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 چکیده 

این تحقیق با هدف شناسایی رابطه بین تعهد سازمانی کارکنان و معنویت در زندگی کارکنان انجام 

جامعه . گرفت ، که از منظر هدف ، کاربردی و از نظر ماهیت همبستگی و روش آن ، پیمایشی است 

 2 مرد و  1  آماری تحقیق شامل کارکنان جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 

که نمونه گیری با استفاده از . نفر  نمونه جامعه آماری انتخاب گردید 1  زن که از میان آن ها تعداد 

مه استاندارد تعهد انجام گرفت و ابزار گردآوری اطالعات ، پرسش نا 52/5روش کوکران با ضریب خطای 

نظران مورد  آن توسط صاحب  سوال که روایی 2 پارسیان نامه معنویت  سوال و پرسش 2 سازمانی گوین 

ها از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد وپایایی  گرفت ، برای محاسبه پایایی پرسش نامه تایید قرار

که با استفاده از نرم .بدست آمد 5/ 2و پرسشنامه معنویت در زندگی  29/5پرسشنامه تعهد سازمانی 

آمار . سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت دو  در و  "اس پی اس اس  "افزار 

تحقیق  نشان داد که بین  یافته های . استنباطی از آزمون ضریب همبستگی و پیرسون استفاده گردید 

 .رابطه معنا داری وجود داردتعهد سازمانی و معنویت در زندگی کارکنان 

                                                           
1  - Graduate Student Cultural Management, Islamic Azad University, Isfahan, Isfahan, Iran 

2-  Social scientist  
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 تعهد سازمانی ، معنویت در زندگی ، جمعیت هالل احمر :  کلید واژگان

 

 مقدمه

موفقیت سازمان ها و محیط های کاری بستگی کامل به استفاده کارآمد از منابع نیروی انسانی بر پایه علوم 

و رفتاری دارد و این چالشی است که به صورت فزاینده سرپرستان ، مدیران و دست اندر کاران امور کار 

یکی از عمده ترین و هیجان برانگیز ترین مفاهیمی که از یک سو . سازمان را به خود مشغول داشته است

تالش های نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و از سوی دیگر تمامی سطوح مدیریت و منابع 

همیت از یک سو به دلیل نقشی این ا. نیروی انسانی سازمان ها اهمیت زیادی پیدا کرده ، تعهد سازمانی است

است که در پیشرفت و بهبود سازمان و بهداشت و سالمت نیروی کار دارد و از دیگر سوی به علت آن است 

که تعهد سازمانی عالوه بر تعاریف و مفهوم پردازی های متعدد و گاه پیچیده ، محل تالقی مشترک بسیاری 

نشناسی ، مدیریت، جامعه شناسی ، اقتصاد و حتی سیاست از حوزه های علمی مانند آموزش و پرورش ، روا

از دیدگاه شهید مطهری تعهد به معنای پایبندی به قراردادهایی است که انسان به آن ها معتقد . بوده است 

تحوالت اخیر در .تعهد سازمانی یک انگیزش  مهم شغلی و سازمانی است.است و پایدار به آن ها می باشد

مطهری . ) رد اهمیت تعهد سازمانی و تاثیر آن عملکرد بر شغل و غیبت افزوده استحیطه کیفیت و کارب

و اما معنویت در سازمان ،پدیده نوظهوری است که بسیاری از صاحبنظران مدیریت و سازمان و نیز ( 31  ،

ان برای اساس ، بسیاری از آنان معنویت را به عنو. مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است

های پر تالطم و آشوب زده ، یاری  اند که می تواند به آن ها در زمان منبعی پایدار برای سازمان ها دانسته

رساند و تناقض غایی نظم و بی نظمی در سازمان را حل و فصل کند و بدون طرد هر یک ، آنان را به صورت 

صه های مختلف ، نیازمند رفت و آمد مقتضی به کار بندد ، چرا که سازمان ها برای فعالیت مستمر در عر

به نظر منطقی می رسد که اشاعه معنویاتی ( 222 ، 1جرالد. ) همیشگی بین دو حالت تغییر و ثبات هستند

همچون اعتماد ، خیرخواهی، عدالت ، احترام ،انسانیت، کار معنوی و امید و صداقت و درستکاری در سازمان 

رسالت ، تعهد و کارآیی خواهد شد هیچ تردیدی وجود ندارد که  احتماال منجر به اشتیاق ، تالش ،درک

تغییرات بنیادی در حال شکل گیری در محیط کار است و معنویت یکی از موضوعات اساسی در این جریان 

/ شاید بتوان پیش بینی کرد که تاثیر پذیری از جایگاه معنویت در حیات فردی(  1  کاظمی ، .)خواهد بود

ودی از خانواده و ازدواج و تعطیالت و واکنش های اجتماعی و توانایی افراد جهت زندگی خانوادگی ، خشن

منسجم را افزایش دهد و در نتیجه ممکن است تعهد سازمانی و عملکرد کاری آن ها را بهبود 

از . انسان معنوی هم برای خود و هم در اجتماع، انسانی توانا است  2(551 ژورکویچ و گیاکالن،.)بخشد

                                                           
4 -Gerald 
5 -Jurkiewicz & Giacalone 
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قدرت الزمه ( 11 / بقره )« .ِنََّ اللََّهَ عَلَى کُلَِّ شَیءٍ قَدِیرٌ إ»: رو خداوند متعال درباره خویش فرموده است مینه

 .توان آزادانه به زندگی دنیایی پرداخت داری است؛ زیرا بدون داشتن آن نمی یک زندگی معنوی در حوزه دین

 بیان مسئله 

های کالسیک و ابزار انگارانه در مدیریت، توجه به انسان و ابعاد  دیشههمزمان با پایان یافتن دوران سلطه ان

وجودی او در مدیریت بیشتر شد و در نتیجه تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی عمق بیشتری یافت و 

اخالق کاری دارای وجوه و . در بین بسیاری از اندیشمندان مطرح شد« اخالق کاری»قلمروی تحت عنوان 

این مفهوم که در جریان شناخت و . نام دارد« تعهد»عددی است که یکی از ابعاد عملی آن های مت جلوه

یابد، در دهه گذشته جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار  درگیر شدن افراد با سازمان تجلی می

حقیقات سازمانی به خود اختصاص داده است، تا جایی تعهد سازمانی خود به عنوان بحثی مستقل، در ت

ارزش و : گوید ارزش و اهمیت این مفهوم تا حدی است که استاو درباره آن می. شود مذکور شناخته می

نظیر انگیزش، )اهمیت تعهد سازمانی، باید به عنوان یک ساخت مجزا و مستقل از سایر مفاهیم روانشناختی 

 (93  ی ، خاک. ) به اثبات برسد(. های رفتاری دیگر درگیری شغلی یا سایر گرایش

بهره مندی . یکی از شرایط الزم برای دست یابی به سالمت روان ، برخورداری از یک نظام ارزشی است

از یک سلسله ارزش های شخصی و فلسفه ای مبتنی بر باورها، آرزوها و آرمان ها با سعادت و تحقق خود و 

از آن جا که تعهد کاری، . ت روان استاطرافیان فرد پیوندی نزدیک دارد، شرط الزم برای دست یابی به سالم

العمل عاطفی و ذهنی فرد نسبت به کار است در صورت باال بودن تعهد سازمانی، مقدار تولید و قابلیت  عکس

رود و در صورت فقدان این عامل، عدم رضایت شغلی، پایین آمدن وجدان کاری، کندی  کارایی افراد باال می

 (. 22 چاهن، .) و اختالل در سالمت روانی افراد را در پی دارد  های مکرر در سازمان کاری و غیبت

است که در آن مشغول ( نه شغل)تعهد سازمانی نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان 

به بیان دیگر شخص در تعهد سازمانی نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و ( 559 آلن ، .)به کارند

تعهد سازمانی، حالتی روانی است که بیانگر نوعی . زمان خود را مورد شناسایی قرار میدهداز طریق آن سا

تمایل، نیاز و الزام به منظور ادامه اشتغال در سازمان و در برگیرنده تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد 

و موظف می کند  کند تعهد سازمانی نیرو و توانی است که افراد را ملزم (225 آلن و مایر ،. ) هنجاری است

همچنین (  1،ص 555 کاهن،.)در راستای یک یا چند هدف، رفتار و کنشهای مربوط به هم را ایفا کنند 

( 552 آرنولد ، ) قدرت و نیروی واقعی است تا افراد خود را به سازمان ملتزم، و سازمان را معرف خود بدانند 

هداف آن منطبق بداند و آرزو کند تا عضوی از سازمانش و موجب میشود تا فرد، هویت خود را با سازمان و ا

 (  55 مایر ، .) باشد
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تعهد سازمانی سومین نگرش از نگرش های سازمانی است که عبارت از حالتی است که کارگر سازمان 

بنابراین . هایش را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند خصوص، هدف  به

را معرف  دهد و آن خود نسبت می معنی این است که فرد، شغل خاصی را به یی از وابستگی شغلی بهسطح باال

درواقع، نتیجه . داند داند؛ ولی تعهد سازمانی، بدان معنا است که فرد، سازمانی را معرف خود می خود می

تعهد ( رضایت شغلیمراتب، بیش از  به)بینی و توجیه رفتار فرد  دهد که برای پیش تحقیقات نشان می

جایی  توان میزان غیبت و جابه گیرد و با استفاده از تعهد سازمانی، بهتر می سازمانی مورد استفاده قرار می

عهده گرفتن،  کاری، به کار گرفتن تعهد از نظر لغوی عبارت از به( 91  رابینز ، .) بینی کرد کارکنان را پیش

عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک .  : ح عبارت است ازنگاه داشتن، عهد و پیمان بستن و در اصطال

صادقی فر .)دار شدن انجام کاری در آینده تقبل یا عهده.   عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع؛ .  باور؛ 

،  13 ) 

تعهد سازمانی عبارت از میزان نسبی همانند سازی با سازمانی خاص و یا دلبستگی به آن سازمان که 

تمایل به .   ها و اهداف سازمان اعتقاد راسخ به ارزش.  : وسیله سه عامل مشخص شود حداقل بهتواند  می

صادقی فر .)تمایل قوی به باقی ماندن و عضویت در سازمان.    ;تر در راه تحقق اهداف سازمان  تالش بیش

النی نسبت به برخی تعهد سازمانی یکی از نمودهای نگرش است و به عنوان نوعی ارتباط روحی وعق( 13  ،

مسائل تعریف می شود، پس با بهبود نگرش در رابطه با یک مسئله، امکان افزایش تعهد وجود دارد درک 

زیرا موجب ابداع کارکنان، ماندگاری بیشتر در مؤسسه و . فرایند ایجاد تعهد برای سازمان و جامعه مفید است

ها و کیفیت بهتر  وری بیشتر سازمان عه نیز از بهرهقدرت رقابت زیادتر مؤسسه شده است و در عین حال جام

 (92  رنجبریان، . )گردد مند می محصوالت بهره

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

و جهان شمول تکریم دیگران، پذیرش دیگران، تقوی، خدمت، خو شبینی و صداقت است که به صورت عام 

بدین معنا که تعالیم و آموزه های دین اسالم شک . معنویت، در جامعه ایرانی، مبتنی بر دین است. است

و ائمه ( ص)سرچشمه معنویت اسالمی، قرآن کریم و فرموده های حضرت محمد . دهنده معنویت هستند

. خته ارکان دین است، رابطه داردمعنویت اسالمی با الگوی آداب اسالمی که ساخته و پردا. است( س)اطهار 

گوهر معنویت اسالم با توجه به توحید پیوند می خورد و قلب اسالم و کلید فهم جنبه های مختلف آن 

 (11  رستگار، .)است

جودی نیل از اولین و پرشورترین محققان در زمینه معنویت در کار، موسس وب سایت معنویت در کار 

عقیده دارد که در چند سال گذشته،  "مدیریت تغییر سازمانی"نویت در ژورنال و نیز سردبیر دو ویژه نامه مع

سپتامبر، بحران های اقتصادی در جهان، روند جهانی شدن، فقدان یکپارچگی در    عواملی از قبیل حادثه 

 منجر به تمایل شدید مردم به ارتباطات انسانی بیشتر و همچنین نیاز شدید به یک حس... سازمان ها و 
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توجه رو به رشد به معنویت در کار می تواند بازتابی از (   55 ، 3استوارت. )عمیق  معنا در کار شده است 

رشد بازشناسی و شهرت معنویت در کار، به شیوه های مختلفی نمایان . . یک روند اجتماعی فراگیر باشد

نویت و مدیریت و همچنین معنویت   کتاب در رابطه با مع 95اخیراً بیش از (   552 ،  9آسویک.)گردیده است

بیشتر این کتاب ها ماهیت تجربی داشته و چگونگی به . و زندگی سازمانی به رشته تحریر درآمده است

امروزه (   5 ,  1زیدمن ایت آل. .)کارگیری سنت های معنوی مختلف در محیط کار را شرح داده است

آنان . ر از پاداش های مادی در کار را جستجو می کنندکارکنان در هر کجا که فعالیت می کنند، چیزی فرات

معنویت در کار . در جستجوی کاری با معنا و امیدبخش و خواستار متعادل ساختن زندگی شان هستند

 در کار و درک ارزش های عمیق در کار است  5 و پیوستگی  2دربرگیرنده مفهومی از احساس تمامیت

 ) 55 ،    گیبنز(

ر، چارچوبی از ارزش های سازمانی است و نشانه آن وجود فرهنگی است که معنویت در محیط کا

کارکنان را به طور فزاینده ای از میان فرایند های کاری فراتر می برد و فهم آنها را از ارتباط با دیگران بهبود 

ر کار، معنویت د(. 25  بیک زاد و دیگران، ) می بخشد، به گونه ای که احساس لذت را تجربه می کنند 

واسطه  درک و شناسایی این است که بعُدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی است که قابل پرورش است وبه

تعریف معنویت (.   555 ،   و دوچن   اشموس)انجام کار های با معنا، در زندگی اجتماعی پرورش می یابد 

ر کار، خودشکوفایی و رشد شخصی یکپارچگی خود و کار، معنا د: در محیط کار را از طریق چهار مؤلفه 

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

به منظور برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکاران و دیگر افرادی که به (  551   1 شیپ . )زندگی کاری

ی یا یگانگی بین باور های اساسی یک فرد با ارزش های نحوی در کارش مشارکت دارند و همچنین سازگار

معنویت در سازمان در سطح فردی، تالش برای یافتن معنا و (.   55 ، 2 برادلی و کائوانوئی )سازمان اوست 

هدف در زندگی کاری است؛ در سطح گروهی، ارتباط قوی بین همکاران و افرادی که به نحوی در کار 

. سطح سازمانی، هماهنگی  بین اعتقادات و باورهای اصلی و ارزش های سازمان استمشارکت دارند؛ و نیز در 

 (13  عابدی جعفری و رستگار، )

رابطه احتمالی بین معنویت گرایی و تعهد سازمانی و سودمندی آن ، انگیزه این تحقیق برای مطالعه 

قیق به معنویت گرایی ، حضور ارزش رویکرد این تح. رابطه بین معنویت گرایی و تعهد سازمانی کارکنان است

                                                           
6 - Stewart, 

7 - Oswick 

8 - Zaidman et al 
9 -Wholeness 

10 -Connectedness 

11 -Gibonz 
12 - Ashmos 

13 - Duchon 

14 -SHeep 
15 -Bradley &Kauanui 
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هایی مثل صداقت ،درستکاری ،نوعدوستی ، خیر خواهی ، راستگویی ، مهربانی ،صبوری ، یاری رسانی 

اعتباریان ،ارتشی  ، . ) ،گذشت و بخشش ، خدا باوری ، حق گویی ، و خیر خواهی در زندگی افراد است 

ام کار معنوی عزت نفس ، امید ، سالمتی ، خوشبختی ارزش های سازمانی بشردوستانه و فرصت انج(  2  

و رشد فردی را بهبود می بخشد در نتیجه کارمندان خود را وابسته به سازمان می دانند از لحاظ جسمی 

و نه به عنوان یک شغل تلقی می ( هدف عمده ) ،روانی، عاطفی و معنوی کار خود را به عنوان یک رسالت

رتر و هنجاری آن ها را به سازمان شان وابسته می کنند و بیشتر موجب بهبود کنند که در عوض به طور موث

ممکن است .تناسب شخص و سازمان که از طریق تنظیم ارزش ها صورت می پذیرد. کارآیی سازمان می شود

در نتیجه منجر به رضایت باالتر و تعهد موثر و هنجاری قوی تر گردد زمانی که رشد فردی و اهداف شخصی 

پی گیری اهداف سازمانی منطبق می شود هویت کارمند با سازمان تقویت می شود کارمندان با داشتن این با 

و شناختی فراتر گذاشته و بیشتر متعهد می شوند ( فیزیکی)نوع هویت ، پا را از خواسته های جسمی

ردی و سازمانی در وظایفشان دارای اهمیت معنوی تفسیر و تعبیر می کنند از سوی دیگر زمانی که حیلت ف

تضاد قرار می گیرد افراد احساسات منفی ،فقدان ارتباط ،تناقض و از خود بیگانگی از محیط کاری شان و 

بعالوه درگیر کارگریزی ، گردش کار ، رفتار مسامحه ای و تعهد موثر و هنجاری پایین تری ر  تجربه می 

 ( 2  اعتباریان ،ارتشی  ، . ) کنند 

 غییر پرسشنامه تعریف عملیاتی مت

سازمانی  تعهدپرسشنامة ای گویه2 ای است که کارکنان به سواالتتعهد سازمانی نمرهدر این پژوهش منظور از 

 دهند وگوین می

معنویت در زندگی  پرسشنامة گویه ای 2 ای است که کارکنان به سواالت زندگی نمره در   معنویتمنظور از 

 .دهند پارسیان می

 پیشینه تحقیق 

در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با (  2  )دعایی و عزیزی 

تاکید بر نقش واسط تعهد سازمانی، که مدل یابی معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی با کمک 

ات علمی دانشگاه شیراز به نفر از کارکنان غیر هی 22 و تحلیل پاسخ های « اسمارت پی ال اس»نرم افزار 

نتایج . منظور بررسی مدل های اندازه گیری و ساختاری و آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است

حاصل از پژوهش، نشان می دهد مدل به کار گرفته شده، مدل نظری مناسبی برای پیش بینی پیامدهای 

همچنین یافته های . های مدل نیز، معنادار بوده اندرفتاری کارکنان بوده و همه روابط مستقیم میان متغیر

تحقیق نشان داد معنویت در کار تاثیر تعیین کننده ای بر رفتارهای کمک کننده، رفتارهای کالمی و تعهد 

 .سازمانی کارکنان داشت
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در تحقیقی به بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با تعهد سازمانی و (  2  )میرکاظمی و همکاران 

های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی که براساس جدول  کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کار یت درمعنو

جامعه آماری شامل . نفر به شکل تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده بودند 52 مورگان 

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی  نفر، ابزار تحقیق سه 115ها بود  این استان جوانان و ادارات ورزش کلیه کارکنان

که روایی و اعتبار آنها مورد تایید قرار گرفته بود همچنین نتایج  کار بود سازمانی، تعهد سازمانی و معنویت در

 .که کارآفرینی سازمانی در جامعه مورد مطالعه در سطح مطلوبی قرار نداشت نشان داد

ن، سنجش رابطه بین معنویت در کار و تعهد سازمانی در تحقیقی با عنوا(  2  ) همکاران و زایی ناستی

همبستگی بوده است و  به صورت نمونه  -اداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که به روش توصیفی کارکنان

نفر از کارکنان اداری دانشگاه علوم   2 گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 

پرسشنامه معنویت در کار میلیمن و دیگران و تعهدسازمانی لینز مورد مطالعه قرار   از طریق  پزشکی زاهدان

برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه که بین معنویت در . گرفتند

عنویت با تعهدسازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت هم چنین هر سه مولفه م کار و سه مولفه آن

در کار توانایی پیش بینی تعهدسازمانی را داشتند، نتیجه اینکه چنانچه معنویت در کار حاکم باشد و افراد 

کار خود را معنادار تلقی کنند، با دیگران احساس همبستگی و نوع دوستی داشته باشند و ارزش های 

ری به شغل و سازمان خود فردیشان با ارزش های سازمانی همسو و هماهنگ باشد تعهدسازمانی بیشت

 .احساس خواهند نمود

در تحقیقی با عنوان مدل یابی روابط توانمندسازی روان شناختی، معنویت (  2  )اردالن و همکاران 

. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. در کار و امنیت روانی پرستاران را مورد بررسی قرار دادند

 5 1)بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر سنندج جامعه آماری شامل کلیه پرستاران 

آزمودنی به عنوان نمونه انتخاب و مورد  11 بود که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، ( نفر

و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی ، معنویت در کار  . بررسی قرار گرفته بودند

امنیت روانی بود که روایی آن ها با استناد به دیدگاه صاحب نظران و پایایی آن ها از طریق ضریب آلفای 

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده بود که توانمندسازی پرستاران در سطح . کرونباخ، مورد تایید قرار گرفت

 .پایینی بود مطلوب، معنویت در کار در سطح متوسط و امنیت روانی آن ها در سطح

بررسی رابطه معنویت در سازمان بر تعهد در تحقیقی با عنوان (  2  ) سکینه السادات پور موسوی    

با هدف بررسی ارتباط بین معنویت سازمانی با تعهد که   ن یزدشهرداری استا: سازمانی، مورد مطالعه

پس از مرور ادبیات، جهت سنجش متغیرها، پرسشنامه ای حاوی سنجه های . سازمانی انجام گردیده است

جهت . تایید شد/. 252مناسب طراحی، و روایی و پایایی پرسشنامه توسط روایی سازه و مقدار آلفای کرونباخ 

پرسشنامه به طور تصادفی در جامعه آماری یعنی کارکنان  15عضای نمونه الزم، ابتدا تعداد تخمین تعدادا
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نفر برای ادامه پژوهش   1 شهرداری استان یزد پخش شد وسپس با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 

داده  پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، ازضریب همبستگی پیرسون جهت تحلیل. مناسب دیده شدند

نتایج تحقیق نشان داد که بین معنویت سازمانی با تعهد سازمانی . ها و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد

  .رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد

در تحقیقی به بررسی رابطه معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و ( 2  )احدی شعار و همکاران

نفر  35 مان جهاد کشاورزی استان قم پرداخته بودند نمونه پژوهش را ساز: درگیرشدن در کار ،مورد مطالعه

. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان قم تشکیل می دهند

برای سنجش متغیرهای تحقیق، پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و پرسشنامه درگیرشدن در کار 

نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان دهنده رابطه . کار گرفته شدساالنوا، به 

مثبت و معنادار ابعاد معنویت در کار با درگیرشدن در کار در سازمان فوق بود و فرضیه اصلی پژوهش تایید 

 .شد

بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی با متغیر در تحقیقی با عنوان    (2   ) فغانی  

شعب بانک سامان در استان های خراسان رضوی، شمالی و : مورد مطالعه)گر کیفیت زندگی کاری  تعدیل

ت در محیط کار بر تعهد سازمانی با متغیر تعدیل گر کیفیت زندگی کاری در به بررسی  تاثیر معنوی (جنوبی

که به لحاظ هدف . شعب بانک سامان در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت

ها از پرسشنامه  آوری داده کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات، توصیفی پیمایشی بوده و برای جمع

روایی و پایایی ابزار تحقیق با . پرسشنامه مورد استفاده، از تحقیقات پیشین استخراج گردید. ستفاده شدا

برای آزمون روایی از نظر اساتید و همچنین تحلیل عاملی . بررسی شد (اس پی اس اس ) افزار استفاده از نرم

به . اده گردید که مورد تأیید قرار گرفتاکتشافی و تاییدی و برای آزمون پایایی از روش آلفای کرونباخ استف

یابی  ها به روش مدل¬این فرضیه. منظور تحقق اهداف تحقیق دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شد

3 (ای ام او اس )افزار  معادالت ساختاری و با استفاده از نرم
فرضیات اصلی  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 

نتایج نشان داد که معنویت در محیط کار بر تعهد . یکی از فرضیات فرعی رد شدو دو فرضیه فرعی تایید و 

سازمانی کارکنان و مدیران شعب بانک سامان مستقر در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی تاثیر 

نادار همچنین تاثیر مثبت و معنادار کار معنادار بر تعهد سازمانی و تاثیر مثبت و مع. مثبت و معنادار دارد

اما نتایج نشان داد که اثر حس . همسو بودن با ارزشهای سازمان بر تعهد سازمانی مورد تایید قرار گرفت

در نهایت مشخص گردید که کیفیت زندگی . اجتماعی در محیط کار بر تعهد سازمانی غیر معنادار است

  .نماید می کاری، نقش تعدیل گر در تاثیر معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی ایفا

بررسی رابطه معنویت در کار و تعهد سازمانی کارکنان اداره در تحقیقی با عنوان (  2  )حسین پور 

 تا رابطه میان معنویت و تعهد سازمانی در اداره کل راه و ترابری استان،  کل راه و ترابری استان سمنان
                                                           
16  - AMOS  
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که براساس توزیع پرسشنامه های استاندارد معنویت سازمانی و تعهد . سمنان مورد بررسی قرار دادهاست 

نفر از مدیران و  15 و بر اساس داده های جمع آوری شده از نمونه ای متشکل از  )آلن و میر(سازمانی

تحلیل عاملی تاییدی و  منظور بررسی آزمون فرضیات از.به. کارکنان اداره کل راه و ترابری انجام شد

نتایج تحقیق بیان گر این مطلب بود که حضور معنویت در محیط کار بر بهبود تعهد . همبستگی استفاده شد

 . سازمانی مدیران و کارکنان اثرگذار بوده است

در تحقیقی با هدف شناسایی رابطه بین معنویت گرایی و تعهد سازمانی (  2  )اعتباریان و ارتشی 

دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان با روش پیمایشی و از منظر هدف همبستگی  و نمونه گیری کارکنان 

نفر نمونه انتخاب شد یافته های تحقیق نشان داد که بین تعهد  31 نفر که از میان آنها  5  تصادفی تعداد

تعهد مستمر و عاطفی ، مستمر ، تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین معنویت گرایی از طریق 

 .هنجاری قابل پیش بینی است 

بررسی تاثیر معنویت در محیط کار و در تحقیقی با عنوان ( 21  )میرزایی توکلی ، شریعتمداری 

تعهد سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل ستادی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با بررسی 

ی بر رضایت شغلی پرسنل ستادی نهاد نمایندگی مقام معظم تاثیر معنویت در محیط کار و تعهد سازمان

ونوع تحقیق حاضر کاربردی و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی .   رهبری در دانشگاه ها بوده است

برای گردآوری داده ها از سه . نفر از جامعه، به روش نمونه گیری  تصادفی ساده انتخاب شد 11 نمونه . است

رد میلیمان برای معنویت در محیط کار، آلن و مایر برای تعهد سازمانی و تعدیل شده پرسشنامه استاندا

یافته های تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون . اسمیت، کندال و هیولین برای رضایت شغلی استفاده شد

. شد خطی ساده، بررسی و رابطه خطی بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رضایت شغلی اثبات

مقدار ضریب همبستگی به دست آمده، نشان از میزان تاثیر متغیر معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی بر 

نتیجه گیری بین تمام مولفه های معنویت در محیط کار و تعهد . پیشگویی کنندگی متغیر وابسته دارد

ا افزایش ابعاد مختلف معنویت در بنابر این، ب. سازمانی با رضایت شغلی پرسنل رابطه معناداری وجود دارد

 .محیط کار و تعهد سازمانی، بر رضایت شغلی پرسنل افزوده خواهد شد

در تحقیق با عنوان الگویابی معادالت ساختاری معنویت محیط کاری ( 21  )لعلی سرابی و همکاران 

یق پیمایشی مقطعی و و تعهد سازمانی کارکنان که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش ، یک تحق

جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان .از نوع همبستگی بوده است 

نفر درنظر گرفته شده بود که برای تعیین آن از  2 2درصد،  2تهران وحجم نمونه تحقیق در سطح خطای 

سؤالی رگو و کانها با ضریب آلفای   1امه فرمول کوکران استفاده شده ، ابزار گردآوری اطالعات، پرسشن

داده ها توسط آزمون های آماری توصیفی، الگویابی معادالت ساختاری، تحلیل . بود 5,51کرونباخ باالی
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مسیر، آزمون کایاسکویر، آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت که نتایج حاصل از الگوی معادالت 

 .شکل گیری تعهد سازمانی داشتند در ی سازمان نقش مهمیهای معنو ساختاری نشان داده که ارزش

در تحقیقی به بررسی رابطه بین معنویت گرایی و تعهد سازمانی در بین ( 21  )غالمی و همکاران 

کارکنان شهرداری منطقه شش شهر شیراز که روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است پرداخته 

    کلیه کارکنان شهرداری منطقه شش شهرشیراز که در مجموع  بودند جامعه آماری این پژوهش شامل

نفر بودند که با استفاده از جدول وان آمبورگ و به شکل تصادفی ساده انتخاب شده بودند ابزار جمع آوری 

اطالعات، پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته معنویت گرائی بود، که روایی 

محاسبه گردید  5/32ت گرائی با همبستگی درونی و پایائی آن با ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه معنوی

راهه و  اطالعات جمع آوری شده به وسیله آمار توصیفی و استنباطی همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک

زمانی رابطه یافته ها نشان داد که بین معنویت گرائی و تعهد سا. آزمون تی  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت

 . معناداری وجود دارد

بررسی تاثیر معنویت بر ابعاد مختلف فردی در در تحقیقی با عنوان ( 21  )و همکاران  کامفیروزی 

سازمان مبتنی بر نظریات شهید مطهری درصدد تاثیرات معنویت را با دیدی نو و با نگاهی اسالمی مبتنی بر 

مورد مطالعه قرار دهد، این پژوهش تاثیرات معنویت بر « استاد مطهری»های شهید بزرگوار نظر و اندیشه

لف پنجگانه ویژگی های شخصیتی، ویژگی های اخالقی، ویژگی های رفتاری، ویژگی کارکنان  را از ابعاد مخت

در این پژوهش از روش ترکیبی با حجم . های فکری و ادراکی و ویژگی های فرافردی مورد مطالعه قرارداد

لیل متغیر استفاده شد که ابتدا ویژگی های تحت تاثیر معنویت با استفاده از روش تح   نفر و  5  نمونه 

محتوا از کتاب های شهید مطهری استخراج شد و بازبینی و دسته بندی الگو با روش گروه کانونی صورت 

سرانجام تاثیر معنویت بر تمامی . گرفت؛ سپس با استفاده از روش رگرسیون این الگو مورد آزمون قرار گرفت

 ابعاد ذکر شده تایید شد

فرصت ارتقاو پیشرفت شغلی با  - : نتیجه رسیده اند که در تحقیقات خود به این ( 22 )، 1 و مایر9 آلن

با تعهد سازمانی کارکنان همبستگی ( چالش شغلی)ماهیت کار  - . تعهد سازمانی کارکنان همبستگی دارد

نیاز به کسب موفقیت با تعهد  - : نیز به صورت زیر است ( 211 )نتایج تحقیقات باتمن و استراسر . دارد

ویژگی های شغل با تعهد سازمانی کارکنان دارای ارتباط معنی  - . اط معنی داری استسازمانی دارای ارتب

 . داری است
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در پژوهشی که در سال در کشور فیلیپین انجام دادند نتایج پژوهش تاثیر (  221 ) 5 و تیلور2 چارن

نتایج . شان دادمتغیرهای سن ، جنسیت، سابقه تدریس و مدرک تحصیلی بر میزان تعهد سازمانی معلمان را ن

 . همچنین عواملی که هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفی به تعهد سازمانی مرتبط هستند را بررسی کرد 

یافته های پژوهش در زمینه تعهد سازمانی نشان داد که میان سابقه (  55 )،   و فرانسیسکو   چن

هم چنین نتایج . مثبت وجود دارد فعالیت با تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی کارکنان رابطه

پژوهشی که برای رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان در چین انجام گرفت نشان داد با افزایش تعهد 

 . کارکنان، عملکرد آنها بهبود می یابد

در تحقیقی با عنوان  ارزش محل کار و نتایج  کاوش های شخصی، (  559 )و همکاران   رابرت 

مت در محل کار در راستای معنویت که به روش پژوهش همبستگی، رگرسیون و تجزیه و سازمانی، و سال

تحلیل خوشه ای انجام شد نتیجه پژوهش این بود کارکنان بین ارزش محل کار و نتایج  کاوش های شخصی، 

ال برود سازمانی، و سالمت در محل کار در راستای معنویت رابطه وجود دارد و هرچه معنویت در محیط کار با

 . کارکنان نسبت به انجام کار خود متعهد تر می شوند 

بررسی تاثیر پنج بعد معنویت در محیط  در تحقیقی به(551 )2 و میگول پینا اکان ها  1 ارمینیوریگو

هم ترازی با ارزش های سازمانی، احساس کمک به جامعه، لذت بردن در محل کار، فرصت هایی برای  کارو

نفر افراد سازمان   3 نفر از  21 سازمانی عاطفی، هنجاری و تداوم به نمونه ای از  عهدزندگی درونی و بر ت

و نتیجه . روش پژوهش همبستگی، رگرسیون و تجزیه و تحلیل خوشه ای انجام شد. بودند مصاحبه کرد

کار قرار پژوهش این بوده که افراد و کارکنان که در محیط کار خود با مباحث معنوی و معنویت در زندگی و 

 .داشتند افرادی بودند که تعهد بیشتری نسبت به سازمانی که در آن کار می کردند داشتند 

در تحقیقی با عنوان ارتباط در محل کار معنویت و رفتار شهروندی (   5 )کاظمی پور و همکاران 

رابطه بین  سازمانی در پرستاران شاغل از طریق میانجی گری تعهد سازمانی عاطفی که با هدف بررسی

معنویت محل کار، رفتار شهروندی سازمانی از  مطالعه همبستگی ، یک طراحی مقطعی، به کار گرفته شد و 

نفر از پرستاران  52 بر اساس نمونه گیری تصادفی، . داده ها و بررسی بر اساس پرسشنامه جمع آوری شد

ان دولتی و عمومی واقع در کرمان، ایران انتخاب شدند و پرسشنامه در میان پاسخ دهندگان در چهار بیمارست

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و . توزیع شد

چندگانه، و مسیر تجزیه و تحلیل انجام شدکه یافته ها ، تاثیر مثبت معنویت در محیط کار بر رفتار 
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، را تاییدو پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی شهروندی سازمانی پرستاران و تعهد عاطفی 

را برسود حاصل از چشم انداز آینده از معنویت در محیط کار، به ویژه در پرستاران که نیاز . عاطفی پرستاران

کار و البته نشان دادکه مزایای بالقوه با توجه به تاثیر مثبت معنویت در محیط  .به انگیزه در کار خود دارند

مدیران خدمات پرستاری باید معنویت . در رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی در پرستاران وجود دارد

 .در محیط کار و تاثیر مثبت آن بر نتایج پرستاران  را به منظور بهبود عملکرد خود درنظر بگیرند

تماعی و فردی معنویت در پژوهشی با عنوان رابطه تاثیر کار، حس اج(  2 5 )و همکاران 3 مت شوا  

به سمت عملکرد سازمانی به بررسی عوامل فردی در سازمان معلمان دبیرستان ها در شمال دولت مالزی 

پرداخته بودند که عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار دادند و با نفوذ کار، حس اجتماعی و معنویت فردی را 

ونگی تاثیر این عوامل بر عملکرد سازمانی از معلمان به عنوان متغیرهای مستقل، این پژوهش وبه بررسی چگ

پاسخ دهندگان به طور تصادفی  55 در این پژوهش، داده ها از طریق پرسشنامه از . دوره متوسطهپرداختند

اس پی اس اس  استفاده شد وبا استفاده )جهت تحلیل داده ها از نرم افزار آماری . انتخاب و جمع آوری شد

توصیفی، تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و تحلیل رگرسیون چندگانه نتایج نشان داد که از تجزیه و تحلیل 

عوامل موثر کار در تاثیر گذاری بر عملکرد سازمانی در مدارس متوسطه معلمان دبیرستان ها در شمال دولت 

 .مالزی قابل توجه است 

 مروری بر ادبیات تحقیق 

 تعهد سازمانی ( الف 

ی تعهد سازمانی حکایت از آن دارد که توجه به این موضوع در دهه اخیر گسترش یافته بررسی مسیر تاریخ

است و صاحبنظران علوم رفتاری با مطالعه و بررسی در حوزه تعهد سازمانی تعاریف مختلفی را از آن ارائه 

 (.  5 همکاران، توماس و)تعهد سازمانی نیرویی باثبات است که افراد را به سازمان متعهد می کند. داده اند

طی نیم قرن گذشته، مفهوم تعهد سازمانی توجه زیادی را به خود جلب کرده و هدف اصلی بسیاری 

این مفهوم از دیدگاه های مختلفی تعریف . از  پژوهش های حوزة منابع انسانی و رفتار سازمانی بوده است

تعهد را به معنای به .  تکامل بخشند شده و صاحب نظران سعی کرده اند که این مفهوم را از ابعاد مختلف

. گردن گرفتن کاری، به عهده گرفتن، تیمارداشتن، نگاه داشتن، عهد بستن و پیمان بستن به کار برده است

فرد متعهد، . احساس وابستگی فرد به سازمانی که در آن کار می کند: تعهد عبارت است از(   1  معین ، )

، تعهد الزامی است که آزادی  9 در فرهنگ لغات آکسفورد(  55 بینز، را.)سازمان را معرَّف خود می داند

به شیوه های (تعهد سازمانی )تعهد سازمانی مانند دیگر مفاهیم رفتار سازمانی . عمل را محدود می سازد
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معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی . متفاوت تعریف شده است

تعهد سازمانی را به معنی حمایت ( 213 ) 1 جاتمن و اورایلی. عاطفی به سازمان در نظر می گیرند وابستگی

رنجبریان ، )عاطفی با ارزش های یک سازمان ، به خاطر خود سازمان  و دوری از ارزش های ابزاری می داند 

  92 ) 

تعهد را معرفی می  که سه شکل(  55 )مدل سه وجهی تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف 

ور و هدف آن  بررسی میزان تعهد تعهد مشارکت  که تعهد غر - تعهد اهداف  - تعهد غرور  - کند 

تعهد سازمانی  آلن و مایر که مورد مطالعه ما می  و همچنین مدل سه وجهی. کارکنان به سازمان می باشد

تعهد )، تعهد الزام محور(تعهد عاطفی)تعهد تمایل محور . باشد نیز ، سه شکل تعهد را معرفی می کند

د عاطفی مبین وابستگی عاطفی به سازمان، تعهد هنجاری تعه(. تعهد مستمر)وتعهد هزینه محور( هنجاری

مبین الزام ادراک شده به باقی ماندن در سازمان و تعهد مستمر مبین ارزیابی هزینه ها و منافع مرتبط با 

به بیان دیگر؛ افراد با تعهد هنجاری باال در سازمان باقی می مانند؛ چون احساس الزام به . ترک سازمان است

( 225  ، یر آلن و ما. )ن دارند و افراد با تعهد مستمر باال در سازمان باقی می مانند؛ چون مجبورندباقی ماند

دالیل زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا یک سازمان باید سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش 

یی از قبیل رضایت شغلی، تحقیقات نشان داده است که تعهدسازمانی با پیامدها(  22 استرز و پورتر ،.)دهد

حضور، رفتار سازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی 

 ( 55 شاین ایت ال ،.)دارد

تعهد غرور یعنی اینکه کارمند توجه زیادی به سازمان داشته و با کیفیت کار عالی ، : تعهد غرور

نین اهمیت و ارزش قائل شدن برای خود در سازمان، در حال بهبود عالقمندی به شغل و سازمان و همچ

 .کیفیت کار خود در سازمان می باشند

کارمند از اهداف آتی سازمان ،الویت های آن ، ارتباط بین برنامه های ساالنه سازمان و : تعهد اهداف 

کاری خود و همچنین از الویت  الویت های آتی ، ارتباط بین برنامه های ساالنه سازمان و برنامه های واحد

 .های مسیر استراتژیک سازمان اطالع داشته و به سمت و سوی آن ها در حرکت است 

مشارکت داشتن کارکنان در بهبود کیفیت و استاندارد های کاری ، توسعه اهداف و : تعهد مشارکت 

 .اشند تصمیم گیری ها ، به خصوص تصمیم گیری های اثرگذار در واحد و سازمان می ب

 معنویت در زندگی ( ب 
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با این همه، . رود، توصیف آن چندان آسان نیست کار می در زمینه های گوناگونی به از آنجا که واژه معنویت 

 : برخی از نویسندگان کوشیده اند برای معنویت تعاریفی ارائه دهند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود

ام سی .)زا، انگیزاننده، الهام بخش و روح بخش زندگی به شمار می رود معنویت به مثابه نیرویی انرژی

معنویت جستجویی مداوم برای یافتن معنا، هدف و فرجامی معین در ( 222  5 و کاواناگه 211  2 کنیگنت 

معنویت تالش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خویشتن، (  225    میورس. )زندگی به حساب می آید

، کند و کاو در جهت آنچه برای انسان شدن مورد نیاز است و جستجو برای رسیدن (خدا)رتر دیگران، نیروی ب

با توجه به تعاریف مذکور از معنویت، : تعریف معنویت در کار(  222    هینیلس.) به انسانیت کامل است 

مفهومی از احساس  معنویت در کار در برگیرنده: اند صاحب نظران معنویت در کار را به شرح زیر تعریف نموده

 (  222 ،   گیبونس.) های عمیق در کار است تمامیت، پیوستگی در کار و درک ارزش

زندگی کاری یک فرد است که به واسطه انجام کارهای با  معنا در   از  معنویت در کار درک و شناسایی بعدی

و  3 کینجرسکی)دیدگاه  معنویت در کاراز(  555 ، 2 و دوچون1 آشموس . ) زندگی اجتماعی ایجاد می شود

که به وسیله : 1 جذابیت کار:  شامل چهار بعد بوده که به صورت زیر تعریف شده اند  (553 ، 9 اسکریپونک

خوشبختی توصیف میشود، اعتقاد به این که شخص مشغول به کار معناداری / احساسی عمیق از سعادت

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

که در برگیرنده احساس اتصال و پیوند با چیزی فراتر از : 2 ارتباط معنوی . و اعتقادات شخص، با کار شخص

که در برگیرنده احساس ارتباط با دیگران و داشتن اهداف مشترک با آنان : 15احساس همبستگی. خود است

سیله حالتی مثبت از انرژی یا نشاط توصیف می شود، حسی از تکامل، که به و:  1تجربه درونی. می باشد

تجربه ای از شادی و سعادت عنوان مبنایی برای این . تعالی و الزم به ذکر است که چهار بعد مذکور به 

 (  553 کینجرسکی و اسکریپونک ،. )مطالعه استفاده شده است

ریشه این تمایز .عنویت همان مذهب نیستاز لحاظ تاریخی معنویت ریشه در مذهب دارد، اما م

مذهب موجب (  5 5 خنیفر و همکاران، )حداقل به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باز می گردد 

طهماسبی و . )پرورش و بارور نمودن معنویت می شود، اما معنویت تنها به یک مذهب خاص وابسته نیست

کردن هدف نهایی و مطلوب و زندگی کردن بر اساس این اهداف  معنویت را تمایل به پیدا( 13  باباشاهی، 
                                                           
29 - Mc Knignt 

30 - Cavanagh 

31 - Myers 
32 - Hinnells 

33 - Gibbons 

34 - Ashmos 
35 - Duchon 

36 - Kinjerski 

37 - Skrypnek 
38 - Engaging Work 

39 - Spiritual Connection 

40 - Sense of Community 
41 - Mystical Experience 
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معنویت تالشی در جهت پرورش حساسیت نسبت به خویش، (  222 میتروف و دنتون،. )تعریف کردند

دیگران، موجودات غیرانسانی و خدا، یا کندوکاوی در جهت آنچه برای انسان شدن مورد نیاز است و 

به نظر می رسد این تعریف هم به ( 222 هاند هاینلز، . )کامل است جستجویی برای رسیدن به انسانیت 

لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی حائز اهمیت باشد؛ زیرا از یک سو به ابعاد چهارگانه ارتباطات انسان اشاره 

دارد که وجود آن در هر آن، حداقل در یک بعد اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر، تالش و پرورش 

 ( 13  عابدی جعفری و رستگار، . )ای انسانیت کامل را پیشنهاد می کندحساسیت بر

فرد خود آگاه خود را انسانی ارزشمند ، خوشحال ، با اعتماد به نفس باال ، معتقد به برابری خود : خود آگاهی

 .ستبا دیگران ، مهربان و با ذهنیت مثبت دانسته و خود را باور و زندگی را برای خود پر معنا کرده ا

فرد معتقد به این حقیقت رسیده است که معنویت ، او را در تعیین :  اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی

اهداف و تصمیم گیری هایش یاری رسانده و نگاه او را به زندگی تغییر داده و به عبارتی بهتر معنویت با 

 .زندگی اش یکی شده است

، مطالعه کتاب هایی در زمینه معنویت ، گوش کردن به  شرکت در برنامه های محیطی: های معنوی فعالیت

موسیقی ، رسیدن به آرامش درونی و زندگی کردن همراه و آرام با طبیعت همه از فعالیت های معنوی ای 

 .است که فرد را به سوی هدف نهایی سوق داده و فرصت افزایش روحیه معنویت را فراهم می سازد

، داشتن ارتباط استوار با مردم ، ایجاد یک زندگی پر معنا و رو به رشد از  روابط پایدار : نیاز های معنوی

نیازهای معنوی است که فرد را به کنکاش برای بدست آوردن جواب هایی برای رمز و راز های زندگی ، که به 

 . دنبال آن آرامش درونی و زیبایی را به ارمغان خواهد آورد

 گی تعهد سازمانی و معنویت در زند  (ج 

تجربه معنویت در کار، احساس پیوند و تعهد موثرتری نسبت به سازمان و حسی از التزام و وفاداری نسبت به 

 ( 551 ،  1آرمینیو.) آن را در کارکنان ایجاد می نماید

تعهد موثر یک اعتقاد قوی در پذیرش ارزش ها و "اظهارات نظریه پردازان تعهد سازمانی مانند، 

یل به نشان دادن تالش جهت متقاعد کردن سازمان و یک تمایل احساسی قوی به اهداف سازمانی، تما

. ، پیوندی میان نظریه تعهد و نظریه معنویت برقرار نمود"کند باقیماندن در عضویت سازمان را تقویت می

 55 که بر روی  "معنویت در کار و نگرش های کاری کارکنان"در مطالعه ای با عنوان (  223 ،   1ترات)

های موجود  دانشجو صورت گرفت نشان دادند که میان ابعاد کارمعنا دار، احساس همبستگی و انطباق ارزش

                                                           
42 - Arménio 
43 -Trott 
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کار و پیامدهای نگرشی تعهد سازمانی، تمایل به ترک سازمان، رضایت شغلی و  در سازه معنویت در

ر مطالعه ای تجربی و همچنین د(   55 و همکاران،  11میلیمن. )خودباوری، رابطه ای معنی دار وجود دارد

مدل  "بررسی تاثیر متغیرهای میانجی بر رابطه میان معنویت در کار و رفتار شهروندی سازمانی"با عنوان 

نظری را به منظور نشان دادن ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و معنویت در کار با واسطه تعهد 

شاره نمودکه تعهد موثر، تاثیری معنادار در رابطه میان سازمانی، ارائه نمود و در نتیجه گیری خود به این امر ا

 ( 5 5 ،  12گه.) معنویت در کار و رفتار شهروندی سازمانی دارد

 سواالت تحقیق 

آیا بین تعهد سازمانی و معنویت در زندگی  در جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری رابطه - 

 وجود دارد ؟

یت در زندگی در جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری رابطه وجود آیا بین تعهد غرور با معنو - 

 دارد ؟

آیا بین تعهد اهداف با معنویت در زندگی در جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری رابطه  - 

 وجود دارد ؟

تیاری رابطه آیا بین تعهد مشارکت با معنویت درزندگی در جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بخ -1

 وجود دارد ؟

آیا معنویت درزندگی توسط ابعاد تعهد سازمان مشتمل بر غرورسازمان ، اهداف و مشارکت سازمان  قابل  -2

 پیش بینی است ؟

 مدل تحقیق 

باشد که نشان می دهد تحقیق از دو متغیر تشکیل شده است و به رابطه بین شکل زیر مدل تحقیق می 

 .در زندگی  می پردازد تعهد سازمانی و معنویت 

 \ 

 

 

                                                           
44 - Milliman 
45 - Geh ی
مان
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 پایایی پرسشنامه ها 

 پایایی پرسشنامه های تعهد سازمانی و معنویت در زندگی(  )جدول 

 آلفای کرنباخ ابعاد آلفای کرنباخ متغیر  ردیف

 5,29 تعهد سازمانی  

 5,29 غرور

 5,22 اهداف

 5,22 مشارکت

  5,2 معنویت در زندگی  

 5,29 خودآگاهی

  5,2 اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی

 5,22 فعالیت های معنوی

 5,95 نیازهای معنوی

 روش تحقیق 

روش نمونه گیری با استفاده . همبستگی و روش جمع آوری اطالعات میدانی است  –تحقیق از نوع توصیفی 

جمعیت هالل احمر  کنانکارجامعه آماری تحقیق شامل . است  5,52از روش کوکران با ضریب خطای 

 5. 52نفر است و بر اساس فرمول کوکران و در سطح خطای   3 استان چهار محال و بختیاری که به تعداد 

تعهد سازمانی گوین دیک  ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد. نفر برآورد گردید  1  حجم نمونه 

امل ابعاد غرور،اهداف ، مشارکت وبررسی میزان تعهد سوال و هدف آن ش 2 داری (  55 )و بورلی متکالف 

توسط پارسیان و (552 )گویه که در  سال  2 معنویت درزندگی  با زندگی کنان به سازمان و پرسشنامه 

.  دونینیگ به منظور ارزیابی اهمیت معنویت در زندگی افراد و سنجش ابعاد مختلف آن ساخته شده است 

برای محاسبه پایایی پرسش نامه ها از فرمول آلفای  .تخصصان استفاده گردید جهت روایی آنان از نظرات م

به دست  5.  2و پرسشنامه معنویت در زندگی   5. 29پایایی پرسشنامه تعهد  سازمانی کرونباخ استفاده شد
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 و در دو سطح آمار توصیفی و  "اس پی اس اس "اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار .آمد 

در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون . استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

و تحلیل رگرسیون  ( تعهد سازمانی )برای آزمون رابطه بین تعهد سازمانی و معنویت در زندگی  و ابعاد آن 

و همچنین . رکت استفاده گردید برای پیش بینی معنویت در زندگی  از تعهد غرور ، تعهد اهداف ، تعهد  مشا

ضرایب رگرسیون با روش )تحلیل رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی متغیر وابسته معنویت در زندگی  و 

 .برای پیش بینی متغیر وابسته معنویت در زندگی  نیز صورت گرفت ( گام به گام

 
 یافته های تحقیق  

ر جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری رابطه آیا بین تعهد سازمانی و معنویت در زندگی  د- 

 وجود دارد ؟

 ضریب همبستگی پیرسون بین معنویت در زندگی  با تعهد سازمانی( )جدول 

 تعداد سطح معنی داری ضریب تایین ضریب همبستگی متغیر ها/شاخص

با  معنویت در زندگی

 تعهد سازمانی
5,1 2 

 (5,1 2) 5,555   1 

بین تعهد سازمانی و معنویت در زندگی با توجه به سطح معنی (  )ه های جدول شماره بر اساس یافت

کوچکتر است می توان قضاوت کرد که بین تعهد سازمانی و  5,52که از سطح ( 5,555)داری به دست آمده 

 5,315است و ضریب تعیین  2 5,1معنویت در زندگی رابطه معنی داری وجوددارد که میزان این رابطه 

 . درصد تغییرات تعهد و معنویت درزندگی را پوشش می دهند یا تعیین می کنند 31است که نشان می دهد  

آیا بین تعهد سازمانی غرور و معنویت در زندگی در جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری  - 

 رابطه وجود دارد ؟

 در زندگی   ضریب همبستگی پیرسون بین  تعهد غرور با معنویت( )جدول 

 تعداد سطح معنی داری ضریب تایین ضریب همبستگی متغیر ها/شاخص

با  معنویت در زندگی

 تعهد سازمانی غرور
5,159 

 (5,159) 5,555   1 

بین تعهدسازمانی غرور و معنویت در زندگی با توجه به سطح معنی داری  براساس جدول شماره 

کتر است می توان قضاوت کرد که بین تعهد سازمانی کوچ 5,52که از سطح ( 5,555)به دست آمده 
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است و ضریب تعیین  5,159غرور و معنویت در زندگی رابطه معنی داری وجوددارد که میزان این رابطه 

درصد تغییرات تعهدغرور و معنویت درزندگی را پوشش می دهد  32است که نشان می دهد   5,32

 .   نندیاهمدیگر را پوشش می دهند یا تعیین می ک

در جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری  معنویت در زندگی آیا بین تعهد سازمانی اهداف و - 

 رابطه وجود دارد ؟

 ضریب همبستگی پیرسون بین  تعهداهداف با معنویت در زندگی ( )جدول 

 تعداد سطح معنی داری ضریب تایین ضریب همبستگی متغیر ها/شاخص

با تعهد  معنویت در زندگی

 سازمانی اهداف
5,991 

 (5,991) 5,555   1 

بین تعهد اهداف و معنویت در زندگی با توجه به سطح معنی داری به  بر اساس جدول شماره 

کوچکتر است می توان قضاوت کرد که بین تعهد سازمانی اهداف  5,52که از سطح ( 5,555)دست آمده 

است و ضریب تعیین 5,991دارد که میزان این رابطه و معنویت در زندگی رابطه معنی داری وجود

درصد تغییرات تعهداهداف و معنویت درزندگی را پوشش می دهد  22,2است که نشان می دهد  5,222

 .   یاهمدیگر را پوشش می دهند یا تعیین می کنند

ری رابطه وجود آیا بین تعهد سازمانی و تعهد مشارکت در جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیا -1

 دارد ؟

 ضریب همبستگی پیرسون بین  تعهد مشارکت با معنویت در زندگی ( )جدول 

 تعداد سطح معنی داری ضریب تایین ضریب همبستگی متغیر ها/شاخص

تعهد با  معنویت در زندگی

 سازمانی مشارکت 
5,252 

 (5,252) 5,555   1 

 

یت در زندگی با توجه به سطح معنی داری به بین تعهد مشارکت و معنو بر اساس جدول شماره 

کوچکتر است می توان قضاوت کرد که بین تعهد سازمانی  5,52که از سطح ( 5,555)دست آمده 

است و ضریب 5,252مشارکت و معنویت در زندگی رابطه معنی داری وجوددارد که میزان این رابطه 

عهدمشارکت و معنویت درزندگی را پوشش درصد تغییرات ت 3, 1است که نشان می دهد  3 5,1تعیین 

 .  می دهد یاهمدیگر را پوشش می دهند یا تعیین می کنند
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آیا معنویت در زندگی  توسط تعهد غرور، تعهد اهداف ، تعهد مشارکت در جمعیت هالل احمر استان  -2

 چهارمحال و بختیاری قابل پیش بینی است ؟

مشتمل بر ضریب همبستگی ضریب تعیین و ضریب تعیین خروجی اولیه رگرسیون گام به گام ( )جدول 

 تعدیل شده 

 ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی  مدل

  5,252 5,1 3 5,1 1 

  5,211 5,125 5,111 

نشان داده  2ضریب رگرسیون ضرایب رگرسیون با روش گام به گام می باشد که جدول شماره ( )جدول 

 شد است     

 مدل
متغییر های مستغل 

 (پیش بین )

 ضرایب غیر استاندارد 
ضریب 

 tشاخص   استاندارد
مقدارمعنی 

 داری
 بتا خطای معیار  B مقدار

  
 5,559 2 9,  5 21 ,5  5,1 (ثابت )

 5,555  52,   5,252 2 5,5  5,12 تعهد مشارکت

  

 1 5,5 2 ,  5 1  ,5 21 ,5 (ثابت )

 5,555 12 ,2  5,395  5,51 5,321 تعهد مشارکت

 5,555  1,51 11 ,5   5,5 19 ,5 تعهد غرور

 

با توجه به مدل رگرسیون استخراج شده ابتدا متغیر مشارکت وارد معادله رگرسیون شده و معنی دار شده 

است در مرحله دوم عالوه بر متغیرمشارکت متغیرغرور وارد معادله شده و مقدار معنی داری برای آنها کمتر 

و نزدیک به صفر می باشد لذا این دو متغیر به عنوان پیش بینی کننده های نهایی معنویت شناخته  5,52از 

لذا اهداف نمی تواند پیش . است  5,52و بزرگتر از   5,11می شود اما متغیر هدف دارای مقدار معنی داری 
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یون حاصل برای پیش بینی بینی کننده مناسبی برای معنویت در زندگی باشد در نهایت معادله رگرس

 معنویت توسط ابعاد تعهد سازمانی به شرح زیر است 

 (  غرور)19 ,5(+مشارکت )5,321+21 ,5= معنویت 

 

 بحث و نتیجه گیری

 بر اساس یافته های جدول شماره  بین تعهد سازمانی و معنویت در زندگی با توجه به سطح معنی

کوچکتر است می توان قضاوت کرد که بین تعهد  5,52که از سطح ( 5,555)داری به دست آمده 

است و ضریب  2 5,1سازمانی و معنویت در زندگی رابطه معنی داری وجوددارد که میزان این رابطه 

درصد تغییرات تعهد و معنویت درزندگی را پوشش می  31است که نشان می دهد  5,315تعیین 

(  2  )، فغانی (  2  )تباریان و ارتشی نتایج تحقیق با تحقیق اع.  دهند یا تعیین می کنند

 . همسویی و جود دارد

  براساس جدول شماره  بین تعهدسازمانی غرور و معنویت در زندگی با توجه به سطح معنی داری

کوچکتر است می توان قضاوت کرد که بین تعهد سازمانی  5,52که از سطح ( 5,555)به دست آمده 

است و ضریب  5,159عنی داری وجوددارد که میزان این رابطه غرور و معنویت در زندگی رابطه م

درصد تغییرات تعهدغرور و معنویت درزندگی را پوشش  ,32است که نشان می دهد   5,32تعیین 

نتایج تحقیق  با تحقیق آلن ومایر . می دهد یاهمدیگر را پوشش می دهند یا تعیین می کنند

 .د دارد همسویی وجو(  2  )و و پور موسوی(   22 )

  بر اساس جدول شماره  بین تعهد اهداف و معنویت در زندگی با توجه به سطح معنی داری به

کوچکتر است می توان قضاوت کرد که بین تعهد سازمانی  5,52که از سطح ( 5,555)دست آمده 

است و ضریب 5,991اهداف و معنویت در زندگی رابطه معنی داری وجوددارد که میزان این رابطه 

درصد تغییرات تعهداهداف و معنویت درزندگی را  22,2است که نشان می دهد  5,222تعیین 

بنابراین می توان قضاوت کرد که .  پوشش می دهد یاهمدیگر را پوشش می دهند یا تعیین می کنند

 .    همسویی وجود دارد (  2  )و حسین پور (  21  )بین نتایج تحقیق با تحقیق غالمی و همکاران 

 ر اساس جدول شماره ب  بین تعهد مشارکت و معنویت در زندگی با توجه به سطح معنی داری به

کوچکتر است می توان قضاوت کرد که بین تعهد سازمانی  5,52که از سطح ( 5,555)دست آمده 

است و ضریب 5,252مشارکت و معنویت در زندگی رابطه معنی داری وجوددارد که میزان این رابطه 

درصد تغییرات تعهدمشارکت و معنویت درزندگی را  3, 1است که نشان می دهد  3 5,1تعیین 
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که نتایج تحقیق با تحقیق ناستی .پوشش می دهد یاهمدیگر را پوشش می دهند یا تعیین می کنند

 .   همسویی وجود دارد ( 21  )و لعلی سرایی و همکاران (  2  )زایی و همکاران 

  براساس جدول شماره و بینی معنویت در زندگی  توسط تعهد غرور، تعهد اهداف ، تعهد  پیش

مشارکت با توجه به مدل رگرسیون استخراج شده ابتدا متغیر مشارکت وارد معادله رگرسیون شده و 

معنی دار شده است در مرحله دوم عالوه بر متغیرمشارکت متغیرغرور وارد معادله شده و مقدار 

و نزدیک به صفر می باشد لذا این دو متغیر به عنوان پیش بینی  5,52 معنی داری برای آنها کمتر از

و   5,11کننده های نهایی معنویت شناخته می شود اما متغیر هدف دارای مقدار معنی داری 

لذا اهداف نمی تواند پیش بینی کننده مناسبی برای معنویت در زندگی . است  5,52بزرگتر از 

در وجود رابطه همسویی میان متغیرها (  2  )تحقیق دعایی و عزیزی که نتایج این تحقیق با .باشد

و همچنین نقش پیش بینی کننده متغییر ها نیز همسویی وجود دارد و با تحقیق میرکاظمی و 

 . همسویی وجود ندارد (  2  )همکاران 

 

 فهرست منابع

  

ی ،سیدمحمدباقر احدی شعار ، سید مجید ، ایرانی ،حمید رضا ، گل وردی، مهدی ،  جعفر

مورد )بررسی رابطه معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و درگیرشدن در کار (.  2  .)

مجله مدیریت فرهنگ سازمانی ، سال دوازدهم، پیاپی (. سازمان جهاد کشاورزی استان قم: مطالعه

 .  3- 1، صفحه  2  ، بهار  ، شماره   ، دوره  مقاله )  

  

مدل یابی روابط (  2  )قنبری سیروس ، زندی خلیل ، سیف پناهی حامد ،اردالن محمدرضا ، 

فصلنامه مدیریت پرستاری . توانمندسازی روان شناختی، معنویت در کار و امنیت روانی پرستاران

 . ، سال دوم، شماره 

 

  

مطالعه مورد )رابطه بین تعهد سازمانی و معنویت گرایی (.  2  )ارتشی ، زهرا .اعتباریان ،اکبر 

دانشگاه آزاد . اولین همایش مدیریت معنوی . کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

  2  بهار .حوزه معاونت پژوهشی و فن آوری  –اسالمی واحد علوم و تحقیقات اصفهان 

    -59 :صص

اری بر بررسی تأثیر معنویت محیط ک.  25  . بیک زاد، جعفر؛ مریم حمدالهی و کبری حمدالهی 1

فصلنامه رهبری و  . رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج گانه شهر تبریز
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 .1شماره . سال پنجم. مدیریت آموزشی

2 

بررسی رابطه معنویت در سازمان بر تعهد سازمانی، مورد (.  2  )،سکینه السادات ،پور موسوی 

 -دانشگاه یزد  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  .نامه  پایان . شهرداری استان یزد: مطالعه

  2  . مدیریت . علوم اجتماعی.کارشناسی ارشد  .. دانشکده مدیریت

 .3  ، ص  به نقل مجموعه مقاالت آالم و بهداشت روان، ج(  22 )چاهن،  3

 

بررسی رابطه معنویت در کار و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل راه ( .  2  )حسین پور  ، ناصر 

 -واحد شاهرود  دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشگاه آزاد اسالمی  .نامه  پایان. و ترابری استان سمنان

 . مدیریت . علوم اجتماعی .کارشناسی ارشد   .. دانشکده علوم انسانی

1 
، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و "نقش تعهد سازمانی در بهره وری، تهران"( 93  ) خاکی، غالمرضا

 .22  –  5 صص  2رتباطات، نامه پژوهش، شماره ا

2 

بررسی تاثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی (  2  .)دعایی ،حبیب اله ، عزیزی، مرتضی

پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال چهارم، شماره . سازمانی با تاکید بر نقش واسط تعهد سازمانی

 . 2  ، 1سال چهارم، شماره 1

 .دانشگاه تهران. رساله دکترا. معنویت در سازمان(. 11  ) . رستگار، علی 5 

   
سال .مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. تعهد سازمانی(. 92  . )رنجبریان، ب

 . 1-29، ص  و    دهم، شماره 

   

بررسی تاثیر معنویت در محیط کار ( .  21  )،مهدی شریعتمداری،  ،سید منصورمیرزایی توکلی ،

و تعهد سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل ستادی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

 .21  بهار و تابستان   2فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسالمی ، سال چهارم، شماره . 

 .9 ، چاپ اول، ص13  فردی و تعهد سازمانی، شیراز، نوید شیراز، صادقی فر، جعفر؛ ارزش   

 1 
مطالعات . ر جهانی شدننقش مذهب و معنویت د. 13  . طهماسبی، رضا و جبار باباشاهی

 .2شماره . مدیریت

 2 

ظهور معنویت در سازما نها، مفاهیم، ).  13  . ( ی جعفری، حسن و عباسعلی رستگار عابد

 .2شماره . سال دوم. فصلنامه علوم مدیریت ایران. تعاریف، پیش فرض ها، مدل مفهومی
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بررسی رابطه بین معنویت گرایی و : الهعبدالخالق غالمی مرضیه حاجی پور زهرا ارتشی ، عنوان مق

: مقاله( COI)تعهد سازمانی در بین کارکنان شهرداری منطقه شش شهرشیراز شناسه 

MSECONF01_196  منتشر شده در کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد کسب و کار در سال

  21. 

 9 

گر  بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی با متغیر تعدیل( .  2  )هام فغانی، ال

شعب بانک سامان در استان های خراسان رضوی، شمالی و : مورد مطالعه)کیفیت زندگی کاری 

ده علوم اداری و دانشک -دانشگاه فردوسی مشهد  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  . (جنوبی

 .کارشناسی ارشد  . . مدیریت . علوم اجتماعی. اقتصاد

 .)تک جلدی( )  1  ) فرهنگ فارسی معین  1 

 .15-92،ص  12 مدیریت با تکیه بر معنویت، مجله تدبیر، شماره (.  1  .)کاظمی خ 2 

 5 

، الگوییابی معادالت ساختاری معنویت 21  امیر؛ صابر شکری و علی یوسفیان، , لعلی سرابی

اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان : سازمانی کارکنان مورد مطالعهمحیط کاری و تعهد 

تهران، کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد، تهران، 

 .موسسه آموزش عالی نیکان

 .31  مطهری ، مرتضی ، انسان و ایمان ، نشر صدرا ، تهران ،    

   

، بررسی رابطه کارآفرینی  2  ا؛ زکیه حیدری و ام البنین حیدری، سیده عذر, میرکاظمی

سازمانی با تعهد سازمانی و معنویت در کار در ادارات ورزش و جوانان استان های خراسان رضوی، 

شمالی و جنوبی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه 

 .پیام نور

   

سنجش رابطه بین معنویت در کار (  .   2  .)ایی ،ناصر ،سلیمی ،سمانه،  نجفی، معصومهناستی ز

سال . دو  ماهنامه طلوع بهداشت.و تعهدسازمانی کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 .آذرماه.  شماره . چهاردهم

  

 1 
Ashmos, D. P. & D. Duchon. (2000). Spirituality at Work: A 
Conceptualization &   .Journal of Management Inquiry. 9 (2). 134-146. 
Measure 
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The relationship between organizational commitment and spirituality in life 

(the Red Crescent Society of Chaharmahal and Bakhtiari Province) 

Abstract 

 

This study aimed to identify the relationship between organizational 

commitment and spirituality at work was carried out, which in 

terms of purpose, solidarity and methods applied and the nature of 

the survey. The study consisted of Chaharmahal and Bakhtiari 

Province Red Crescent Society staff to 138 men and 25 women, 

among them 114 persons were selected. Sampling was conducted 

using a sample by a factor of 05/0 error data collection questionnaire 

of 15 questions and the organizational commitment Gavin Corp 

spirituality that validity was confirmed by experts, to calculate the 

reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficient, 

reliability organizational commitment questionnaire 0.97 and 0.92 

respectively questionnaire in life. Using the software "SPSS" 

Vdrdvsth descriptive and inferential statistics were analyzed. 

Inferential statistics and Pearson correlation coefficient. Haythqyq 

findings showed a significant relationship between organizational 

commitment and spirituality at work there. 

Keywords: organizational commitment, spiritual life, the Red Crescent 

Society 
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