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 چكیده

محیط کار با استرس شغلی کارکنان پرداخته است و از نوع توصیفی این مقاله به بررسی  رابطه بین معنویت در 

همبستگی بوده ؛جامعه آماري شامل کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش گلستان و حجم نمونه به روش نمونه 

نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد و از پرسشنامه هاي معنویت در  121گیري تصادفی ساده به تعداد 

محیط کار میلیمن, و استرس شغلی کاهن استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون 

و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.نتایج نشان داد بین معنویت در محیط کار و ابعاد آن با استرس شغلی رابطه 

 منفی و معنی دار وجود دارد.

 ار، استرس شغلی ، اموزش و پرورش استان گلستانهای کلیدی: معنویت در محیط کواژه
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انسااان هااا وارد دوران جدیااد و باای سااابقه اي در زناادگی خااود شااده انااد ؛ دوراناای کااه در آن  دنیااا بشااد  در حااال     

تغییر و تحول است . طی چهار صاد ساال گتشاته   ارب باین دنیااي بیرونای و دنیااي درونای تفااو  سا ال شاده اسات              

 2002هااي دنیاوي را از اماوري ممال ماتهن  معنویات و عرفاان باه کلای جادا کارده اسات منیال و باایبرمن                و فعالیت 

(.ایاان جاادایی از سااوي دیگاار بشاار را از جهااا  بساایاري از وا تاارین جنبااه هاااي وجااود انسااانی اش جاادا کاارده    262:

د و جنباه هااي درونای حیاا      است .پارادایم مدرن  صارفا باه چاارچوب حقاوسی  سیاسای و استصاادي انساان مای پارداز         

را امااور خصوصاای تلقاای ماای کنااد کااه هاار کااق بایااد مطاااب  ساالیقه خااود بااه آن هااا ب ااردازد .بااه عقیااده بساایاري از   

محققااان  ایاان پااارادایم جدیااد محاایط کااار  کااه برگرفتااه از فیزیاای کوانتااوظ  علااوظ سااایبرنتیی  ن ریااه آشااوب  علااوظ  

اشاد  و در واساع ع اق العملای باه؛ پاارادایم خشای و م انیساتی         ب شناختی  ماتاهن و آیاین هااي شارسی و  ربای مای      

 1992(. از ابتااداي سااال 1991  2  بااولمن و دیاال1991  1ماادرن اساات؛ پااارادایم معنویاات ماای باشااد مبااایبرمن و ویتاای

افزایشای فاوا العااده داشاته اساات       2حجام مقاا    کتااب هاا  کنفارانق هاا  و کارگااه هاااي معنویات در محایط کاار          

(. ی اای از محققااان پاای  بیناای کاارده اساات کااه معنویاات در محاایط کااار از       262  ص  2002   4ایبرمنمنیاال و باا 

( بیااان ماای دارد 1991م 6(.هاااینلق1:  2000   1اصاالی تاارین رونااد هااا در ساارن بیساات و ی اام خواهااد بااود مشاالنبرگر 

و کااو در جهات آن    معنویت تالش در جهات ایجااد حساسایت نسابت باه خویشاتن  دیگاران  نیاروي برتار مخادا(  کناد           

چه براي انسان شدن ماورد نیااز اسات  و جسات و جاو باراي رسایدن باه انساانیت کامال اسات. بعفای از ایان رفتارهاا               

عبارتنااد از داوطلاان شاادن بااراي انجاااظ کارهااایی کااه اااروري نیسااتند  ارایااه پیشاانهادا  جدیااد بااراي بهبااود سااازمان  

یتاااه هااااي تخصصااای گاااروه و ...مپودسااااک  و    ااااایع ن اااردن حقاااوا هم ااااران  شااارکت داوطلباناااه در کم    

 (.2000 1هم اران

از دیگار کارکردهااي معنویات در زناادگی شخصای و شاغلی کااه  اسااترس مای باشاد لغات ساادیمی دیساترس بار ا اار            

حااتب بااه کلمااه اي متااداول وروزمااره اسااترس مباادل شااده اساات. اسااترات ي مااا بایااد در جهاات بااه حااداسل رساااندن   

رزا فشاهاااي از میزآشغلی سستر(. ا1211ندن اسااترس ممباات باشااد مگلمااچ ووالتاار  اسااترس منفاای و بااه حااداکمر رسااا

                                                           
1  -  Biberman, J. and Whitty, M. 

2  -  Bolman, L.G. and Deal, T.E. 

3  -  Spirituality in the Workplace 

4  -  Neal, J. and Biberman, J. 

5  -  Shellenbarger, S. 

6  -  Hinnells 

7  -  Podsakoff et al. 
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ري نند بهعال م بیمااها میتورزاین فشااست. ن امازسارج ازخاي هارزا فشاد و فرد خوي ی گی هار  ومحلکاي ها

 (.1231گ سعی بینجامدمگرینبرري وابا بیمار محیط کادر 

  عفونات  واکان  هااي آلر یای و ن اایر آن باشاد  یاا باه صاور           استرس مم ن است به صاور  محاره هااي فیزی ای    

تغییر کلای در جاو اجتمااعی وروانای. فارا آن هاا در ایان اسات کاه اولای یای عامال اساترس زاي فیزیولاو ی ی اسات                

کاه از طریاا  هی وتااا موس   ااده فااوا کلیااوي و سلسااله اعصااب ساام اتیی و بااا ترشاات هورمااون هااایی مختلاا  تااا یر   

ی نااه تنهااا بااا ساادر  تهدیاادي کااه اصااو  در عاماال اسااترس زا نهفتااه اساات  بل ااه بااا کیفیاات دره   ماای گااتارد  دوماا

 (41: 1232شخص از آن عامل ارتباط دارد مپوراف اري 

وزار  آمااوزش و پاارورش مهاام تاارین نهاااد تعلاایم و تربیاات رساامی عمااومی  متااولی فرآینااد تعلاایم و تربیاات در همااه   

رهنااع عمااومی و تعااالی بخاا  جامعااه بااا توجااه بااه  تعااالیم دیناای و    ساااحت هاااي تعلاایم و تربیاات  سااواظ بخاا  ف  

ماموریت و رسالت تعریا  شاده باراي آن و همنناین در مسایر اجاراي ساند تحاول بنیاادین کاه اخیارا توساط شاوراي              

عاالی آماوزش و پاارورش رسایده و جهاات اجارا در اختیاار آمااوزش پارورش ساارار گرفتاه عرصاه تعلاایم و تربیات را مهاام          

هااي تعاالی هماه جانباه کشاور و ابازار جادي باراي ارتقااي سارمایه انساانی شایساته کشاور در عرصاه                ترین زیرساخت

هاي مختل  می داناد.این مهام هرگاز بادون سارمایه انساانی کارآماد و باا نگااه متعاالی باه حرفاه خاود و آمااده جهات                

راي شاارو و یفااه مصااوب فااداکاري در ایاان عرصااه بااا عمل اارد شااغلی مناساان و ارا ااه رفتارهااایی مااافوا و یفااه و فاا  

محقاا  نخواهااد شااد.کمر  کارکنااان ایاان سااازمان و مشاا ال  مااالی کااه همااواره در گریبااانگیر ایاان سااازمان بااوده و     

ارتباااط مااداوظ مراجعااه کنناادگان بااا مشاا ال  و خواسااته هاااي در طیفهاااي گوناگون تفاااو  هاااي فرهنگاای و اخالساای   

غییاارا  و تحااول بنیااادینی کااه در ن اااظ آموزشاای صااور    مااراجعین  شاالو ی و ازدحاااظ مراجعااه کنناادگان در کنااار ت 

گرفته است کارکنان بخا  ساتادي را در معارس اساترس شاغلی فراوانای سارار داده اسات.به ن ار مای آیاد معنویات در             

 محیط کاري می تواند سطت رفتارهاي فراشغلی در سازمان را افزای  و استرس شغلی کارکنان را کاه  دهد.

 خواهیم بررسی کنیم که: لتا در این تحقی  می 

آیا بین  معنویتت در محتیط کتار بتا استترس شتغلی کارکنتان آمتوزش و پترورش استتان گلستتان رابطته             

 معناداری وجود دارد؟

 

 مروری بر پیشینه تحقیق چاپ شده در داخل کشور:
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شااغلی و  ( در مقالااه اي بااا عنااوان نقاا  معنویاات سااازمانی در اسااترس      1292آزادمرزآبااادي و هم اااران م       -

راااایت شااغلی کارکنااان اداري بیمارسااتان بقیااه ار و بررساای راه ارهاااي ارتقاااف معنویاات آنااان یافتنااد کااه  معنویاات   

ماای باشااد.  41/101و راااایت شااغلی بااا میااانگین  22/101  اسااترس شااغلی بااا میااانگین 12/69سااازمانی بااا میااانگین 

بااین معنویاات سااازمانی بااا راااایت شااغلی     -121/0ااارین همبسااتگی بااین معنویاات سااازمانی بااا اسااترس شااغلی   

 گزارش شده است. -641/0و بین استرس شغلی و راایت شغلی   242/0

 کارکنااان شااادکامی و سااازمانی معنویاات بااین رابطااه بررسای  عنااوان بااا خااود مقالااه در( 1292مهم اااران و یعقاوبی      -

 در سااازمانی معنویات  ابعااد  تمااظ  کاه  دادناد  نشاان  گلساتان  انت اامی  نیاروي  فرمانادهی  ساتاد  در ماوردي  مطالعاه  یای :

 دهاد  مای  نشاان  نیاز  رگرسایون  تحلیال  از حاصال  هااي  یافتاه . دارناد  شاادکامی  متغیار  با ممبتی ارتباط درصد 99 سطت

 .است سازمان در شادکامی متغیر کننده بینی پی  درصد 21/1 میزان به سازمان در تعل  احساس بعد که

 و کااار محاایط در معنویاات بااین رابطااه بررساای عنااوان بااا خااود ارشااد کارشناساای نامااه پایااان در( 1291ماینااالو     -

 در معنویاات یاان داد نشااان تهااران شااهر پاارورش و آمااوزش 3 منطقااه راهنمااایی معلمااان دیاادگاه از شااغلی اسااترس

 اساترس  کاار   محایط  در معنویات  رفاتن  باا   باا  و دارد وجاود  معناادار  و مع اوس  رابطاه  شاغلی  اساترس  باا  کاار  محیط

 اسااترس بااا کااار سااابقه و ساان ماننااد شااناختی جمعیاات متغیرهاااي از برخاای میااان همننااین. یاباادماای کاااه  شااغلی

 میاان  اماا . شاود مای  شاغلی  اساترس  افازای   باه  منجار  کاار  ساابقه  همنناین  و سان  افازای   و دارد وجاود  رابطه شغلی

 .نشد دیده ايرابطه شناختی جمعیت متغیرهاي و کار محیط در معنویت

 توانمندسااازي بااا سااازمانی معنویاات بااین رابطااه تعیااین در پ وهشاای بااه    (1291مرزآبااادي و هم اااران م  آزاد -

 نشااان نتااایج پرداختااه انااد. دانشااگاه کارکنااان شااغلی راااایت و شااغلی اسااترس معنااوي  هااوش خالسیاات  روانشااناختی 

 اسااترس وبااا و معنااادارخالسیاات رابطااه ي ممباات  , شااناختی روان توانمندسااازي بااا سااازمانی معنویاات بااین کااه داد

 و توانمندسااازي باار ماار ر متغیرهاااي مهمتاارین از معنویاات: گیاارينتیجااه.. دارد وجااود معنااادار و منفاای رابطااه شااغلی

 جهات  در را کارکناان  تاوان  حاداکمر  آن  از گیاري بهاره  باا  بایاد  هاا ساازمان  گاتاران سیاسات  کاه  اسات  کارکنان خالسیت

  .کنند بسیج سازمانی اهداب تحق 

( در رابطااه هااوش معنااوي و هااوش هیجااانی بااا اسااترس شااغلی کارکنااان دانشااگاه     1291باااعز  و شااری  زادهم    -

درصااد( تغییاارا  مربااوط بااه   21درصااد( و مولفههاااي هااوش معنااويم  11هاااي هااوش هیجااانی  م  نشااان داد مولفااه

هاوش معناوي بیشاتر    استرس شغلی کارکنان دانشگاه را  تبیاین می نناد. بار مبنااي نتاایج ایان پا وه  میتاوان گفات          

 از هوش هیجانی میتواند پی  بینی کننده مناسبی براي استرس شغلی باشند.

 مروری بر پیشینه تحقیق چاپ شده در خارج از کشور:
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کارکنان  شغلی راایت و شغلی استرس در سازمانی معنویت ( در مقاله اي با عنوان نق 2014شرفی و هم ارانم-

کاه  استرس  این نتیجه دست یافتند که معنویت در محیط کار ی ی از مو رترین عوامل درستادبیمارستان بقیه ار به 

 کارکنان می باشد

( در مقالاه اي باا عناوان رابطاه هاوش معناوي و اساترس در میاان معلماان نشاان دادناد کاه              2012اله دو و هم ارانم  -

رد. و افاازای  هااوش معنااوي موجاان  نشااان دادنااد کااه هااوش معنااوي رابطااه نزدی اای بااا اسااترس شااغلی معلمااان دا   

 انعطاب پتیري استرس با تري می گردد.

( در مقالاه اي بااا عناوان معنویاات در کاار و تاا یر آن باار اساترس کااه در میاان کارکنااان       2012آمانادا بال و هم اااران م  -

 افتند.دست یبرخی از دانشگاههاي استرالیا بررسی کرده اند به تا یر معنویت بر کاه  استرس در کارمندان 

 در کارکنان بخ  مراسبات  رفتارها و سازمانی ونگرش کار به معنویت رابطه ( در مقاله ایی با عنوان2010داون و هم اران م-

دریافتند که معنویت در محیط کار عالوه بر آن ه موجن راایت شاغلی و باروز رفتاار شاهروندي مای گاردد باعا  کااه          

 استرس در کارکنان نیز خواهد شد.

 ها :فرضیه 

 فرضیه اصلی   

بااین معنویاات در محاایط کااار  بااا اسااترس شااغلی کارکنااان آمااوزش و پاارورش اسااتان گلسااتان رابطااه معناااداري وجااود 

 دارد.

 فرضیات فرعی

 . بین معنادار بودن کار با استرس شغلی کارکنان آموزش و پرورش استان گلستان  رابطه معناداري وجود دارد.1

اسااترس شااغلی کارکنااان آمااوزش و پاارورش اسااتان گلسااتان  رابطااه معناااداري وجااود  .بااین احساااس همبسااتگی بااا 2

 دارد.

هااایی سااازمانی بااا اسااترس شااغلی کارکنااان آمااوزش و پاارورش اسااتان گلسااتان رابطااه     . بااین همسااویی بااا ارزش 2

 معناداري وجود دارد.
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 روش تحقیق :

در محایط کاار باا اساترس شاغلی کارکناان        در این پ وه  باا توجاه باه ماهیات موااوع مبررسای رابطاه باین معنویات         

همبسااتگی ماای -امااوزش و پاارورش اسااتان گلسااتان( از ن اار روش شناساای ایاان تحقیاا  توصاایفی از نااوع پیمایشاای   

باشد. از لحاظ ناوع ن اار  و درجاه کنتارل ایان تحقیا  در زماره تحقیقاا  میادانی سارار دارد.تحقیا  کااربردي تاالش              

در اداره  94لماای اساات کااه در دنیاااي واسعیاات وجااود دارد.کااه در سااال  بااراي پاسااد دادن بااه یاای معفاال و مشاا ل ع

در چااار چااوب روش پیمایشاای مااورد اسااتفاده بااراي جمااع اوري داده هااا   کاال امااوزش و پاارورش اجاارا گردیااده اساات 

سااوال براساااس معیااار اناادازه گیااري میلاایمن و هم اااران       20بااراي پرسشاانامه معنویاات در محاایط کااار شااامل    

گویااه  11کزینااه اي لی اار  تن اایم گردیااده اساات. بااراي متغیاار اسااترس شااغلی شااامل       1( کااه در طیاا   2002م

گزینااه اي لی اار  تن اایم  1( بااا طیاا  1964اساانوه و روزنتااالم-کااو ین-ولاا -براساااس معیااار اناادازه گیااري کاااهن 

رونباا   شده است.اعتبار ابزار تحقیا  از ت نیای اعتباار صاوري و باراي سانج  پایاایی ابازار تحقیا  از اارین الفااي ک           

اسااتفاده شااده اساات.با عنایاات بااه اهمیاات مساااله در بیاال نتااایج محاساابا  ااارین الفاااي کرونبااا  بااراي هاار یاای از   

 متغیر هاي مطرو شده به تف یی امده است.

معنویاات در -191/0همسااویی بااا ارزش هاااي سااازمان    -311/0احساااس هبسااتگی  -133/0معنااا دار بااودن کااار    

نتااایج محاساابا  نشااان ماای دهااد کااه اباازار مااورد اسااتفاده از پایااایی   -916/0اسااترس شااغلی  -312/0محاایط کاااري 

نباوده اسات    %10 زظ بر خوردار می باشد زیرا ارین الفااي محاسابه شاده باراي هار یای از ابعااد ماورد ن ار کمتار از           

امااري ایان   که این اراین محاسابه شاده بیاانگر بار خاورداري ابازار ماورد اساتفاده از پایاایی مناسان مای باشاد.جامعه             

نفاار  132-1294پاا وه  کلیااه کارکنااان اداري اداره کاال امااوزش و پاارورش اسااتان گلسااتان کااه تعااداد انهااا در سااال   

نفار بدسات اماده کاه باه دلیال        121است. براي تعیاین حجام نموناه باا اساتفاده از جادول کرجسای و مورگاان تعاداد          

عادد توزیاع شاد.در ایان تحقیا  از       140ه تعاداد  احتمال عدظ ام اان ت میال تعادادي از پاساد دهنادگان پرسشانامه با       

 روش تصادفی ساده براي انتخاب نونه استفاده شده است.

 هاروشهای تجزیه و تحلیل داده

باتوجه به این اه پا وه  حااارزمینه یاابی اسات از روشاهاي توصایفی جهات تادوین جاداول توزیاع فراوانای   ترسایم              

 –عیاااار متغیرهاااا و در روشاااهاي آماااار اساااتنباطی از کولماااوگروب نماااودار هاااا و میاااانگین و واریاااانق و انحاااراب م

 اسمیرنوب جهت نرمال بودن یا نبودن داده ها استفاده شده و از نتایج بدست آمده  جهت

اسااتفاده  SPSSانتخاااب آزمااون هبسااتگی مناساان بهااره باارده ماای شااود.جهت محاساابا  فااوا از بسااته ناارظ افاازاري   

 خواهد شد.
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 یافته های تحقیق:

 اسمیرنوب استفاده می کنیم: –براي بررسی نرمال بودن داده از آزمون کولموگروب جهت 

 اسمیرنوف برای تست نرمال بودن داده های –( آزمون کولموگروف 1جدول)

 متغیر
 تعداد

 گویه

 میانگین

مجموع 

 نمرا 

انحراب 

معیار 

مجموع 

 متغیر

کولموگروب 

– 
 اسمیرنوب

سطت معنا 

داري 

 (Sigم

 مالح ا 

 نرمال 121/0 114/1 21/0 21/2 6 معنادار بودن کار

 نرمال 039/0 292/1 42/0 13/2 1 احساس همبستگی

 نرمال 094/0 213/1 21/0 13/2 1 همسویی با ارزش هایی سازمانی

 نرمال 406/0 391/0 22/0 22/2 20 معنویت در محیط کار

 نرمال 102/0 220/1 12/0 16/2 11 استرس شغلی

 

تماامی متغیاار هااا از مقاادار    Sigخروجای مشااروحا  کااام یوتري حاصااله نشاان ماای دهااد بااا توجاه بااه این ااه مقااادیر    

شاود. بناابراین از آزمونهااي  پارامتریای اساتفاده       بیشتر است فارس نرماال باودن توزیاع ایان متغیرهااي رد نمای        01/0

مای   کارد عبارتناد از اارین همبساتگی پیرساون     لتا آزماونی کاه در ایان تحقیا  از آن اساتفاده خاواهیم        .خواهیم کرد

 باشد.

 

 

 

 بررسی تفاوت میزان ادراک معنویت در کار، و استرس شغلی در مردان و زنان:

 نماییم .  استفاده می tبه من ور بررسی میزان معنویت در بین مردان و زنان از آزمون  
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FM  
 H0= 

H1= FM  
 

 بین جنسیت و معنویت در کار t( آزمون 2جدول)

 

 متغیر

 جنسیت

T زن مرد سطت معناداري 

 تعداد میانگین تعداد میانگین

 041/0 -191/2 14 21/2 111 22/2 معنویت در کار

)5%(  چااون ایاان مقاادار کمتاار از م=Sig= 191/2- t 041/0داري بااه دساات آمااده مبااا توجااه بااه سااطت معناای  

)(یعنی sig تاوان دریافات کاه فارس     میH0    رد شاده و فارس H1        یاا فراایه تحقیا  ماورد ت ییاد سارار گرفتاه

تااوان نتیجااه گرفاات کااه میااانگین ادراه از معنویاات در کااار در کارکنااان زن و ماارد بااا ی اادیگر     اساات. بنااابراین ماای 

 بین جنسیت و ادراک استرس شغلی T( آزمون 3جدول)                          .متفاو  است

 

 متغیر

 جنسیت

T زن مرد سطت معناداري 

 تعداد میانگین تعداد میانگین

 111/0 0/ 199 14 63/2 111 11/2 استرس شغلی

)5%(  چااون ایاان مقاادار بیشااتر از م=Sig= 199/0 t 111/0داري بااه دساات آمااده مبااا توجااه بااه سااطت معناای  

)(یعناای sig تااوان دریافاات کااه فاارس ماایH0 تااوان نتیجااه گرفاات کااه میااانگین رد نشااده اساات. بنااابراین ماای

 ادراه از استرس شغلی در کارکنان زن و مرد با ی دیگر متفاو  نیست.
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 آزمون (خالصه ای از نتایج4جدول)

 

 نتیجه گیری:

امروزه باه ن ار مای رساد   کارکناان در هار کجاا کاه فعالیات مای کنناد   چیازي فراتار از پااداش هااي ماادي در کاار                  

جسااتجو ماای کننااد. آنااان در جسااتجوي کاااري بامعنااا  امیاادبخ  و خواسااتار متعااادل ساااختن زناادگی شااان هسااتند.  

اري بامعناا و هدفمندناد. معنویات در کاار      سازمانها با کارکناانی رشاد یافتاه و بالناده اي روبرویناد کاه در پای یاافتن کا         

توصی  تجرباه ي کارکناانی اسات کاه کارشاان اراااف کنناده   باا معناا و هدفمناد اسات. همنناین تجرباه ي معنویات               

در کااار بااا افاازای  خالسیاات  صااداست   اعتماااد و تعهااد در کااار و بااا  رفااتن احساااس ت اماال شخصاای کارکنااان پیونااد  

( پدیااده ي عاادظ اطمینااان در محاایط هاااي کنااونی  سااازمانها را باار آن     2001  ماای خوردمکنجرساا ی و اساا ری نی 

داشته است تا از معنویات باه عناوان منبعای سرشاار از مفهاوظ پایاداري بهاره بارده و تنااس  میاان ن ام و بین مای در              

باین دو   سازمان را حال و فصال نمایناد. ساازمانها باراي فعالیات مساتمر در عرصاه هااي مختلا  نیازمناد ایجااد تعاادل             

حالت تغییار و  باا  اناد؛ از یای ساو ن ام و  باا  ساازمانها باا عقالنیات منیم اره چاخ( پیوناد مای خاورد و از ساوي                 

 نتیجه سطت معنا دار ارین هبستگی فریفه ها

 تایید شد 000/0 -119/0 بین معنویت در محیط کار و استرس شغلی رابطه وجود دارد

 تایید شد 000/0 -296/0 بین معنادار بودن کار و استرس شغلی رابطه وجود دارد

 تایید شد 000/0 -192/0 بین احساس هببستگی و استرس شغلی رابطه وجود دارد

 تایید شد 000/0 -241/0 و استرس شغلی رابطه وجود داردبین همسویی با ارزش هاي سازمانی 

بررسی ابعاد معنویت در محیط کار و استرس شغلی  با استفاده از 

 رگرسیون چند متغیره

انحراب متغیر  14/0نمره احساس همبستگی به اندازه 

 استرس شغلی را افزای  می دهد

 32/0واریانق متغیر رفتار شهروندي سازمانی و  16/0تقریبا  (MANOVAبررسی مدل با استفاده از تحلیل واریانق چند متغییريم

واریانق متغیر استرس شغلی براي متغیر ادراه معنویت در 

 محیط کار به حساب می اید
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دیگاار باای ن ماای و تغییاار سااازمانها بااا معنویاات منیم ااره راساات( ساباال توجیااه اساات. بهااره وري بااا تلفیاا  دو مقولااه   

( معنویاات در کااار  یاای   1236ي و رسااتگاري  عقالنیاات و معنویاات در سااازمانها میساار خواهااد شاادمعابدي جعفاار    

تجربه از ارتباط و اعتمااد متقابال در میاان افارادي اسات کاه دریای فرایناد کااري مشاارکت مای کنناد کاه باه وسایله                

خوش بینی و حسن نیت فاردي ایجااد مای شاود و منجار باه ایجادیای فرهناع ساازمانی انگیزشای و افازای  عمل ارد             

(. تغییار در ماهیات کاار منجار باه      2006ساازمانی پایادار را باه هماراه داردمماارکوز        کلی می شود کاه در نهایات تعاالی   

. ساازمانها باه آرامای از محایط کوچای فعالیات استصاادي و اجتمااعی محا   باه           تغییر در ماهیت ساازمانها شاده اسات   

ی باراي پارورش   هاای م انهایی باراي بالنادگی معناوي تبادیل مای شاوند . ساازمانهایی کاه باراي کارکناان خاود فرصات            

آورناد.معنویت باه طاور    معنوي فراهم می کنند  موف  تار از آنهاایی هساتند کاه چناین فرصات هاایی را باه وجاود نمای          

گاتارد. افازای  خالسیات  رااایت  عمل ارد تایم و تعهاد ساازمانی  در ساازمانهایی          ممبت بر عمل رد ساازمانی تا  یر مای   

 ارتقا بخشند  گزارش شده است. که تالش می کنند بالندگی معنوي اعفاي خود را 

و باه بیاان دیگاار ارتباطاا  بهناای  احساسای و معناوي بااین کارکناان در گااروه هااي کااري سااطت رفتارهااي فراشااغلی          

کارکنان را در ساازمان افازای  و اساترس هااي شاغلی کااه  مای دهاد. در جامعاه ماورد بررسای باین بااور افاراد باه                

اي ارزش هااي مارتبط و یای ناوع وجادان ساوي هساتند و ساازمان نسابت باه           این ه مادیران و کارکناان در ساازمان دار   

رفاااه کارکنااان و همبسااتگی آنااان توجااه دارد و رفتارهاااي فراشااغلی و اسااترس شااغلی نیااز رابطااه معناای دار مشاااهده    

گردید. باه طاور کلای مای تاوان گفات افازای  دره و شناساایی بعادي از زنادگی کااري یای فارد کاه درونای و سابال                 

( و 2000ساات و بااه واسااطه انجاااظ کارهاااي بااا معنااا در زناادگی اجتماااعی ایجاااد ماای شودمآشااموس و دوچااون  ایجاااد ا

نیرویاای الهاااظ بخاا  و برانگیزاننااده بااراي یااافتن معناای و هاادب در زناادگی کاااري  دره عمیاا  و  رب از ارزش کااار     

سااطت رفتااار هاااي   ( موجاان افاازای  1990پهناااوري عااالم هسااتی  موجااودا  طبیعاای و ن اااظ باااور شخصاایممایر     

فراشااغلی فاارد در سااازمان و کاااه  اسااترس شااغلی ماای گردد.همراسااتا بااا نتااایج ایاان پاا وه  آزادمرزآبااادي و         

( نشاان دادناد معنویات ساازمانی موجان کااه  اساترس شاغلی و افازای  رااایت شاغلی مای شاود              1292هم اران م

ابطااه بااین معنویاات سااازمانی و هااوش     ي بااا عنااوان ر ¬( در مقالااه1292  آزاد مرزآبااادي و هم ااارانم  همننااین و

( نشاان دادناد معنویاات در   2014احماد وهم اارانم  همنناین   معناوي باا اساترس شاغلی رابطاه منفای و معنای دار دارد       

شارفی  همننین یافتاه هااي ایان پا وه  باا یافتاه هااي        محیط کاري موجن رفتارهاي شاهروندي ساازمانی مای گاردد.    

محاایط کااار ی اای از مااو رترین عواماال در کاااه  اسااترس کارکنااان ماای ( کااه دریافتنااد معنویاات در 2014و هم ااارانم

داون و ( و نیاز 2012 آمانادا بال و هم ااران م   (2012الاه دو و هم اارانم  باا نتاایج یافتاه هااي     باشد منطبا  اسات. و نیاز    

   که معنویت در کار با استرس شغلی رابطه ي منفی و معناداري دارد. (2010هم اران م
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