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 مقدمه
هدای   ابعداد و جنهده   ۀقددری در همد   کنند و به ای در جهان نوین ما ایفا می ها نقش عمده سازمان

ب کده   ،عندوان یدم موعدول ع مدی     تنها به ها نه که شناخت آن اندگوناگون زندگی ما فراگیر شده

نمایدد    ناپدییر مدی   مدا اجتندا    ناپدییر از زنددگی اجتمداعی    اجتماعی جدایی ۀعنوان یم پدید به

ویدهه مندابع انسدانی اسدت       به ،هدایت صحیح منابع یها در گرو موفقیت و اثربخشی این سازمان

منظدور   های فردی و ارتهدایی افدراد بده    های اساسی رفتار سازمانی، شناخت ویهگییکی از فرض

، اشدرف گنودویی و   ، احسدانی نظری) تحقق اهداف سازمانی است وری بیشتر ودسترسی به بهره

ثر بدر  ؤهای رفتاری مندابع انسدانی و عوامد  مد    ویهگی بررسی ،در همین ارتهاط(  1931قاسمی، 

باشدد  زیدرا    ها با نگاهی ع مدی و دقیدق، از واجهداک یدم سدازمان مدی      گیارتقا یا بههود این ویه

سدان نیدم موعدول    باشد، پرورش ان ترین منابع سازمان میکه منهع انسانی یکی از مهم این بر عالوه

بدا توجده بده    ار گیدرد   قدر تواند تحت تأثیر  کردن در این سازمان می تری است که در اثر کارمهم

ای مشدوویی همیشدگی بشدریت بده معند     اخالقی در جوامع امدروزی و نیدم دل  های باینی و خال

ترین موعوعاتی اسدت کده امدروزه بدرای ایوداد پیوندد میدان        زندگی، یرح معنویت یکی از مهم

 ورد توجده قدرار گرفتده اسدت     هدای مخت دم مد   دنیای سنتی و دنیای نوین در حدوزه های رزشا

باشدند کده   ایی مدی هد ترین حوزهغایب جوامع امروز، یکی از گستردهعنوان وجه ها نیم بهسازمان

، فرد فر و ایماسی ناصحی) باشیم ها می رویکردهای معنوی در آن ۀگیری و توسعاخیراً شاهد شک 

خصدو  معنویدت در محدی      به ،فماینده نسهت به معنویت ۀمقاالک اخیر حاکی از عالق(  1911

باشدد    های معنویت در محی  کار میع   این توجه، ممایا و پیامد ها، پهوهشکار است  براساس 

 خالصه، شواهدی وجود دارند که ارتهایی را میان معنویت در محی  کار و خالقیت بیشتر یور به

کارمنددان و  شخصی بیشتر سازمان، حس موفقیت  بهها  د، تعهد و وفاداری بیشتر آنافراد، اعتما

 ( 2002، 1و نم کریشناکومار) کنندیشتر به اهداف سازمانی بیان میتعهد ب

تمای  دارند که با هر سه بعد وجودی خود یعنی بعد فیمیکی، ذهندی و معندوی در   افراد  ،امروزه

باعد  کداهش    هامعنوی کارکنان از  زندگی کاری آندگی مح  کار حاعر شوند و جداسازی زن

رسدد کارکندان در    مدی  نظدر  حقیقت به در  هستند ناپییر جدایی کاری شده و عمالً این دو ۀروحی

ز خود تمام های اقتصادی هستند  خودشکوفایی و برودنهال چیمی بیش از پاداش خود به مشاغ 

 تدر خواهدد بدود    با ورود معنویت به سازمان مفید ،ردیهای فها و توانمندیقاب یت ۀعیار در زمین

سازد و با برخدورداری از  افراد را در کارشان نیرومند می ،ت(  معنوی1913، بخش سالجقه و فرح)

                                                             
1. Krishnakumar, Neck 
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بخشدند، ب کده از آن    میههود وری را در محی  کار یا سازمان خود ب تنها بهره معنویت، مدیران نه

رعایت باین یا یم شادی یوالنی دست یابندد و محییدی را   خایر و  توانند به آرامشتر می مهم

فراهم آورند تا همکاران دوست و دوستان همکارشان نیم از این شادی و رعایت باین برخدوردار  

 (   1919، کاظمی) شوند

گدرا   رویکرد درون  1های مخت فی در ارتهاط با معنویت در کار وجود دارد که عهارتند از:  رویکرد

ی )از رویکرد دیند   2 ،گرفته از ذاک و درون انسان است( مفهومی نشأک ،که معنویت )به این معنا

رویکدرد اگمیستانسیاییسدتی )در ایدن      9 ،هایی است که به یم میهب خا  توجه دارد( دیدگاه

رویکرد مخایفدان معنویدت     4 وباشد(  رویکرد هدف اص ی، یافتن معنا در کار و محی  کاری می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (ویددهه دیددن، نگدداهی کددامالً منفددی وجددود دارد   هت بدده معنویددت و بدده )در ایددن رویکددرد نسدد 

 ( 2009، 1یبرادیی و کانیوی
 2معنویدت توسد  گیداکویین و جدورکیس      ندارد دقیقی برای رساندن مفهوم معنویت وجود ۀواژ
شود که توار   شده در فرهنگ تعریم می های سازمانی مشاهده عنوان یم چارچو  از ارزش به

نحدوی کده    دهدد و حدس ارتهداط بدا دیگدران را بده       ر ارتقا میبرتر کارکنان را از یریق فرایند کا
(  2004، گیداکویین و جدورکیس   ) بدرد  باال می بردن را برای فرد فراهم کند احساس کمال و ییک

عنوان تالشی در جهت پرورش  تر، معنویت را به تر و دقیق نسهت جامع در یم تعریم به 9هین س
 جسدتوویی یا  و )نیروی برتر( ک غیرانسانی و خداحساسیت نسهت به خویشتن، دیگران، موجودا

جویی برای رسدیدن بده انسدانیت کامد       و نیاز است و جست شدن مورد برای انسان چهجهت آن در
جدو و  و تدالش و جسدت   ۀمعنویت در کار نیم در برگیرند ( 1931) دعایی و عمیمی، است  دانسته

برقدراری ارتهداط قدوی بدین فدرد و       منظدور  یافتن هدف غایی در یم فرد برای زندگی کاری بده 
و همچنین سازگاری یا یگدانگی   نحوی در کارش مشارکت دارند همکارانش و دیگر افرادی که به

اشدمس    (1333، 4نتروف و دنتدو می) استبین باورهای اساسی یم فرد با ارزش های سازمانش 
رکندانی اسدت کده در    کا ۀتورب ۀکنندکه اصیالح معنویت در کار، توصیم نیم معتقدند 5داچن و

، معنا و هددف را در کارشدان   شوند ارعا میکارشان توس  کارشان پرحرارک و با انرژی هستند، 
 ،اشدمس و داچدن  ) کنند بدا همکارانشدان ارتهداط اثربخشدی دارندد      کنند و احساس می درک می

اسدت   ، یم توربه از ارتهاط و اعتماد متقاب  در میان افدرادی معنویت در کار همچنین  ( 2000
-مدی نیت فردی ایواد  بینی و حسن خوش ۀوسی  هب د وکنن یند کاری مشارکت میایم فر که در

                                                             
1. Bradle , Kauanui 
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 ،نهایدت  در شدده و   یم فرهنگ سازمانی انگیمشی و افمایش عم کرد ک ی منور به ایوادشود که 
ه شدود، ب کد   تر می تنها منور به شرای  کاری می و  نهدارد که همراه  تعایی سازمانی پایدار را به

 (   2005 ،1گهیمان و کین ،مارکوس) منور به افمایش برگشت سرمایه نیم خواهد شد

شود وجود  که چگونه معنویت منور به بههود عم کرد سازمانی می مورد این سه نگرش مخت م در
 دارد:  

 دهد  ایم( نگرش منابع انسانی: معنویت، رفاه و کیفیت زندگی کارکنان را ارتقا می
 کند  مندی و معنا در کار ایواد می اسی: معنویت برای کارکنان حس هدفشن  ( نگرش روان

هدم   بودن و یدم حدس اجتمداعی و بده     هم  درکی از با ،برای کارکنان ج( نگرش ارتهایی: معنویت
 ( 2010 ،2سکاراکا) کند پیوستگی ایواد می

و  پهوهشدگران یان های اخیر هم در م توجه عالقه به معنویت در محی  کار در سال از دالی  قاب 
شدن نیروی کار، رکود اقتصادی، افمایش عدم ایمیندان مددیریت    توان به ناامید ، می هم کارکنان

ارشد، افمایش تقاعا برای ساعاک کاری بیشتر و سود بیشتر و کداهش سدالمت کارکندان اشداره     
اخیدر از   ۀو دهد ها برای توییر و بههدود در د  (  بسیاری از اقداماک سازمان15 ،2002 ،9رمو) نمود

نیم موجدب تعدعیم روحیده و    غیره سازی، مهندسی مودد، تع یق، اخراج از کار و  قهی  کوچم
با ارتقدای معنویدت در محدی     (  1912 ،گرشاسهی) نوعی سردرگمی معنوی کارکنان شده است

مددک   دهدد و در ب ندد   منظور بههود تعهد کارمند و عم کرد سازمان، اتفدا  بددی رن نمدی    کار به
(  خودشدکوفایی و  2001، 4ورگ) گردد و مقام انسان به امری بدیهی تهدی  می ها آن رام برایاحت

های فردی با ورود معنویدت بده سدازمان     ها و توانمندی قاب یت ۀبروز خود تمام عیار نیم در زمین
سازمان را  به( ورود معنویت 1333) 5(  میتروف و دنتون1911، کرمانشاهی) تر خواهد بود میسر

اندداز معنویدت را در ایدن     هدای مددیریت برشدمرده و جایگداه و چشدم      ترین فعاییدت  کی از مهمی
زده بدا   آن چه بشریت در این وععیت بحران هستیم که دهند  ما بر این باور نمایی نشان می ژرف

خیدر  ب کده انتخدا      یا تر شوندها باید معنوی، انتخا  این نیست که آیا سازمانآن مواجه است
ها با تأکید بدر توسدعه و   عنوی باشند  اگر قرار است سازمانتوانند مها چگونه میست که آناین ا

 ،نظدری ) بیندیم  هدا را نمدی   شددن آن  ای جم معنویگاه صادقانه راه چارهپیشرفت باقی بمانند، آن
 ( 1931، اشرف گنوویی و قاسمی، احسانی
هدا در  تواندد بده آن   که عام  معنویدت مدی  د ان ها تشخیص داده رسد که سازمان  نظر می بهامروزه 
یابی به عم کرد بهتر یداری رسداند     دست رکنانشان، تقاعاهای جامعه و های کایابی به نیاز دست

                                                             
1. Marques, Dhiman, King 
2. Karakas 
3. Moore 
4. Rego 
5. Mitroff, Denton  
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هدا،   هدا و تخصدص   هدا، ظرفیدت   گیری بهترین مهارککار یریق به تواند از  ی  کار میمعنویت مح
هدایی کده براسداس     شدرکت  ،ایدن  بر عالوه منظور ساختن جهانی بهتر انتخا  کند  ها را به بهترین

 ( 2011، 1وانس م) کنند روند بیشتر بر روی انوام صحیح کار تمرکم می گرایش معنوی پیش می
تواند به ممایدا و مندافعی منودر     کنند که تشویق معنویت در محی  کار می بیان می پهوهشگران

ش حس تکام  شخصدی، افدمایش   افمایش خالقیت، افمایش صداقت و اعتماد، افمای ازجم ه: شود
 چون افمایش رعایت شو ی، مشارکت شو ی های شو ی کارکنان هم تعهد سازمانی، بههود نگرش

فرهنگدی،  ) و نیم کاهش نیاک ترک محی  کار، افمایش اخال  و وجدان کاری و انگیدمش بیشدتر  
 ۀکه توربد ا رهای سازمانی  فاکتور ،در پهوهشی 2کینورسکی واسکریپنم ( 1915فتاحی و واثق، 

عندوان   ها نشان داد که رههری معنوی به یافته  مشخص کردندند داد می معنا در کار افراد را ارتقا
فاکتور سازمانی  2مرکمی برای اثرگیاری بر توار  معنا در کار برای افراد پدیدار شده است و با 

دیدی و اتحداد    س همسازمانی قوی، فرهنگ و فعای کاری مثهت، انسوام سازمانی، ح ۀپای ) دیگر
و تقدیر و پاداش برای کارکنان و مشارکت  ی تکام  فردی و پیشرفت مداوم ها بین افراد، فرصت

 هدم بدا انودام    یعقوبی و همکداران  ( 2002، کینورسکی واسکریپنم) آنان ( ارتهاط عمیقی دارد
معندوی و   بین رههری آموزش و پرورش آذربایوان غربی انوام دادند ۀکه در سه منیق پهوهشی
یعقدوبی، مویدودی و   ) داری را مشداهده نمودندد   ۀ مثهدت و معندا  شدن این سازمان رابید  قدرتمند

نیم نشان داد کده معنویدت و خدود را در محعدر      (2003) 9های گه بررسی(  2010هاشمی،  بنی
باع  افمایش کارایی، تویید، کاهش غیهدت از کدار و افدمایش اخدال  و تعهدد کداری        ،خدا دیدن

 ( 1، 2003 ،گه) شود می
تدر و   اخدال   کنندد، بدا   کنند که به عوام  معنوی توجه مدی  هایی کار می افرادی که برای سازمان

(  همچندین  2009، 4یایسد ر و مونتدور  ) کنندد  تر هستند و هراس کمتری را توربده مدی   متعهد
تنهدا موجدب نتدایخ شخصدی سدودمند مانندد:        نه ،شواهدی وجود دارد که معنویت در مح  کار

وری بیشدتر،  شود، ب که منور به بهدره  فا، آرامش، رعایت شو ی و تعهد میخوشحایی، ص ح و ص
شود و سیوح بیشتری از عم کرد سازمانی را بههود  جایی کمتر می هانتقاالک و جاب و غیهت کمتر

،  افمایش خالقیدت، رعدایت   گیاشته ویور مثهت بر عم کرد سازمانی تأثیر    معنویت بهبخشد می
کنند بایندگی معنوی اععای خدود را   هایی که تالش می رد تیم و تعهد سازمانی در سازمانعم ک

که در شدرکت آ  و   پهوهشیدر   (1930، و احمدی نهاد شیخی) گمارش شده است ارتقا بخشند
مشخص شد که معنویت بر روی رعایت شو ی، تعهد سدازمانی و رفتدار    فاعال  ایران انوام شد

                                                             
1. Anselmo 
2. Kinjerski, skrypnek 
3. Geh 
4. Eisler, Montouri 
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(  1913سد یمی،   و آبدادی  یمدانی، کاظمی نودم ) ثر مثهت و معناداری داردشهروندی سازمانی ا
هدا   بشناسدند و بده آن   های افدراد را  یور کام  نیاز هها ب سازماناگر همچنین نشان داده شده که 

 ، جندقی و شدواعی فر خانی ( 2002، 1ااییوری) تر خواهند بود موفق ،ابراز معنویت را بدهند ۀاجاز
شدهر نشدان دادندد کده بدین معنویدت        ر روی کارمندان و مدیران بانم م ی قدامم ب میایعهبا نیم 

،  ، جنددقی و شدواعی  فدر  خدانی ) مثهدت و معنداداری وجدود دارد    ۀرابید سازمانی و تعهد شو ی، 
واحد کاری را در یم بیمارستان بمرگ مورد مقایسده قدرار    2چنین در پهوهشی که    هم(2010

احد کاری در بععی از واحدها به نسدهت بقیده بیشدتر اسدت      داد، مشاهده شد که معنویت و می
ییدد و  أعم کرد واحد کاری با معنویت آن واحدد وابسدته بدود و رههدران واحدد کداری بدر روی ت       

(  نتدایخ  2000اشدمس و داچدن،   های کاری و تشویق کردار معنوی تأثیر داشتند ) تصدیق واحد
ن توسد  سدازمان، عم کدرد و بدازدهی     دیگری نشان داد تقویت توار  معنوی کارکندا  پهوهش

افدمایش اثربخشدی سدازمان را در     ،رسد این مسئ ه نظر می دهد و به ها را افمایش می سازمانی آن
 ( 2010کاراکاس، ) پی داشته باشد

و  دهنظدر گرفتده شد    عنوان یم هددف بدرای افدراد در    معنویت باید به هستند معتقد پهوهشگران
بععدی دیگدر    ،ها اسدتفاده شدود و از یرفدی    افمایش عم کرد سازمانعنوان ابمار مدیریتی برای  به

تواند بدرای بههدود عم کدرد انسدانی مدورد اسدتفاده قدرار گیدرد و          کنند که معنویت می بیان می
اشمس و داچن،  ) وری را نشان دهد شی و بهرههای معنویت باید ارتهاط معنویت با اثربخ پهوهش
مصایح انسانی و اقدام به تأمین حقو  انسدان افدمایش پیددا    که با رعایت  اثربخشی وقتی  (2000

شود که در آن از هر فرصت و هر امکان بده   کند، خود به یم ارزش بمرگ فرهنگی تهدی  می می
 شدود  توجهی از منابع موجدود ایوداد مدی    های قاب  برداری خواهد شد و فرصت ها بهره نفع انسان

ب کده عدوام ی را کدده     ،شدود  خشی توسعه حاص  نمیاثربم با درک مفهو تنها(  1935کاظمی، )
جدا کده    آن از ( 1913، یگانده ) قدرار داد  مورد توجده  دبای مینیم  شود می اثربخشی بهموجب نی  

 ،2نکانسدا ) معنویت در کار نقدش مهمدی در پیشدرفت مددیران و افدمایش اثربخشدی آندان دارد       
اثربخشی سدازمانی  در معنویت در کار  نقش ۀکمی در زمین میایعاککه  ( و با توجه به این2003

 زیر بپردازیم: موارد بررسیآنیم تا به  ییا در این پهوهش بر  صورک گرفته است
اداراک ورزش و جواندان خراسدان بدمرگ     اثربخشی سدازمانی کارکندان   درآیا معنویت در کار   1

  نقش دارد
بخشدی سدازمانی را    سدت اثدر  معنویت در کار تا چه میمان قدادر ا ،بودن پاسخ  در صورک مثهت  2

  بینی کند پیش
 

                                                             
1. Oliveria 

2. Kanesan 
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 شناسیروش 
آوری شدده   شک  میددانی جمدع   ها به این پهوهش، توصیفی و از نول همهستگی بوده و داده روش

( و معنویت در کار اشدمس و  1912) اثربخشی سازمانی حمیدی ۀنام پرسش پهوهش،است  ابمار 
 هدا  نظدران و پایدایی آن   سداتید و صداحب  توسد  گروهدی از ا    ها ( بود که روایی آن2000) داچن

اثدر بخشدی    ۀنام یید قرار گرفت  پرسشأ( مورد تα= 35/0 و α= 35/0 ) آیفای کرونهان ۀوسی  به
کار گرفته شد و تداکنون چندد    یراحی و به ،الؤس 20با  1912سازمانی توس  حمیدی در سال 

ای اشدمس و  گویده  21 ۀنامد  سشرار گرفته است  پرهای دیگر نیم مورد استفاده ق بار در پهوهش
ایدن  سنود   می ی( نیم معنویت در کار را در سه سیح فردی، واحد کاری و سازمان2000) داچن

ترجمه و تیابق محتوایی تخصصی توس  متخصصین(  ) ای نامه یی یم فرایند دو مرح ه پرسش
 ،وایدی صدوری  منظدور بررسدی ر   نامه کده بده   اجرا گردید  بررسی مقدماتی پرسش ۀترجمه و آماد

االک ؤنگارش برخی از سد  ۀنامه انوام گرفت، منور به توییر نحو محتوایی و تح ی  عام ی پرسش
آمداری ایدن پدهوهش را     ۀال برای اجرای نهایی گردید  جامعؤس 52آن و همچنین کاهش آن به 

هدای خراسدان    )اسدتان  خراسدان بدمرگ  ادارک ورزش و جواندان   )کارمندان و مددیران(  کارکنان
های مربوط بده هدر    ها و همچنین شهرستان در اداراک ک  مراکم استان ی، شمایی و جنوبی(رعو

ای انوام شدد   روش تصادفی یهقه گیری به باشند  نمونه نفر می 440 دهند  که استان تشکی  می
عنددوان حوددم نموندده انتخددا  شدددند و  نفددر یهددق جدددول مورگددان بدده 205نهایدت تعددداد   و در

 ( 1)جدول  این افراد توزیع گردید ها در بین نامه پرسش
 

 آماری ۀجامعه و نمون د1جدول
 تعداد نمونه تعداد ک  کارکنان ها استان ردیم

 32 200 خراسان رعوی 1
 21 150 خراسان جنوبی 2

 45 30 خراسان شمایی 9
 

و رگرسدیون  اسمیرنوف ف د  ها از آمار توصیفی و استنهایی )ک موگروتح ی  دادهو جهت تومیه 

 11 ۀنسدخ  1افدمار اس  پدی  اس  اس   ندرم  ۀوسی  همی مراح  آماری باستفاده شد و تما (گام به گام

 صورک گرفت  

 نتايج
 

 ۀها بین محدود بیشتر آنکنندگان نشان داد که  شناختی شرکت های جمعیت بررسی ویهگی
دارای دنی، بتربیتۀ غیریالک کارشناسی در رشت، دارای تحص ه أ، مت ، مرد سال 93تا  90سنی 

 ( 2)جدول  سال بودند 10ورزشی بیش از  ۀسال و با سابق 5تا  1کاری  ۀسابق
                                                             
1. Spss 
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 ها شناختی آزمودنی توزیع و درصد فراوانی مشخصاک جمعیت د2جدول
 درصد فراوانی نول متویر

 
 
 سن
 
 
 

23-22 52 2/25 
93-90 101 9/43 
45-91 94 4/12 
 2/3 15 42د59

 و باالتر 54
 

9 
4/1 

 

 
 

 کاری ۀسابق

 2/91 10 سال 1د5
 5/23 20 سال 2د10
 2/11 29 سال 11د15
 2/10 22 سال 12د20
 1/4 10 سال 21د25

 10 سال 25باالتر از 
1/4 

 

 جنس
 4/20 124 مرد

 11 زن
2/93 

 

 ه أوععیت ت
 1/11 29 مورد

 112 ه أمت
30/11 

 

 
 تحصیالک

 3/15 92 دیپ م
 4/35 155 کاردانی و کارشناسی

 11 کارشناسیباالتر از 
3/1 

 

 تحصی ی ۀرشت
 42 15 بدنی تربیت

 120 بدنی تربیت غیر
51 
 

 سمت شو ی
 2/11 24 مدیر

 111 کارمند
4/11 

 

 وععیت استخدام

 5/21 53 رسمی
 3/21 44 پیمانی

 102 قراردادی
1/50 

 

 
 کاری سابقۀ

 2/12 22 زیر یم سال
 2/22 45 سال 1د5

 4/12 94 سال 5د10
 1/41 100 سال 10بیشتر از 
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هدر دو مهحد     هدا در  نتایخ حاص  از آزمون ک موگروف اسمیرنوف نیم نشان داد که توزیدع داده 

فدرض   ،(  همچنین نتدایخ آزمدون یدون   9)جدول  معنویت در کار و اثربخشی سازمانی نرمال بود

هدا   های پارامتریم جهت تومیه و تح ید  داده  آزمون بنابراین از   ها را تأیید نمود برابری واریانس

 نتایخ نشان داد: استفاده شد 
 

 ها بودن داده نتایخ آزمون کویموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال  د9جدول

 
 

 
 

 

از آزمدون   کدار کارکندان،   در معنویدت اسداس   بدر سدازمانی   اثربخشیبینی ررسی پیشبرای ب   1

میمان ارتهاط خیدی   ۀدهند که نشان Rمقدار ،  4جدول زمان استفاده شد  براساس  رگرسیون هم

اسدت و   % 23/0برابدر بدا    باشدد، )اثربخشدی( مدی   کمتویر مالبا  ()معنویتبین پیشر بین متوی

R 413/0 عریب تهیین
2
R∆413/0 و عریب تهیین خایص  =

2
یعندی    دسدت آمدده اسدت    هبد  =

 کند را تهیین متویر مالک )اثربخشی( از واریانس % 43دود تواند حر معنویت )ک ( میمتوی
 

 )ک ( معنویتحسب  بر اثربخشی زمان همنتایخ تح ی  رگرسیون   د4جدول 

 

-امعند  0005/0آمده در سیح  دست هب Fمقدار  ،دهد نشان می 5گونه که مندرجاک جدول  همان

بیندی متویدر مدالک    ای در پدیش کنندده  نقش تعیدین  )ک (  معنویتمتویر  یعنی  دار بوده است

  ( دارداثربخشی)
 

 معنویتحسب  بر اثربخشی زمان هماریانس رگرسیون تح ی  و ۀخالص د5جدول 
 

 
 

 اثربخشی سازمانی معنویت در کار  

 205 205 تعداد

 Z 230/0 325/0 ۀمقدار آمار

 209/0 321/0 داری سیح معنا

خیای معیار 

 تخمین

عریب تهیین 
 خایص

(∆R2) 

 (R2)عریب تهیین 

 

ریب همهستگی ع

 (R)چندگانه 
 مدل

 ک ی 23/0 413/0 413/0 02/11

 یوراکومومول م متویرها
(SS) 

 آزادی ۀدرج
(df) 

 یوراکومیانگین م

(Ms) 
 F P شده  مشاهده

  004/29352 1 004/29352 رگرسیون
233/134 

 
 

 
000001/0 

 242/122 209 311/24115 ۀماند باقی

  204 322/41523 ک 
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 اثربخشیبینی توییراک  در پیش (معنویت) بینمتویر پیش عرایب بتای د2 جدول
 
P 

 
t 

 شده عرایب استاندارد

Beta 

 نشده عرایب استاندارد

B 

 های آماری شاخص

 مدل

021/0  923/2-  ثابتمقدار  -311/12  

000001/0  393/19  معنویت 934/0 233/0 

 

نقدش نیرومنددی در تهیدین    های معنویت یم از مؤیفه که کدام کردن این برای مشخص درنهایت،

میدابق منددرجاک     گدام اسدتفاده شدد    بده توییراک مربوط به اثربخشی را دارند از رگرسیون گام 

 R2∆اویین متویری است که وارد معادیه شد و با توجده بده مقدادیر      سازمانی متویر  ، 3جدول 

( اثربخشدی ویر مالک )از واریانس مت %55 ،ترین متویر عنوان مهم توان گفت که این متویر به می

 توانست  سازمانیهمراه متویر  گام دوم وارد معادیه شد و به ،سیح فردیکند  متویر  را تهیین می

52/0∆R2= ( را تهیین نماید اثربخشیاز واریانس متویر مالک ) 

اسدت    اثربخشدی دار امعنۀ کنند بینیپیش )ک ( معنویتدهد که متویر  نشان می 3نتایخ جدول 

 0005/0اسدت کده در سدیح     β=233/0رگرسیون برای این متویر برابر با  ۀشد انداردعریب است

 باشد  دار میامعن
 

 و ابعاد آن معنویتحسب  بر اثربخشیگام  به نتایخ تح ی  رگرسیون گام د3جدول 
 توییر مویور

R 

خیای معیار 
 تخمین

عریب تهیین 
 خایص

(∆R2) 

عریب تهیین 
(R2) 

عریب همهستگی 
 (R)چندگانه 

 مدل

552/0 954/10 550/0 552/0 349/0 1 

019/0 2911/10 520/0 525/0 351/0 2 

 

                      سازمانی معنویت بین:متویر پیش  1مدل 

 فردی و سازمانی معنویت بین:متویر پیش  2مدل 

بدین در دو  رگرسیون نمراک متویرهدای پدیش   ،دهد نشان می 1 گونه که مندرجاک جدول همان

بنابراین در بدین    باشد دار میامعن 0005/0از نظر آماری در سیح  ،یرف میانگین  گام متوایی به

-نقدش تعیدین   معنویدت  هدای  از مؤیفده  فردی و سازمانی سیح  ۀمؤیفدو  ،بینمتویرهای پیش

 ( دارند اثربخشیبینی متویر مالک )ای در پیشکننده
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 و ابعاد آن معنویتحسب  بر اثربخشی گام به امتح ی  واریانس رگرسیون گ ۀخالص د1 جدول

P شده  مشاهده F 
میانگین 

 (Ms) یوراکوم

 ۀدرج

 (df) آزادی

مومول 

 (SS) یوراکوم
 مدل

000001/0 012/250 02/22104  1 02/22104  رگرسیون 

  

211/103  209 12/21329  ۀماند باقی 

 204 32/41523  ک  

000001/0 320/190 22/19310  2 51/23420  رگرسیون 

  
23/104  202 41/21143  ۀماند باقی 

 ک  32/41523 204 

 
 

 اثربخشیبینی توییراک بین در پیشعرایب بتای متویرهای پیش د3جدول 
 

P 
 

 
t 

 شده عرایب استاندارد

Beta 

 های آماری شاخص نشده عرایب استاندارد

 مدل

 
 
 

B 

009/0  335/2   291/10  مقدار ثابت 

000/0  
 

112/15  349/0 221/1  سازمانی 

323/0  232/0-   334/1-  مقدار ثابت 

000/0  225/3  291/0  031/1  سازمانی 

012/0  423/2  153/0  113/0  فردی 

 

بین میانگین معنویت در کار و اثربخشی سازمانی کارکنان در سده اسدتان خراسدان رعدوی،       2

   ( 10)جدول  ه شدداری مشاهدااز یحاظ آماری اختالف معن شمایی و جنوبی
 

-اهای معنکننده بینیپیشفردی و سازمانی،  های سیح مؤیفهدهد که  نشان می 10نتایخ جدول 

 β=349/0برابدر بدا    سدازمانی رگرسیون برای متویدر   ۀشد هستند  عریب استاندارد اثربخشیدار 

هیدین  بیندی و ت باشدد و نیرومنددترین متویدر در پدیش     دار مدی امعند  0005/0است که در سیح 

  گیرد قرار می 0005/0در سیح  β=153/0با  سیح فردی متویر ،است و پس از آن اثربخشی
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اختالف سیوح معنویت در کار و اثربخشی سازمانی کارکنان در سه استان خراسان رعوی، شمایی و  د10 جدول
 جنوبی

 

 

 گیری و نتیجه بحث
وجدود،   ایدن  ایشدعال قدرار دهدد  بدا     تواند موفقیت سازمانی را تحت معنویت در کار می ،یورک ی به

شدوند    های اقتصادی تشویق می ارزش ۀوسی  ها سازمان در سرتاسر جهان معموالً فق  به یونمی 

های سدازمانی، ابتددا بایدد فرهندگ معندوی شدک  گیدرد کده ایدن امدر از یریدق             در این محی 

کده   گردد  وقتدی  هایی مانند خیرخواهی، خوبی، سپاسگماری، شناخت و احترام تقویت می فعاییت

ها، محصدوالک و   ها، استراتهی ، ساختار های روزانه هایی را در عم کرد نین فعی تچ ها این سازمان

انسد مو،  ) تری از سازمان در جهان منتشر خواهد شدروشن ۀچهر خدماک ترکیب کنند، احتماالً

2011 ) 

  اسدت  اثربخشدی دار امعند  ۀکنندد  بیندی پدیش  ،معنویتمتویر نتایخ پهوهش حاعر نشان داد که 

تواندد بدا افدمایش     اک ورزش و جوانان خراسان بمرگ مدی مایش معنویت در کار در اداربنابراین اف

(، 2010) ، کاراکداس (1930) ندهاد و احمددی   شدیخی  پدهوهش اثربخشی آن همراه باشد کده بدا   

 وری بودن معنویت در سازمان بدا بهدره   مهنی بر همسو (2001) ( و گه2003) کانسان و همکاران

 ۀرابید  میایعداک برخدی   ،دیگدر  سدوی   خدوانی دارد  از  مایش عم کرد هدم )کارایی و اثربخشی( و اف

 (، رعدایت شدو ی  1913بخدش،   سدالجقه و فدرح  ) مستقیم بین معنویت در کار با تعهدد کداری  

، جنددقی و شدواعی،   خدانی فدر  ) (، تعهدد شدو ی  1913 ، کاظمی نوم آبادی و س یمی،یمدانی)

( را که یهق میایعداک  2010بنی هاشمی، یعقوبی، مویودی و ) قدرتمند شدن سازمان و (2010

باشد را نشان    اثرگیار در اثربخشی کارکنان میمستقیم از عوام یور مستقیم یا غیر شده به انوام

 ند ا داده

گر این موعول است کده اگدر مددیران اداراک ورزش و جواندان خراسدان بدمرگ        این مسئ ه بیان

بایدد در پدی ایوداد راهکارهدایی جهدت       ،هسدتند  های سازمان دنهال افمایش اثربخشی فعاییت به

 سیح معناداری F میانگین 

 
 معنویت در کار

 513/9 خراسان رعوی
 212/9 خراسان شمایی 009/0 110/5

 123/9 خراسان جنوبی

 

 اثربخشی سازمانی

 301/2 خراسان رعوی
 330/2 خراسان شمایی 00001/0 239/20

 534/9 خراسان جنوبی
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سدازی   توانند با اقداماتی چون چدرخش شدو ی، غندی    مدیران می افمایش معنویت در کار باشند 

هددای آنددان و توجدده بدده  سددازی بددرای بددروز اسددتعداد سددازی کارکنددان، زمیندده شددو ی و توانمنددد

ند  ایواد یدم جدو دوسدتانه و    کردن کار، ادراک کارکنان از معنا در کار را بههود بخش بخش ییک

تواند باع  کاهش استرس کارکنان و ایواد انگیدمه در آندان    جای رقابت می مهتنی بر همکاری به

بستگی و همدیی کارکنان را افمایش دهد  تقویت رواب  افراد درون سدازمان،   شده و احساس هم

تدرام و اعتمداد در بدین    باع  افدمایش اح  ،ها خود را ععو یم گروه احساس کنند که آن یوری به

اندداز   تهیین واعح رسایت و چشم نهایت منور به افمایش انسوام آنان خواهد شد  افراد شده و در

هدای   گرفتن از کارکندان، تهیدین ارزش   سازمان برای کارکنان، تالش برای ابالغ اهداف و بازخورد

نودر بده پدییرش بیشدتر     تواندد م  های آنان مدی  توجه به رفاه کارکنان و شناخت دغدغه، سازمان

 های سازمانی شود  شدن آنان با ارزش سو های سازمانی از سوی کارکنان و هم اهداف و ارزش

گام نشان داد که از بین سیوح معنویت، دو سیح سازمانی و فردی نقدش   به نتایخ رگرسیون گام

ن عندوا  بده  مدیران فقد   ،نیرومندی در تهین اثربخشی سازمانی دارند  در یم محی  کار معنوی

کنندد    ستوردهندگانی که هیچ نقشی در بایندگی شخصی کارکنان نداشته باشدند عمد  نمدی   د

کنند که به خ ق معنا و هدف برای همکارانشدان کمدم    عنوان راهنماهایی عم  می ب که آنان به

جهت   سوی کارکنان و تالش معاعم آنان در تواند پییرش بیشتر مدیر از کنند  همین امر می می

تعام  و ارتهاط مدیر با کارکندان   ۀهایی که نحو در سازمانهداف سازمان را در پی داشته باشد  ا

ید بر توعیح و تهیین صحیح تصدمیماک، احتدرام بده     گیار است با ثیرأدر کارایی و عم کرد آنان ت

 ( 1931اشرف گنوویی و قاسدمی،  ، نظری، احسانی) کید شودأموقع ت بازخورد به ۀارامهمکاران و

وری را در محی  کار خود بههود بخشیده  ، مدیران خواهند توانست بهره با برخورداری از معنویت

و افمایش اثربخشی سازمان را تعمین نمایند  همچندین افدرادی کده زنددگی معندوی را توربده       

خدود و سدازمان    ۀموجب رشد و توسدع  ،سازگار با اهداف سازمانی های توانند با روش اند می کرده

  شوند

هم از یحاظ معنویدت در کدار و    ،نتایخ نشان داد کارکنان اداراک ورزش و جوانان خراسان جنوبی

در وععیت بهتری به نسهت دو استان دیگر قرار دارند  ایدن امدر    ،هم از یحاظ اثربخشی سازمانی

ن اداراک ورزش و جوانان این اسدتا  ،تهع آن تواند ریشه در فرهنگ استان خراسان جنوبی و به می

رسد اعتقاداک میههی و همچنین پایهندی به اصول معنوی در این استان نظر می داشته باشد  به

پدییری بیشدتر افدراد، همکداری و      تواندد مسدئوییت   ها است  همین امر مدی  تر از سایر استان قوی

های سازمان، حساسیت نسهت به اهداف سازمان و  هماهنگی با سایر همکاران، پایهندی به ارزش

رسدد مددیران بدا     نظر می یابی به این اهداف را در پی داشته باشد  همچنین بهش جهت دستتال
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های مدیریتی منیهق با ع دم امدروز مددیریت    های مدیریتی جدید و اتخاذ سهماستفاده از یافته

ی توانند عهد و پایهندی کارکنان بده سدازمان را افدمایش دهندد و در افدمایش انگیدمش کدار        می

 (   1931، 1)هرسی وبالنچارد ثری را ایفا کنندؤمپیروان نقش 

حدود زیادی  ها تا های ورزشی همانند سایر سازمان بدون تردید، موفقیت و اثربخشی سازمان

شایستگی سازمان  ۀکنند تعیین ،شایستگی مدیر سازمان  بستگی به شایستگی مدیرانشان دارد

رواب  بین  ،هااجتماعی آند  فرهنگیی ورزشی با توجه به ماهیت هادر سازمانخواهد بود  

اشرف ، نظری، احسانی) ها اثرگیار استدر اثربخشی فعاییت و بوده مدیر و کارکنان بسیار مهم

برخورداری اداراک ورزش و جوانان خراسان بمرگ از سیح می و  (  1931 گنوویی و قاسمی،

  تواند مؤید این می ب باشد  ک میبودن سیح معنویت در کار مدیران در این ادارا اثربخشی با باال

شود  پیشنهاد می های مشابه در این حوزه های پهوهش حاعر و پهوهش اساس یافته ک ی بر یور به

راهکارهایی جهت افمایش معنویت در کار در اداراک ورزش و جوانان یحاظ شده و اجرایی گردد 

های الزم در این اداراک برای  های این اداراک افموده شده و قاب یت تا بر اثربخشی فعاییت

 یابی به اهداف عمده و اجرای رسایت خییر آن ایواد شود  دست

شاید اکثر افراد   هر گاه سخن از معنویت و معنویت در کار به میان می آمد ،قه  از این پهوهش

   گنویدفراتر از آن در خایرشان نمیتفسیری آن را پایندی به اعتقاداک میههی می دانستند و 

با انوام این پهوهش و ارامه نظراک نویسندگان مخت م در مورد این موعول چنین استنتاج شد 

که دامنه بح  معنویت در کار تنها در اعتقاداک میههی خالصه نمی شود و شام  مهاح  

بسیار گسترده تری از قهی  احساس مسئوییت در کار، احساس رعایت از کار، داشتن وجدان 

 غدغه همکاران دیگر، ییک بردن از زندگی کاری و     نیم می گردد کاری، درک کردن د
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Abstract 
Spirituality at work is one of the issues discuss about of behavioral sciences 
of personnel. The aim of current study is determining the relationship 
between spirituality at work and organizational effectiveness. The population 
included at the personnel worked at Sport and Youth offices of Khorasan 
provinces (440 cases). Data analysis was accomplished by descriptive and 
deductive statistics. The results of the regression analysis showed that 
spirituality at work plays a decisive role in the prediction of organizational 
effectiveness. The results of the Stepwise regression analysis showed that 
Among the Components of spirituality at work, only two factors, 
organizational and individual can explain 56% of the effectiveness variance 
with each other. Respectively each contribution is 55 and 1 percent. 
Considering the spiritual Dimension of personnel in sport and youth 
organizations are of important factors that can lead to increase the 
effectiveness. 
Keywords: Spirituality at Work, Organizational Effectiveness, Sport and 
Youth Offices 
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