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 سبک تصمیم گیری مدیرانو معنویت در کار  بررسی رابطه

 و ارائه مدلی در این زمینه
 

  دکتر ایرج سلطانی

  سید حسن موسوی
 

 

 

 چکیده 

. استو ارائه مدلی در این زمینه سبک تصمیم گیری مدیران  ومعنویت در کار  رابطههدف از انجام این پژوهش بررسی       

مدیران ، جامعه آماری این پژوهش را . همبستگی می باشد –این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی 

هستند را مشغول سرپرستان و کارشناس مسؤوالن مجتمع دخانیات استان اصفهان که به امر تصمیم گیری در این سازمان 

و حجم نمونه بر اساس جدول  بودهمونه گیری به صورت تصادفی ساده روش ن.می باشدنفر  56تشکیل می دهد که شامل 

به منظور جمع آوری داده های تحقیق ، از دو پرسشنامه استاندارد مربوط به معنویت در کار و . نفر تعیین گردید 65مورگان 

بیش از مدیران ویت در کار مقادیر میانگین مولفه های معننتایج تحقیق نشان داد .استفاده شده است کلیسبک تصمیم گیری 

بوده و مقیاس سبک های تصمیم گیری عقالیی « حس جامعه بودن»مربوط به مولفه آن بیشترین مقدار  سطح متوسط بوده و

، شهودی و وابسته بیش از سطح متوسط و سبک های فوری و اجتنابی کمتر از سطح متوسط و بیشترین مقدار مربوط به 

سبک تصمیم و  معنویت در کار که همچنین نتایج تحلیل آمار استنباطی نشان داد .سبک تصمیم گیری عقالیی بوده است

» و « حس جامعه بودن »   سبک عقالیی تصمیم گیری مدیران و مولفه های بین  .رابطه معناداری وجود داردی گیری عقالی

 .رددامعنویت در کار رابطه معناداری وجود «  حس لذت بردن از کار 

 هودیعقالیی ، سبک وابسته ، سبک فوری ، سبک اجتناب ، سبک شمعنویت در کار ، سبک تصمیم گیری : کلید واژه ها 

  

                                                           
 (خوراسگان)عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان    
 
 mousavi139036@gmail.com                         منابع انسانی –شجوی دکتری مدیریت دولتی دان   
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 مقدمه

 کمک زیرا باشد؛ افراد زندگی برای قدرتمند مثبتی نیروی تواند می که است نوپایی پدیده کار محیط در معنویت مطالعه      

 این زندگی کاری ساعت صدهزار به تقریبا است ممکن شان، معنوی زندگی و کار یکپارچه ساختن و تلفیق جهت در افراد به

 به . .دهد پرورش را آنان روان و روح و کند معنادارتر ایجاد و تر متوازن تر، بخش لذت کاری و ببخشد جهت و معنا افراد

 ارمغان به مسئولیت محیط، برای و فعالیت اجتماع، برای و ها، انسانیت سازمان برای تواند می کار محیط در معنویت عالوه

 ( است مواجه با آن جدید هزاره دهه های نخستین در ما جامعه که است ای وظیفه ترین مهم این چنین شود اگر .آورد

 ( .58 :   83 دنتون،  و میترف

می    معنویت در کار و تالش برای انسانی تر کردن سازمان ها یکی از روندهای مهم کسب و کار و مدیریت در قرن        

دلیل .در این زمینه در حال افزایش است به طور جدی مطرح شده است و اهمیت و تعداد تحقیقات 09باشد که از اواسط دهه 

 .عالقمندی سازمان ها به معنویت در کار عالوه بر جوانب انسانی ، افزایش اثربخشی سازمانی است

این .معنویت بخش جدایی ناپذیر از اخالق و ارزش های انسانی است و در ادیان یکتاپرستان ، اهمیت بسیار باالیی دارد       

نادی و گل پرور ، .)جهت است که فطرت انسانی تمایلی بنیادین به ارزش های مثبت و مطلوب دارد  اهمیت بیشتر از آن

 809 : ) 

مایر معنویت را جستجوی مداوم .به دلیل این که معنویت یک موضوع فردی است تعاریف متعددی در مورد آن وجود دارد      

زندگی ،وسعت عالم ، نیروهای طبیعی موجود و نظام باورهای برای یافتن معنا و هدف زندگی ، درک عمیق و ژرف ارزش 

 (95 :  830 سالجقه و فرح بخش ، .)شخصی می داند

ن و اشمس بیان می کنند معنویت در کار ، درک و شناسایی این است که بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی داچ      

:  999 داچن و اشمس ، .) می یابد    عنا در زندگی اجتماعی پرورش است که قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای بام

  6) 

معنویت در کار یک تجربه از ارتباط و اعتماد متقابل در میان افرادی است که در یک فرآیند کاری مشارکت می کنند و        

انگیزشی و افزایش عملکرد کلی می به وسیله خوش بینی و حسن نیت فردی ایجاد شده و منجر به ایجاد یک فرهنگ سازمانی 

 (38:  996 مارکوییس ، دیمن و کینگ ، .)شود

تحقیقات نشان داده اند که درک کارکنان از معنویت باعث افزایش تعهد کاری در محیبط کار شده و افراد با تعهد کاری باال 

 (92 :  830 سالجقه و فرح بخش ، . )عملکرد بهتری از خو نشان می دهند

دیگر معنویت در کار می تواند موجبات تحقق کارآفرینی سازمانی ، بهبود بهره وری ، ارتقاء شاخص های مالی و  ز سویا      

 ( 0:  830 رحیم نیا و دیگران ، )افزایش عملکرد را فراهم آورد 

و موجب ( 09:  9 9 ،  کاراکاس) تقویت تجارب معنوی کارکنان ، عملکرد و بازدهی سازمانی آن ها را افزایش داده         

 ( 9  -0  :  830 سالجقه و فرح بخش ، . ) افزایش خالقیت ، رضایت ، عملکرد گروه و تعهد سازمانی می شود

یزدانی ، کاظمی نجف آبادی و ) معنویت بر روی رضایت شغلی ، رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد        

 (6  :  830 سلیمی ، 

 و پرسشنامه کمک به را کار معنویت محیط مورد در تجربی تحقیق ترین جدی(1999) سال در دنتون و یتروفم       

 . دادند انجام آمریکا های کاری محیط در انسانی منابع مدیران با هایی مصاحبه

  .داشتند متنوعی بسیار های دیدگاه معنویت ببینتو تعریف به نسبت :دهندگان پاسخ

 (. فامیلی کاری، شخصی، خانوادگی، زندگی) کنند تفکیک را خود زندگی تا نداشتند تمایل

 .شدند می قائل تفاوت فراوان تأکید با معنویت و مذهب بین

 .داشتند کار محیط در معنوی اقدامات تجربه به زیادی تمایل

 .بودند ناک بیم کار محیط در دین و معنویت های واژه از استفاده به نسبت اغلب

  .کردند می درک انفرادی ای پدیده را معنویت آنها غربی، های فرهنگ همانند
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 ترین اساسی و ترین مهم از کار این است و کردن مدیریت قابل کار محیط در معنویت که گرفتند نتیجه محقق دو این       

 روش و است گرفته صورت حد از بیش ... و هنر مذهب، علم، میان غرب، جدایی در داشتند عقیده آنها .است مدیران وظایف

 (1999دنتون، و میتروف.) قرارگیرد سنجش مورد مدیریت عناصر سایر از آن کردن جدا بدون باید معنویت، های مدیریت

 را آن و کنند سازی مفهوم را محیط کار در معنویت تا کردند سعی جامع مطالعه یک در(2000) دوچن و اشمس      

 که است باطنی و درونی کارکنان زندگی از بعدی که این شناسایی و درک: کردند تعریف گونه این را معنویت آنها . بسنجند

 بعد هفت آنان تعریف یابد این می توسعه زندگی در بامعنا کارهای انجام واسطه به و است پرورش قابل .» براساس« بعد این

 ایجاد استانداردی سنجش مقیاس ابعاد این از کدام هر برای تحلیل عاملی روش با و کردند، مشخص را کاری محیط معنویت

 & Eshmes).شدند  بیان سازمانی و گروهی فردی، سطح در کار محیط در معنویت سنجش ابعاد براساس ینا.کردند

dochen,2000) 
 :تعریف ابعاد معنویت در کار 

 و احساس حس اجتماعی بین اعضا، متقابل، مراقبت تیم  روح و روان موارد مربوط به شاملواژه  این :جامعه از تیم حس

:  99 3رگو، ) ستاو و همکاران (998 )میلیمان  شناسایی شده توسط "حس اجتماعی"بعد  شبیه بهبوده و  هدف مشترک

5  .) 

شامل موارد نشان دهنده تجانس بین ارزش های سازمانی و زندگی واژه این :  بین ارزشهای سازمانی و فردیهمراستایی 

و همکاران  (998 )میلیمان  شناسایی شده توسط "با ارزش های سازمانی همراستا"بعد  این بعد شبیه به . درونی افراد است

 (. 52:  99 3رگو، ) است( 999 )اشمس و داکون  مطرح شده توسط "ارزش های سازمان"عامل و  او

 و او است زندگی شخصی ارزش متناسب با فرد کار انجام شده توسط کهاست به این معنی واژه  این: به جامعه کمک حس

 99 3رگو، ) ستاو و همکاران Milliman پیشنهاد شده توسط "معنی دار کار" بعد شبیه بهواژه این  .مفید است برای جامعه

 :52 .) 

بعد از معنویت این .است در محل کار و لذت خوشی احساس موارد مربوط به شاملواژه  این: در محل کار لذت بردن حس

است که  "معنی دار کار" عنوان تحتاو  و همکاران Milliman شناسایی شده توسط بزرگتر ابعاد از بعد زیر یکدر کار ، 

 .است در محل کار معنا برای رسیدن به راه های مختلف نشان دهنده

 فردی ارزش های معنوی معنویت وبه  که سازماناست روشی  در مورد توصیف شاملاین بعد :  زندگی درونی برای فرصت

پیوند " بعدهمچنین  و( 999 )داکون و اشمس  شناسایی شده توسط "معنویت ورود به"بعد  نشان دهندهو  احترام می گذارد

رگو، ) است "در محل کار جامعه روانیحس " ساخت از به عنوان یک بعد (003 )ابی  و باروز شناسایی شده توسط "معنوی

3 99  :52 .) 

 تصمیم گیری در سازمان 

 سطوح تمامی مدیران وظیفه اصلی عنوان به و شده محسوب سازمان در فرآیندها ترین محوری از یکی گیری تصمیم       

پامال ) است گیری تصمیم مدیریت تمام" معتقدند صاحبنظران برخی که نحوی به (5 : 005 لویزوس،) باشد می مطرح

 .است گیری تصمیم وجود به منوط مشی خط و ، سیاست برنامه ، طرح وجود است معتقد رابطه این در کونتز.  (28:  005 ،

چه  که باشد فکر این به باید همیشه زیرا داند، می گیری تصمیم را خود اصلی وظیفه مدیر معموالً که دارد عقیده همچنین او

 موقع، چه در کسی، چه را، کاری چه اینکه و کند تقسیم افراد بین چگونه را وظایف ، دهد انجام کاری چه برگزیند، را راهی

 (86 :  003 کونتز ، ) دهد؟ انجام چگونه و کجا

 و درونی های ویژگی بر ،  آن  بر  موثر  عوامل و  افراد گیری تصمیم سبک پیرامون خود مطالعات در بروس و اسکات     

 عمومی های سبک عنوان تحت را گیری تصمیم پنج سبک بر این اساس و نموده بسیاری توجه افراد فردی های تفاوت

 سبک شهودی، گیری تصمیم سبک ، عقالیی گیری تصمیم سبک : از عبارتند پنج سبک این .اند نموده ارائه گیری تصمیم

 (. 82:  992 پارکر ، )  اجتنابی گیری تصمیم سبک و آنی گیری تصمیم سبک وابستگی، گیری تصمیم
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 ستاده یا هدف یک حصول به منظور و پیشگیرانه رفتار یک در گزینه چند یا دو میان از راهکار یک انتخاب گیری تصمیم      

 می تشکیل را ریزی برنامه مرکزی هسته گیری بنابراین تصمیم(.  8:  996 کرون ، )  است ممکن ریسک حداقل با خاص

 .(00 :  008 وینز و کونتز ، )باشد شده ایجاد تصمیم این که مگر باشد وجود داشته تواند نمی برنامه یک . دهد

 :گیری  تصمیم های سبک

 به. می دهند قرار مورد استفاده گیری تصمیم هنگام در آنها که است عادتی الگوی بیانگر افراد گیری تصمیم سبک      

تانهولم ) است خود گیری تصمیم وظیفه به واکنش و در درک او شخصیتی رویکرد فرد هر گیری تصمیم سبک دیگر عبارت

 ویژگی های تفاوت مدیران، گیری تصمیم سبک بر اثرگذار محیطی سازمانی و عوامل بر عالوه نتیجه در  .( 08: 992 ،

 سبک در نتیجه و کنند رفتار متفاوت نحو به گیری تصمیم های موقعیت به نسبت مدیران که شود باعث می نیز شخصیتی

 .باشد متفاوت یکدیگر با آنها گیری تصمیم

 :اند شده ارائه گیری عمومی تصمیم ی ها سبک عنوان به بروس و اسکات توسط زیر گیری تصمیم سبک پنج    

 نتایج ارزیابی ، ممکن تمامی راهکارهای شناسایی به گیرنده تصمیم تمایل بیانگر سبک این :عقالیی گیری تصمیم سبک -

 با مواجهه هنگام در رندهیگ تصمیم توسط مطلوب و بهینه راهکار یت انتخاب نها در و مختلف های جنبه تمامی از راهکار هر

 قابل بطور دقیق داده رخ مساله گیری تصمیم سبک این در عبارتی به . (  :  992 اولیوریا ، ) باشد می گیری شرایط تصمیم

  به  یابی دست و حل راه بهترین اجراء و جهت انتخاب مشخص کامالً و ثابت فرآیند یک از گیرنده تصمیم فرد و بوده تعریف

 و جستجو اساس بر را خود تصمیمات برخوردارند عقالیی از سبک که افرادی.  (92 :  995 فالوپ ، ) کند می پیروی  اهداف

سینگ و ) دهند می قرار بیرونی منابع از هم و درونی منابع از هم موجود اطالعات تمامی جانبه همه کامل و تحلیل و تجزیه

 (030:  998 وس ،اگرینه

 به شده استنتاج های تجربه درسایه که است آگاه ناخود فرآیندی شهودی گیری تصمیم :شهودی گیری تصمیم سبک -

 بودن درست با رابطه در روشنی منطق تصمیم گیرنده فرد گیری تصمیم شیوه این در (.9  : 836 رابینز ، )  آید می دست

)  دهد می انجام است درست کند می فکر که را چیزی آن خود درونی فراست و بینش  بر تکیه با بلکه ندارد، خود تصمیم

 (. 030:  998 پاتون ، 

 بلکه کنند، نمی در را مساله  بخردانه  تحلیل  و تجزیه  کامال برخورداند شهودی گیری تصمیم سبک از که افرادی     

 اطالعات از عظیمی حجم با که زمانی و اطمینان عدم شرایط ،در بحران یک با مواجهه هنگام نظیر ایط شر برخی در معتقدند

 آوری امکان جمع یط شرا بودن بحرانی و مساله پیچیده ماهیت علت به که شرایطی در و شوند مواجه می نشده پردازش

 و شهود ، ندارد وجود اطالعات این و سیستماتیک دقیق بررسی و گیری تصمیم موضوع پیرامون موجود اطالعات تمامی

 .کند ایفا را مهمی نقش تواند می مناسب تصمیم انتخاب و در آمده افراد کمک به فراست درونی

 (82 :  996 اسپیسر و سادلر ، ): از  عبارتند گیری تصمیم سبک این در درونی بینش و شهود مهم منبع سه 

 از غریزی بطور و بوده آموزش غیر قابل ، گرفته نشات انسان ناخودآگاه ضمیر از ذاتی های پاسخ :فطری /ذاتی های پاسخ - 

 .باشند می انسان همراه تولد بدو

 گذشته های موقعیت و طی جریانات شده فراگرفته تجارب و ها آموخته را ها انسان شهود منبع این :عمومی تجارب - 

 .دهند می تشکیل

 و مبهم شرایط در بخردانه های کامال تحلیل به فرد وابستگی کاهش راستای در ها آموزش این : متمرکز های آموزش -8

 .باشد می شهودی های توانمندی بهبود و ناشناخته

 پذیری انعطاف و از جامعیت ناشناخته و متالطم های محیط در شهودی گیری تصمیم گفت توان می اساس این بر     

 .است برخوردار بیشتری

 و ها حمایت بر تکیه و گیرنده تصمیم  عملی و فکری استقالل عدم بیانگر  سبک این :وابستگی گیری تصمیم سبک -

 (. 82:  992 پارکر ، )  است تصمیم اتخاذ هنگام در دیگران راهنمایی های
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 که هستند این نیازمند فرصت یا یک مشکل با شدن مواجه هنگام در برخوردارند وابستگی گیری تصمیم سبک از که مدیرانی

 تصمیمات اتخاذ هنگام در اینکه جای به افرادی چنین . کنند عمل او های مطابق گفته کامال تا باشد آنها کنار در فردی حتما

 سایر های دیدگاه به وابسته متکی و کامال کنند، انتخاب خودشان را نهایی تصمیم نهایت در و نموده مشورت با دیگران مهم

 .کنند می عمل افراد

 تصمیم اخذ به وی یل تما و تصمیم گیرنده ضطرار ا احساس بیانگر آنی گیری تصمیم سبک :آنی گیری تصمیم سبک -

 تصمیم سبک از که مدیرانی دیگر عبارت به   .( 08: 992 تانهولم ،) ممکن است زمان ترین سریع و ترین کوتاه در نهایی

 می را اتخاذ خود اصلی تصمیم درنگ بی و بالفاصله گیری تصمیم موقعیت با شدن مواجه در هنگام برخوردارند آنی گیری

 .کنند

 یا مشکل)مساله  با مواجه در هنگام برخوردارند اجتنابی گیری تصمیم سبک از که افرادی :اجتنابی گیری تصمیم سبک -

 می طفره داده رخ مساله به نسبت واکنش هرگونه از و انداخته به تعویق را گیری تصمیم باشد امکانپذیر که آنجا تا( فرصت

از  اجتناب به گیرنده تصمیم فرد تمایل و تالش توان می را اجتنابی گیری تصمیم بنابراین سبک  (. 82:  992 پارکر ، ) روند

    .( 08: 992 تانهولم ،)نمود  تعریف گیری تصمیم های موقعیت از دوری امکان حد تا و تصمیم هرگونه اتخاذ

 روش پژوهش 

تيوان   باشيد، ميی   سبک کلی تصمیم گیری مدیران ميی  ومعنویت در کار  رابطه با توجه به هدف اصلی پژوهش که بررسی 

همبسيتگی اسيت و از    -ها از نيوع توصيیفی   آوری داده گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه کاربردی و از نظر روش جمع

 .پردازد، در قلمرو تحقیقات پیمایشی قرار دارد آنجایی که به بررسی وضع موجود می

جنبه نوآوری این تحقیق از این نظر است که تاکنون هیچ پژوهشی در خصوص بررسی رابطه بین معنویت در کار و سبک 

این پژوهش می تواند به مدیران به منظور بهره گیری از  تصمیم گیری مدیران در سطح ایران و جهان انجام نشده است و نتایج

 . ابعاد معنویت در کار در تعیین سبک مناسب تصمیم گیری آنان کمک نماید

باشيد   نفر از مدیران ، سرپرستان و کارشناس مسؤوالن مجتمع دخانیات اصفهان ميی  56جامعه آماری این پژوهش شامل 

حجم نمونه بر اساس  حجم جامعه آماری فيوق و بيه کميک    . که در این مجتمع  به کار تصمیم گیری سازمانی مشغول هستند

تعیيین نمونيه هيای ميورد     تصادفی سياده بيرای   نمونه گیری از روش  در این تحقیق. نفر تعیین گردید 65جدول مورگان برابر 

بر همین اساس نمونه مورد نظر از طریق ماشین حسياب مهندسيی و بيه صيورت رانيدوم از لیسيت       .آزمایش استفاده شده است

 66پرسشينامه توزیيع شيده ،     65از .مدیران ، سرپرستان و کارشيناس مسيؤوالن مجتميع دخانیيات اصيفهان انتخياب گردیيد       

 .درصد می باشد 03پرسشنامه بازگشت داده شد که نرخ بازگشت آن بیش از 

 :ابزار پژوهش

 :پرسشنامه استاندارد زیر استفاده شده است   به منظور جمع آوری داده های این پژوهش ، از  

همراسيتایی   "          ، "حيس جامعيه بيودن   ": بعد 6که شامل گویه  2 با ( 99 3)پرسشنامه معنویت در کار رگو  - 

فرصت هایی بيرای زنيدگی    " و "حس لذت بردن از کار"، "حس مشترک با جامعه "،  "ازش های فردی و سازمانی 

 .می باشد "درونی 

 "،  " فيوری  "     که شيامل سيبک هيای   گویه  6 با ( 996 )پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی اسپیسر و سادلر  - 

 .است  "وابسته  "و  "شهودی  "،  "عقالیی  "،  "اجتناب 

چون از پرسشنامه های استاندارد در این تحقیق استفاده شد ، لذا روایی آن مورد بررسيی قيرار نگرفيت وليی بيه منظيور       

ها، پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط پرسش شوندگان ، از طریق محاسيبه ضيرایب آلفيای کرونبياخ،      بررسی پایایی پرسشنامه

بيرای پرسشينامه سيبک     9/ 2برای پرسشنامه معنویت در کار و ضریب  9/ 0رفت که ضریب پایایی آن ها مورد بررسی قرار گ

 .تصمیم گیری کلی به دست آمد

 :ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های تحقیق در شکل زیر آمده است 
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 ضریب آلفاي کرونباخ تعدادگویه پرسشنامه

 771/0 71 معنویت در کار

 170/0 52 سبک هاي تصمیم گیري

 177/0 25 کل پرسشنامه

 .پردازش گردیده است 9 نسخه  SPSSهای آماری در محیط نرم افزاری  در این پژوهش داده

 :آمده است    مدل مورد استفاده در این تحقیق در شکل

 مدل مورد استفاده در تحقیق موجود:   شکل 

 

 :آمده است   مورد استفاده در این تحقیق در شکل لیلی مدل تح
 سبک تصمیم گیری

 فوریسبک  مولفه های معنویت در کار
سبک 

 اجتناب

سبک 

 عقالیی

سبک 

 شهودی
 سبک وابسته

 حس جامعه بودن

H1 H2 H3 H4 H5 

 همراستایی ارزش های فردی و سازمانی

 حس مشترک با جامعه

 حس لذت بردن از کار

 فرصت هایی برای زندگی درونی

 مدل تصمیم گیری مبتنی بر معنویت در کار:  شکل 

 :پژوهش یافته های 

 آمار توصیفی 

 ی پژوهش استفادهها و ابعاد ویژه مشخصات فردی پاسخ دهندگان و جنبه هایسؤال برای توصیفی از آمار پژوهش این در      

های پژوهش و ابعاد تشکیل  ها ترکیب شده و شاخصی مورد بررسی، سؤالها، با توجه به فرضیهفرضیه برای آزمون. شده است

 ، رگرسیونپس از آزمون نرمال بودن، آزمون ضریب . ی آنها بر حسب میانگین و انحراف معیار معرفی گردیده استدهنده

 . استفاده شده است های اصلی و تکمیلی تحقیق هیداری برای آزمون فرض و آنالیز واریانس به همراه سطح معنی tآزمون 

 :نتایج آمار توصیفی نشان دادکه 

 . باشند می ان شاغلزناز نیز % 72  از پاسخگویان مرد و % 3278مورد مطالعه، تقریبا  تایی 66ی در نمونه

 %572 و کمترین تعداد یعنی فوق لیسانس و باالتر %  37 ، از پاسخگویان تحصیالت کارشناسی %  207بیشترین تعداد یعنی

 . دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم بوده اند

 سبک های تصمیم گیری کلی  معنویت در کار

 سبک فوری  حس جامعه بودن

 سبک اجتناب  همراستایی ارزش های فردی و سازمانی

 سبک عقالیی  حس مشترک با جامعه

 سبک شهودی  حس لذت بردن از کار

 سبک وابسته  فرصت هایی برای زندگی درونی
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سال  69سنی بیش از %  73 ی سال دارند و کمترین تعداد یعن 29تا   8پاسخگویان سنی از از % 2278بیشترین تعداد یعنی 

وکمترین سابقه سال  9 تا    بین از پاسخگویان % 676 ،  سابقه خدمت سال 6کمتر از از پاسخگویان % 278 همچنین .دارند

 . ندسال سابقه خدمت دار 9  سال و باالتر از 9 تا  5بین ، %875 تعداد یعنی 

، بیشترین میانگین مربوط به بُعد معنویت در کاردر بین ابعاد مقیاس بررسی توصیفی ابعاد معنویت در کار نشان داد که 

همراستایی ارزش  »کمترین میانگین نیز مربوط به بُعد . می باشد 8و بیشتر از متوسط  52/8با مقدار «  حس جامعه بودن »

از  23/8با مقدار  معنویت در کارمیانگین مقیاس . می باشد 8و بیشتر از متوسط  0/8 با مقدار « های فردی و سازمانی 

 .و ابعاد آن بیشتر از حد متوسط هستند معنویت در کار بیشتر است و در مجموع مدیران در مقیاس 8متوسط 

با مقدار « سبک عقالیی  »به بُعد ، بیشترین میانگین مربوط سبک های تصمیم گیری کلیدر بین ابعاد مقیاس همچنین 

می  3و کمتر از متوسط  44/2با مقدار « سبک فوری »کمترین میانگین نیز مربوط به بُعد . می باشد 3و بیشتر از متوسط  0/4

 بیشتر است و در مجموع کارکنان در مقیاس 3از متوسط  33/3با مقدار  سبک های تصمیم گیری کلیمیانگین مقیاس . باشد

اما کارکنان در . و ابعاد سبک عقالیی، سبک شهودی و سبک وابسته بیشتر از حد متوسط هستند ی تصمیم گیری کلیسبک ها

 .سبک های فوری و اجتناب در حد کمتر از متوسط می باشند

 آمار استنباطی

 ای قبول به توجه با تا شده سعی و است گرفته قرار آماری استنباط تحلیل مورد تحقیق هایفرضیه آزمون قسمت این در      

 .بیابیم تحقیق هایسؤال برای مناسب پاسخی ها،فرضیه رد

اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد که نتایج حاکی از نرمال  –در این بخش از آزمون کولموگروف 

بنابراین از آزمون همبستگی پیرسون، . بودن داده ها بوده و می توان فرضیه های تحقیق را به صورت پارامتریک آزمون کرد

 .پژوهش استفاده شده استرگرسیون و همبستگی کانونی به همراه سطح معنی داری به منظور بررسی فروض 

  

 .داردمستقیم وجود  رابطهسبک فوری تصمیم گیری مدیران  ومعنویت در  کار بین :  1فرضیه 

کمتر  6%از خطای  ،«معنویت در کار»مقیاس ، سطوح معنی داری آزمون همبستگی بین سبک فوری و ابعاد  در جدول        

بنابراین فرضیه اول . معنی دار نیست 6%در سطح خطای « معنویت در کار»مقیاس سبک فوری و ابعاد نیست و ارتباط بین 

 .مورد تأیید نبوده و رد می شود

 

 

 بررسی رابطه معنویت در کار و سبک فوری تصمیم گیری:  ( )جدول 

  

 Correlations 

 

 جامعه حس

 بودن

 همراستایی

 های ارزش

 سازمانی و فردی

 حس

 با مشترک

 جامعه

 لذت حس

 کار از بردن

 هایی فرصت

 زندگی برای

 درونی

 سبک

 فوری

Pearson 

Correlation .002 -.156 -.021 -.199 -.238 

  Sig. (2-tailed) .987 .256 .877 .144 .080 

  N 55 55 55 55 55 

 

 

 .داردرابطه مستقیم وجود سبک اجتنابی تصمیم گیری مدیران  ومعنویت در  کار بین  :2فرضیه 
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 6%از خطای  ،«معنویت در کار»مقیاس ، سطوح معنی داری آزمون همبستگی بین سبک اجتناب و ابعاد  در جدول       

بنابراین . معنی دار نیست 6%در سطح خطای « معنویت در کار»مقیاس سبک اجتناب و ابعاد کمتر نیست و ارتباط بین 

 .فرضیه دوم مورد تأیید نبوده و رد می شود

 

 ی رابطه معنویت در کار و سبک اجتناب تصمیم گیریبررس( :  )جدول 

 

  
 Correlations 

 

 جامعه حس

 بودن

 ارزش همراستایی

 و فردی های

 سازمانی

 حس

 با مشترک

 جامعه

 لذت حس

 کار از بردن

 هایی فرصت

 زندگی برای

 درونی

 سبک

 اجتناب

Pearson 

Correlation -.018 -.111 .076 -.208 -.200 

  Sig. (2-tailed) .897 .421 .582 .127 .144 

  N 55 55 55 55 55 

 

 

 .داردرابطه مستقیم وجود سبک عقالیی تصمیم گیری مدیران و معنویت در  کار بین : 3فرضیه 

، «سازمانی و فردی های ارزش همراستایی »، سطوح معنی داری آزمون همبستگی بین سبک عقالیی و ابعاد 8در جدول        

سبک عقالیی و ابعاد کمتر نیست و ارتباط بین  6%از خطای  «درونی زندگی برای هایی فرصت»و « جامعه با مشترک حس »

در سطح خطای  «درونی زندگی برای هایی فرصت»و « جامعه با مشترک حس »، «سازمانی و فردی های ارزش همراستایی »

 لذت حس »و «  بودن جامعه حس »یی و ابعاد سطوح معنی داری آزمون همبستگی بین سبک عقالاما . معنی دار نیست %6

ارتباط بین  و  %در سطح خطای «  بودن جامعه حس »سبک عقالیی و کمتر است و ارتباط بین  6%از خطای  « کار از بردن

بین و  بنابراین فرضیه سوم مورد تأیید بوده .معنی دار است 6%در سطح خطای  « کار از بردن لذت حس » سبک عقالیی و

 .رابطه مستقیم وجود داردسبک عقالیی تصمیم گیری و معنویت در کار 

 بررسی رابطه معنویت در کار و سبک عقالیی تصمیم گیری( : 8)جدول 

 

  

 Correlations 

 

 جامعه حس

 بودن

 ارزش همراستایی

 و فردی های

 سازمانی

 حس

 با مشترک

 جامعه

 لذت حس

 کار از بردن

 هایی فرصت

 زندگی برای

 درونی

 سبک

 عقالیی

Pearson 

Correlation .390(**) .068 .226 .329(*) .174 

  Sig. (2-tailed) .003 .620 .097 .014 .205 

  N 55 55 55 55 55 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 .داردرابطه مستقیم وجود سبک شهودی تصمیم گیری مدیران  ومعنویت در  کار بین  :4فرضیه 

 همراستایی »، «بودن جامعه حس »و ابعاد  شهودی، سطوح معنی داری آزمون همبستگی بین سبک 2در جدول          

کمتر نیست و  6%از خطای  «درونی زندگی برای هایی فرصت»و « جامعه با مشترک حس »، «سازمانی و فردی های ارزش

 با مشترک حس »، «سازمانی و فردی های ارزش همراستایی »، «بودن جامعه حس »و ابعاد  شهودیسبک ارتباط بین 

سطح معنی داری آزمون همبستگی اما . معنی دار نیست 6%در سطح خطای  «درونی زندگی برای هایی فرصت»و « جامعه
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 از بردن لذت حس » و شهودیسبک کمتر است و ارتباط بین  6%از خطای  « کار از بردن لذت حس »و  شهودیبین سبک 

سبک شهودی  ومعنویت در کار بین بنابراین فرضیه چهارم مورد تأیید بوده و  .معنی دار است 6%در سطح خطای  « کار

 .رابطه مستقیم وجود داردتصمیم گیری 

 تصمیم گیریبررسی رابطه معنویت در کار و سبک شهودی ( : 2)جدول 

  

 Correlations 

 

 جامعه حس

 بودن

 همراستایی

 های ارزش

 سازمانی و فردی

 حس

 با مشترک

 جامعه

 لذت حس

 کار از بردن

 هایی فرصت

 زندگی برای

 درونی

 سبک

 شهودی

Pearson 

Correlation -.024 -.214 -.172 -.312(*) -.265 

  Sig. (2-tailed) .861 .117 .210 .021 .051 

  N 55 55 55 55 55 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

 .داردرابطه مستقیم وجود سبک وابسته تصمیم گیری مدیران و معنویت در  کار بین   :5فرضیه 

 همراستایی » ، «بودن جامعه حس »و ابعاد  وابسته، سطوح معنی داری آزمون همبستگی بین سبک 6در جدول           

کمتر نیست و  6%از خطای  «درونی زندگی برای هایی فرصت»و « جامعه با مشترک حس »، «سازمانی و فردی های ارزش

« جامعه با مشترک حس »، «سازمانی و فردی های ارزش همراستایی »، «بودن جامعه حس »و ابعاد  وابستهسبک ارتباط بین 

سطح معنی داری آزمون همبستگی بین سبک اما . معنی دار نیست 6%در سطح خطای  «درونی زندگی برای هایی فرصت»و 

در  « کار از بردن لذت حس » و وابستهسبک کمتر است و ارتباط بین  6%از خطای  « کار از بردن لذت حس » و وابسته

سبک وابسته تصمیم گیری  ومعنویت در کار بین بنابراین فرضیه پنجم نیز مورد تأیید بوده و  .معنی دار است 6%سطح خطای 

 .وجود داردمستقیم رابطه 

 بررسی رابطه معنویت در کار و سبک وابسته تصمیم گیری( : 6)جدول 

  

 Correlations 

 

 جامعه حس

 بودن

 همراستایی

 های ارزش

 سازمانی و فردی

 مشترک حس

 جامعه با

 لذت حس

 کار از بردن

 هایی فرصت

 زندگی برای

 درونی

 سبک

 وابسته

Pearson 

Correlation .207 .081 .065 .313(*) .254 

  Sig. (2-tailed) .130 .557 .638 .020 .061 

  N 55 55 55 55 55 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 :بحث و نتیجه گیری 

 :مدیران در جدول زیر آمده است روابط بین مولفه های معنویت در کار و سبک کلی تصمیم گیری 
 سبک تصمیم گیری

 مولفه های معنویت در کار
 سبک 

 فوری

سبک 

 اجتناب

 سبک

 عقالیی 

سبک 

 شهودی

 سبک 

 وابسته

000/0 حس جامعه بودن  

789/0  

018/0- 

879/0 

070/0 

000/0 

000/0- 

861/0 

009/0 

100/0 
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-156/0 همراستایی ارزش های فردی و سازمانی  

056/0  

111/0- 

001/0 

068/0 

600/0 

010/0- 

119/0 

081/0 

559/0 

-001/0 حس مشترک با جامعه  

899/0  

096/0 

580/0 

006/0 

079/0 

190/0- 

010/0 

065/0 

608/0 

-177/0 حس لذت بردن از کار  

100/0  

008/0- 

109/0 

007/0 

010/0 

010/0- 

001/0 

010/0 

000/0 

-008/0 فرصت هایی برای زندگی درونی  

080/0  

000/0- 

100/0 

190/0 

005/0 

065/0- 

051/0 

050/0 

061/0 

 

تعیین سبک کلی تصمیم گیری مدیران مجتمع دخانیات استان اصفهان و معنویت در کار  رابطههدف این پژوهش بررسی      

نتایج نشان داد که بین معنویت  و تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش در سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. گردید

داری وجود دارد و معنویت در کار می تواند در  ادر کار و سبک های تصمیم گیری عقالیی ، شهودی و وابسته ارتباط معن

 .سبک کلی تصمیم گیری عقالیی ، شهودی و وابسته تأثیر داشته باشد

یق برداشت می شود ، این است که بیشترین تأثیر را معنویت آن چه از نتایج تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های این تحق    

 جامعه حس»در کار بر سبک عقالیی تصمیم گیری دارد و به طور کلی می توان گفت  بیشترین ارتباط بین زوج متغیرهای 

توان پیش لذا می . معنی دار بوده است  %در سطح خطای  80/9است که میزان همبستگی با مقدار « عقالیی سبک»و « بودن

بینی کرد هر چه معنویت در کار در سازمانی در سطح باالتری باشد ، سبک تصمیم گیری مدیران به سمت سبک عقالیی 

 .د بردنپیش خواهد رفت و مدیران از سبک عقالیی نسبت به سبک های دیگر تصمیم گیری بیشتر بهره خواه

 منابع

 82 شماره دانشگاه، و حوزه مجله  رستگار، علی ترجمه کار، محیط در معنویت مطالعه ،( 83 ) میترف دنتون، -

 اعرابی، محمد پارسائیان، ترجمه علی ،" ها کاربرد و ها نظریه مفاهیم، سازمانی، رفتار " ،(836 ) ، پی .استیفن رابینز، -
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