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مدل يابي معادالت ساختاري ارتباط معنويت سازماني و مسئوليت 

  آموزش و پرورش تبريزهاي  اجتماعي با سالمت سازماني كاركنان اداره
  

علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران ةدانشيار مديريت آموزشي، دانشكد، تقي زوار.  
 .علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران ةد تحقيقات آموزشي، دانشكدكارشناسي ارش ،بهار عنايتي

  
 چكيده

معنويت سازماني و مسئوليت اجتماعي با سالمت  مدل يابي معادالت ساختاري ارتباط پژوهش اين هدف
كاركنان نواحي  ماري،آ ةجامع است و همبستگي نوع از توصيفي، پژوهش روش .سازماني كاركنان بود

اي  خوشه گيري نمونه روش از گيري بهره با ها آن از نفر 145 تعداد كه بودند آموزش و پرورش شهر تبريز
   ميلمان و همكاران معنويت سازماني هاي پرسشنامه از ها داده گردآوري در. شدند انتخاب تصادفي

 استفاده) 2005(سالمت سازماني گراهام لوزو ) 1994(، مسئوليت اجتماعي حيدر زاده و راهپيما)2003(
 به كرونباخ آلفاي با پايايي و بررسي تأييدي عاملي تحليل از استفاده باها  نامه پرسش سازه روايي.شد

 ،بين معنويت سازماني كه داد نشان پژوهش هاي يافته. شد محاسبه 93/0و  90/0 ،92/0 با برابر ترتيب
 معادالت مدل ).p ≥001/0( دارد وجود معنادارمثبت و  ةي رابطمسئوليت اجتماعي و سالمت سازمان

 ةبر سالمت سازماني و از رابط معنويت سازماني و مسئوليت اجتماعي مستقيم تأثير از نيز ساختاري
  .كرد معنويت سازماني و مسئوليت اجتماعي حمايت

  
  ادالت ساختاريسالمت سازماني، مسئوليت اجتماعي، معنويت سازماني و مع: واژگان كليدي
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  مقدمه
انساني است و  ارج نهادن به منابع سازمانيو بهبود  وري بهره عوامل ترين يكي از مهم

باالي آنان و  ةايجاد جو سازماني سالم در بين افراد سازماني باعث اعتماد بيشتر و روحي
. است سالم ي جامعه زمينه ساز سالم، هاي سازمان. گردد بالطبع باعث افزايش كارايي مي

 و ساالري شايسته تعلق، امنيت، رواني، فيزكي، لحاظ افراد از كه است جايي سالم سازمان
 ها آنهاي  قابليت به دادن رشد و نفعان، ذي شخصيت و تخصص دانايي، به گذاري ارزش

 سيستمي هر رفتار اثربخشي خود در هاي فراسيستم سوي از شده محول وظايف انجام و

 .] 29 [ دارند بسزايي تأثير

 .كنند مي جستجو را كار در مادي هاي از پاداش فراتر چيزي معموالً سازماني، كاركنان
. هستند شان زندگي ساختن متعادل خواستار اميدبخش و و بامعنا كاري جستجوي در آنان

 درك كار و در پيوستگي و تماميت از احساس مفهومي دربرگيرنده 1سازماني معنويت

 سازمانيهاي  ارزش از چارچوبي سازماني، معنويت. ] 7 [است ركا در عميق هاي ارزش

 هاي ميان فرايند از اي فزاينده به طور را كاركنان كه است وجود فرهنگي آن نشانه و است

 كه اي به گونه بخشد، مي بهبود ديگران با ارتباط از را ها آن فهم برد و مي فراتر كاري

 زندگي بعدي از شناسايي و درك سازماني، ويتمعن .] 2 [كنند تجربه مي را لذت احساس

 در هاي بامعنا، كار انجام به واسطه و است پرورش قابل كه است كاركنان باطني و دروني

 و مزايا به تواند مي كار محيط در معنويت تشويق. ] 32 [يابد مي پرورش اجتماعي زندگي
ترك  به ميل و كاهشن سازما تعهد و ] 2 [و اعتماد صداقت افزايش قبيل از منافعي
 منجرشود پذيري سازماني وري و مسئوليت بهره خالقيت، رضايت شغلي، افزايش خدمت،

 تحقق تواند در مي براي پذيرش مسئوليت سازماني و منبعي به عنوان معنويت. ] 38[

                                                 
1. Organizational spirituality 
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و  افراد از نظر اجتماعي مسئول بودن يعني .رساند ياري اثربخشي به افراد و كارايي
بايست با اخالق و با حساسيت نسبت به مسائل اجتماعي، فرهنگي و  ميها  سازمان

در قبال  سازمانسازمان به عنوان مسئوليت  1مسئوليت اجتماعي. ] 42 [محيطي رفتار كنند
جامعه، افراد انساني، و محيطي است كه سازمان در آن فعال است و اين مسئوليت از 

 مسئوليت بنابراين. استه منفعت اجتماعي برند پيشو  رود مالحظات اقتصادي فراتر مي
 خصوص در بودن پاسخگو براي .قانون است از رفتن فراتر يعني سازمان اجتماعي

 اين .است باشد داشته وجود كردن عمل مسؤوالنه فرصت بايد پذيري مسؤوليت

 اقدام، به تمايل جمله از تقسيم كرد مختلفي هاي جنبه به توان مي ا ر كلي شرط پيش

    هآگاهان ارزيابي هاي وجود مهارت و كردن اقدام امكان دورانديشي، و بيني پيش اييتوان
] 1 [.  

 مرتبط باشد تواند با ميزان معنويت و مسئوليت اجتماعي كاركنان مي كه عواملي از

 عالوه سازمان آن در كه دارد وضيعتي به اشاره 2سازماني سالمت .است سازماني سالمت

 سازگار خود محيط با است درازمدت قادر در ماند، مي پايدار خود محيط در كه اين بر

 كه زماني .دهد و گسترش كرده ايجاد پيوسته را خود بقاء براي الزم هاي توانايي و شود

 كه اي مسئله ترين مهم گيرد، مي قرار بررسي مورد سالم سازمان يك رفتاري هاي ويژگي

 و خاطر تعلق احساس شود، مي مشاهده كاركنان از رفتاري زمينه در بارز به صورت
ايجاد چنين جوي در  لذا،. ] 41و9[باشد  مي سازمان و كار به پذيري دلبستگي و مسئوليت

سازمان منشأ معنويت سازماني داشته كه در جهت آن مسئوليت اجتماعي در سازمان و 
نويت در پذيري و مع از آن جا كه، اصول اخالقي، مسئوليت. آيد مي كاركنان به وجود

سازمان، از مسائل مهم مديريت و سازمان است در اين مطالعه به بررسي رابطه معنويت 

                                                 
1. Social responsibility 
2. Organizational health 
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سازماني و مسئوليت اجتماعي با سالمت سازماني در آموزش و پرورش شهر تبريز 
  .پرداخته شده است

 در )1969(1مايلز توسط بار نخستين سازماني سالمت اصطالح :پژوهشي ةپيشين

و به وضعيتي فراتر از اثربخشي كوتاه  .] 19 [شد برده به كار مدارس يسازمان جو مطالعه
اي از خصايص نسبتا پردوام داللت داشته و دوام و بقاي سازمان در  مدت و مجموعه

محيط خود، سازگاري با آن و ارتقاء و گسترش توانايي سازمان براي سازگاري بيشتر را 
زماني سازمان سالم است كه ) 1985(2از ديدگاه كيت ديويس .] 31 [شود  مي شامل

دهند و به احساس رشد و پرورش شخصي  كاركنان احساس كنند كاري سودمند انجام مي
آورد،  آنان بيشتر كاري شوق انگيز را كه خشنودي دروني فراهم مي. يابند دست مي

بسياري از كاركنان مسئوليت و فرصت پيشرفت و كاميابي . پذيرند دوست دارند و مي
ها گوش داده شود و  خواهند كه به سخنان آن كاركنان مي. كنند مي لي را جست و جوشغ

در واقع . با آنان چنان رفتار شود كه گويي هر يك داراي ارزش وجودي فردي هستند
به حداكثر رساندن سالمتي و  ةاي از كار در شرايط سالم و دربار سالمت سازماني، نشانه

  .] 10[رفاه كاركنان است 
در پژوهشي نشان داد عناصر سالمت سازماني شامل رهبري سازمان،  ] 6 [نش فرددا 

شوآف، . تعهد كاركنان، بينش، ارتباطات، توسعه شايستگي، و مهارت كار گروهي است
 بعد يا شاخص پنج براي سالمت سازماني، ] 36 [ 3گنايدي، كارووسكي و همكاران

 :چارچوب .2 سازماني سالمت تحقق: فهد .1اند كرده هايي بيان مؤلفه اصلي با زير
 ها شايستگي تعيين :ها مقياس. 3 كاركنان رفاه و )قابليت سازماني بهبود( سازمان عملكرد

 مقياس :ا لف: ارزيابي سطوح. 4 كاركنان و سالمت رضايت فردي، بين ارتباطات و

                                                 
1. Maielz 
2. Keit deyvis 
3. Shoaf & Genaidy & Karwowski & Etal 
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 شامل كاركنان، رضايت مقياس  :ب و نقش اهداف سازمان، سطح سه شامل ها، شايستگي

 اجتماعي، سطح سه شامل سالمت كاركنان، مقياس: ج فردي و تيمي سازماني، سطح سه

 و ها آزمون مصاحبه، كارگاه، شامل :ارزيابي هاي روش .5. است فيزيكي و ذهني

 دهند مي نشان مطالعاتهم چنين  .باشد سالمت مي و استرش ريسك، مديريت معيارهاي

 از شود، عبارتند مي خالق و سالم كاري محيط ايجاد به كه منجر رفتارهايي ترينمؤثر كه

 آزادي كردن فراهم مناسب، و منصفانه اختالفات به طور كردن برطرف به تمايل و توانايي

 فراهم روشن، اطالعات ابزار و مسيرها، ارائه با همراه خود كار انجام در براي كاركنان

به  تمايل و اعتماد و حمايت عملكرد، مورد در و مستقيم جامع بازخورد امكان كردن
موفقيت  بر تمركز معني به سازمان سالمت بر تمركز ]18[افراد است  همه به احترام
 به كمك و كاركنان خود مغزي توان حداكثر در بكارگيري سازمان توانايي .است سازمان

در  رقابتي عامل پسند، مشتري خدمات و به محصول خوب هاي ايده تبديل در آنان
دريافتند كه  ] 5 [ 1باتياني، بردشاو و مندلسون. ] 35[شود  مي محسوب سازماني برتري

بر ) از جمله همبستگي كاركنان، حقوق و مزايا و ادراكات كاركنان از مديران(جوسازماني
  .گذارد مي تأثير سالمت سازماني

اي كه در راستاي سالمت سازماني وجود دارد، ايجاد محيطي  ترين دغدغه لذا مهم
هاي عميق سازمان باشند كه در نهايت بر  جوي معناي ارزش و ست كه كاركنان در جستا

بدون  يزندگچه بسا . گردد بخش موفقيت سازمان مي گذار بوده و نويدتأثير آنان ةحرف
لذا مردم عالقه . يراندم يرا تباه كرده و م يروح زندگ ي، اما كار بشود يم يمعن يكار ب

 يامور زندگ يربلكه در كار و سا يرا نه تنها در امور شخص يتدارند كه معنو ياديز
 ي،هدف در زندگ يافتن يفرد برا يك يها تالش يسازمان يتدر واقع معنو. تجربه كنند
افراد در محل كار و هماهنگ و همسو بودن با  يگربا همكاران و د بستگيتعلق و هم

                                                 
1. Battiani & Bradshaw & Mendelson 
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قدرتمند  يروييتواند ن مي كهاست  ينيقاعده نو و .] 40 [ها و اهداف سازمان است ارزش
حاصل خواهد  يقدرتمند، زمان يروين ينا و افراد به ارمغان آورد يو ژرف را براي زندگ

سازمان و  دريت معنو .] 26 [يابد يوندمعنوي كاركنان پ يكاري، با زندگ يشد كه زندگ
 ي،شغل يترضا يشهم چون افزا ،كاركنان يهاي شغل كار موجب بهبود نگرش يطمح
ها به  ينشود و همه ا مي يتعهد سازمان يشكار و افزا يطترك مح شكاه ي،ركت شغلمشا

 يسازمان يسبب بهبود عملكرد، سودآوري و اثربخش يرمستقيمو غ يمصورت مستق
دست  يجهنت ينبه ا يدر پژوهش يزن) 2004(1، ويلك و ترويسيسدن. ] 23 [گردد  يم

است  طنيبا يتو رضا يتموفق ي،فرزانگ ي،از سالمت، شادكام يحاالت يتكه معنو يافتند
و  يليمانم .] 38 [است يكاركنان ضرور يكار يزندگ يتو تمام يتوسعه معنو يكه برا

در محل كار باعث نگرش  يتكردند كه معنو يشنهادپ يزن ] 20 [ 2و فرگوسن  يكزاپلوسك
 يرتبه عبا. شود يو حضور كاري م يترضا ي،مثبت كارمندان همراه با حضور سازمان

 يرويهر ملت، مرهون توسعه ن يشرفتدر واقع پ وها  وري سازمان و ارتقاي بهره يشرفتپ
به عنوان تنها  يخالق، متعهد و توانمند است به گونه اي كه همواره از منابع انسان يانسان

  .] 23 [ شود يم ياد يدارپا يرقابت يتمنبع كسب مز
 ،4تونو دن يتروف؛ م3،1997يتيو و يبرمنب(يان مختلفرپژوهشگران و صاحب نظ

را  يابعاد) 2003، 7و نك  يلمانو م 6،2000؛ اشموس و داچون2000، 5و بنت يل؛ ت1999
در  يتمعنو يجنبه اساس يك: كار با معنا. الف: مشخص كرده اند يسازمان يتمعنو يبرا

كار،  يطدر مح يتبعد از معنو ينا. معنا و مقصود در كار است يقحس عم يككار شامل 
                                                 
1. Dennis & Wilk & Travis 
2. Milliman & Czapleweski & Ferguson 
3. Biberman & Whity 
4. Mitroff & Denton 
5. Neal & Bennet 
6. Ashmos & Dachon 
7. Milliman & Neck 
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. ب. تعامل دارند يشان در سطح فرد در كار روزمره انكند كه چگونه كاركن يشخص مم
 ياز رفتار انسان يكار در سطح گروه يطدر مح يتبعد از معنو ينا: ياحساس همبستگ

كار  يطدر مح يهمبستگ. كاركنان و همكاران داللت دارد يندهد و بر تعامالت ب يرخ م
خود  ينكه ب يندانند و ا يبا هم م يوندرا در پ يكديگرباور است كه افراد  ينبر ا يمبتن
 يطدر مح يتسطح از معنو ينا رابطه وجود دارد يگراند يدرون هر فرد با خود يدرون
 .باشد يم يكار يها كاركنان در گروه ينب يو معنو ي،احساس ي،شامل ارتباطات ذهن كار
حس  يكتجربه  ي،كار يطمح يتبعد معنو ينسوم: سازمان يها با ارزش ييهم سو. ج
 يها و ارزش يت،كاركنان با رسالت، مأمور يفرد يها ارزش ينب ييسو ماز ه يقو

 يتعامل كاركنان با مقصود سازمان، كار يطدر مح يتبعد از معنو ينا. سازمان است
است كه افراد باور  يمعن ينسازمان به ا يها با ارزش ييهم سو .يردگ يم بر بزرگتر را در
 ينوع وجدان قو يكمرتبط و  يها ارزش يو كاركنان در سازمان دارا يرانددارند كه م

زماني كه  .]40 [آنان توجه دارد  يهستند و سازمان نسبت به رفاه كاركنان و همبستگ
تعامل، همكاري و همبستگي در سازمان و كاركنان آن وجود داشته باشد و در امتداد 

توان در بطن سازمان و  د در اينگونه موارد ميهاي جامعه و خدمت به آن گام بردارن ارزش
. دوستي و مسئوليت در برابر اجتماع را مشاهده كرد هاي كاركنان حس نوع در ارزش
 ذينفع عنوان به جامعه به تر توجه بيش در مهم محركي ها سازمان اجتماعي مسئوليت

 است استراتژيك نوع مديريت يك واقع آيند و در مي شمار به سازماني هاي فعاليت اصلي

 كنند زندگي مي آن در كه اي  جامعه تغيير جهت مدت دراز ريزي برنامه به را ها كه سازمان

 از و بوده مسئوليت از نويني ي شاخه اجتماعي، مسئوليتبه عبارتي . كند مي تشويق

 و كند مي بحث ، اجتماع قبال در پذيري تليمسئو و اجتماع در مسئوالنه رفتار معيارهاي
از اي  مجموعه مسئوليت اجتماعيلذا  .] 21 [آورد مي فراهم را جامعه پيشرفت ي هزمين

شخص در  و شود مي كه طي فرايند يادگيري آموختهاست اجتماعي  هاي مهارت
زند كه  قوانين و مقررات دست به انتخابي مي و) عرف ( چارچوب هنجارهاي اجتماعي 
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 شود رضايت خاطر مي الت، موفقيت وايجاد روابط انساني مثبت، افزايش تعام موجب
]14 [.  

 كه است قانوني الزامات حداقل چارچوب از رفتن فراتر سازمان، اجتماعي مسئوليت

 كار و كسب به متعالي رويكردي ياجتماع مسئوليت واقع در .دارد فعاليت آن در سازمان

 قرار ظرمدن را خارجي چه و داخلي چه جامعه بر سازمان يك اجتماعي تأثير كه است

 و خصوصي دولتي، از اعم ها بخش تمامي آوردن گردهم آن اصلي هدف و دهد مي
 اقتصادي منافع همسويي موجب سو يك از تا است يكديگر با همكاري جهت داوطلبان

. ] 22 [كسب وكار گردد  پايداري و رشد توفيق، سبب ديگر سوي از و زيست محيط با
مسئوليت اجتماعي بر  تأثير در پژوهشي ] 39 [ 1نسودارتو، تكاهشي، موريكاوا و همكارا

اند كه انعطاف پذيري و  عملكرد اجتماعي كاركنان را سنجيده و به اين نتيجه دست يافته
مطالعات مختلفي در مورد . گذارد مي تأثير ريزي در عملكرد كاركنان سازمان برنامه

اند از جمله عرب  ردهمسئوليت اجتماعي انجام گرفته و ابعادي را براي آن عنوان ك
 و زيست محيط كاركنان، ابعاد آن را مشتريان، ] 3 [صالحي، صادقي و معين الدين

 شامل مشتريان با ارتباط در اجتماعي مسئوليت .اند ذكر كرده جامعه در موجود نهادهاي

 مشتريان و آينده حال نيازهاي رضايت، تا دهد مي شركت انجام يك كه است هايي فعاليت

 از مهمي بخش كه است انساني منابع اجتماعي، مسئوليت بعد دومين .نمايد ينتأم را

 قلبي همكاري بدون تواند  نمي شركت يا سازماني هيچ و دهند تشكيل مي را اجتماع

 است محيطي پذيري مسئوليت اجتماعي، مسئوليت بعد سومين. باشد موفق خود كاركنان

 بشر موفقيت و بقاء براي الزم شرط اجتماعي مهم مسئوليت جنبه يك عنوان به كه
 در موجود نهادهاي مورد در مسئوليت احساس اجتماعي مسئوليت بعد چهارمين .باشد مي

  .جامعه است
                                                 
1. Sudarto & Takahashi & Morikawa & Etal 
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 در ارتباط و نهادهايي و جوامع با ها سازمان كه شده پذيرفته موضوع اين امروزه
 وابسته ن نهادها،اي موفقيت و پايداري سالمتي، به آنها بقاي و تداوم و تعامل هستند

 علوم موضوعات از و سالمت سازماني موضوع معنويت، مسئوليت اجتماعي .است

 فردي، دگرگوني در تغيير راستاي در كه تحقيقاتي ها و كاركنان هستند و چالش رفتاري

 خواهند رشد سازمان و مديريت قلمرو و عرصه اند، در شده بنا و اجتماعي سازماني

 هاي هدف كسب نتيجه در و سازمان در رفتار افراد تغيير هب كمك آن داشت كه هدف

ها، متغيرهايي هم چون  در اكثر پژوهش .است كارآمد و اثربخش صورتي به عملكردي
 ةطور مجزا مورد بررسي قرارگرفته و رابط معنويت سازماني و مسئوليت اجتماعي به

 .رد مطالعه قرارگرفته استمستقيم و غيرمستقيم اين متغيرها با سالمت سازماني، كمتر مو
يك رويكرد آماري جامع براي كه مدل سازي معادالت ساختاري در اين پژوهش، از لذا 

شده استفاده  ،هايي درباره روابط ميان متغيرهاي مشاهده شده و پنهان است آزمون فرضيه
تفاده شود بلكه با اس گيري نمي متغير پنهان، متغيري است كه به طور مستقيم اندازه .است

. شود از دو يا تعداد بيشتري از متغيرهاي مشاهده شده در نقش معرف سنجش مي
هاي  هاي اندازه گيري و مدل هاي معادله ساختاري به طور معمول تركيبي از مدل مدل

   .اند ساختاري
به طوركلي در استنتاج علمي در علوم مديريت و رفتاري دو مسئله عمده وجود  
يعني چگونه . اندازه گيري و سنجش متغيرها است به له مربوطاولين مسئ: الف ،دارد
دومين مسئله مربوط به روابط علي ميان : ب توان اعتبار و روايي مقياس را بيان كرد؟ مي

توان روابط علي پيچيده  به عبارتي، چگونه مي. متغيرها و قدرت تبيين چنين روابطي است
هاي داراي احتمال  ده نيستند را با شاخصبين متغيرهايي كه به طور مستقيم قابل مشاه

توان قوت روابط نهاني بين متغيرها را مورد ارزيابي قرار  خطا استنتاج نمود؟ چگونه مي
رفع دو مشكل عمده باال در استنتاج  يشكل خود، برا ينتر يدر كل ساختاريمدل  داد؟
و  ياثرات علرا مشخص كرده و  ينهان يرهايمتغ ينب يط علروابشده و  يجادا يعلم
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چه گذشت، پژوهش حاضر بر آن بنا .] 17 [دهد يشده را شرح م يينتب يانسوار يزانم
معنويت سازماني و مسئوليت اجتماعي با سالمت سازماني درصدد است روابط متغيرهاي

و در اين راستا، به اين سؤال مورد بررسي قرار دهد) 1( را در قالب يك مدل علي شكل
مدل پيشنهادي پژوهش از برازش كافي برخوردار است؟پاسخ دهد كه آيا 

مدل مفهومي پژوهش): 1(شكل

پژوهش شناسي روش
كاركنان پنج پژوهش، آماري ي جامعه. است همبستگي نوع از و توصيفي پژوهش اين

در اين پژوهش به دليل در. بودند 1394ي آموزش و پرورش شهر تبريز در سال  ناحيه
اي تصادغي گيري خوشه آماري، از روش نمونه ةمشخصي از جامع اختيار نداشتن فهرست

، 2(ي شهر تبريز، سه ناحيه ابتدا از پنج ناحيهآماري  ةتعيين حجم نمون براياستفاده شد؛ 
نفر از كاركنان) مرد198 و زن 36( 234با برآورد  به طور تصادفي انتخاب شد؛ و) 4و  3
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نفر به  145حجم نمونه  0/ 05 ضريب با وان رسمي سه ناحيه، با توجه به فرمول كوكر
 تحقيق متغيرهاي گيري اندازه جهت زير هاي پرسشنامه از حاضر پژوهش در. دست آمد

  .استفاده شد
 طراحي .]20[ميليمن و همكاراناين پرسشنامه توسط  :معنويت سازماني ةپرسشنام

. است اي گويه 20 ةاي كه در ايران اجرا شده، پرسشنام پرسشنامه ترين كه معروفشده 
زير  سهو از خيلي كم تا خيلي زياد  اي درجه 5گذاري ليكرت  اين نسخه داراي نمره

در . هاي سازمان است احساس همبستگي و همسويي با ارزش، معنادار بودن كار مقياس
محيط كاري پرطراوت، كاركنان الهام هاي  براي مؤلفه پژوهش حاضر مقدار آلفاي كرونباخ

و  74/0،  82/0،  82/0،  78/0فراگير، فرهنگ مثبت و موفقيت به ترتيب  بخش، رهبري
آمد و روايي صوري و محتوايي پرسشنامه  دست به 92/0و براي كل پرسشنامه 85/0

نيز از طريق تحليل عاملي   مورد تأييد متخصصين در اين زمينه قرار گرفت و روايي سازه
و كاي اسكوئر 167آزادي  ةبا درج 00/1008 تأييدي انجام شد كه مقداركاي اسكوئرآن

است؛ كه  3و2طبق مباني نظري مقدار كاي اسكوئرنسبي بين . به دست آمد 03/6نسبي 
مدل براساس . در اين مدل كاي اسكوئر مطلوب نبود و بنابراين نياز به اصالح داشت

برقرار يك طرفه و  ةدر دو مرحله اصالح و رابطها  و مؤلفهها  بين گويههاي  همبستگي
به  96/2و كاي اسكوئر نسبي  153آزادي  ةبا درج 18/454در نهايت كاي اسكوئر . شد

 RFI  ( ،)76/0 GFI 73/0(شاخص تطبيقي. دست آمد كه با مالك برازش مطلوب بود

در اين . برازش شد) =08/0RMR(و ) =RMSE 11/0(و ) NFI =78/0(و ) =
شده به جهت بزرگ  توضيحات ارائهاست بنا به  x2 ةتحليل عاملي شاخص برازش شد

  .عدم پذيرش نيست اين امر دليل بر بودن حجم نمونه
 )1994( حيدرزاده و راهپيماتوسط اين پرسشنامه : مسئوليت اجتماعيپرسشنامه 

خيلي  اي از درجهپنج  در طيف ليكرتگويه  16و داراي سه مؤلفه و  ساخته شده است
اضر روايي صوري و محتوايي توسط متخصصين در پژوهش ح. باشد مي خيلي زيادتا  كم
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 ها حذف شد و در بررسي پايايي، آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت و يكي از گويه
و حمايت  81/0نگرش به مسئوليت اجتماعي هاي  و براي مؤلفه 90/0پرسشنامه  براي كل

نيز از  ي آن زهآمد و روايي سا دست به79/0ي انساني  سرمايه به و ارزش 88/0اجتماعي 
آزادي  ةبا درج 63/321 طريق تحليل عاملي تأييدي صورت گرفت؛ كه مقداركاي اسكوئر

به دست آمد كه طبق مالك برازش تا حدودي مطلوب  69/3و كاي اسكوئر نسبي  87
در ها  و مؤلفهها  بين گويههاي  مدل براساس همبستگي. نبود بنابراين نياز به اصالح داشت

 Q6و  Q2  ،Q4به  X2از  Q8و  Q7به  X1از يك طرفه  ةح و رابطيك مرحله اصال
و  81آزادي  ةبا درج 03/242برقرار شد كه و در نهايت كاي اسكوئر  Q2به  X3و از 

) = RFI  ( ،)82/0 GFI=74/0(شاخص تطبيقي. به دست آمد 98/2كاي اسكوئر نسبي 
  .برازش شد) =06/0RMR(و ) =RMSE 11/0(و ) NFI =80/0(و 

ساخته شده و 1اين پرسشنامه بوسيله گراهام لووز : سالمت سازماني ةپرسشنام 
محيط كاري پرطراوت، كاركنان الهام بخش، رهبري فراگير، فرهنگ مثبت  ةمؤلف 5داراي 

 به 93/0پايايي پرسشنامه در پژوهش حاضر . گويه است 25و موفقيت پايدار و شامل 
و همسويي  83/0، احساس همبستگي  85/0بودن آن معنادار هاي  آمد و براي مؤلفه دست

ايي صوري و محتوايي پرسشنامه به تاييد . به دست آمد 82/0سازماني هاي  با ارزش
نيز از طريق تحليل عاملي تأييدي بررسي شد كه  متخصصين موضوع رسيد و روايي سازه

دست آمد به  43/2و كاي اسكوئر نسبي  265آزادي  ةبا درج 63/844 مقداركاي اسكوئر
 و) = 63/0RFI= ( ،)67/0 GFI(شاخص تطبيقي. كه با مالك برازش مطلوب بود

)67/0= NFI ( و)12/0 RMSE= ( و)09/0RMR= (برازش شد.  
  
  

                                                 
1. Graham Looz 



، عنايتيزوار. . . .    يابي معادالت ساختاري مدل

115  

ها يافته
هاي اختصاصي مدل كلي و پيش فرضهاي  پيش از انجام تحليل به بررسي پيش فرض

هاي پژوهش متغيرها و مؤلفهابتدا ماتريس همبستگي . معادالت ساختاري پرداخته شد
.همزمان ارائه شده است) 1(بررسي شده كه در جدول 

ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش ): 1(جدول 

:p≤             142n 01/0همبستگي معنادار در سطح **:  

همه متغيرها و بين همبستگي دهد كه ضريب نشان مي) 1(هاي جدول  داده
به معنادار )p ≤001/0( سطح در بااليي قرار دارد كه همگي در حد پژوهش هاي مؤلفه

ضريب همبستگي بين معنويت سازماني و مسئوليت اجتماعي هم چنين. اند دست آمده
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معنادار بوده )p ≥001/0(است كه در سطح ) 71/0(و ) 83/0( با سالمت سازماني برابر با
مسئوليت اجتماعي با سالمت سازماني ويت سازماني وهمبستگي بين معن ةدهند و نشان

است و با افزايش معنويت سازماني و مسئوليت اجتماعي، سالمت سازماني نيز افزايش
.خواهد يافت

سازه روايي سازي معادالت ساختاري ودر مدل سؤال اصلي پژوهش از بررسي در
شد و استفاده 8.5 نسخه LISRELافزار  تحت نرم تأييدي عاملي ها از تحليل پرسشنامه

.آن بررسي شدند اساسي هاي پيش فرض ،يابي معادله ساختاري مدلقبل از اجراي 
ةفاصل شاخص از متغيره چند پرت هاي داده بررسي براي: پرتهاي  نبود داده
شوند، مي مقايسه بحراني مقادير با ماهاالنوبيس فاصله مقادير. شد استفاده ماهاالنوبيس

كه صورتي در .باشد مي 46/22 با برابر) 6(متغيرها  تعداد به بحراني مقدار پژوهش دراين
فرد هر براي آمده دست به ماهاالنوبيس مقدار از بزرگتر نظر مورد k با برابر بحراني مقدار
پرت ةداد سه پژوهش اين در كه شود مي داده تشخيص پرت متغيري چند لحاظ از باشد؛
 و فرد شماره 75/24مقدار با 43 شماره فرد ، 84/25االنوبيسماه مقدار با 33 شماره فرد
.داشت كه شناسايي و حذف شدند وجود 23/23با مقدار  88

مورد پانزده گرفتن نظر در1استيونس جميز پيشنهاد پايه بر :نمونه گروه منطقي حجم
از پس نيز2لوهلين. آيد مي شمار به خوب سرانگشتي قاعده يك بين پيش متغير هر براي

عامل، چهار يا دو با هاي مدل براي كه گيرد مي نتيجه پژوهشي هاي پيشينه بررسي
هاي نمونه كاربرد كند و ريزي برنامه مورد100 كم دست گردآوري روي بايد پژوهشگر
يا و نامناسب هاي جواب آمدن دست به همگرايي، حصول عدم موجب تواند مي كوچكتر

تا كه است آن بهتر بنابراين شود استاندارد خطاهاي ويژه به و پارامترها برآورد پايين دقت

1. Jaims Stivens
2. Lohlin
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142 با برابر اين پژوهش نمونه تعداد چون .آورد دست به بيشتري هاي داده امكان حد
.بود مطمئن ها نمونه كفايت از توان مي است نفر

يها داده از تحليل، براي چنانچه :ناكافي هاي داده مناسب كاربرد يا كامل هاي داده
با كار براي. باشند گمشده مقادير بدون و كامل بايدها  داده اين شود، استفاده خام ورودي

اين هاي داده اينكه به توجه با .دارد وجود تجربي پيش حل راه چندين ناكامل، هاي داده
پيش اين شده، آوري جمع پژوهشگر مستقيم نظر زير و فرهنگي محيط در پژوهش
.]8[است شده رعايت نيز فرض

مدل ساختاري پژوهش): 2(شكل
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مدل نهايي استاندارد روابط بين متغيرهاي پژوهش): 3(شكل

براي بررسي معناداري متغيرهاي پژوهش tمدل نهايي ): 4(شكل
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اسكوئر نسبي باالتر از مالك به دست آمده از نرم افزار ليزرل به دليل كاي ةنتايج اولي
اول ةنرم افزر، در مرحل ةقرار نگرفت و لذا براساس پيشنهاد اصالحي مورد برازش) 3-2(

)4و  3( شكل كه گونه همان. هاي برازش قابل قبولي شدند اصالحيه، مدل داراي شاخص
كه عامل اول و دوم باشد؛ سه عامل مي داراي مدل دهد نشان مي tمدل استاندارد و مدل 

ةدر مدل ساختاري رابط .است ل پنج مؤلفهمتشكل از سه مؤلفه و سالمت سازماني شام
و) 59/0( و در معنويت سازماني )50/0(مسئوليت اجتماعي با متغير مالك داراي مقادير 

.برازش شده است) 73/0(همبستگي بين مسئوليت اجتماعي و معنويت سازماني برابر با 
ةارتباط با مؤلفگيري معنويت سازماني بارهاي عاملي اين عامل در  لذا در مدل اندازه

)79/0(سازمانيهاي  و همسويي با ارزش) 94/0(، احساس همبستگي)83/0(معنادار بودن
نگرش به مسئوليت ةگيري مسئوليت اجتماعي، مؤلف است و در مدل اندازه

هاي و مؤلفه) 63/0(انساني  ةو ارزش به سرماي) 64/0(، حمايت اجتماعي)79/0(اجتماعي
، كاركنان الهام بخش)78/0( عاملي محيط كاري پرطراوت بارسالمت سازماني به ترتيب 

برازش شد) 74/0(و موفقيت پايدار) 74/0( ،فرهنگ مثبت)80/0( ، رهبري فراگير)80/0(
معنادار شدند به) ≥p 001/0( ها در سطح ها هم در بين متغيرها و مؤلفه و تمامي رابطه

معناداري آن حذف گرديد ةار كه رابطمحيط پايد ةبين سالمت سازماني با مؤلف ةجز رابط
به 36و درجه آزادي  28/84اسكوئر  هاي با كاي مدل نهايي برازش شده با شاخصو 

.دست آمد
معادالت ساختاري هاي برازش مدل شاخص) :2( جدول
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مي دهد، نشان )2( جدول در شده گزارش برازش نكويي هاي مشخصه كه طور همان
اسكوئر پركاربردترين كاي ةآمار. به دست آمده است) X2(وئراسك براي كاي 28/84مقدار

شود؛ ها محسوب مي ساير برازش ةشاخص برازش در مدل سازي معادله ساختاري و پاي
به لحاظ نظري تغيير دامنه مقدار كاي اسكوئر بين صفر تا بي نهايت امكان پذير است و

اما اين امر در. دهد ميهر چقدر به صفر نزديكتر باشد، برازش بهتري را نشان 
ن مقدار نسبت به انحرافاز آن جا كه اي. هاي واقعي به سختي امكان پذير است موقعيت

اسكوئر پذيرد، اغلب كاي مي تأثير بودن، حساس است و از حجم نمونهنرمال  از مفروضة
34/2گيرد كه در اين مدل معادل در معادالت مورد توجه قرار مي) CMIN/DF(نسبي 
است 3 -2 هاي برازش، مقدار مطلوب اين شاخص بر اساس مالك. ست آمده استبه د

توان ادعا كرد كه مدل اين پژوهش نيز از نظر اين كه با توجه به مقدار به دست آمده مي
مدل ينبه دست آمده در ا )CFI( يقيمقدار شاخص تطب .شاخص، برازش مطلوبي دارد

در جهت يمدل استقالل گام يكاخص به عنوان ش يندر واقع ا. باشد يم 87/0برابر با 
شده از ينشود و با فاصله گرفتن مدل تدو يبرازش مطلق محسوب م يها شاخص يلتكم

ت الزم برخورداريمدل از مطلوب ينهمانند ا 95/0-1 در دامنه مقدار مدل استقالل،
لشده با مد ينتدو يها مدل يسهبراساس مقا) IFI(يششاخص برازش افزا. شود يم

مدل مقدار به دست آمده ينكه در ا. شود يمحاسبه م 95/0-1استقالل و با مالك برازش 
هاي تطبيقي ترين شاخص نيز جز مطرح) NFI(شاخص بنتلر بونت .مطلوب است 87/0

مقدارشود،  و شاخص نيكويي برازش در تحليل ساختارهاي كواريانس محسوب مي
از يزمدل ن ،)84/0(مقدار به دست آمده  است كه با توجه به 1-9/0شاخص  ينمطلوب ا

مربعات يانگينم يشهرنيز،  هاي مقتصد شاخصاز  .دارد يشاخص برازش مطلوب يننظر ا
اين شاخص. است) 098/0(كه مقدار آن در جدول برابر ) RMSEA(برآورد يخطا
كوچكتر از يا 05/0( شود و با توجه به مالك برازش  يمحاسبه م ينانفواصل اطم يبرا
.توان تا حدي مطلوب ارزيابي كرد را مي شاخص ينمقدار ا) 05/0
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بحث و نتيجه گيري
معنويت سازماني و بين روابط ساختاري معادالت يابي مدل ،پژوهش اين از هدف

در .بودكاركنان آموزش و پرورش تبريز  بين در مسئوليت اجتماعي با سالمت سازماني
بين و سالمت سازماني پيش متغير ئوليت اجتماعيمعنويت سازماني و مس ارائه شده، مدل
معنويت سازماني و ميان همبستگي ضرايب .شد گرفته نظر در مالك متغير عنوان  به

معنادار وجود ةكه بين اين متغيرها رابط مسئوليت اجتماعي با سالمت سازماني نشان داد
مبستگي دارند ودر واقع در سازماني كه كاركنان مشاركت و همكاري و حس ه. دارد

ها يك حس نيرومندي از وابستگي و حس حقيقي از كنند سازمان به آن احساس مي
دهد در كار خود مسوليت بيشتري را متعهد شده و نگرش مثبتي در قبال هدف ارئه مي

مرزآبادي،كنند كه اين نتايج همسو با نتايج پژوهش آزاد مسئوليت اجتماعي خود پيدا مي
هايي كه در اين راستا انجام شده حاكي ساير پژوهش .است ]4[خليل هوشمندجا و پور 

ها دارد، مستقيمي بر موفقيت سازمان و كاركنان آن تأثير از آن است محيط كار معنوي،
رغبتي آنان به كار و خستگي و غيبت از كار جايي كاركنان، بي چرا كه موجب كاهش جابه

موجبهاي اصلي معنويت سازماني است  مؤلفه هم چنين كار با معنا كه يكي از. شود مي
رفع نيازهاي روحي و رواني كاركنان شده و منجر به دستيابي به كاركنان كارآ و مديران

در ]37[و همكاران 1پژوهشي كه سها، عثمان، صالح الدين . ]28و  12[شود اي مي حرفه
كند كه حس بيان مي اند، راستاي حس مسئوليت اجتماعي با معنويت سازماني انجام داده

همبستگي و معنويت در محيط كار موجب حفظ و توسعه نگرش مثبت به مسئوليت
شود و در نتيجه باعث اثربخشي سازمان و انساني مي ةگذاري به سرماي اجتماعي و ارزش

.گردد ي منابع انساني و نوآوري و انطباق پذيري در آن مي وري از طريق توسعه بهره

1. Soha & Osman & Salahuddin & Etal
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ي مثبت و معناداري با مسئوليت يكي از متغيرهايي كه رابطه در پژوهش حاضر
اجتماعي و معنويت سازماني داشت، سالمت سازماني بود اما از آن جايي كه پژوهشي با

اي گراهام لووز انجام نشده بود لذا براي تببين آن به خود شاخص مؤلفه 5 ةپرسشنام
در پژوهش خود ]16[ 1ر و همكارانو كارانتاز، مك كب، ملو .سالمت سازماني اشاره شد

هاي اثربخشي سازماني است و در ترين شاخص اند سالمت سازماني يكي از گويا دريافته
يك محيط سالم افراد تمايل بيشتري براي ماندن و كاركردن در سازمان دارند و به طور

،پژو. دهند و انگيزه و استقالل كاري بيشتري دارند مؤثري كارها را انجام مي هش پروين
نيز نشان داده است براي ]30[ 2و شرر، آلن و هارپ  ]25[محمدي، شيربگي و همكاران 

هاي سازماني الزم است كاركنان سازمان خويشتن خويش را همسويي كاركنان با ارزش
بشناسند، به طوري كه به يك خودشناسي برتر و واالتري دست پيدا كنند و نيز ضروري

دهند با آن ارتباط برقرار نموده و چيزي فراتر ه كاري كه انجام مياست كاركنان نسبت ب
از خود كار را جست و جو نمايند و به دنبال يك معني در كار باشند تا به رفاهي كه در

توانند خود بنابراين كاركنان در چنين سازماني مي. يك سازمان سالم است دست پيدا كنند
مندي همكاري با ديگران را بفهمند و به داشتن را عضوي از يك جامعه بدانند، ارزش

به عبارتي رعايت اصول اخالقي و ارزش. ]12[هدف مشترك و هويت اعتقاد پيدا كنند 
تر بدانند و شود افراد، سازمان را به جامعه و خودشان نزديك انساني باعث مي ةبه سرماي

ر خواهد بود بيشتر بههر چقدر سازمان از سالمت رواني و محيطي برخوردار باشد قاد
بنابراين .]34و  15[حيات خود ادامه داده و محيطي دلپذير، كارآ و پرتالش داشته باشد

گذاري به اهداف، حس امنيت كاري و ها، حمايت اجتماعي و ارزش در اينگونه سازمان
افلذا مديران سازمان بايداز جزئي نگري فاصله گرفته و اهد. رود انگيزه كاركنان باال مي

1. Karantzas & McCabe & Mellor & Etal
2. Sherer & Allen & Harp
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از اين رو بايد. شان مورد توجه قرار دهند هاي جامعه را به عنوان راهنماي خود در تالش
شان با جامعه پيوند برقرار شود و در منشور هر سازماني اهداف بين سازمان و اهداف

موفقيت سازمان، چرا كه مسئوليت اجتماعي موجب. ي امور قرار گيرد اجتماعي سرلوحه
هاي بخشد و فرصت مشاركت آميزي شده و اعتبار آن را بهبود مي فرهنگ مثبت و رهبري

توجه. ]24[آورند  هاي جديد را فراهم مي جديدي براي رشد و توسعه سازمان مشاركت
پژوهشي مدل اين نگرفته، ميان كاركنان صورت در با عنوان حاضر پژوهشي اينكه به

در دانش گسترش و بسط به دتوان مي نمايد و تبيين را متغيرها بين روابط توانست
بايد به آن از جمله مواردي كه دست اندركاران .كند كمك پژوهش مختلف هاي حوزه

استفاده از عوامل انگيزشي مناسب مادي و معنوي،: اي داشته باشند عبارتند از توجه ويژه
طراوت و حس امنينت خاطر، ايجاد تعلق و همبستگي به سازمان و ايجاد محيط كاري پر

.ها و ايجاد امنيت و آرامش شغلي در كاركنان است اهداف آن كه در جهت حفظ ارزش
سه ناحيه آموزش و پرورش شهر تبريز در روي كاركنان بر مطالعه اين انجام
بايد كاركنان ساير نواحي به آن نتايج تعميم در دارد، لذا همراه به را هايي محدوديت

آزمون و طراحي به آتي هاي در پژوهش كه شود يم پيشنهاد پژوهشگران به .شود احتياط
مقايسه پژوهش با نتايجاين را آن نتايج و پرداخته بزرگ هاي نمونه در پژوهش اين مدل
متغيرهاي ساير نقش به پژوهش، مدل مجدد اعتبارسنجي و بررسي در همچنين، .كنند

.شود داده ترشگس و بسط پيشنهادي مدل و توجه نيز سالمت سازماني در دخيل شناختي
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