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نظـران   هاي دولتی در عصر حاضر که دهن بسیاري از مدیران و صاحب ترین دغدغه ها و مزیت هاي رقابتی سازمان یکی از مهم

مدیریت را به خود مشغول کرده است مساله پاسخگویی می باشد. از طرفی سـازمانی کـه بتوانـد پاسـخگوي مـردم و مسـولین و       

کارکنان خود، متناسب با نیازهاي زمانه باشد؛ قادر خواهد بود اعتماد شهروندان را جلب کرده و بقاي خود را به عنـوان سـازمانی   

             هایی که بتواند میزان پاسـخگویی را افـزایش دهـد از اهمیـت     این دست یافتن به راه و روشموفق و کار آمد تضمین نماید. بنابر

فوق العاده ایی بر خوردار است. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر دینداري و معنویت سازمانی بـه عنـوان دو عامـل    

              آماري پـژوهش حاضـر کارکنـان اسـتانداري اردبیـل مـی باشـد؛ کـه از         می باشد. جامعه کارکنان مهم وتاثیر گدار بر پاسخگویی

پرسشـنامه   6پرسشـنامه توزیـع شـده    150نفربه روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و از  150تعداد  پرسنل 052

یل قرار گرفت. براي تحلیل پرسشنامه هـا  پرسشنامه مورد تحل 140 پرسشنامه غیرقابل اعتبار بود. بنابراین 4بازگشت داده نشد و

استفاده شد. این پژوهش چهار فرضیه دارد که با استفاده از روش رگرسیون تک متغیره و چنـد  Lisrel  و  Spssاز دو نرم افزار

 بر اساس یافته هاي پژوهش بـین دینـداري و معنویـت سـازمانی و پاسـخگویی رابطـه مثبـت و        متغیره مورد تحلیل قرا گرفتند.

و با افزایش دینداري و معنویت سازمانی، پاسخگویی نیز افزایش خواهد یافت همچنین معنویت سازمانی به  معناداري وجود دارد

ار بوده و با وجود معنویت سازمانی این رابطـه تقویـت مـی    ذعنوان یک متغیر میانجی بر رابطه بین دینداري و پاسخگویی تاثیر گ

مـی باشـد و بعـد از آن    » معنویـت سـازمانی  «مربـوط بـه    689/0با ضریب بتـاي   متغیر وابسته؛ بیشترین توان پیش بینی وشود.

                  که متغیر وابسته (پاسخگویی کارکنان اسـتانداري اردبیـل) را پـیش بینـی مـی کننـد.        می باشد 268/0دینداري با ضریب بتاي 

بیشترین توان پیش بینی پاسـخگویی را دارد. و  در میـان ابعـاد     405/0 در بین ابعاد متغیر دینداري بعد اعتقادي با ضریب بتاي

  (پاسخگویی) را دارد. بیشترین توان پیش بینی متغیر وابسته 477/0از کار با ضریب بتاي ت ذتغیر معنویت سازمانی بعد لم

  .دینداري، معنویت سازمانی، پاسخگوییکلید واژه ها: 
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  مقدمه -1-1

در واقع طرح پژوهش که فصل اول پژوهش یا پایان نامه ویا رساله را تشکیل می دهد، بر اسـاس طـرح   

               ود. طرح پیشنهادي یا همان پروپوزال فرایند پـژوهش را از ابتـدا تـا انتهـا مشـخص      پیشنهادي تنظیم می ش

 نداشتن پژوهش را تشکیل می دهد. نداشتن طرح پیشنهادي مناسب به معناي سچارچوب واسا می سازد، و

اره مـی شـود   است. در فصل اول این پژوهش به کلیات پژوهش اش ... نقشه براي ساخت ساختمان، عمارت و

            اهمیـت پـژوهش، روش پـژوهش،     که شامل بیـان مسـاله، سـواالت پـژوهش، فرضـیات، اهـداف، ضـرورت و       

  خالصه فصل می باشد.  واژگان و ابزار مورد نیاز براي انجام پژوهش، کلید نظر، وسایل و جامعه آماري مورد

  بیان مساله - 1-2

            یدي را در حوزه رفتار سـازمانی مطـرح وتوجـه زیـادي را     امروزه دینداري در محیط کار ارزش هاي جد

چه بسا منشاء تمـام   دورکیم معتقد است، دین پدیده اي در اعلی درجه اجتماعی و به خود جلب کرده است.

 مذهب از اساسی ترین و دین و هویت جامعه انسانی است. نهادهاي اجتماعی مانند شناخت بشري و کارها و

نهادهایی است که جامعه بشري به خود دیده است؛ بطوري که هیچگاه بشر خـارج از ایـن پدیـده    مهم ترین 

دامن از آن بر نکشیده است. در واقع هیچ فرهنگی در گذشته یافت نمی شود که دیـن در آن   زیست نکرده و

ایی که نگـرش،  فارب معتقد است دینداري یعنی تالش دینی، به گونه . )1395، (اربطانی جایی نداشته باشد

از پیامـدهاي رفتـاري    .)1392، همکـاران  (خسـروانیان و  گرایش وکنش هاي فرد را تحـت تـاثیر قـرار دهـد    

در منظر بسیاري از محققان، مترادف با  معنویت است؛ مفهومی که از دینداري جدایی ناپذیر بوده و دینداري،

ر ویژگی رویکرد به معنویت در نگـرش بـه   از طرفی دیگ .)1،2011سمرسیوز (ایرانکی و آن استعمال می شود

پرجاذبـه مـی    گـوارا، شـیرین و   دینداري از آن جهت است که اساس دین را موضوعیت دار، غایتمنـد،  دین و

امروزه معنویت از دونظر پـیش از گذشـته مـورد توجـه     ).1390، (پژوهنده به آن معناداري می بخشد سازد و

 هنجارشکنی ها و خست به لحاظ نقش بازدارندگی از آسیب ها واندیشمندان جوامع بشري واقع شده است، ن

                                                             
1 . Ayranci, E. & F. Semercioz 
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، (جعفري شـورگل  خدمت بیشتر به جامعه دیگري به لحاظ نقش برانگیزانندگی افراد در جهت سود رسانی و

سازمان معنویت مدار ومعنویت ورزي در سازمان، فواید بسیاري به همراه خواهد داشت؛ از جمله می  .)2913

معنویـت بخشـی جـدایی ناپـذیر از      خودکنترلی آنها اشاره کرد. عنویت در سالمتی کارکنان وتوان به تاثیر م

، نصري (محمدپناه و در ادیان یکتاپرست از اهمیت بیشتري برخوردار است اخالق وارزش هاي انسانی است و

ري مـی  یکی از مهمترین ارزش هاي انسانی و اخالقی در هر سـازمانی پاسـخگویی و مسـئولیت پـذی    .)2913

بهتـرین الگوهـاي    پاسخگویی یکی از ضرورت هاي کلیدي مدیریت دولتی در شـرایط کنـونی اسـت و    باشد.

حکمرانی مردم ساالر مادامی که نتوانند کسانی را که قدرت در اختیـار دارنـد، در برابـر شـهروندان پاسـخگو      

(که به  معنویت سازمانی ثرات دینداري ولذا با توجه به فواید وا ناکارآمد وآسیب پذیر می نماید. نمایند کامالً

پاسخگویی موثر باشد در نظر گرفته شـده   عنوان یک عامل واسطه ایی که می تواند بر ارتباط بین دینداري و

هـاي دولتـی    نگرش منابع انسانی می توان تاثیر این دو عامل را بر پاسـخگویی در سـازمان   است) بر رفتار و

لذا جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان سازمان اسـتانداري مـی    مهمی هم چون استانداري سنجید.

بـاالترین مقـام ونهـاد     عـالی تـرین و   در راس آنها استانداري ها که درهر استان هاي دولتی و سازمان باشند.

ها مـی باشـند بایـد در     نظارت بر کلیه امورات استان عهده دار تصمیم گیري و و اجرایی ونظارتی می باشند

گوتر نسبت بـه عملکـرد    پاسخ و ثمربخش تر موفق تر و استفاده از روش هایی که منابع انسانی را کارآمد تر،

نیازهاي جامعه می نماید، پیش قـدم تـر باشند.اسـتانداري هـا در کـل داراي دو وظیفـه عمـده مـی          خود و

ی درون همین نهـاد انجـام   (صفی) که در این بین بیشتر وظایف نظارت اجرایی -2(ستادي)  نظارتی-1باشند:

محول  (فرمانداري ها، شهرداري ها و...) می شود و وظایف اجرایی هر استانداري بر عهده بازوهاي اجرایی آن

کارکنـان اسـتانداري    هـر اسـتانداري، اسـتانداران و    اجرایـی   شده است. با توجه به حیطه وسیع عملیـاتی و 

. بنابراین دلیل اصلی انتخاب استانداري به عنوان جامعه دارند مردم بر عهده مسئولیت زیادي در برابر دولت و

به آماري پژوهش حاضر ارتباط وسیع این سازمان با شهروندان وجایگاه مهم و نظارتی این سازمان می باشـد. 

پاسـخگویی یکـی از راه هـاي    شهروندان بسـتگی دارد و   -ابطه دولتگفته هیوز کیفیت نطام پاسخگویی به ر
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 -هم چنین یکی از پیش شـرط هـاي الگـوي اسـالمی     .)1380(الوانی ودانایی فرد د عمومی استایجاد اعتما

، (علــی احمــدي معنــوي جامعــه اســت -ایرانــی پیشــرفت، تبیــین الگــوي پاســخگویی بــه نیازهــاي مــادي

بنابراین مساله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر دینداري و معنویت سازمانی بـر پاسـخگویی کارکنـان    .)1390

  انداري می باشد.است

  پژوھش ال ھایؤس - ٣- ١

  سؤال اصلی:

  د؟ندارکارکنان بر پاسخگویی  معناداريدینداري و معنویت سازمانی تاثیر

 سؤاالت فرعی:

  تاثیر معناداري دارد؟کارکنان دینداري بر پاسخگویی  - 1

  تاثیر معناداري دارد؟کارکنان معنویت سازمانی برپاسخگویی  - 2

  نقش واسطه ایی دارد؟  کارکنان رابطه  بین دینداري و پاسخگویی هاي دولتی در معنویت سازمان - 3

 پژوھش اھداف - ٤- ١

  :هدف اصلی 

  .تعیین تاثیر دینداري ومعنویت سازمانی بر پاسخگویی کارکنان استانداري اردبیل

  اهداف فرعی:

  ؛تبیین رابطه بین دینداري و پاسخگویی کارکنان استانداري - 1

 ؛نی وپاسخگویی کارکنان استانداريمعنویت سازما تبیین رابطه بین - 2

 ؛کارکنان تبیین نقش واسطه ایی معنویت سازمانی بر رابطه بین دینداري و پاسخگویی - 3

  

  فرضیھ ھای پژوھش - ٥- ١

  فرضیه اصلی:

  تاثیر معناداري دارد. کارکنان استانداري اردبیلمعنویت سازمانی بر پاسخگویی  دینداري و
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 فرضیه هاي فرعی:

  تاثیرمعناداري دارد. کارکنان استانداري اردبیلاسخگویی دینداري بر پ -1

  تاثیرمعناداري دارد. کارکنان استانداري اردبیلمعنویت سازمانی بر پاسخگویی   -2

  نقش واسطه ایی دارد. کارکنان استانداري اردبیل پاسخگویی معنویت سازمانی در رابطه بین دینداري و  -3

  ضرورت واھمیت پژوھش - ٦- ١

اتی انسان بوده واز محرك هاي درونی او محسوب می شود. دینداري نقش اساسی در تعالی ویژگی ذ دینداري

دین یکی از عوامل مهم شکل دهنده به ارزش ها و باورهاي  .)1395، ابراهیم پور (اربطانی و رفتار انسان دارد

نسـانها دارد.ایـن اثـر در محـیط     بسیاري از انسان ها در جوامع مختلف است واثرات غیرقابل انکاري بر رفتار ا

بنابراین با توجه به تاثیر دیـن بـر رفتـارافراد مـی     .)1391، مقدم (صنوبر و کاري سازمان ها نیز نمود می یابد

 از توان انتظار داشت دینداري بر پاسخگویی، به عنوان یک رفتارمثبت در سـازمان هـا نیـز تاثیرگـذار باشـد.     

چه به لحاظ عملی، اخیرا تحت تأثیر  سازمان چه به لحاظ نظري و یریت وابراز داشت که قلمرو مد طرفی باید

نیروي قدرتمندي تحت عنوان معنویت قرار گرفته است که اگر به درستی اداره و هدایت شـود بـه نظـر مـی     

رسد ظرفیت الزم براي منجر شدن به ژرفترین تشریک مساعی، نه تنها درزمینه هاي حرفه ایـی بلکـه بـراي    

بنابراین پرداختن به مساله معنویت ومباحث مـرتبط بـا آن اهمیـت     .انیت تمام عیار را دارا می باشدبروز انس

اگرچه تا چند دهه قبل باور غالب بر این بودکه این نیروي عظیم براي جهان مدیریت و بازرگـانی  زیادي دارد.

 و گفتگـو قـرار مـی گرفـت    مورد بحث  هم چنین این موضوع منحصراً در ادبیات عامه پسند مناسب نیست و

نشگاهی وعلمی به طور جدي مطـرح  هاي دا اما اکنون به عنوان موضوع پژوهش .)1999 1(میتروف و دنتون،

این نیروي قدرتمند چنان بر اصول مدیریت و بازرگانی پرتو افکنده و نظریه هاي آن را تحت تأثیر قـرار   است.

ول وپیشـرفت اساسـی در حـوزه مـدیریت و بازرگـانی      داده که از نظر برخی صاحب نظران به عنوان یک تحـ 

معنویت بویژه عدم  ه موضوع پراهمیتی تبدیل شده و خألامروزه پدیده معنویت در سازمان ب .شمرده می شود

بـی معنـا کـرده اسـت      توجه به کرامت کارکنان به عنوان یک انسان، محیط هاي کـاري را سـرد، بـی روح و   
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 دینـداري هـدف بسـیاري از    بخـش از معنویـت و    یـف کامـل و رضـایت   تعر ،)1394 (کهربایی و مرتضـوي، 

به باور وبر؛ مذهب می تواند شبکه اعتمادي در بین  پژوهشگران و تئوري پردازان در دهه هاي اخیر بوده است

 .)1395 (ابـراهیم پـور و نعمتـی،    افراد ایجاد کند که براي روابط تجاري و مبادله اقتصادي نیز ضروري باشـد 

معنویت در محیط کار ابزاري است که بقاي سازمان را در برابر محیط هاي نامطمئن کنونی بیمه مـی  ترویج 

معنویت در ارتباطات بین افراد در محیط کار اقزایش یافته و  از طرفی مطالعات در مورد تاثیر دینداري و کند.

از طرفـی پاسـخ    .)2013 ،1ئورا(رودیکا و ال ها شده است موجب بهره وري، نوآوري ورقابت پذیري در سازمان

گویی سازمان هاي دولتی با عنوان یک زیر سیستم با اهمیت در نظام اداري و باالتر از آن در نظام اجتمـاعی  

نقش محوري را در برقراري تعادل بین انتظارات شهروندي و فعالیت هاي دولت یا سازمان هاي تابعه ایفـامی  

به مفاهیمی نظیر تحقق کارایی باید حصول اهـداف سیاسـی هماننـد    کند. در حقیقت دولت ها قبل از توجه 

که چگونه مـی تـوان    عدالت و مشروعیت را دنبال کنند و وظایفی متناسب با آنها را به انجام برسانند. اما این

به این مهم دست یافت نیازمند دست یابی به یک مفهوم تحت عنوان دولت خوب است. ویلسون مـی گویـد:   

ولتی است که هم قدرت داشته باشد و هم پاسخگو باشد. مادامی که قدرت با مسیولیت همـراه  دولت خوب د

هیوز معتقد است الزمه دموکراسی داشتن یک سیستم پاسخگویی  .)1378، خطري وجود ندارد (فقیهی باشد

آنهـا   مناسب است. سازمان هاي دولتی به وسیله مردم وبراي مردم ایجاد مـی شـوند ومـی بایسـت در برابـر     

فقـدان پاسـخگویی موجـب بـی اعتمـادي و در بـی اعتمـادي دموکراسـی و          ).1391، پاسخگو باشند (الوانی

شهروندي مفهومی نخواهد داشت. پاسخگویی سه هدف عمده دارد: نخست آنکه ابزاري است جهت نظارت بر 

حیح منابع ملی، تبعیت قدرت و پیشگیري از سو استفاده از اختیارات عمومی، دوم تضمینی است بر کاربرد ص

با توجه به اهمیت مساله از قانون و صیانت از ارزش هاي خدمات عمومی وسوم ابزار مؤثري براي ارتقا و بهبود.

ن ها، بررسی تاثیر این سه متغیـر  افراد در سازمااز پاسخگویی و تاثیر دین ومعنویت به بروز رفتارهاي صحیح 

باشد. بررسی این مساله در سازمانی هـم پـون اسـتانداري از اهمیـت     از اهمیت فوق العاده ایی برخوردار می 

بیشتري برخوردار است چرا که حیطه اختیارات و مسئولیت هاي استانداري ها بسیار وسیع می باشـد و ایـن   
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سازمان ارتباطات وسیعی با شهروندان دارد و این ارتباط وسیع مستلزم پاسخگو بودن این سازمان می باشد. و 

  ه به جایگاه واالي این سازمان و وظایف نظارتی گسترده این سازمانبا توج

تاثیر دین و دینداري بر رفتار افراد، که با توجه به  -1بررسی این مساله از چند منظر حائظ اهمیت می باشد:

 -2شـود.  این تاثیر می توان انتظار داشت دینداري بر بروز رفتار پاسخگویانه و مسئولیت مدارانه نیز موثر واقع

جدایی ناپذیري دینداري و معنویت سازمانی و اهمیت معنویت در عصر حاضر و تاثیر گذاري آن بر کنش ها و 

اهمیت پاسخگویی به عنوان یک رفتار مثبت و صحیح در جوامـع مـردم سـاالر و همچنـین     -3رفتارهاي افراد

روندان دارند و از جایگـاه بـاالیی بـه    ارتباطات وسیعی با شهاهمیت بسیار زیاد پاسخگویی در سازمانهایی که 

عنوان ناظر بر عملکرد  و میزان پاسخگویی سایر سازمان ها برخوردارند و رفتار و عملکرد این سازمانها میزان 

  د و نحوه رفتار سایر سازمان ها می باشد.و شاخصی براي سنجش عملکر

  روش پژوھش (داده ھا) و مواد - ٧- ١

پیمایشی روشی در تحقیق  از نظر هدف، کاربردي است. یفی پیمایشی وتحقیق حاضر از نظر روش، توص

از پرسشنامه  اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوري اطالعات است  هر چند در آن معموالً

              تحلیـل محتـوا... هـم بـه کـار       استفاده می شود، اما فنون دیگري از قبیل مصاحبه سـاخت منـد، مشـاهده و   

تحقیقات کاربردي تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندي ها، اصول وفنونی کـه در تحقیقـات    می روند.

از آنجایی که نتایج حاصل از این  و .پایه تدوین می شوند را براي حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرد

هاي دولتـی مـورد اسـتفاده     سایر سازمان و (استانداري اردبیل) پژوهش می تواند در جامعه آماري مورد نظر

  قرار گیرد این پژوهش کاربردي می باشد.

  آماري پژوهشو نمونه  جامعه  -7-1- 1

آن  معمـوالً  جامعه آماري عبارت است از مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترك باشند  و

استانداري ها در  اردبیل می باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر کارکنان استانداري .نمایش می دهند  Nرا با

نظارت بر کلیـه   نظارتی دولتی می باشند که وظیفه تصمیم گیري و نهاد اجرایی و هر استانی باالترین مقام و

مسـئولیت وسـیع اسـتانداري هـا، بررسـی       اختیارات و امورات استان را دارند. لذا با توجه به وسعت فعالیت و
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زمان و ارائه راهکارهاي عملی براي بهبود اثربخشی وکارایی این سـازمان  مسایل و مشکالت پیش روي این سا

اختیـارات   و با توجه به ارتباط گسترده این سازمان با مـردم، و  از اهمیت فوق العاده ایی بر خوردار می باشد.

د حـائز  تعـدادافرا ها اهمیت خاصی می یابد. نعوامل موثر برآن در این سازما وسیع این سازمان، پاسخگویی و

نفـر   148نفر می باشد. و نمونه آماري پژوهش حاضر250 براي پاسخ به پرسشنامه ها1395در سال  شرایط 

  می باشند که با استفاده از جدول مورگان تعیین شده است.

  وسایل وابزار پژوهش -7-2- 1

ورد نظـر  داده هاي این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشـنامه بـه صـورت میـدانی از جامعـه آمـاري مـ       

از پرسشـنامه   در ایـن تحقیـق   ، وهم چنین از منابع کتابخانه ایی و اینترنت نیز استفاده شده است.گردآوري

محقق ساخته استفاده شده است. که این پرسشنامه با استفاده از سه پرسشنامه استاندار تهیه شده است براي 

(که شامل چهار بعدسازمانی،حرفه  2005 كرمزپرسشنامه استاندارد بیست گویه  متغیرپاسخگویی از سنجش

بـراي سـنجش    .استفاده شـده اسـت   سیاسی وقانونی) بوسیله طیف پنج درجه اي لیکرت سنجیده شد، ایی،

) بهـره  2003معنویت در محیط کـار میلـیمن(  متغییر معنویت سازمانی از شانزده گویه پرسشنامه استاندارد 

گویـه) و  7گویـه) احسـاس همبسـتگی (   6ادار بـودن کـار (  این پرسشنامه شش بعد معن گرفته شده است که

 و فرصت هـایی بـراي زنـدگی درونـی     گویه)5( احساس نظارت الهی گویه)7همسویی با ارزش هاي سازمان (

   .گویه) را می سنجد5(

 ) 1965(1اسـتارك  پرسشنامه استانداردگالك وبراي سنجش متغییر دینداري از شانزده گویه   :دینداري

(سـراج   گویـه) 7( گویـه)، مناسـکی  6( گویـه)، پیامـدي  6( گویـه)، عـاطفی  7( اعتقـادي  بعـد  رشامل چهاکه 

سوال از  52بنابراین پرسشنامه محقق ساخته این پژوهش شامل می باشد بهره گرفته شده است. ) 1374زاده

  سه متغییر اصلی پژوهش می باشد.

                                                             
1 . Glac & stark 
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  (تعاریف عملیاتی پژوھش) کلیدواژه ھا- ٨- ١

که شامل چهار بعد می باشد استفاده  )1965( استارك سشنامه استانداردگالك ودر پژوهش حاضر از پر

شاخص هاي برگرفتـه از ایـن    ابعاد و. )1374، (سراج زاده شده است که با دین اسالم هم انطباق یافته است

  پرسشنامه به شرح زیر می باشند.

  

  )1374( کالرگ واستارك به نقل از سراج زاده -1-1 جدول

  شاخص ها  ادابع  مفهوم

  

  

  

  

  

  

  دینداري

  

  اعتقادي

  

  

  

  

  

  اعتقاد واقعی به وجود شیطان-1

  فحشا و به معروف ونهی ازمنکر برفساد امر تاثیر -2

  بهشت وجهنم رسیدگی به اعمال و باور داشتن روز قیامت و -3

  اعتقاد به اینکه قرآن کالم خداست وحقیقت محض است -4

  ظهورمنجی  ر باجو ظلم و از باور اصالح دنیاي پر -5

  فرشته اعتقاد به وجود -6

  مطمئن نبودن به وجود خداوند -7

  

  عاطفی

  

  

  

  

  وجود اعتقاد به خداوند مرگ با نداشتن ترس از-1

  احساس نزدیکی به خداوند در برخی اوقات -2

  اولیا داشتن احساس معنویت عمیق در حرم امامان و -3

  خداوند گاهی اوقات احساس ترس از -4

  اس پوچی وبی هدف بودن زندگی بدون اعتقادات دینیاحس -5

  کمک از خداوند براي جبران خطاها داشتن احساس توبه گاهی اوقات و -6

  

  پیامدي

  

  

  

  اعتقاد به عدم سختگیري درمورد خریدوفروش مشروبات الکلی-1

  نادرست دانستن تقلب در پرداخت مالیات -2

اهمیـت دانسـتن مـذهبی بـودن یـا      مهم دانستن کاردانی رهبران سیاسـی وکـم    -3

   نبودنشان

  اعتقاد به اجرایی نبودن قوانین اسالمی در جوامع امروزي - 4

  مبارزه با پدیده بدحجابی با قاطعیت -5

  

  

  مناسکی

  

  اداي نمازجماعت هرچندوقت یکبار به جماعت-1

  تعداد روزهاي روزه داري در ماه رمضان -2

  خواندن قرآن -3

  یگرمکانهاي مذهبیهمکاري بامسجد ود -4

  نمازخواندن   -5

  شرکت در نمازجمعه  -6 

) اسـتفاده شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن       2003( مانی از پرسشـنامه میلـیمن  براي سنجش معنویت ساز

  .)1390، رمضان (مقیمی و بیان می شود )2-1(پرسشنامه ابعاد و شاخص هاي معنویت در جدول 
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  )1390( ملیمین به نقل از مقیمی -2-1جدول 

  شاخص ها  ابعاد  مفهوم

  

  

  

  

  معنویت سازمانی

  

  معنادار بودن کار

  

  

  مرتبط بودن کارفرد باآن چیزي که فکرمی کنددرزندگی مهم است.-1

  مهم بودن اشتغال وداشتن نقش موثراجتماعی که به جامعه بر میگردد. -2

  احساس رضایت خاطرهنگام کارکردن ومفیدودن براي جامعه -3

  مفید بودن کار در سازماناحساس بامعنا و -4

  عالقه به انجام فعالیت هایی که معناي بیشتري به زندگی خودودیگران می بخشد.-5

  

  

  احساس همبستگی

  

  افراد تیمی که باهم کار میکنند فکر می کننداعضاي یک خانواده اند.-1

  تالش همکاران براي ایجاد وخلق روحیه مشترك -2

  شته باشند.اعضاي تیم شغلی هدف مشترك دا -3

  حمایت کردن اعضاي تیم کاري از یکدیگر-4

  اعضاي تیم کاري مراقب حال یکدیگرباشندوتوجه به یکدیگر -5

  داشتن همکاري خوب در مواردي که نیاز به همبستگی تیمی وجود داشته باشد. -6

  

  

ــاي  ــا ارزش هـ همســـویی بـ

  سازمانی

  ارزشهاي حاکم بر سازمان موافق بودن با-1

  اشتن سازمان به زندگی درونی کارکنان یا حریم شخصی.احترام گذ-2

  داشتن احساس خوب ازهماهنگی بین عالیق خودوآینده مورد انتظاردرسازمان -3

  کمک کردن سازمان به کارکنان براي زندگی در صلح وسازش -4

  سازگاري میان ارزشهاي فردي واهداف سازمان -5

  

  

  احساس لذت از کار

  

  ر لذت را تجربه کردنهمواره در محیط کا-1

  احساس لذت کردن هنگام آمدن به کار-2

  احساس لذت بردن دیگران از کار-3

  احساس شادابی از آرامش بخش بودن محیط کار-4

  لذت بردن از کار به دلیل ارتباط خوب با همکاران-5

  لذت بردن از کار به دلیل تاثیر مثبت کار بر جامعه-6

  

  احساس نظارت الهی

  

  

 انستن خداوند بر کارها در سازمانناظر د-1

 سود جویی نکردن از فرصت هاي نادرست -2

 احساس کنترل در کار توسط ناظر برتر-3

 تخریب نکردن دیگران به دلیل نظارت خداوند-4

 اعتقاد به پاداش دادن خداوند به اعمال خیر-5

  اجتناب از فکر ناصواب به دلیل نظارت خداوند-6

  

  یفرصت هایی براي زندگ

  درونی

  مهم وارزشمند بودن ارزش هاي معنوي در محیط کار-1

  وجود محلی براي انجام امور معنوي واستفاده از آن-2

  خود را فردي اخالقی دانستن-3

  نیایش را بخش مهمی از زندگی دانستن-4

  همکاران اهمیت زیادي قائل شدن براي سالمت روانی خود و-5

  اهاي معنوي بر انتخاب ه تاثیر ارزش-6
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که ابعاد  شده است) استفاده 2005(1رمزك براي سنجش پاسخگویی در سازمان از پرسشنامه استاندارد

   وشاخص هاي متغیر فوق بر گرفته از این پرسشنامه می باشد.

  )2005( رمزك - 3-1جدول 

  

  

  

                                                             
1 . Romzek 

  شاخص ها  ابعاد  مفهوم

  

  

  

  

  

  

  

  پاسخگویی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازمانی

  میزان مراجعه براي دریافت خدمات-1

  عمل به وعده ها ازسوي مدیران وکارکنان سازمان -2

  رفتارمحترمانه پرسنل اداره باشهروندان -3

  جلوگیري از پارتی بازي وشوه خواري در سازمان -4

  تعهدبه ارزشهاي انسانی واسالمی دررفتارپرسنل-5

  دردسترس بودن مدیران وکارکنان سازمان-6

  رسازمانجلوگیري ازنامه پراکنی وتشریفات زائد د -7

  

  قانونی

  

  

  

  

  صحیح بودن اجراي قوانین ومقررات در سازمان-1

  اطالع رسانی به موقع  وبه هنگام قوانین جدید -2

  رفع خالها ومشکالت قانونی درخصوص مسائل شهروندان-3

  ارائه میزان بودجه ساالنه سازمان به شهروندان-4

  جلوگیري از اجراي قوانین پیچیده وتشریفات زائد-5

  یزان کنترل ونظارت ازطرف مراجع قانونی ودولت بر این سازمانم-6

  

  حرفه ایی

  

  

  

  

  

  راهنمایی شهروندان براي حل مشکالت اداري شان-1

  ارائه خدمات تعریف شده به طور مناسب -2

  تناسب تعدادکارکنان بامیزان نیازسازمان -3

  زمانارائه اطالعات میزان عملکرد ،تحقق سیاستها وبرنامه هاي سا -4

  ارائه عادالنه خدمات-5

  میزان موفقیت سازمان در تسهیل وکاهش زمان عملیات-6

  اعتماد به وعده هاي داده شده ازسوي مدیران سازمان-7

  

  

  

  سیاسی

  میزان مشارکت شهروندان در تصمیم گیري هاي سازمان-1

  مشارکت شهروندان در انتخاب مدیران سازمان -2

  هش بروکراسی وتبعیض اداريمیزان موفقیت سازمان درکا -3

  هماهنگی بین برنامه هاي اجرایی سازمان وانتظارات سیاسی -4
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  اول خالصھ فصل - ٩- ١

                علـت انتخـاب    در این فصل ابتدا مقدمه ایی آورده شده است سپس به بیان مساله اصلی پژوهش پرداختـه و 

همچنین دلیل انتخاب اسـتانداري   پاسخگویی) و انی و(دینداري، معنویت سازم سه متغیر اصلی این پژوهش

اهـداف پـژوهش    به عنوان جامعه آماري بیان شده است در بخش هاي بعدي این فصل سـواالت، فرضـیات و  

 توجـه بـه جامعـه ایرانـی اسـالمی و      اهمیت پرداختن به این موضوع با سپس ضرورت و نامبرده شده است و

نقش موثرکارکنان این سازمان بیـان   آبادانی واداره موثر جامعه و ،اصالحهمچنین جایگاه  مهم استانداري در 

ابزار مورد اسـتفاده بررسـی شـده     مواد و بعد از آن  روش انجام پژوهش جامعه آماري پژوهش و شده است و

  واژه اي مهم تعریف شده اند.  در بخش انتهایی کلید است و
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  مقدمه

              یا رساله را تشکیل  وهش که فصل دوم پایان نامه وبیات پژوهش یا همان مبانی نظري پژدر واقع اد

که در طرح پیشینه پژوهش است  همان شکل تکامل یافته و کامل جستجوهاي مربوط به مفاهیم و می دهد،

جامع مربوط به موضوع پژوهش است   امل و(پروپوزال) آمده است. این فصل حاوي اطالعات دقیق، ک پژوهش

طبقه بندي مفاهیم نظري و تحقیقات انجام شده از کتاب ها و مقاله ها،  بررسی  و که محقق باید با مطالعه،

نشان دهنده میزان  مدارك آن را ارائه نماید. حاصل این مطالعات، پایان نامه ها، سایت ها، اسناد و گزارش ها،

 ایجاد منابع ترین مهم از یکی امروزه، محقق راجع به موضوع مورد پژوهش می باشد. آگاهی، تسلط و مهارت

 به نیل چراکه است؛ در سازمان آنان اساسی نیازهاي به گویی پاسخ ضرورت ها، درسازمان رقابتی مزیت

 است انسانی منابع مشروع و منطقی هاي خواسته و اهداف تأمین گرو در سازمان اهداف

به همین منظور در این فصل مطالعه و تحقیقی کامل در ارتباط با پاسخگویی و دو . )1،0420(کینجرسکی

توانند بر میزان پاسخگویی تاثیرگذار باشند، انجام شده اري ومعنویت سازمانی) که  شاید ب(دیند متغیر دیگر

  فته اند.است. همچنین ابعاد و مولفه هاي هر یک از این متغیرها به تفصیل مورد مطالعه قرار گر

  مبانی نظری - ١- ٢

  دینداري - 1- 2-1

به  زیادي توجه و مطرح سازمانی رفتار حوزة در را جدیدي هاي ارزش کار محیط در دینداري امروزه

تمام  منشأ بسا چه و اجتماعی درجۀ اعلی در اي پدیده دین، است معتقد دورکیم .است کرده جلب خود

 ترین اساسی از مذهب و دین .است انسانی جامعۀ هویت و يبشر شناخت مانند اجتماعی نهادهاي و کارها

این  از خارج بشر هیچگاه که طوري به است؛ دیده خود به بشري جامعۀ که است نهادهایی ترین و مهم

که  شود نمی یافت گذشته در فرهنگی هیچ واقع؛ در .است نکشیده بر آن از دامن و نکرده زیست پدیده

 اي جامعه و فرد اگر است معتقد کلینی .)1385 پوریوسفی، و (نوابخش شدبا نداشته جایی آن، در دین

 می ایجاد کارشان در فضایی کند، حفظ مختلف شئون در را دین ریشۀ و پایه و باشد مدار دین و دیندار

                                                             
1 . Kinjerski 
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 است کمال به رو و پذیر جبران باشد، کار در کمبودي اگر حتی و است رشدیافتنی و شدنی که اصالح شود

 این خویش؛ قبول مورد دین به فرد التزام از است عبارت دینداري اصطالح .)1392، همکاران یان وخسروان(

 رابطۀ و خداوند حول که جمعی و فردي اعمال و احساسات اعتقادات، ازدینداري اي مجموعه در التزام

 یعنی دینداري ستا معتقد فارب .)1384 طالبیان، و (ساروخانی یابد می زند،سامان می دور او با ایمانی

همکاران  و (خسروانیان دهد قرار تأثیر تحت را فرد هاي کنش و نگرش،گرایش که اي گونه به دینی؛ تالش

 متأثر را فرد هاي کنش و گرایش که نحوي به دینی؛ داشتن اهتمام یعنی دینداري کلی، بیان به .)1392 ،

 ابعاد از و نیست بعدي تک مفهومی اريدیند و دین مفهوم .)1391 غالمیان، و کریمی خدامی،(سازد 

 و مختلف صور به توانند می ابعاد این از کدام هر .)2014، 1همکاران و میفورد( است شده تشکیل مختلفی

 را دینداري مختلف ابعاد اند کرده سعی شناسان ازجامعه بسیاري بگذارند. اثر افراد بر متفاوت هاي میزان با

 دینداري مختلف ابعاد نیز فلسفه و شناسی روان شناسی درجامعه .)1390 بهشتی، و ربانی( کنند تبیین

  .)2013 همکاران، و2 (سوینک است گرفته قرار محققان توجه مورد

 (خدا) متعالی حقیقت یک به که است جمعی و فردي اعمال و اعتقادات از اي مجموعه دینداري،

 قرآن، خدا، به اعتقاد مانند است دین نظري (محتواي اعتقادي بعد :است بعد چهار داراي و مرتبط است

 احساسات (شامل تجربی بعد جهاد) داري، روزه روزانه، نمازهاي مانند دینی اعمال رعایت به اعتقاد و معاد

 تقرّب و توبه خدا، از ترس مثل مواردي کند؛ می تجربه خداوند با خود رابطۀ در (فرد) سوژه یک که وأثراتی

 تجربیات و اعتقادات واسطۀ به فرد که پردازد می اعمالی و افکار بررسی به بعد (این پیامدي بعد خدا) ، به

 بعد و هاي خاص) خوراکی مصرف از پرهیز و حجاب مانند داند؛ می آنها رعایت به ملزم را خود اش، دینی

 فعالیت و ها برنامه در فرد حضور همچنین و دینی واجب فردي اعمال انجام بعد، این از (منظور مناسکی

نمازهاي  در شرکت قرآن، خواندن روزه، و یومیه نمازهاي مانند است؛ دین نهاد جمعی و رسمی هاي

 بعد چهار دینداري نیز براي استارك و گالرك. مسجد در عزا و جشن مراسم در شرکت جمعه، و جماعت

                                                             
1 . Mefford 
2. Soenke  
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 دیگر، رویکردي در )1391 همکاران، و کردند (خدامی مطرح را دینی دانش و دینی تجربۀ عمل، باور، اصلی

 اخالقی عبادت بودن، اهل بودن، مؤمن بودن، معتقد :از عبارتند که شود می تقسیم بعد پنج به دینداري

 او درونی محرّکهاي از و بوده انسان ذاتی ویژگی دینداري )1384 زند، (شجاعی بودن متشرّع و کردن عمل

 دینداري دینداري، هاي زمینه از یکی .دارد نسانا رفتار درتعالی اساسی نقش دینداري .شود می محسوب

 و دیندار اي جامعه و فرد معتقد است اگر )1388کلینی ( . )1395، (اربطانی وابراهیم پور است سازمانی

 اصالح که شود می ایجاد کارشان در فضایی کند، حفظ مختلف شئون در را دین وریشه پایه و باشد دینمدار

به  البالغه نهج .است کمال به رو و پذیر جبران باشد، کار در کمبودي اگر حتی و است یافتنی رشد و شدنی

 مورد توجه را دین بودن زیربنایی اسالمی، نظام در معنوي و اخالقی هاي گنجینه ترین غنی از یکی عنوان

 اذا و فسکمان دون اموالک فاجعلوا بلیه حضرت اذا«: فرمایند می باره این در )ع( علی حضرت .است داده قرار

 چون» دینه حرب من و الحریب دینه هلک من الهالک ان اعلموا و دینکم دون انفسکم فاجعلوا نازلۀ نزلت

 دینتان فداي را هایتان جان آید، پیش اي حادثه چون و کنید هایتان جان سپر را خود مالهاي رسید بالیی

 به دینش که کسی است شده غارت و باشد هالك شده دینش که کسی است گشته هالك که بدانید و کنید

 رفتاري پیامدهاي مختلف، هاي کیفیت در دینداري .)1392، همکاران (خسروانیان و است رفته غارت

 و دیگران تحمل اندیشی، مثبت بینی، خوش امیدواري، روانی، سالمت ارتقاي موجب و دارد پی در متعددي

 جمله از اجتماعی، تعهد و آنها با آمدن کنار )2009 همکاران، و1 بوسینگ( شود می افراد جسمانی و ذهنی

 دینداري، رفتاري پیامدهاي از )2007همکاران، و2 ایرونسون( شوند می محسوب دینداري رفتاري پیامدهاي

 از بسیاري از متأثر هاي حوزه از منظریکی در و بوده ناپذیر جدایی دینداري از که مفهومی است؛ معنویت

 دینداري) یکی از حوزه هاي متاثر از 2011 ،3سمرسیوز و ایرانکی( شود می استعمال آن با مترادف محققان،

 که معتقدند همکارانش و فاکس .است مدنی غیر رفتارهاي تقلیل و مدنی رفتارهاي توسعۀ ها، سازمان در

 برمی آن ارکنانوک ها سازمان به ویرانگر ذاتاً، یا زیانبار رفتارهاي از گروه یک عنوان به مدنی غیر رفتارهاي

                                                             
1 . Büssing 
2 . Ironson 
3 . Ayranci, E. & F. Semercioz 
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 می تأثیر سازمان وجاهت یا عملکرد روي مستقیم صورت به و بوده مضر سازمان براي رفتارها این .گردد

 خواهد دخیل آنها اثربخشی کاهش در رسانده، آسیب سازمان کارکنان به رفتارها، این هم گاهی و گذارد

 ممکن مدنی ضد رفتارهاي که اند ریافتهد حوزه این در کار با محققان )1390همکاران، و نژاد فرخ( بود

 حتی یا پرخاشگري نزاع، جویی، انتقام سرقت، سازي، مسئله قبیل از هایی واکنش گستردة طیف است

   .)1392 نرگسیان، و شریفی( بگیرد بر در را کردن شوخی

  تبیین ماهیت دین از نگاه اسالم -2- 2-1

مقرراتی گفته می شود که براي اداره امور  وانین وبه مجموعه عقاید، اخالق، ق »دین«از نظر مفهومی 

احکام است. به  پس دینداري داراي سه عنصر، عقاید، اخالق و هاست. پرورش انسان جامعه ي انسانی و

حقوقی است که هدف آن تامین سعادت  عقاید، اخالق واحکام فقهی و عبارت دیگر، دین مجموعه ایی از

متن دین که همان  گمراهی است. ضاللت و رهایی انسان از ی براي نجات وه الهقرآن تنها نسخ انسان است و

فروع است، ناشی از اراده و علم ازلی خداوند است و کاشف آن عقل برهانی ونقل معتبر است که به  اصول و

قرآن به تنهایی تمام اسالم نیست، بلکه  .)1393 (جوادي آملی، صورت قرآن وروایات معتبر تجلی کرده است

روایات وعقل می توانند معرف احکام اسالم بوده وحجت شرعی در باب فهم دین را به دست  جموع قرآن وم

قرآن کریم، دین خدا از آدم تا خاتم  ): از نظر1384( به بیان شهید مطهري  .)1393 (جوادي آملی، دهند

یکی در یک سلسله  یکی است و همه پیامبران به یک مکتب دعوت می کرده اند. تفاوت شرایع آسمانی،

مسائل فرعی وشاخه ایی بوده که بر حسب مقتضیات زمان و خصوصیات محیط و ویژگی هاي مردمی که 

دعوت می شده اند، متفاوت می شده است و همه شکل هاي متفاوت و اندام هاي مختلف یک حقیقت و به 

امبران بعدي به موازات تفاوت دیگر در سطح تعلیمات بوده که پی سوي یک هدف و مقصود بوده است و

را که همه در یک زمینه بوده، به انجام می رسانده اند. به تعبیر  بشر، در سطح باالتري تعلیمات خود تکامل

دیگر بشر در تعلیمات انبیا مانند یک دانش آموز بوده که او را از کالس اول تا آخرین کالس باال برده اند و 

ن.هر کدام ا زپیامبران اگر در محیط وزمان پیامبر دیگر می بود مانند این تکامل دین است و نه اختالف ادیا
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                       (ادیان) نیاورده است او، قانون و دستورالعمل می آورد. بنابراین قرآن هرگز کلمه دین را به صورت جمع

  )1394 (محمد مقیمی،

 ه ساخته انسان است، جدا می کند ورا از دین بشري ک آیت اهللا جوادي آملی، دین الهی (وحیانی)

دین الهی وحیانی، ریشه در غیب دارد و پایه واساس آن بر وحی و پیام الهی استوار است. « معتقد است:

به محتوي  انسان، سازنده دین الهی نیست، بلکه دریافت کننده پیام الهی است که باید به آن اعتقاد پیدا کند

ایشان تذکر می دهند که در ». اعی خود را بر اساس آن تنظیم کندسلوك فردي واجتم وحی ملتزم شود و

تعریف دین نباید بین تدین، ایمان و دین خلط کرد. تدین وایمان، وصف انسان است، ولی دین حقیقتی پیام 

مقرراتی است  گونه است که خداوند آن را در اختیار انسان قرار می دهد. دین، مجموعه ي عقاید، قوانین و

شئون  به اصول بینشی بشر نظر دارد و هم درباره اصول گرایشی وي سخن می گوید وهم اخالق وکه هم 

حقوقی است  –زندگی او را زیر پوشش دارد. به دیگر سخن، دین مجموعه ي عقاید، اخالق و قوانین فقهی 

رار دارد. دین ها از طریق وحی و عقل در اختیار آن ق که براي اداره فرد و جامعه انسان و پرورش انسان

است؛ یعنی شامل باور و » عقاید«مبتنی بر وحی، از بخش هاي گوناگون تشکیل می شود. بخشی شامل

است؛ یعنی تعالیمی » اخالقیات«اعتقاد به حقایق و واقعیت هاي جهان هستی بر اساس بخش دیگر دین، 

و را از رذایل وتخلق آن را به فضایل است که فضایل و رذایل اخالقی را به انسان شناسانده و راه تهذیب نفس ا

و مناسک و شریعت و مقررات است که روابط فرد با خود و با  »احکام«ارائه داده است.بخش دیگر دین، 

(یعنی روابط اجتماعی، حقوقی، مدنی و سلوك اجتماعی و کیفیت روابط اقتصادي،  خداي خود وبا دیگران

                     » علم فقه«و » علم اخالق« و » علم کالم« ).1391سعیدي، ( نظامی) در این بخش قرار می گیرد ساسی و

  .)1384 (مطهري، سوم تعلیمات اسالمی هستند به ترتیب متصدي بخش اول، دوم و

یاد کرده است؛ به این معنا که دین، روش کمال انسان است. » روش«عالمه طباطبایی از دین به انواع 

و مجموعه تعالیم اسالم را شامل سه دسته تعالیم  خوانده» شاهراه هدایت«راعالمه شهید مطهري، دین 

 عقیدتی، اخالقی و فقهی دانسته است. عالمه محمد تقی جعفري معتقد است که دین از دو رکن اساسی 
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