــی برمیخیزنــد .افــراد ،اغلــب خیلــی ســریع درمییابنــد کــه بیشــتر تعارضهــا بــه
علــت فقــدان ارتبــاط اســت .اشــتباهی کــه بســیاری از افــراد ،مرتکــب میشــوند ایــن اســت کــه ارتبــاط خــوب
را بــا موافقــت در مــورد دیدگاهشــان یکــی میانگارنــد .آنچــه در اولیــن نــگاه بــه نظــر میآیــد ایــن اســت کــه
تعــارض بیــان فــردی معمــوالً «بــر پایــۀ ارتباط ضعیــف قــرار گرفتــه اســت» (رابینــز.)37 :2003 ،
 .2تعــارض ســاختاری :ایــن تعارضــات بــه واســطۀ جریاناتــی در ارتبــاط بــا طراحــی ســاختار ســازمان و طراحــی
واحدهــای زیرمجموعــۀ ســازمان ایجــاد میشــود.
 .3متغیرهــای شــخصی (فــردی) :در گذشــته بیشــتر تحقیقــات در خصــوص تعــارض ،بــر روی انــواع علــل
ســازمانی آن تمرکــز یافتــه بــود .در ســالهای اخیــر ،توجــه پژوهشــگران بــه ایــن موضــوع معطــوف شــده اســت
کــه تضــاد ســازمانی ممکــن اســت از عوامــل تقابــل شــخصی (روابــط بیــن افــراد خــاص) ناشــی شــود تــا اینکه
برخاســته از ســاختار ســازمانی باشــد (اســکویی .)65 :1381 ،در ذیــل بــه برخــی از علــل تعــارضزای فــردی
(شــخصی) اشــاره میشــود:
 .1-3اخــاق شــخصی :اخــاق شــخص ،نقش زیــادی در کنتــرل تعارضات نامتعارف ســازمانی بــازی میکند.
وقتــی اخــاق شــخصی تــک تــک کارکنــان ســازمان بــه عنــوان الزامــات اولیه کــه تعیینکننــدۀ رفتــار اخالقی
از غیراخالقــی اســت ،شــکل بگیــرد ،بســیاری از کشــمکشهای ناهنجــار ســازمانی از بیــن مـیرود .مــواردی
کــه بــه طــور کلــی در بعــد اخــاق شــخصی ،منجــر بــه تشــدید تعــارض میشــوند ،عبارتنــد از :خودخواهــی،
ـب دنیــا ،کبــر و نخــوت ،خشــم ،حســد و کینــه ،غیبــت و بدگویــی ،حــرص و
خوددوســتی ،دنیاگرایــی و حـ ّ
طمــع ،بخــل و ســخا.
 .2-3تفــاوت در شــخصیت ،تربیــت و ســبک افــراد« :تحقیقــات فراوانــی نشــان میدهنــد کــه شــخصیت افــراد
بــر پیدایــش تعــارض تأثیــر دارد .تومــاس میگویــد :یــک دســته از تمایــات و ویژگیهــای شــخصیتی ،نقــش
اساســی بــر وقایــع و رویدادهــای تعــارض دارنــد .بــارون نیــز معتقــد اســت کــه ویژگیهــای شــخصیتی ،ســبب
بــروز تمایــات خاصــی نســبت بــه حــل تعارضــات فــردی میشــود .در صــورت بــروز اختــاف ،بعضــی افــراد
از طریــق اجتنــاب و دوری از تعــارض ،عــدهای بــا مصالحــه ،برخــی بــا رقابــت و همینطــور گروهــی با اشــکال
دیگــر حــل تعــارض بــا آن برخــورد میکننــد» (مشــبکی.)324 :1377 ،
 .3-3ارزشهــا :از منابــع مهــم تعــارض ،چــه در ســطح درونفــردی و چــه در ســطح میانفــردی و میانگروهــی،
ارزشهــا هســتند .ارزش عبــارت اســت از :شــیوهای از بــودن یــا عملــی کــه یــک شــخص یــا یــک جمــع بــه
عنــوان آرمــان میشناســد و افــراد یــا رفتارهایــی را کــه بــدان نســبت داده میشــوند ،مطلــوب و مشــخص
میســازد .ارزشهــا ممکــن اســت بــه شــکلهای مختلــف ،منشــأ ایجــاد تعــارض و کشــمکش چــه در ســطح
فــردی و چــه در ســطح اجتماعــی شــوند (ایــزدی یــزدان آبــادای.)58 :1379 ،
 .4-3تهدیــد موقعیــت :مرتبــۀ اجتماعــی یا ســازمانی بــرای بســیاری از افــراد از اهمیت بســیاری برخوردار اســت
و هــرگاه موقعیــت فــردی مــورد تهدیــد قــرار گیــرد ،بــراي حفــظ آن ،نیروی انگیزش بســیار قــوی وجــود دارد.
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در ایــن گونــه مواقــع ،تعــارض بیــن فــردی کــه از موقعیــت خــود دفــاع میکند و فــردی کــه آن را مــورد تهدید
قــرار داده اســت ،بــه وجــود میآیــد (فخیمــی.)129 :1381 ،
سير تكاملي انديشۀ تعارض
در رابطه با ظهور پديدۀ تعارض و نحوۀ مواجهه با آن ،سه نظريه و نگرش وجود دارد:
الــف) ديــدگاه ســنتي :ايــن ديــدگاه در زمــان اوج قــدرت مديريــت علمــي توســعه پيــدا كــرد و تاكنــون نيــز
پايــدار مانــده اســت .مكتــب مديريــت اداري بــه شــدت بــر توســعههاي ســاختاري ســازماني و مشــخص شــدن
وظايــف ،قوانيــن و مقــرارت ،روندهــا و ارتباطــات بــه تفصيــل تأكيــد داشــت؛ بــه گونـهاي كــه اگــر هــر نــوع
تعــارض ،گســترش پيــدا ميكــرد ايــن قوانيــن و مقــرارت تدوينشــده ميتوانســت تعــارض را در ســازمان
حــل نمايــد .بــر ايــن اســاس وجــود تعــارض ،نشــانۀ ضعــف مديريــت يا تــاش عمــدي افراد مشكلســاز اســت
(قربانــی.)206 :1379 ،
ب) ديــدگاه روابــط انســاني :نظريهپــردازان روابــط انســاني ،ادعــا ميكردنــد کــه تعــارض ،رخــدادي طبيعــي
و اجتنابناپذيــر در گروههــا و سازمانهاســت و نميتــوان آن را حــذف كــرد؛ بنابرایــن بــه مديــران ،توصيــه
مي-كردنــد کــه زندگــي بــا تعــارض را فراگيرنــد و در صــورت امــكان ،آن را حل و فصل نماينــد؛ حتي معتقد
بودنــد کــه گاهــي تعــارض ميتوانــد بــراي عملكــرد كارآمــد گــروه مفيــد باشــد .ديــدگاه روابــط انســاني از
اواخــر دهــۀ  1940تــا اواســط دهــۀ  ،1970نظريــۀ غالــب در زمينــۀ تعــارض بــود (رضایيــان.)155 :1382 ،
ج) ديــدگاه تعاملــي :در ايــن ديــدگاه ،وجــود تعــارض ،امــري واجــب و ضــروري اســت کــه باعــث افزايــش
اثربخشــي و موفقيــت گــروه ميشــود .گــروه نیــز هماهنــگ ،آرام و بيدغدغــه اســت و مســتعد میباشــد كــه
بــه غريــزۀ انســاني خويــش برگــردد؛ يعنــي احســاس خــود را از دســت بدهــد ،تنبلــي و سســتي پيشــه كنــد و در
برابــر پديدههــاي تغييــر و تحــول ،هيــچ گونــه واكنشــي از خــود نشــان ندهــد؛ از اي ـنرو ،حــدي از تعــارض
الزم اســت كــه بتوانــد گــروه را زنــده ،باتحــرك ،خــاق و منتقــد بــه خــود نگــه دارد (عبــاسزادگان:1384 ،
 .)65برخــاف ايــن ديــدگاه ،بيشــتر افــراد در بســياري از ســازمانها ،هنــوز تعــارض را دوســت ندارنــد و اغلــب
ســعي ميكننــد از آن بپرهيزنــد .آنهــا اصــرار دارنــد تعــارض را از ديــدگاه پارادايــم علمــي كــه  300ســال پيــش
توســط قوانيــن مكانيكــي نيوتــن از فيزيــك كالســيك بــه وجــود آمــد ،بنگرنــد .بــر اســاس ايــن پارادايــم ،بايد
از تعــارض اجتنــاب شــود؛ زيــرا تعــارض ،باعــث ايجــاد بينظمــي ميشــود و بينظمــي ،آنتروپــي را نشــانه
ميگيــرد (قانــون دوم ترموديناميــك)؛ بنابرايــن ،تعــارض ،دشــمن ســازمانهايي اســت كــه بــه صــورت علمــي
و عقلــي ،مديريــت ميشــوند (تونكهنــژاد.)86 :1384 ،
پیشینۀ تحقیق
پارســا و همــکاران ( )1390در تحقیقــی بــا عنوان «بررســي رابطۀ چندگانۀ معنويت محيط كار ،نشــاط ســازماني
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و ســبكهاي مديريــت تعــارض در كاركنــان ســتادي ادارۀ كل آمــوزش و پــرورش اســتان خوزســتان» نشــان
دادنــد کــه بیــن معنویــت محیــط کار ،نشــاط ســازمانی و ســبکهای مدیریــت تعــارض ،رابطــۀ معنــادار وجــود
دارد .در بيــن كاركنــان ،معنویــت ،بیشــترین تــوان را در پیشبینــی ســبک تشــریک مســاعی مدیریــت تعــارض
دارد .در آمــوزش و پــرورش ،معنویــت ،تــوان بیشــتری نســبت بــه نشــاط در پیشبینــی ســبکهای مدیریــت
تعــارض دارد .بعــد از ســبک تشــریک مســاعی ،معنویــت و نشــاط ،بیشــترین تــوان پیشبینــی را بــه ترتیــب در
ســبکهای مصالحــه ،مــدارا ،احتــراز و تســلط دارنــد.
فرهنگــی و همــکاران ( )1385بــه بررســی معنویــت محیــط کار و نقــش آن در بهبــود رفتــار شــهروندی
ســازمانی پرداختنــد .در تحقیــق آنــان ،پــس از مــرور ادبیــات مفهــوم مــورد پژوهــش ،بــا انجــام نوعــی
مفهومســازی درونگــرا ،بــرای نخســتین بــار ایــن متغیــر به عنــوان یکــی از عوامــل ایجادکننــدۀ رفتارشــهروندی
ســازمانی در میــان کارکنــان دانشــکده-های دانشــگاه تهــران در نظــر گرفتــه شــد .رفتــار شــهروندی ســازمانی،
شــامل رفتارهــای اختیــاری کارکنــان اســت کــه جــزء وظایــف رســمی آنهــا نیســت و به طور مســتقیم از ســوی
سیســتم رســمی پــاداش ســازمان در نظــر گرفتــه نمی-شــود؛ ولی میــزان اثربخشــی ســازمان را افزایــش میدهد.
ایــن مفهــوم جدیــد نیــز بــه دلیــل توانایی پیشبینــی و اثرگــذاری بــر اثربخشــی ســازمانی ،در دهۀ اخیــر ،اهمیت
زیــادی یافتــه اســت .نتایــج آزمــون فرضههــای ایــن تحقیــق کــه بــه روش مدلســازی معــادالت ســاختاری
انجــام شــد ،گویــای وجــود رابطــۀ معنــادار بیــن معنویــت در محیــط کار و رفتــار شــهروندی ســازمانی بــود.
پارســا و دهقــان ( )1392بــا بررســی مقایسـهای رابطــۀ معنویــت محیــط کار و ســبکهای مدیریــت تعارض
در کارکنــان ادارههــای کل آمــوزش و پــرورش اســتان فــارس و اســتان خوزســتان ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
بيــن معنويــت محيــط كار و ســبكهاي مديريــت تعــارض ،رابطــۀ معنــادار وجــود دارد.
محمــدی و همــکاران ( )1392بــه بررســي رابطــۀ معنويــت محيــط كاري و ادراك كاركنــان از رهبــري
خدمتگــزار پرداختنــد .هــدف اصلــي مقالــۀ آنــان ،بررســي رابطــۀ ميــان ابعــاد معنويــت محيــط كاري (احســاس
تعلــق و وابســتگي بــه گــروه ،همســويي ارزشهــاي فــردي و ســازماني و معنــاداري در كار) و ادراك كاركنــان
از ويژگيهــای مديرانشــان بــر اســاس چهــار مؤلفــۀ رهبــري خدمتگــزار (خدمترســاني ،تواضــع و فروتنــي،
قابليــت اعتمــاد و مهــرورزي) بــود .بــراي ســنجش مؤلفههــاي خدمتگــزاري از پرسشــنامۀ محققســاخته
(قليپــور و همــكاران )1388 ،اســتفاده کردنــد و به منظور ســنجش معنويت محيــط كاري ،با اســتفاده از تحليل
عاملــي اكتشــافي و تأييــدي پرسشــنامهاي طراحــي کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند كه بيــن ارزيابــي كاركنان
از جــو ســازمان بــر اســاس مؤلفههــاي معنويــت در محيــط كار و ارزيابــي مديرانشــان بــر اســاس مؤلفههــاي
خدمتگــزاري ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداري وجــود دارد؛ لــذا ميتــوان انتظــار داشــت کــه بــا بهبــود معنويــت در
محيــط كار ،ارزشهــاي خدمتگــزاري در رهبــران تقويــت شــود.
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معنويتگرايي
محيط اقتصادي

تعارض سازماني

محيط فرهنگي
محيط سياسي
محيط اجتماعي

شکل شمارۀ ( .)1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق
ايــن تحقيــق از نظــر هــدف ،کاربــردي و از نظــر ماهیــت ،توصيفــي  -همبســتگي و مبتنــی بــر اســتفاده از شــیوۀ
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی -همبستگی و مبتنی بر استفاده از شیوۀ میدانی و
ميدانــي و کتابخان ـهاي اســت .جامعــۀ آمــاری تحقيــق را کليــۀ کارکنــان واحدهــای فرهنگــی زیرمجموعــۀ
کتابخانهای است .جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ کارکنان واحدهای فرهنگی زیرمجموعۀ ادارۀ فرهنگ و ارشاد
ادارۀ فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان ايــام بــه تعــداد  1900نفــر تشــکیل میدهــد کــه  320نفــر از آنــان بــا
اسالمی استان ایالم به تعداد  1900نفر تشکیل میدهد که  320نفر از آنان با استفاده از فرمول کرجسی و
اســتفاده از فرمــول کرجســی و مــورگان ،بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند .ابــزار جمـعآوری اطالعــات
مورگان ،به صورت تصادفی انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات نیز پرسشنامههای تعارض دوبرین و
نیــز پرسشــنامههای تعــارض دوبریــن و محققســاختۀ معنویتگرایــی اســت .بــرای ســنجش پایایــی پرسشــنامه
محققساختۀ معنویتگرایی است .برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان
از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه میــزان ضریــب آلفــای بــه دســت آمــده بــرای پایایــی مرکــب بــا
ضریب آلفای به دست آمده برای پایایی مرکب با  40سؤال 0/97 ،میباشد که نشاندهندۀ پایایی بسیار خوب
 40ســؤال 0/97 ،میباشــد کــه نشــاندهندۀ پایایــی بســیار خــوب پرسشــنامۀ تحقیــق اســت .نتایــج کامــل ایــن
پرسشنامۀ تحقیق است .نتایج کامل این آزمون در جدول شمارۀ ( )2آمده است .پس از انجام پایایی ،برای
ـنجش روایــی پرسشــنامه نیــز از
آزمــون در جــدول شــمارۀ ( )2آمــده اســت .پــس از انجــام پایایــی ،بــرای سـ
سنجش روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان استفاده شد.
روايــي صــوري و محتوايــي توســط متخصصــان اســتفاده شــد.
روششناسی تحقیق

جدول شماره ( :)2پایایی پرسشنامه
معنویتگرایی

محیط

محیط 14

محیط

محیط

تعارض

پایایی

اجتماعی

فرهنگی

سازمانی

مرکب

0/90

0/95

0/97

6

20

40

اقتصادی

سیاسی

ضریب

0/95

0/77

0/81

0/89

عبارات

20

6

3

5

یافتههای پژوهش
جمعیتشناختی
یهای
ویژگ
پژوهش
های
توصیفیافته
درصــد از کل نمونــۀ مــورد مطالعه را تشــکیل دادهانــد .از این تعــداد نیز 0/3
60/6
هایــان،
ویژگیو زن
درصــد
مــردان39/4 ،
شناختی
جمعیت
توصیف
باالتر 0داشــته و
اینـانس
ـوقازلیسـ
درصــد
ـانس و
نمونۀلیسـ
درصــد
60ـم،
دیپلـ
 39درصـ
ـم2/8/4،
درصــد دیپلـ
تعدادیانیز /3
دادفهاـند.
13/4تشکیل
مطالعه را
مورد
83/4از کل
درصد
ـوق /6
درصدـدو فـزنان،
مردان،
دادهاند.
ـران تشـ
83مدیـ
/47/8را
ـدان و
درصداز آنـ
 52/2درصــد
درصد فوق لیسانس یا باالتر داشته و 52/2
ـکیل13/4
لیسانس و
درصد
دیپلم4 ،
کارمنـفوق
ـان/8را 2درصد
دیپلم،
کارمندان و  47/8را مدیران تشکیل دادهاند.
درصد از آنان را
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آزمون نرمال بودن
جهــت بررســي نرمــال بــودن توزیــع دادههــای متغیرهــا از آزمــون کلوموگــراف -اســميرنوف ( )k-sاســتفاده
شــد .فــرض صفــر در ايــن آزمــون ميگويــد کــه دادههــا از يــک توزيــع نرمــال برخــوردار هســتند .در آزمــون
توزیــع نرمــال بــودن دادههــا ،اگرســطح معنــاداري ،کمتــر از  0/05باشــد ،فــرض صفــر رد ميشــود (شــیری و
همــکاران.)82 :1393 ،
 :H0توزيع دادههاي عوامل تحقیق ،نرمال است.
 :H1توزيع دادههاي عوامل تحقیق ،نرمال نيست.
عاملها
بودن عامل
نرمال بودن
بررسی نرمال
شمارۀۀ (( ..))33بررسی
جدول شمار
ها
جدول
عوامل
عوامل

معنویتگرایی
معنویت
گرایی

P-value
P-value

00//011
011

محیط
محیط

اقتصادی
اقتصادی

00//000
000

محیط
محیط

سیاسی
سیاسی

00//000
000

محیط
محیط

اجتماعی
اجتماعی

00//000
000

محیط
محیط

فرهنگی
فرهنگی

00//000
000

تعارض
تعارض

سازمانی
سازمانی

000
00//000

باشند؛؛
میباشند
نتایج آزمون
به نتایج
توجه به
بابا توجه
کمتر می
درصد کمتر
مقدار  55درصد
از مقدار
تحقیق از
ی تحقیق
های
عاملها
 ))P-valueعامل
معناداری ((P-value
مقادیر معناداری
 ،،k-sمقادیر
آزمون k-s

بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون  ،k-sمقادیــر معنــاداری ( )P-valueعاملهــای تحقیــق از مقــدار  5درصــد
آزمون
از آزمون
ها از
فرضیهها
بررسی فرضیه
برای بررسی
هستند وو برای
غیرنرمال هستند
آنها غیرنرمال
های آنها
لفههای
ها وو ممؤؤلفه
عاملها
تمامی عامل
های تمامی
دادههای
توزیع داده
بنابراین توزیع
بنابراین
کمتــر میباشــند؛ بنابرایــن توزیــع دادههــای تمامــی عاملهــا و مؤلفههــای آنهــا غیرنرمــال هســتند و بــرای
شود..
میشود
استفاده
اسپیرمن
همبستگی
همبستگی اسپیرمن استفاده می
بررســی فرضیههــا از آزمــون همبســتگی اســپیرمن اســتفاده میشــود.
های تحقیق
تحقیق
فرضیهههای
آزمون فرضی
آزمون

آزمون فرضیههای تحقیق
محاســبۀ امتیــاز مربــوط بــه هــر یــک عاملهــا ،رابطــۀ بیــن
سنجش پــس از
اسپیرمنـی تحقیــق،
هــای اصلـ
آزمونفرضیه
بررســی
بــرای
گرفت..
آزمون همبستگ
از
قرار گرفت
مورد سنجش قرار
ی اسپیرمن مورد
همبستگی
از
آنهــا بــا اســتفاده از آزمــون همبســتگی اســپیرمن مــورد ســنجش قــرار گرفــت.
استفاده
امتیاز
آنها بابا استفاده
ین آنها
رابطۀۀ ببین
ها ،،رابط
عاملها
یك عامل
هر یك
به هر
مربوط به
یاز مربوط
محاسبۀۀ امت
از محاسب
پس از
تحقیق ،،پس
اصلی تحقیق
های اصلی
یههای
فرضیه
ی فرض
بررسی
ی بررس
برای
برا

اصلی
جدول شماره
جدول
فرضیۀ اصلی
یرمن فرضیۀ
اسپیرمن
همبستگی اسپ
آزمون همبستگی
شماره (( ..))44آزمون

ها
عاملها
عامل

گرایی
معنویتگرایی
معنویت

همبستگی
ضریب همبستگی
ضریب
--00//827
827

ی
سازمانی
تعارض سازمان
تعارض

p-value
p-value
00//000
000

))N
تعداد ((N
تعداد
320
320

بر اساس نتایج این آزمون ،روابط بین معنویتگرایی و تعارض سازمانی در سطح خطای  1درصد و با مقادیر

ـطحو با
درصد
خطای 1
سطح
سازمانی در
تتعارض
معنوی و
معنویتگرایی
نتایج
بــر بر
مقادیر 1درصد
خطــای
در سـ
ـازمانی
ـارض سـ
گرایی و تعـ
بینـط بیــن
روابطروابـ
آزمون،ــون،
اینـن آزم
ـج ایـ
اساسنتایـ
اســاس
گرایی و
که بین
نتیجه گرفت
میتوان
از
 )p-valueمعنادار می
معنویتگرایی
رو ،،می
این رو
باشند؛؛ از
p-valueباشند
> p-value
>00//05
معناداری ((05
معناداری
ـتوکــه بیــن
معنویتگرفـ
بیننتیجــه
گرفتیتـکهـوان
نتیجهرو ،م
ـند؛تواناز ایــن
باشـ
اینی
ـادار م
معنـ
( )>0/05معنادار می )
ـاداری
معنـ
و بــا مقادیــر
دارد..
وجود
معناداری
قوی
همبستگی
0
/
82
ضریب
با
ی
سازمان
تعارض سازمانی با ضریب  -0/82همبستگی قوی معناداری وجود دارد
تعارض
معنویتگرایــی و تعــارض ســازمانی بــا ضریــب  -0/82همبســتگی قوی معنــاداری وجــود دارد.
فرعی
های فرعی
فرضیههای
فرضیه
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فرعینتایج آزمون همبستگی اسپیرمن ،روابط بین مؤلفههای معنویتگرایی و تعارض سازمانی در سطح
هایاساس
فرضیه بر

ـازمانی در
ـارض
توانو تعـ
میــی
گرای
هــای
p-valueبی)ــن
ـپیرمن ،روابــط
مقادیرــتگی اس
ـونباهمبس
ـج آزم
بــر اســاس
گرفتسـکه
نتیجه
معنوینترو،
باشند؛ از ای
مؤلفهمی
معنادار
معناداریـ(>0/05
درصدـ و
نتایـ1
خطای
جدولمیتــوان
آزمون ایـدرـن رو،
اینــند؛ از
یباش
ـادار م
) p-value
مقادیــر معنـ
معنویتبــا
درصــد و
ســطح خط
ـاداریی>0/05(،
نتایج
معنـدارد.
وجود
همبستگی معناداری
تعارض سازمان
گرایی و
ـایلفه1های
بینـ مؤ
هــای معنویتگرایــی و تعــارض ســازمانی ،همبســتگی معنــاداری وجــود دارد.
آوردهــنشدهمؤلفه
ـت)4کــه بی
نتیجــه گرفـ
است.
شمارۀ (
نتایــج ایــن آزمــون در جــدول شــمارۀ ( )4آورده شــده اســت.
جدول شمارۀ ( .)5آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیههای فرعی
عاملها

تعارض سازمانی

معنویتگرایی

مؤلفهها

ضریب همبستگی

p-value

محیط اقتصادی

-0/753

0/000

محیط سیاسی

-0/787

0/000

محیط اجتماعی

-0/721

0/000

محیط فرهنگی

-0/786

0/000

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادات
پیشنهاداتـم جدیــدی اســت کــه در ســالیان اخیــر در ادبیــات مدیریــت و کســب و کا ِر
کار ،از مفاهیـ
ـط
بحث،محیـ
معنویــت در
گیری و
نتیجه
ـرب کــه در
مدیریتاسـوـت.
ـاد شــده
اخیرـددرنیــز یـ
سالیانجدیـ
پارادایــم
مفاهیمـه عنـ
ـی ازاز آن بـ
معنویتکـدرـرده؛
غــرب ظهــور
ـایرِغـغرب
دنیـو کا
کسب
ادبیات
ـککه در
ـوان یـاست
جدیدی
حتـکار،
محیط
گذشته
چهارصد
غرباسکهـ در
دنیای
اموراست.
ـوییاداز شده
جدیدـ نیز
عنوان یك
آن به
ـت وجوی
سالجسـ
ـون در
ـت ،اکنـ
داشــته
معنوی
پارادایمـور دنی
جدایــی امـ
ـعی در
حتیـتهاز سـ
کرده؛گذشـ
ظهورــال
چهارصــد س
اکنون در
داشته است،
دنیوی از
جدایی
سعی
قرآنميتوانــد
آنهاست.کــه
یکپارچگیيدانــد
وجویگســترد ه م
جستـيع و
ـروی وسـ
داراي قلمـ
معنویـت را
امورمعنويـ
کريــم،
امورـرآن
ـت .قـ
ـی درآنهاسـ
یکپارچگـ
انگیزهها و
افعال،
احوال،
تواند
گسترده
وسیع و
ـال ،قلمرو
دارای
معنویت
همــۀ احـکریم،
«خداگرايــي»
ـت را
اقوال،معنويـ
گوهــر
ـود؛همزيۀــرا
داندـانکه رامیشـ
هايمیانسـ
انديش ـه
انگيزهیهــا و
ـوال،راافعـ
ـوال ،اقـ
ـود،رایح
رنگ و
که با
ـزۀ هر
انگي؛ـ لذا
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و
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«
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،
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روح
.
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،
د
شو
انجام
الهی
ۀ
انگیز
اســت .و
روح حاکــم بــر معنويــت در قــرآن ،همــان «ايمــان بــه خــدا» و «عمــل صالــح» و بــه تعبيــري «عبوديــت»
گرایی
اجتماعی،
توحید،
که با
عبودیت» است
تعبیری
توحي»ـ و
ـا صالح
عمل
سرنوشــت
قیامتهم
امامت وتنيده و
نبوت،در هــم
گرايــي
الهیو وقيامت
عدالتـت
ـوت ،امامـ
ـي ،نبـ
اجتماعـ
ـت «الهــي و
ـد،بهعدالـ
اســت ک«ــه بـ
فراوانی
فراوانـکار
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است.
تنیده و
اســت .در
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مزایایمزايايـ
ـي،دارد؛
معنویتـاي
كار ،مزايـ
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ـويق بــه
سرنوشتتشـ
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مزایایی که سازمان با بهره گیری از آنها به بهبود بهره وری و افزایش عملکرد و بهبود شاخص های مالی
خوديپــردازد.
ـود م
بــا بهرهگيــري از آنهــا بــه بهبــود بهــرهوري و افزايــش عملكــرد و بهبــود شــاخصهاي مالــي خـ
تحقيقــات نشــان ميدهــد كــه شــركتهاي معنويتــر  400تــا  500درصــد از ديگــر شــركتهاي مشــابه ،از
نظــر درآمــد خالــص ،بهبود نرخ بازگشــت ســرمايه و 17
افزايش ارزش ســهام ســهامداران ،بهتر هســتند (تامپســون،
 .)18 :2000مطالعــات ديگــر نشــان ميدهنــد کــه معنويــت در ســازمان ،ارتبــاط مثبتــي بــا خالقيــت ،رضايــت
شــغلي ،عملكــرد تيمــي و تعهــد ســازماني دارد (ســيد جواديــن ،ناصــرزاده .)129 :1384 ،همراهــي و خدمــت،
بــه معنــاي مشــاركت و در ميانگــذاري عالئــق ،ايدهآلهــا يــا تجــارب اســت .خدمــت نيــز بــه معنــاي عمــل و
ياريرســاندن بــه ديگــران اســت .از ديــدگاه معنــوي ،همراهــي و خدمــت خالصانــه ،منجــر بــه تقويــت ايمــان و
مقاومــت در برابــر فشــارها ،اجتنــاب از مشــغول شــدن به خود ،گســترش ديــدگاه اجتماعــي و معنــوي ،پرورش
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حــس نوعدوســتي ،احســاس تعلــق ،مقبوليــت اجتماعــي و هدفمنــدي ميشــود.
معنويــت؛ يعنــي اعتقــاد بشــري در حركــت بــه جلــو ،رابطــه بــا نيرويــي برتــر و بــاور خــود و ديگــران كــه
بــر اســاس آن ،حــس آگاهــي ،پيونــد و وارســتگي پديــد ميآيــد (ســوئيفت .)218 :2003 ،بحــث معنــوي بــر
رونــد پويايــي تأكيــد دارد كــه بــر اســاس آن ،افــراد بــه دنبــال كشــف پتانســيل ،هدف و رابطۀ شــخصي خــود با
نيرويــي برتــر بــه نــام «خداونــد» ميباشــند (تــارت .)285 :2001 ،هــاوارد بــر ايــن بــاور اســت که معنویــت تمایل
بــه یافتــن هــدف نهایــی زندگــی و زیســتن بــر اســاس آن هــدف اســت؛ همچنیــن احســاس وابســتگی و درهــم
تنیدگــی عمیــق و بــه شــدت شــهودی بیــن انســا ن و جهانــی اســت کــه در آن زندگــی میکنــد؛ بــه عبــارت
دیگــر معنویــت ترکیبــی از فلســفۀ اصلــی زندگــی مــا و ارزشهــا و اعمــال ماســت (رســتگار .)1386 ،
بــر اســاس آزمــون همبســتگی اســپیرمن در پژوهــش حاضــر ،روابــط بیــن مؤلفههــای معنویتگرایــی
(محیــط اقتصــادی ،عدالــت اقتصــادي ،فرصتهــاي برابــر اقتصــادي بــراي افــراد جامعــه ،فرهنــگ
شايستهســاالري ،فرهنــگ توجــه بــه كرامــت انســاني ،فرهنــگ توجــه بــه ارزشهــاي معنــوي و فرهنــگ كار
و تــاش)؛ محیــط سیاســی (انتخــاب بخردانــه و رفتــار سياســي ،آزادي بيــان و احتــرام بــه حقــوق شــهروندان
از ســوي حاكميــت)؛ محیــط اجتماعــی (مســئولیتپذیری اجتماعــی ،پاســخگویی اجتماعــی ،قانونمــداری،
رفتــار شــهروندی ســازمانی ،رعایــت هنجارهــا)؛ محيــط فرهنگــي (فرهنــگ شايستهســاالري ،فرهنــگ حاكــم
بــودن بينــش توحيــدي ،فرهنــگ توجــه بــه كرامــت انســاني ،فرهنــگ توجــه بــه ارزشهــاي معنــوي ،فرهنــگ
خيرخواهــي و فرهنــگ كار و تــاش) و تعــارض ســازمانی در ســطح خطــای  1درصــد و بــا مقادیر معنــاداری (
 ) p-value >0/05معنــادار میباشــند؛ از ایـنرو میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن مؤلفههــای معنویتگرایی

(محیــط فرهنگــی ،سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی) و تعــارض ســازمانی ،همبســتگی معنــاداری وجــود دارد.
«معنويــت در کار ،يــک تجربــه از ارتبــاط و اعتمــاد متقابــل در ميــان افــرادي اســت کــه در يــک فراينــد
کاري مشــارکت ميکننــد .ایــن نــوع معنویــت بــه وســيلۀ خوشبينــي و حســن نيــت فــردي ايجــاد ميشــود
و منجــر بــه ايجــاد يــک فرهنــگ ســازماني انگيزشــي و افزايــش عملکــرد کلــي ميگــردد و در نهايــت تعالــي
ســازماني پايــدار را بــه همــراه دارد» (ماركــوس.)95 :2006 ،
حــد و مــرز میــان تعــارض ســازنده و مخــرب بــه طــور روشــن مشــخص نیســت و مــاک تشــخیص آن
دو از هــم ،عملکــرد ســازمان در موقعیتــی اســت کــه بــا تعــارض درگیــر اســت .ایــن امــر نیــز بــه درایــت مدیــر،
مبنــی بــر تشــخیص نــوع تعــارض و مدیریــت آن ،بســتگی دارد .نتایــج تحقیــق حاضر با تحقیــق پارســا و دهقان
( )1392کــه نشــان دادنــد بيــن معنويــت محيــط كار و ســبكهاي مديريــت تعــارض ،رابطــۀ معنــادار برقــرار
اســت ،همخوانــی دارد .از ســوی دیگــر ،فرهنگــی و همــکاران ( )1385رابطــۀ معناداری بین معنویــت در محیط
کار و رفتــار شــهروندی ســازمانی یافتنــد .پژوهــش پارســا و همــکاران ( )1390نیــز حاکــی از وجــود رابطــۀ
معنــادار بيــن معنويــت محيــط كار ،نشــاط ســازماني و ســبكهاي مديريــت تعــارض بــود .معنويــت ،بيشــترين
تــوان را در پيشبينــي ســبك تشــريك مســاعي مديريــت تعــارض دارد و نســبت بــه نشــاط در پيشبينــي
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ســبكهاي مديريــت تعــارض از تــوان بيشــتري برخــوردار اســت .بعــد از ســبك تشــريك مســاعي ،معنويت و
نشــاط بيشــترين تــوان پيشبينــي را بــه ترتيــب در ســبكهاي مصالحــه ،مــدارا ،احتراز و تســلط دارنــد .محمدی
و همــکاران ( )1392نیــز نشــان دادنــد كــه بيــن ارزيابــي كاركنــان از جــو ســازمان بر اســاس مؤلفههــاي معنويت
در محيــط كار و ارزيابــي مديرانشــان بــر اســاس مؤلفههــاي خدمتگــزاري ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداري وجــود
دارد؛ لــذا ميتــوان انتظــار داشــت کــه بــا بهبــود معنويــت در محيــط كار ،ارزشهــاي خدمتگــزاري در رهبــران
تقويــت شــود .معنویــت محیــط کار ،ســبب جســتجو بــرای یافتــن را ه حل مــورد قبول همــه در حــل تعارضات،
تلفیــق بینشهــای افــراد دارای دیدگاههــای متفــاوت بــرای رســیدن بــه اتفــاق آرا در تصمیمگیــری و از بیــن
بــردن عواطــف و احســاسهای تنــدی کــه مانــع برقــراری ارتبــاط هســتند ،میشــود .افــرادی کــه در زندگــی
کاری و شــخصی خــود از معنویــت باالیــی برخــوردار هســتند ،در کار خود ،معنــا و هدف دارنــد و معتقدند که
کار کــردن ،امــری مقــدس در راه رضــای خداونــد و خدمــت بــه خلــق اســت و روابــط اجتماعــی و همبســتگی
باالیــی بــا همــکاران و ســازمان خــود دارنــد .باتوجــه بــه یافتههــای ایــن پژوهــش ،پیشــنهاد میشــود کــه ادارۀ
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،اقداماتــی بــه شــرح زیــر در دســتور کار خــود قــرار دهــد:
 .1بیــن محیــط اقتصــادی و تعــارض ســازمانی ،همبســتگی قــوی وجــود دارد؛ لــذا ســازمان بایــد به اســتقرار
اصــل برابــری بپــردازد؛ یعنــی هــر فــرد ســازمانی ،دادههــای خــود را بــه ســازمان نســبت بــه ســتاد در ســازمان بــا
همــکاران خــود و کارکنــان دیگــر ســازمان در اســتان ،کشــور و حتی جهان مقایســهکنــد ،اگر احســاس برابری
نمــود ،عملکــرد مناســبی خواهــد داشــت ،در غیــر ایــن صــورت ،بهــرهوری کار فــرد پاییــن میآیــد.
 .2یکــی از متغیرهــای مهــم تأثیرگــذار ،محیــط سیاســی اســت .همانطــور کــه خداونــد ،مــا را آزاد خلــق
کــرده اســت بــرای توســعۀ فــردی و اجتماعــی کارکنــان بایــد آزادی بیــان و آزادی رســاند ِن صــدای کارکنــان
بــه مدیــران در فهرســت برنامههــای ســازمان قــرار گیــرد؛ لــذا برگــزاری جلســات پرســش و پاســخ بــا حضــور
مدیــران ،پیشــنهاد مبتنــی بــر ایــن یافتــۀ پژوهــش اســت.
 .3محيــط فرهنگــي نیــز همبســتگی باالیــی بــا تعــارض ســازمانی دارد؛ لــذا توجــه بــه ابعــاد فرهنگــی و
کرامــت انســانی کارکنــان میتوانــد در جهــت کاهــش تعــارض مفیــد واقــع شــود .ســازمان بایــد در اجــرای
فرهنــگ ســازمانی مشــارکتی بــا اســتقرار نظــام پیشــنهادها در ایــن حــوزه اقــدام نمایــد.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
 اسکویی ،بهروز؛ ( ،)1381مدیریت و رفتار سازمانی مؤسسة آموزش عالی حسابداری و مدیریت آذربایجان ،تهران :دانشگاه. الهــي ،بهــرام؛ ( ،)1380مبانــي معنويــت فطــري :نگرشــي تــازه بــه معنويــت بــه عنوان يــك علم تجربي مســتقل ،ترجمۀ مليــكا مايرنو فــرزاد يميني ،تهــران :جيحون.
 ایزدی یزدان آبادی ،احمد؛ ( ،)1379مدیریت تعارض ،تهران :دانشگاه امام حسین (ع). پارســا ،عبــداهلل و نجمــه دهقــان؛ (« ،)1392بررســی مقایس ـهای رابطــۀ معنویــت محیــط کار و ســبکهای مدیریــت تعــارض درکارکنــان ادارههــای کل آمــوزش و پــرورش اســتان فــارس و اســتان خوزســتان» ،كنفرانــس بينالمللــي مديريــت ،چالشهــا و
راهكارهــا ،شــیراز.
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 _________________و مســعود صفاييمقــدم؛ (« ،)1390بررســي رابطــۀ چندگانــۀ معنويــت محيــط كار ،نشــاط ســازماني وســبكهاي مديريــت تعــارض در كاركنــان ســتادي ادارۀ كل آمــوزش و پــرورش اســتان خوزســتان» ،مجلــۀ پژوهــش علــوم انســاني،
ســال پانزدهــم ،شــمارۀ .35
 تونكهنژاد ،ماندني؛ (« ،)1384نظريۀ جديد در مديريت تعارض» ،ماهنامۀ تدبير ،شمارۀ  ،162سال شانزدهم. خانکا ،اس .اس؛ ( ،)1389رفتار سازمانی ،ترجمۀ غالمرضا شمس مورکانی ،تهران :آييژ. رابينــز ،اســتيفن؛ ( ،)1383مديريــت رفتــار ســازماني ،ترجمــۀ علــي پارســائيان و محمــد اعرابــي ،چ پنجــم ،تهــران :مؤسســۀ مطالعاتو پژوهشهــاي بازرگانــي.
 رستگار ،عباسعلي؛ (« ،)1385ارائه و تبيين مدل انگيزشـــي مبتنـــي بـــر معنويـــت كاركنـــان دانشگاه تهران» ،رسالۀ دكتري ،دانشكدهمديريــت ،دانشــگاه تهران.
 رضایيــان ،علــي؛ (« ،)1380ســازمان و مدیریــت در قــرن بیســت و یکــم» ،پژوهشهــای مدیریــت در ایــران ،دورۀ  ،5شــمارۀ  ،1پیاپــی ،18بهار.
 ________؛ ( ،)1382مديريت تعارض و مذاكره (مديريت رفتار سازماني پيشرفته) ،چ دوم ،تهران :سمت. ســيد جواديــن ،ســيد رضــا ،ســيد محمدرضــا ناصــرزاده؛ (« ،)1384بررســي تأثيــر معنويــت كاركنــان بــر رضايــت شــغلي آنهــا»،مجموعــه مقــاالت كنفرانــس بينالمللــي تهــران ،گــروه پژوهشــي آريانــا.
 شــیری ،اردشــیر ،پرویــز احمــدی و ســمیه نعمتــی؛ ( ،)1393مبانــی مدیریــت رفتــار ســازمانی ،ایــام :دانشــگاه آزاد اســامی واحــدایــام.
 عابــدي جعفــري ،حســن و عباســعلي رســتگار؛ (« ،)1386ظهــور معنويــت در ســازمانها مفاهيــم ،تعاريــف ،پيشفرضهــا و مــدلمفهومــي» ،فصلنامــۀ علــوم مديريت ايــران ،ســال دوم ،شــمارۀ .5
 عباسزادگان ،محمد؛ ( ،)1384مديريت بر سازمانهاي ناآرام ،چ چهارم ،تهران :كوير. فخيمي،فرزاد؛ ( ،)1381فشارهاي عصبي و تعارض در سازمانها و راهها ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻮره. فرهنگــی ،علیاکبــر ،مهــدی فتاحــی و بهــاره واثــق؛ (« ،)1385بررســی معنویــت محیــط کار و نقــش آن در بهبــود رفتــار شــهروندیســازمانی» ،فرهنــگ مدیریت ،ســال چهــارم ،شــمارۀ ســیزدهم.36-5 ،
 قرباني ،محمود؛ ( ،)1379مديريت تعارض و اثربخشي در سازمانها ،مشهد :پژوهش توس. محمــدی ،فرشــته ،محمــود حضرتــی و احمــد جعفــری؛ (« ،)1392بررســي رابطــۀ معنويــت محيــط كاري و ادراك كاركنــان ازرهبــري خدمتگــزار» ،پژوهشهــای مدیریــت عمومــی ،ســال ششــم ،شــمارۀ بیســتم.164 -145 ،
 مشبكي ،اصغر؛ ( ،)1377مدیریت رفتار سازمانی ،تهران :انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. نصر ،سيدحسين؛ ( ،)1387دلباختۀ معنويت ،ترجمۀ منوچهر دينپرست ،تهران :كوير. -نصراصفهاني ،علي؛ ( ،)1379مديريت رفتار گروهي ،اصفهان :جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.
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