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 چکیده

 برای حلی راه و پاسخ میتواند کار، در معنویت و معنویت مفهوم که دارد وجود عقیده این مدیریت و سازمان فعلی مطالعات در

 در.باشد کارکنان برای شخصیت زوال و حد از بیش سازش استرس، خودبیگانگی، از همچون سازمانی کژکارکردهای کاهش

 تالش به کارکنان کاری، های محیط در معنویت آوردن وجود به با است، ها سازمان دنیای که امروز دنیای

 پژوهش هدف .شوند می عجین آن موریتما و سازمان اهداف با بیشتر و دارند زیادی تمایل کوشش و

مقاله  فهد به ستیابید ایبر می باشد. درسازمانهای ورزشی تعهدسازمانی و سازمانی معنویت ارتباط بررسی حاضر

 سازمانی وتعهدمعنویت در کار   جواب به این پاسخ که آیا بینمینه ز ه درشد منجاا تمطالعا بر سنتی ورمر روش از مروری،

 الشعاع قرار تحت را سازمانی موفقیت تواند می کار در معنویت ده است.دارد، استفاده ش وجود معناداری ارتباط

 می تشویق اقتصادی های ارزش وسیلۀ به فقط معموالً جهان سرتاسر در سازمان نها میلیو با این وجود، دهد،

 هایی یتطریق فعال از امر این که گیرد شکل معنوی فرهنگ باید ابتدا سازمانی، های محیط این شوند در

 چنین این ها که سازمان وقتی گردد. می تقویت احترام و شناخت سپاسگزاری، خوبی، خیرخواهی، مانند

 احتماالً کنند، ترکیب و خدمات محصوالت ،استراتژیها ها، ساختار ،روزانه های عملکرد در را هایی فضیلت

 در معنویت می دهد که ننشا حاضر پژوهش نتایجشد. خواهد منتشر جهان در سازمان از تری روشن چهرۀ

 .باشد همراهتعهد سازمانی آن سازمان  افزایش با تواند می سازمانهای ورزشی در کار

 

 واژه های کلیدی

 ورزش مدیران سازمانی، تعهد درونی، انگیزۀ ،سازمانی نویتمع
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 مقدمه

 و بنیادی تغییرات به نیاز همواره ستند،ه مواجه جهانی رقابت محیط با ها سازمان و است شدن جهانی عصر که حاضر عصر در

 روشها با ادامه سال دهها از بعد که است کرده مجبور را امروزی های سازمان جهانی، رقابتی نیروی شود؛ می احساس نوآوری

 به باور حقیقت، اخالق، همچون مفاهیمی ورود واقع، در .بگیرند پیش در را جدید کاری شهایرو خود، ثابت کاری های رویه و

 ظهور از حکایت همه کار، و کسب و مدیریتی اقدامات و ها پژوهش.....و دوستی، نوع کار، در معناجویی و برتر نیرویی یا خدا

 انسانها امروزه .باشد می معنویت الگوی کار، محیط جدید الگوی این محققان، از بسیاری عقیده به.رنددا جدیدی الگوی

 ایجاد برای هایی برنامه ارائه دنبال به باید مدیران پس میشوند، محسوب ازمانیس اهداف به رسیدن در عامل مهمترین

 و مدیریت حوزه در تاریخی تکامل .باشند سازمانی اهداف تأمین روشهای در انسانی بیرونی نیازهای و اهداف میان هماهنگی

 شود، اداره و هدایت درستی به اگر که یرویین است؛ گرفته قرار قدرتمند نیرویی تأثیر تحت عملی، و تئوری لحاظ به سازمان،

 را انسانیت برای بلکه ای، حرفه های زمینه در تنها نه همکاریها، ژرفترین به شدن منجر برای الزم توانایی که میرسد نظر به

 پیشرفت را آن افراد برخی که بوده گذار تأثیر سازمان و مدیریت اصول بر چنان نیرو این.(5333میتروف وهمکاران )باشد دارا

میتروف )نیست "معنویت"جز چیزی ژرف، و عظیم نیروی این. اند کرده توصیف سازمان و مدیریت حوزه در اساسی تحولی و

 در معنویت .بود خواهد مدیریت آینده فعالیت مهمترین سازمان، در آن هدایت و اداره که ای گونه به ؛(5333وهمکاران 

 زمانی قدرتمند، نیروی این.آورد ارمغان به افراد زندگی برای را ژرف و قدرتمند نیرویی اندتو می که است نوینی قاعده سازمان،

 با حتی کارکنان مدیران و نیرویی، چنین با .یابد پیوند کارکنانمدیران و  معنوی زندگی با کاری، زندگی که شد خواهد حاصل

 زندگی با معنویت سازی یکپارچه .باشند داشته تر عنادارم و تر متوازن تر، بخش لذت توانندکاری می کاری، ساعت هزار صد

 قانع حالیکه در میشوند، خارج کاری محیط از وقتی و باشند داشته کارشان از بیشتری رضایت افراد، که میشود باعث ما کاری

 و تر اخالقی افراد با است ممکن تلفیق، و یکپارچگی این دلیل به .شتابند می هم یاری به یکدیگر از گریز جای به اند، شده

 برای و انسانیت سازمانها، برای میتواند کاری محیط در معنویت این، بر افزون .یابد دست بیشتری سودآوری به سازمان مولدتر،

 دهه نخستین در ما کنونی جامعه که است ای وظیفه مهمترین این .آورد ارمغان به مسئولیت محیط، برای و فعالیت اجتماع،

 مطالعات در ای گسترده حجم با که انگیزشی مسائل مهمترین از یکی (Gibbons,1002).روست به رو آن با جدید هزاره

 بر سازمانی تعهد مالحظه قابل تأثیر .است سازمانی تعهد مسأله است، یافته گسترش غرب در سازمانی و صنعتی روانشناسی

 صورتیکه در.است بوده گذشته مدت طی سازمانی رفتار و صنعتی روانشناسی پژوهشهای در آن انتخاب اصلی دلیل بازدهی،

 سازمان فعالیتهای در وجود تمام با احتماالَ نباشند، متعهد آن فرآیندهای و اهداف و سازمان آن به نسبت سازمان یک اعضاء

 از نیاز وردم منابع همه است ممکن سازمان یک .دهند نمی انجام ممکن شکل بهترین به را خود وظایف و کنند نمی شرکت

 سازمان این به نسبت اعضایش که این مگر نرسد، داراست که کاملی ظرفیت به حال این با باشد؛ داشته را انسانی منابع جمله

 حداکثر کسب برای دیگر مادی منابع از برداری بهره و سازمان راه در اعضاء دار معنی تالش نیازمند رو این از و باشند متعهد

 را کارکنان شخصی رشد و خالقیت که است کاری های محیط و ها زمینه توسعه جدید، رهیافتهای از یکی ،بنابراین.است بهره

 فراتر چیزی ،کنندمی فعالیت که کجا هر در کارکنان ، رسدی م نظر به امروزه. بخشد تحقق را آنان واقعی خود و داده پرورش

 زندگی ساختن متعادل وخواستار امیدبخش بامعنا، کاری ویجستج در آنان .کنند می جستجو کار در مادی های پاداش از

 در معنویت .هدفمندند و بامعنا کاری یافتن پی در که روینده روب ای بالنده و یافته رشد کارکنانی با سازمانها .هستند شان

 با کار در معنویت ی تجربه همچنین .است هدفمند و معنا با ، کننده ارضاء کارشان که است کارکنانی ی تجربه توصیف کار،

 & Kinjerski.)خورد می پیوند کارکنان شخصی تکامل احساس رفتن باال و کار در تعهد و اعتماد ، صداقت خالقیت، افزایش

Skrypnek,1002 )نوپا پدیده این با باید مدیران و میشود تلقی یکم و بیست قرن چالش سازمانها، در معنویت ورود اینرو، از 

 .کنند نرم پنجه و دست

 
 

Archive of SID

www.SID.ir



 دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش        
 دانشگاه بین المللی چابهار   -5932 شهریورماه 42و  42         

 

 

 سازمانی معنویت
 درباره معنوی، زندگی کتاب در آندرهیل .است مشکل آن تعریف رود، می کار به گوناگونی های زمینه در واژه این که آنجا از

 دیگر سوی از کنیم، جلوگیری بسیار، انتزاع و ابهام از ناگزیریم یکسو از حالیکه در :میگوید چنین معنویت تعریف حساسیت

 صحیح و مناسب معنوی واقعیتهای درباره ما انسانی زبان در ای واژه هیچ که چرا شویم؛ شتابزده و سخت عاریفت مانع باید

 تا اند کرده تالش دیگران درحالیکه میشود؛ آن تعریف مانع معنویت، ناپذیری وصف آندرهیل، مانند ای عده نظر در.نیستند

 های آموزه و عقیدتی نظامهای و کرده پیدا رشدی به رو دامنه معنویت امروزه. نمایند وصف و تعریف تفصیل، به را معنویت

 تاریخ میتوان که است اسالم دین باطن و گوهر بیان برای واژهای اسالمی سنت در معنویت .میگیرد بر در را گوناگونی

 دربارۀ تجربی مهم های یافته از یکی.دانست( ص) اسالم پیامبر قلب بر کریم قرآن آیات آغازین نزول با همزمان را آن پیدایش

 که پرسشهایی و ها مصاحبه براساس پژوهش، این در .است 5333 سال در میتروف و دنتون تجربی مطالعۀ معنویت، تعریف

 اولی تعریف که این بدون گرفتند، قرار تحقیق مورد که افرادی .آمد دست به افراد دیدگاه از معنویت تعریف گردید، ارسال

 و یکسان تعریف آنان بیشتر که این مهمتر و کنند تعریف را معنویت بودند قادر باشند، داشته اختیار در معنویت دربارۀ های

 جمعی دسته و یافته سازمان که دین خالف بر معنویت،:است شده مشاهده تعارف این بیشتر در زیر موارد .دادند ارائه مشابهی

 بنیادین است باوری نیست؛معنویت دینداری برای اجباری معنویت، به رسیدن یبرا.است شخصی شدیداً و انفرادی کامالً است،

 و است هدفی هرکسی و هرچیزی برای.است کل بر حاکم که-بنامیم هرچه- نیرویی یک و موجود یک برتر؛ قدرتی وجود به

 این از ای نشانه یا بخشی ،چیزی هر.دارد نفوذ چیز همه بر که دارد وجود برتر قدرتی نیست، هدف بدون یا معنا بی هستی،

 میپذیرد؛معنویت، تأثیر آن از و میگذارد تأثیر دیگر چیز بر چیزی هر .است ارتباط در دیگر چیز با چیزی هر .است وحدت

 است؛معنویت فرد یک احساسات اظهار معنویت بنابراین، .است بودن تماس در هم با و متقابل وابستگی هم به احساس

 هدایت .آیند می کار به ای گونه به چیزها این.اند آمده پدید چگونه بد و شر چیزهای دهد نمی اهمیت که است احساسی

 است؛ حاکم ها یزندگ همه بر که دارد وجود ای کننده

 سازمانی تعهد

 ی دهنده نشان که است روانی حالتی و نگرش است، شده معرفی معنوی مدیریت ابعاد از یکی عنوان به که سازمانی تعهد

 و سازمان اهداف و ارزشها به وفاداری و (5933 ،همکاران و باقری) سازمان یک در فعالیت ی ادامه جهت الزام و نیاز ایل،تم

 سازمان به نسبت شخص تعهد سازمانی در( 5933، همکاران و موغلی) است سازمان در ماندن به وابستگی و تعلق احساس

 . (5939ی،زک) میدهد قرار شناسایی مورد را خود سازمان، آن راه از و دارد قوی وفاداری احساس

 کار محیط در معنویت

 پرذیرش  دیگرران،  تکرریم  و احترام به خدا، ایمان همچون انسانی اعالی های ارزش از برخورداری معنویت از منظور اسالم در

 مبتنری  ایرانی، جامعه رد معنویت، .است شمول جهان و عام صورت به است که صداقت و بینی شخو خدمت، تقوی، دیگران،

 قررآن  اسرالمی،  سرچشرمه معنویرت   .هستند معنویت دهنده شکل اسالم دین های آموزه و تعالیم که معنا بدین.است دین بر

 برای دانشگاه و اساتیدحوزه از آثاری شاهد هم کشورمان در .است( س) اطهار ائمه و( ص) محمد حضرت های فرموده و کریم

 در اسرالمی  معنویت از گیری بهره های روش تشریح درجهت متأسفانه ولی .هستیم اسالم با نوین تمدیری های آموزه انطباق

 زندگی شخصری  در ورزی معنویت دینی و ملی الگوی تبیین تا درازی راه و است نگرفته ای انجام شایسته حرکت ها، سازمان

 رسد می به نظر ها، ایرانی ارزشی محتوای فرهنگ و به هتوج با که است حالی در این و است رو پیش ها سازمان در نیز و افراد

 مذهب در ریشه معنویت تاریخی لحاظ از (5932 ،همکاران و سیدجوادین) باالتر باشد میانگین حد از آنها در معنویت آمادگی

 خنیفرر ) میگرردد  براز  بیسرتم  قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر به حداقل تمایز این ریشه.نیست مذهب همان معنویت اما دارد،

 نیست وابسته خاص مذهب یک تنها به معنویت اما شود، می معنویت نمودن بارور و پرورش موجب مذهب (4050 ،همکارانو

 زنردگی  و مطلروب  و نهرایی  هدف کردن پیدا به تمایل را معنویت (5333، دنتون و میتروف)، (5931 ،همکاران و طهماسبی)

 خرویش،  بره  حساسریت نسربت   پررورش  جهرت  در تالشری  را معنویت (5332 هاینلز) کرد تعریف اهداف اساس این بر کردن

 رسریدن  برای جستجویی و است نیاز مورد شدن برای انسان آنچه جهت در کندوکاوی یا خدا، و غیرانسانی موجودات دیگران،
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 زیررا از  باشد؛ اهمیت حائز عملی لحاظ به هم و نظری لحاظ به هم تعریف این رسد می به نظر.است دانسته کامل انسانیت به

 سروی  از و است ناپذیر اجتناب بعد یک حداقل در آن، هر در آن وجود که دارد اشاره انسان ارتباطات چهارگانه ابعاد به یکسو

 رسد می به نظر( 5931 ،همکاران و جعفری عابدی) کند می پیشنهاد را انسانیت کامل برای حساسیت پرورش و تالش دیگر،

 جستجوی در آنان .میکنند جستجو را کار در مادی های از پاداش فراتر چیزی میکنند، فعالیت که کجا هر در نانکارک امروزه

 ازاحسراس  مفهرومی  دربرگیرنرده  کرار  در معنویرت  .هسرتند  شان زندگی ساختن متعادل خواستار امیدبخش و و بامعنا کاری

 از چرارچوبی  کرار،  محریط  در معنویرت  ( Gibbons,1002) است کار در عمیق های ارزش درك و کار در پیوستگی و تمامیت

 می فراتر کاری های فرایند میان از ای فزاینده به طور را کارکنان که است وجود فرهنگی آن نشانه و است سازمانی های ارزش

 زاد یرک ب) تجربره میکننرد   را لرذت  احسراس  کره  ای بره گونره   بخشرد،  مری  بهبرود  دیگرران  برا  ارتبراط  از را آنهرا  فهرم  برد و

 قابرل  کره  اسرت  براطنی  و درونری  کارکنران  زندگی بعُدی از که است این شناسایی و درك کار، در ( معنویت5930،همکارانو

 (4002،شیپ)  .(4000 دوچن، و اشموس) یابد می پرورش اجتماعی زندگی در کارهای بامعنا، انجام به واسطه و است پرورش

 رشرد  و خودشرکوفایی  کار، معنا در کار، و خود یکپارچگی: کرد تعریفمی توان  فهمؤل چهار طریق از را کار محیط در معنویت

 زندگی برای فرد یک در غایی هدف یافتن و جستجو برای تالش دربرگیرنده کار در معنویت  .کاری زندگی در فردی شخصی

 و همچنرین  دارنرد  مشرارکت  کرار  در نحروی  بره  کره  افرادی دیگر و همکاران و فرد بین قوی برقراری ارتباط به منظور کاری،

 سازمان در ( معنویت4009،همکاران و برادلی) اوست سازمان های ارزش با فرد یک اساسی های باور بین یگانگی یا سازگاری

 افرادی که و همکاران بین قوی ارتباط گروهی، سطح در است؛ کاری زندگی در هدف و یافتن معنا برای تالش فردی، سطح در

 اسرت  سازمان های ارزش و اصلی و باورهای اعتقادات بین هماهنگی سازمانی، سطح در نیز و دارند؛ مشارکت ارک در نحوی به

صورت گرفته بره شرر    محیط کاردر ه معنویت خارجی که در حوز نتایج حاصل از مطالعات (5931،همکاران و جعفری عابدی)

 :زیر می باشد

 ت درکار لعات خارجی در حوزه معنویانتیجه مط -5جدول 

 نتایج نویسندگان متغیر

 

 معنویت 

 در 

 محیط کار

 کاری محیط معنویت بعد هفت تعیین (4000)دوچن  و اشموس

 سازمانی و گروهی فردی، سطح سه در

 کار محیط در معنویت بودن مدیریت قابل (5333) دنتون و میتروف

 اساس بر معنویت سنجش مدل تعیین (4009) همکاران و میلیمن

 سازمانی و گروهی فردی، سطح سه

 اعتماد و صداقت افزایش (4004) نک و کریشناکومار

 نک و کریشناکومار جامع، بندی نسبتاً طبقه یک در کار، محیط در معنویت و معنویت درباره متنوع تعاریف به توجه با

 :شوند می داده شر  زیر در خالصه طور به ه اند کهنمود احصاء را معنویت تعریف در دیدگاه سه( 4004)

 است مذهبی قوانین از فراتر چیزی و دارد افراد درون در ریشه که است مفهومی معنویت، دیدگاه، این طبق: درونگرا دیدگاه

 و کرده تعریف انسانها ذاتی خودآگاهی و شعور را معنویت دیدگاه این از ( 4004،نک و کریشناکومار و 4005،گیولری)

 احساس نوعی را معنویت دنتون و میتروف .است شده تعیین قبل از مشخص باورهای و ارزشها از استهبرخ معتقدندکه معنویت

 (.5333 دنتون، و میتروف) دانند می جهان کل با دیگران و با خودش، با فرد یک کامل پیوند درباره عمیق

 .( 4004 نک ، و کریشناکومار)داند  می خصوص به مذهب و دین یک از جزئی را معنویت دیدگاه این: دینی دیدگاه

 صورت کار محل در آنچه مورد در کسب معنا نظیر مفاهیمی با بیشتر معنویت دیدگاه، این طبق: اگزیستانسیالیستی دیدگاه

 کریشناکومار) است کاری محیط و کار در معنا یافتن اصلی هدف به عبارتی (.5331 ،همکاران و نایلور) است مرتبط گیرد، می

 حائز (4009) و همکارانش میلیمن توسط شده ارائه سطو  سازمان، در معنویت سطو  تحلیل و تجزیه در(. 4004 نک، و

  .میکند برقرار پیوند سازمانی و گروهی فردی، یعنی سطح سازمانی رفتار سطح سه با زیرا است؛ بیشتری اهمیت
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 .کاری ندگیدرز هدف و معنا یافتن برای تالش ؛سطح فردی در سازمان در معنویت

 .دارند مشارکت کار جریان که افرادی و همکاران قوی بین ارتباط ؛گروهی سطح در سازمان در معنویت

 .است سازمان های ارزش و اصلی باورهای و بین اعتقادات هماهنگی ؛سازمانی سطح در سازمان در معنویت

 مشاهده (4009) و همکارانش میلیمن توسط کار محیط در معنویت سازمانی و گروهی فردی، سطو  4شماره  جدول در

 :میشود

 و همکارانش در حوزه معنویت در سازمان میلیمن توسط شده ارائه سطو  -4جدول 

 سطح سازمانی سطح گروهی سطح فردی

 همسانی وهمسویی با ارزشهای سازمانی احساس یگانگی و یکپارچگی کار با معنا

 احساس پیوند و همبستگی با اهداف سازمانی ی با همکاراناحساس پیوند و همبستگ لذت بردن از کار

 شناسایی ماموریت وارزشهای سازمانی حمایت کارکنان از یکدیگر کسب نیرو وانرژی از کار

 حمایت و مراقبت سازمان از کارکنان پیوند خوردن با هدفی مشترك کار به افراد معنا و هدف میدهد

 آورده شده : شانشوفلی و همکاران میلیمن ومعنویت در کار  تاثیرمدل مفهومی  5در شکل شماره 

(،سه بعد،کار معنادار،حس اجتماعی بودن 4009براساس مدل میلیمن ) که است معنویت پژوهش این در مستقل متغیر

  رانهمکا و شوفلی مدل اساس بر درکار درگیرشدن مفهوم تحقیق این در وابسته متغیروتطابق با ارزشهای سازمانی دارد.

 را کار در شدنقف و کار در شدن قغر کار، در تحرار و شور بعد سه ،کار در درگیرشردن مفهوم مدل این در .است( 4004)

رابطه مثبت و  کار در کارکنان درگیرشدن با کار طمحی در معنویت نتیجه بدست آمده از این مدل مفهومی این است که .دارد

 معناداری دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (4004( وشوفلی وهمکاران )4009مدل مفهومی تحقیق براساس تحقیق های میلیمن وهمکاران ) -5شکل 

فرضیه  ،نقش معنویت در ارتقای اثر بخشی سازمانبا عنوان (، 5934، ) ارائه شده توسط حسن محتشمی نتایج پژوهشدر 

 -رابطه معناداری وجود دارد یا نه ، که توسط آزمون کای سازمانیاثر بخشی  اصلی را بر این مبنا قرار داده که بین معنویت و

 است، شده داده نشان 9شماره  جدول در که طور همان وجود رابطه بین معنویت واثر بخشی این فرضیه را تایید کرده،، دو 

 است. گرفته قرار اول اولویت در سازمانی با اثربخشی گروه سطح در معنویت ارتباط

 ی ارتباط معنویت و اثربخشی سازمانیاولویت بند -9جدول 
 رتبه بندی ترتیبی از نظر اهمیت رتبه بندی با استفاده ازمیانگین رتبه ای  تعدادگروه نمونه شاخص ها

 4 00/9 440 معنویت در سطح فردی

 5 33/9 440 معنویت در سطح گروه

 9 04/5 440 معنویت در سطح سازمان

 

 معنویت در کار

 
 کار معنا دار

 حس اجتماعی بودن

 زش های سازمانیتطابق با ار

 درگیر شدن در کار

 
 شور و حرارت در کار

 غرق شدن در کار

 وقف شدن در کار
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 واسط نقش بر تاکید با سازمانی شهروندی رفتار بر کار در معنویت تأثیر بررسیبا عنوان دعایی اله حبیب  پژوهشاز دیدگاه 

 معنویت در کار شامل چهار بعد بوده که به صورت زیر تعریف کرده :،  سازمانی تعهد

 کار به مشغول که شخص این به اعتقاد میشود، توصیف خوشبختی سعادت از عمیق احساسی وسیله به که: کار جذابیت

 و ارزشها میان انطباق از تصدیقِ خودآگاهی و تأیید احساس داشتن میباشد، متعالی هدف یک دارای که است معناداری

 .شخص کار با شخص، اعتقادات

 .است خود از فراتر چیزی با پیوند و اتصال احساس برگیرنده در که: معنوی ارتباط

 .باشد می آنان با مشترك اهداف داشتن و دیگران با ارتباط احساس برگیرنده در که: احساس همبستگی

وتجربه ای از شادی و   تعالی تکامل، از حسی میشود، توصیف نشاط یا انرژی از مثبت حالتی وسیله به که:  درونی تجربه

 .سعادت

 

 

 

 

 

 

 

 

  (stevison et al …1002مدل مفهومی تحقیق ) -4شکل 

 

 سازمانی شهروندی رفتار و مستقل متغیر عنوان به کار در معنویت ی،حبیب اله دعای به کار رفته در پژوهش مدل این در

شده  گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به( موثر سازمانی تعهد) سازمانی تعهد و( کالمی و رفتارهای کمک کننده رفتارهای)

 شهروندی و رفتار کار در معنویت میان اسطو متغیر عنوان به سازمانی تعهد است گردیده مشخص شکل در که همانطور.اند

 رفتار بر( سازمانی تعهد طریق از) غیرمستقیم و مستقیم اثرات دارای کار در معنویت متغیر و است شده گرفته نظر در سازمانی

 توجه با که . میگذارد تاثیر سازمانی شهروندی رفتار بر طور مستقیم به نیز سازمانی تعهد متغیر و باشد می سازمانی شهروندی

 نتایج با نتایج این .شد تایید حدودی تا رفتارها، بر موثر سازمانی تعهد اثر .گرفت قرار پذیرش مورد فرضیه این آماری، نتایج به

 تایید را مدلهایی تجربی طور به آنها .دارد مطابقت( 4005) همکاران و هکت و( 4000) کاهن ،(4003) وگهن تا تحقیقات

نیک  آقای پژوهشدر طی .بود مطر  کاری، محیط رفتاریِ پیامدهای واسط متغیر عنوان به سازمانی تعهد آنها در که کردند

 شهید بنیاد سازمان درکارکنان سازمانی شهروندی رفتارهای و کاری محیط معنویت بین رابطه بررسیبا عنوان  همکارانپور و 

 سازمانی شهروندی رفتارهای با کاری محیط معنویت بین ه:فرض تحقیق خود را بر این مورد گذاشتندک،(5930)کرمان شهر

 که بعد انجام عملیات آماری به وجود رابطه بین معنویت محیط کار با رفتار سازمانی شدند..وجود دارد معنادار رابطه

به این  قزوین استان ورزش مدیران سازمانی تعهد و سازمانی معنویت رابطهبررسی با عنوان  وهمکارانرفیعی  در پژوهش آقای

 و معنا ایجاد فرد، یک بیرون و درون جهان شدن یکپارچه و یافتن وحدت بیانگر کار در معنویت پیامدهای نتایج رسیدیم :

 :داشت خواهند وضعی چنین درونی معنوی فضای در کارکنان اوصاف این با .کار است در عیار تمام خود بروز و کار در هدف

 میبرند؛ لذت ازکارشان -5

 دارند؛ کارشان در درونی برانگیختگی و میگیرند نیرو و انرژی ارشان،ک از -4

 میکنند؛ تلقی "خوب" و ارزشمند را کارشان -9

 میدانند؛ یکی را واهدافشان میکنند حمایت را یکدیگر و دارند را همکاران با همبستگی و پیوند احساس -2

 داشت؛ خواهند سازمانی اهداف با وابستگی و پیوند احساس -2

 معنویت در کار

 تعهد سازمانی

رفتارشهروندی 

 سازمانی
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 میافتد؛ اتفاق کارشان در خودشکوفایی یعنی داشت؛ خواهند کارشان در عیار تمام خود بروز -1

 است؛ آنان درون در هستی و هستند هستی درون و هستی از جزئی و شده اند یکی همه با کنند می احساس -7

 به آن سبب به و آن نابودی در نه است، طبیعی محیط تغییرات بهبود راستای در سازمانشان که کنند می احساس -3

 بالند؛ می خود

 کار، انجام از پس و شوند می درونی تشویق کار، اجرای هنگام در و اند برانگیخته خود کارشان، انجام از پیش -3

 .دارند درونی تحسین

 قزوین استان ورزش مدیران سازمانی وتعهد سازمانی معنویت بین: که داد نشان استنباطی ازآمار حاصل های یافته نتایج

 در معنویت اساس بر سازمانی اثربخشی بینی پیشبا عنوان  در پژوهش خانم حیدری وهمکاران دارد. وجود ناداریمع ارتباط

 معنویت طورکلی، بهدر مورد تاثیر معنویت به این نتایج رسیده است که : بزرگ خراسان جوانان و ورزش ادارات کارکنان کار

 به فقط معموالً جهان سرتاسر در سازمان نهایومیل با این وجود،، دهد قرارالشعاع  تحت را سازمانی موفقیت تواند می کار در

 از امر این که گیرد شکل معنوی فرهنگ باید ابتدا سازمانی، های محیط این شوند در می تشویق اقتصادی های ارزش وسیلۀ

 چنین این ها که سازمان وقتی گردد می تقویت احترام و شناخت سپاسگزاری، خوبی، خیرخواهی، مانند هایی یتطریق فعال

 از تری روشن چهرۀ احتماالً کنند، ترکیب و خدمات محصوالت یها، استراتژ ها، ساختار ، روزانه های عملکرد در را فضیلتهایی

 معنی دار کننده بینی پیش معنویت، متغیر که داد نشان پژوهش نتایج( . 4055انسلمو) شد خواهد منتشر جهان در سازمان

 همراه آن افزایش اثربخشی با تواند می بزرگ خراسان جوانان و ورزش اداره در کار در معنویت افزایش است بنابراین اثربخشی

 بروز برای سازی زمینه کارکنان، سازی توانمند و سازی شغلی غنی شغلی، چرخش چون اقداماتی با توانند می مدیران باشد.

و  دوستانه جو یک ایجاد ، بخشند بهبود را کار در معنا از کارکنان ادراك ر،کا کردن بخش به لذت توجه و آنان های استعداد

 و بستگی هم احساس و آنان شده در انگیزه ایجاد و کارکنان استرس کاهش باعث تواند می رقابت جای به همکاری بر مبتنی

 کنند، احساس گروه یک عضو را ودخ ها آن که طوری سازمان، به درون افراد روابط تقویت دهد افزایش را کارکنان همدلی

 و رسالت واضح تبیین شد خواهد آنان انسجام افزایش به منجر نهایت در و شده بین افراد در اعتماد و احترام افزایش باعث

 به توجه های سازمان، ارزش تبیین کارکنان، از گرفتن بازخورد و اهداف ابالغ برای تالش کارکنان، برای انداز سازمان چشم

 هم و کارکنان سوی از سازمانی های ارزش و بیشتر اهداف پذیرش به منجر تواند می آنان های دغدغه شناخت و کارکنان هرفا

 نقشی هیچ که عنوان دستوردهندگانی به فقط مدیران معنوی، کار محیط یک در شود. سازمانی های ارزش با آنان شدن سو

 و معنا خلق به که کنند می عمل راهنماهایی عنوان به آنان کنند بلکه نمی عمل باشند نداشته کارکنان شخصی بالندگی در

 در آنان مضاعف تالش و کارکنان سوی از مدیر بیشتر پذیرش تواند می امر همین کنند. کمک می همکارانشان برای هدف

 آنان عملکرد و کارایی نان درکارک با مدیر ارتباط و تعامل نحوۀ که هایی سازمان در باشد داشته پی در را سازمان جهت اهداف

 نظری) شود تأکید موقع به بازخورد وارائۀ به همکاران احترام تصمیمات، صحیح تبیین و توضیح بر باید ،است گذار تأثیر

 افزایش بخشیده و بهبود خود کار محیط در را وری بهره توانست خواهند مدیران ، معنویت از برخورداری با.(5934وهمکاران

 از کار محیط در معنویت رابطۀ بررسیبا عنوان  و همکارانهمچنین پژوهش آقایان احدی . نمایند تضمین را ازمانس اثربخشی

 اجزای تمامی معنی دار و مثبت رابطۀ دهندۀ نشان نتایج، این موضوع را بیان میکند : کار در درگیرشدن و میلیمن دیدگاه

 در بیشتر دارد، کار در بیشتری معنویت که کسی لذا، .است کار در یرشدنبرای درگ میلیمن دیدگاه از کار محیط در معنویت

 سازمان اهداف به یابی دست وبرای دارد، کار در بیشتری شدن غرق و شدن وقف ، شوروحرارت و شود می درگیر خود کار

 این در را عنی داریم تفاوت کاری سابقۀ میزان و( رسمی، پیمانی) همکاری نوع جنسیت، همچنین، .کند می تالش بیشتر

 یکسانی اهمیت کار در درگیرشدن و کار در معنویت اجزای از یک هر نشان داد پژوهش نتایج .کنند نمی ایجاد رابطه

 تواند بیشترین می سازمانی های ارزش با تطابق و اجتماعی بودن حس و معنادار کار از ترتیب، به افزایش معنویت، پس.دندارن

 .کند ایجاد کار در رشدندرگی در را مثبت تأثیر
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 بحث ونتیجه گیری
 و است آن انسانی سرمایه سازمان، سرمایه ارزشمندترین و مهمترین که کنند می بیان مدیریت و سازمان متفکران امروزه

 ارکنان،ک در تعهد توسعه برای تالش لذا .دارد مستقیم تأثیر ها سازمان کامیابی یا شکست روند بر گرانبها سرمایه این به توجه

 تر فعاالنه و پایبندترند سازمان اهداف و ها ارزش به متعهدتر، افراد .باشند داشته توجه آن به باید مدیران که است مهمی امر

 .کنند می اقدام جدید شغلی فرصتهای یافتن و سازمان ترك به کمتر و کرد خواهند آفرینی نقش سازمان در
 برانگیختگی به نسبت که گردد می توصیه ی ورزشیها سازمان مدیران به  مروری پژوهش این دستاوردهای به توجه با

 شغلی، خشنودی خودکارآمدی، طریق این از و نمایند اقدام خود کارکنان در شغلی اشتیاق سطح بردنباال طریق از کارکنان

 مبنی آمده دست به های فتهیا براساس همچنین .کنند تضمین خود سازمان برای را کارکنان باالی عملکرد و سازمانی تعهد

 پاداش انگیزشی بعد این بر بیشتر توجه با ها سازمان یراندم تا گردد یم پیشنهاد وظیفه عملکرد با درونی انگیزه رابطۀ بر

 مؤلفۀ رابطۀ به توجه با این بر عالوه .آورند فراهم کارکنان برای را بودن کارآمد و خودمختاری تجارب مانند درونی های

 مؤلفۀ خصوص به و شغلی اشتیاق افزایش با ها سازمان تا گردد می پیشنهاد عملکردوظیفه با شغلی اشتیاق ازابعاد ینیرومند

 افزایش فردی بین تعارضات بروز و مشکالت وقوع هنگام در را افراد مقاومت و ببرند باال افراد در را برانگیختگی نیرومندی،

 تعهد و سازمانی معنویت بین که داد نشان( 5933)همکارانو سالجقه توسط تهگرف انجام تحقیق نتایج (5939مالیی )دهند

 همکارانو ثانی کریمی تحقیق نتایج .بود همسو پژوهش این از حاصل نتایج با که دارد وجود داری معنی ارتباط سازمانی

 نتایج با ،مقاله این های یافته ئیدتا ضمن که دارد وجود داری معنی ارتباط سازمانی تعهد و معنویت بین که داد نشان (5930)

 ابعاد در گذار تاثیر عوامل از سازمانی معنویت که، شود تبیین اینگونه تواند می ها همخوانی این .باشد می همسو تحقیق این

 بهره سازمانی تعهد باالبردن برای سازمانی معنویت ابزار از باید مدیران لذا .شود می محسوب مختلف جوامع در سازمانی تعهد

 .بگیرند
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