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  ن قزوینابررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش است

 4محمدي نژاد مهديدکتر ، 3حسینی عمادسید دکتر ، 2فرزان فرزام، 1رفیعی احمد

  چکیده

 يوجود ابعاد با آنها، از کیهر که ي استفرد برون و يفرد انیم ،يفرد درون ،يفرافرد ارتباط، نوع چهار رندهیبرگ در تیمعنو مقدمه و هدف:

  .بود نیقزو استان ورزش رانیمد یتعهدسازمان و یسازمان تیمعنو ارتباط یبررس حاضر پژوهش هدف .خوردیم وندیپ انسان

عالوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و  .شد استفاده یهمبستگ نوع از یشیمایپ -یفیتوص یپژوهش طرح کی از منظور نیبد روش شناسی:

 تعداد لیبدل انحراف استاندارد، از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون ساده خطی و رگرسیون چندگانه به روش بکوارد استفاده شده است.

. بود نفر 59 یعنی يآمار جامعه برابر ها نمونه تعداد که شد استفاده يشمار تمام روش از ها نمونه انتخاب يبرا نیقزو استان ورزش رانیمد محدود

  .نمودند لیتکم را )1999 آلن؛ و ریما( یسازمان تعهد و )1385رستگار؛( یسازمان تیمعنو ،یشخص يهایژگیو پرسشنامه 3 آنها

 نیب نیا بر عالوه. دارد وجود يمعنادار رابطه شانیا یسازمان تعهد و نیقزو استان ورزش رانیمد یسازمان تیمعنو نیب که داد نشان جینتا ها:یافته

  .کردند برقرار يمعنادار ارتباط یسازمان تعهد با هامؤلفه گرید يفرد درون ارتباط جز به یسازمان یتمعنو يهامؤلفه

هاي معنویت سازمانی ورزش استان قزوین، نیاز به بهبود با توجه به سطح ارتباط تقریبا متوسط به باال اکثر ابعاد و شاخص گیري:بحث و نتیجه 

  ها در راستاي دستیابی به حداکثر عملکرد و تعهد سازمانی ضروري است. بنابراین مسئولین و مدیران سازمان باید به دنبال یافتن تمامی این حوزه

  ایی جهت تامین معنویت سازمانی زیردستان باشند تا بتوانند به تعهد سازمانی بیشتر دست یابند.هراه
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  مقدمه

عقاید  و ها، مشاهدات، تجربیاتفکري، ثبت پرسش، قدرت ایجاد ارتباط هاانسانهمتاي خلقت و تکامل است. نظام عصبی پیشرفته انسان ثمره بی

ها را به تفکر درباره جهان و قدرت بیرونی کنترل خودشان وا یابد. آنها با کنترل نهادها تحقق میسازد. حس کنجکاوي برتر انسانها را کامل میآن

  .)1(داردمی

هایی براي ایجاد به دنبال ارائه برنامه بایدشوند، پس مدیران محسوب میترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی ها مهمامروزه انسان     

. تکامل تاریخی در حوزه مدیریت و سازمان، به لحاظ )4(مین اهداف سازمانی باشندأهاي تهماهنگی میان اهداف و نیازهاي بیرونی انسانی در روش

رسد که توانایی الزم براي ویی که اگر به درستی هدایت و اداره شود، به نظر میتأثیر نیرویی قدرتمند قرار گرفته است؛ نیر تحتتئوري و عملی، 

. این نیرو چنان بر اصول مدیریت و سازمان )2(دارا باشد اي، بلکه براي انسانیت راهاي حرفهها، نه تنها در زمینهترین همکاريمنجر شدن به ژرف

.  این نیروي عظیم و ژرف، چیزي )85(اندکرده توصیف ولی اساسی در حوزه مدیریت و سازمانتأثیر گذار بوده که برخی افراد آن را پیشرفت و تح

  .)2(ترین فعالیت آینده مدیریت خواهد بوداي که اداره و هدایت آن در سازمان، مهمنیست؛ به گونه "معنویت "جز

تواند نیرویی قدرتمند و ژرف را براي زندگی افراد به ارمغان آورد. این نیروي قدرتمند، زمانی حاصل معنویت در سازمان، قاعده نوینی است که می     

-توانند کاري لذتهزار ساعت کاري، می د که زندگی کاري، با زندگی معنوي کارکنان پیوند یابد. با چنین نیرویی، کارکنان حتی با صدشخواهد 

شود که افراد، رضایت بیشتري از کارشان داشته ه باشند. یکپارچه سازي معنویت با زندگی کاري ما باعث میتر و معنادار تر داشتتر، متوازنبخش

شتابند. به دلیل این یکپارچگی و اند، به جاي گریز از یکدیگر به یاري هم میکه قانع شدهشوند، در حالیکاري خارج می باشند و وقتی از محیط

تواند براي معنویت در محیط کاري می ،این تر و مولدتر، سازمان به سودآوري بیشتري دست یابد. افزون برخالقیتلفیق، ممکن است با افراد ا

اي است که جامعه کنونی ما در نخستین ترین وظیفهفعالیت و براي محیط، مسئولیت به ارمغان آورد. این مهم انسانیت و براي اجتماع، ها،سازمان

  .)3("سترووبهن رآدهه هزاره جدید با 

اي در مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی در غرب گسترش یافته است، مسأله تعهد ترین مسائل انگیزشی که با حجم گستردهیکی از مهم     

زمانی طی مدت هاي روانشناسی صنعتی و رفتار ساسازمانی است. تأثیر قابل مالحظه تعهد سازمانی بر بازدهی، دلیل اصلی انتخاب آن در پژوهش

مندي زیادي براي درك مفهوم تعهد سازمانی ایجاد شد و نیروي زیادي صرف پژوهش و تجزیه و تحلیل سال پیش عالقهگذشته بوده است. از سی

  .)4("روددر موفقیت یک سازمان به شمار می ،هاي اخیر، تعهد کارکنان نیروي محرك قويدر سال"این موضوع گردیده کولورسون معتقد است: 

هاي سازمان شرکت که اعضاء یک سازمان نسبت به آن سازمان و اهداف و فرآیندهاي آن متعهد نباشند، احتماالَ با تمام وجود در فعالیتدر صورتی

 ؛را داشته باشدیک سازمان ممکن است همه منابع مورد نیاز از جمله منابع انسانی  دهند.کنند و وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام نمینمی

دار اعضاء در رو نیازمند تالش معنیاینرسد، مگر این که اعضایش نسبت به این سازمان متعهد باشند و از نحال به ظرفیت کاملی که داراست  با این

  . )5(حداکثر بهره است کسببرداري از منابع مادي دیگر براي راه سازمان و بهره

هاي متالطم، پیچیده و متغیر روبرو هستند. پیچیدگی و تغییر، جزء جدایی ناپذیر زندگی سازمانی شده محیطبا  ايیندهآها بطور فزامروزه سازمان      

از دهه  "ورزند.کید میأهاي خالق، منعطف و پاسخگو تهایی، به الزاماتی از قبیل ایجاد سازمانها در برخورد با چنین چالشرو، سازماناست. از این

متمرکز قبیل باز مهندسی، کوچک سازي، تکاپوي گروهی و مواردي از این ؛ از گونه  2خود را بر مداخالتی 1هاي تغییر و بهبود، برنامهبه بعد 1980

ت کم باید اند، یا دسکننده جدي را به ارمغان نیاوردهاند، نتایج امیدوارکید داشتهأمکانیکی ت الگوياین مداخالت اغلب بر کهیجائآناند. اما از ساخته

با تمام امر است که  اینها، ترغیب کارکنان به ترین شیوهیکی از عملی" .)6(اذعان داشت که این مداخالت در عملکرد کنونی پاسخگو نیست

  آن، کارکنانی خالق و نوآور در پاسخگویی به  تمام عیار خویش را در کار بیابند که پیامد و از این راه، خودِ وجود، خود را وقف کار نمایند

  .)7(تمام عیار در کار، با ورود معنویت در سازمان میسر خواهد بود هاي متالطم خواهد بود. بروز خودِمحیط

مهندسی مجدد و هاي سازمانی، سازيکه حاصل کوچک، زدگیعالوه بر این، امروزه بیشتر کارکنان نسبت به کار خود، احساس دلسردي و دل     

  . )8(کنندهاي اخیر است را تجربه میاخراج کارکنان در دهه

 و ها را بر آن داشته تا در جستکند، سازمانهاي سازمان را برآورده نمیهاي مکانیکی، انتظارات و خواستهرویارویی با این واقعیت که پارادایم     

هاي مبتنی بر سازي و تغییر به سمت سازمانبتی باشند. این موضوع با در نظر گرفتن جهانیهاي رقاهاي دیگري براي دستیابی به فرصتجوي راه

خواستار کار با معنا، هدفمند و ایجاد  ند کهااي مواجهها با کارکنان رشد یافتهامروزه سازمان"، تري پیدا کرده است. عالوه بر ایندانش، ابعاد گسترده

  .)8("قیت و استعدادهاي خویش جهت بالندگی خود هستندمحیط کاري مساعد براي پرورش خال

خود واقعی و  هادهاي کاري است که خالقیت و رشد شخصی کارکنان را پرورش دها و محیطهاي جدید، توسعه زمینهبنابراین، یکی از رهیافت     

؛ کارشان آنان را هستندتوصیف کننده تجربه کارکنانی است که در کارشان با انرژي  "معنویت در کار و محیط کار" آنان را تحقق بخشد. اصطالح
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ورود معنویت در  ،رواز این .)9(کنند با همکارانشان ارتباطی اثربخش دارندکنند و احساس میکند، معنا و هدف در کارشان را درك میارضاء می

  نرم کنند. هجپنو مدیران باید با این پدیده نوپا دست و  شودتلقی می یکمو  تبیسها، چالش قرن سازمان

نگارانه در مدیریت، توجه به انسان و ابعاد وجودي او در مدیریت بیشتر شد و اهاي کالسیک و ابزار اندیشه يزمان با پایان یافتن دوران سلطههم     

در بین بسیاري از اندیشمندان مطرح شد. اخالق  "اخالق کاري "بیشتري یافت و قلمرویی با عنواندر نتیجه تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی عمق 

نام دارد. این مفهوم که در جریان شناخت و درگیر شدن  "تعهد سازمانی "هاي متعددي است که یکی از ابعاد عملی آنکاري داراي وجوه و جلوه

. از آنجا که تعهد )10(جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است یابد، در دهه گذشتهافراد با سازمان تجلی می

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

هاي مکرر در سازمان و اختالل در سالمت روانی افراد را در پی ندکاري و غیبتپایین آمدن وجدان کاري، کُ فقدان این عامل، عدم رضایت شخصی،

مند ها و کیفیت بهتر محصوالت بهرهوري بیشتر سازمانو در عین حال جامعه نیز از بهره هسسه و قدرت رقابت زیادتر شدؤ. درك بیشتر در م)11(دارد

کنند و ممکن است منجر به فشار بیش از حد و کار می (اعضاء در محیطی که از آن گریزانند(محیط بیگانه، سازمانیتعهد. در نبود )10(شودمی

هم براي سازمان و هم براي اعضاء آن توجه اصلی خود را به ، شان باید براي دستیابی به منفعتها و مدیرانرو، سازمانگردد. از همین ناخوشایندي

  . )9(معطوف کنند توسعه تعهد سازمانی

، طراحی شده صورت )1385که توسط رستگار( "مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت"چهارچوب پژوهشی معنویت سازمانی در این تحقیق بر اساس      

اذعان داشت که  باشد بایدگرفته است. با توجه به اینکه تعاریف متعددي از معنویت در مقاالت پژوهشی مطرح شده و هرکدام نیز به نوعی صحیح می

  تعاریف وارد آمده داراي سازمان خاصی نیست که بتواند براحتی مورد مطالعه قرار گیرد.

 و منشرضائی .)12(دارد معناداري رابطه تعهدسازمانی با تنهاییبه ، طی تحقیقی عنوان کردند که معنویت)1390احیایی،( و ثانیهمچنین کریمی     

 بر همچنین معنویت. است بوده اثرگذار کارکنان و مدیران تعهدسازمانی بهبود بر کار محیط در معنویت داشتند که حضور، بیان )1389کرمانشاهی (

به این نتیجه رسیدند که، در  ، نیز)1389(و همکاران  یزدانی .)13(است نداشته تأثیري مستمر تعهد بر ولی بوده موثر هنجاري تعهد و عاطفی تعهد

ندي بین ابعاد عدالت، عدالت تعاملی داراي باالترین اثر روي معنویت است و خود معنویت نیز بر روي رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهرو

  .)14(داري داردسازمانی اثر مثبت و معنا

ط کار عالوه بر اینکه به طور قابل توجهی بر سطوح مختلف براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که معنویت در محی     

ها، تأثیرگذار است، موجب افزایش رضایت کارکنان، صداقت، اعتماد، احترام و بهبود شرایط کاري سازمان )25و14(، عدالت سازمانی)25(سازمان

  خواهد شد.، نیز )17(، خالقیت کارکنان)19و16و27(، رفتار شهروندي سازمانی)26(پذیرش مسئولیت

  مزایاي معنویت در محیط کار 

  کند، هرجا سازمان به معنویت بها داده است، نتایج به شرح زیر حاصل شده است:بیان می )2000( "ژوف"

 هراسند؛کارکنان کمتر از سازمان خود می

 احتمال بسیار کمی وجود دارد که کارکنان باورهاي اساسی خود را در محیط کار پنهان کنند؛      

 استنباط کارکنان این خواهد بود که سازمان آنها بسیار سودآور است.      

-کارکنان به دنبال این هستند که در محیط کار با تمام وجود کار کنند، به خصوص خالقیت و هشیاري را در محیط کار بیشتر احساس می     

 .)28(کنند

هاي شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت کار موجب بهبود نگرش دارد معنویت در محیطبیان می )2003("میلمن"همچنین     

ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد، سودآوري و شود و همه اینشغلی، کاهش نیات ترك محیط کار و افزایش تعهد سازمانی می

  .)29(گردداثربخشی سازمانی می

  تعریف معنویت سازمانی

رود، تعریف آن مشکل است. آندرهیل در کتاب زندگی معنوي، درباره حساسیت تعریف معنویت هاي گوناگونی به کار میاین واژه در زمینه از آنجا که

  گوید:چنین می

اي ا که هیچ واژهزده شویم؛ چرسو ناگزیریم از ابهام و انتزاع بسیار، جلوگیري کنیم، از سوي دیگر باید مانع تعاریف سخت و شتابکه از یکدر حالی

  .)9(هاي معنوي مناسب و صحیح نیستنددر زبان انسانی ما درباره واقعیت

اند تا معنویت را به تفصیل، تعریف که دیگران تالش کردهشود؛ درحالیناپذیري معنویت، مانع تعریف آن میاي مانند آندرهیل، وصفدر نظر عده     

اي از گیرد. زمانی معنویت، جنبههاي گوناگونی را در بر میهاي عقیدتی و آموزهبه رشدي پیدا کرده و نظامو وصف نمایند. امروزه معنویت دامنه رو 

شود. همچنین زمانی معنویت راهی به سوي پیوند عمیق با هاي معنوي ممکن نگریسته میشد، اما اینک به دین به مثابه یکی از راهدین تلقی می

وجوي معنوي و راهی هاي جستوجوي معنوي آنان نیست؛ بلکه یکی از راهبراي بسیاري، خداوند دیگر تنها هدف جست خدا بود، اما متأسفانه اکنون

  .)9(براي پیوند با بسیاري از مفاهیم متعالی دیگر است
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هاي بسیار که این واژه در زمینه هاي معاصر، از معنویت سخن گفته شده، اما تعریف روشن و آشکاري از آن ندارند؛ چرادر بسیاري از نوشته     

بزرگ  Sمعنویت اشاره دارند. مثالً هارتز بین معنویت با  1رود و تعارف گوناگونی از آن شده است. در تعریف لغوي، به دو گونه بودنمتفاوتی به کار می

)Spirituality(  و معنویت باs  کوچک)spirituality( و واژه آن است که معنویت با تمایز قائل شده است. تفاوت میان این دS   بزرگ شامل وجودي

کوچک براي اشاره به معناي دوم، یعنی براي توصیف تجربیات روانشناختی خاصی که در   sشود؛ حال آنکه معنویت با مقدس یا واقعیت غایی می

دهنده ارتباط با دیگران یا طبیعت یف تجربیات تکانبرند. همچنین از آن براي توصواقع ارتباطی با وجود مقدس یا واقعیت غایی ندارد به کار می

  بزرگ بیان کرد. Sتوان آن را با . معنویت چهار بُعد اصلی دارد که بُعد معنوي، یکی از ابعاد چهارگانه معنویت است و می)9(شود. استفاده می

مؤثر فرافردي، درون فردي، میان فردي و برون فردي به منظور معنویت در کار و سازمان، پرورش حساسیت و مراقبت در برقراري چهارنوع ارتباط "

  .)1385رستگار( "بالندگی شغلی در دستیابی به کمال شغلی و انسانی در کار می باشد

  جایگاه معنویت در اسالم

رد به وجود یک سرچشمه فیاض شود که اوالً فکند، زمانی حاصل میتنیدگی بین انسان و جهانی که در آن زندگی میاوج احساس وابستگی و درهم

کند، معتقد باشد و ثانیاً بر مبناي دستورالعملی که این آفریننده یکتا براي تعامالت او با سایرکائنات که او و سایر موجودات را آفریده و هدایت می

اش (مانند ورزید. آالت و ابزار زندگینسبت به همه چیز حتی حیوانات و جمادات مهر می )بینیم پیامبر اکرم(صابالغ نموده، عمل نماید و لذا می

همه اسامی خاصی داشتند و این نیست جز این که موجودات، همگان مورد ابراز محبت و عشق او بودند و گوئی  (هایشاسبها و شمشیرها و عمامه

داد و گذشت با چشمان پرفروغ و نگاه از محبت لبریزش احد را مورد عنایت خویش قرار د میبراي همه چیز شخصیتی قائل بود. وقتی از کنار کوه اح

مند است. این حس در هم تنیدگی فرمود: کوهی است که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم. انسانی که کوه و سنگ نیز از مهر او بهرهمی

  .)17()29(سوره حجر، آیه  "از روح خودم در انسان دمیدم "گوید: ل کائنات در مورد انسان میشود که آفریننده کبا هستی موقعی تشدید می

-توان ادعا کرد که هیچ آیین و مسلکی به اندازه اسالم در همسو کردن نیت فرد در راستاي هدفی واحد توفیق ندارد. اسالم، انسان را از دلمی     

کند. حتّی افراد وارسته دلبستگی به نعمات بهشتی رد و همه تالش او را صرف جلب رضایت محبوبش میدابستگی به ظواهر زودگذر دنیا باز می

خدا آنها را دوست و آنها "رو دوست دارند که دوست داشتنی است و این دوستی بین عابد و معبود دو طرفه است  ندارند، بلکه خداوند متعال را از آن

کشد در دادوستد و معاشقه لحظه به لحظه با عاشق خویش است. در و اصوالً خدایی که اسالم را به تصویر می )54(سوره نساء، آیه  "نیز خداوند را

ثواب دنیا و آخرت نزد خداوند متعال  (خواهد (بداند کههرکس ثواب دنیوي می"خورد. دین اسالم منافع دنیوي و اخروي فرد کامالً به هم گره می

-و لذا اسالم در هدف بخشی به انسان و ترغیب وي به زیستن بر اساس آن هدف، بسیار کارآ و پر ظرفیت به نظر می )134(سوره نساء، آیه  "است

  .  )17(رسد

  هاي تجربیمعنویت بر اساس یافته

به حقیقتی از وجودي شود: اصطالح معنویت از ریشه معنا دریافت شده که یک مفهوم متافیزیکی در برابر حسی بیرونی است که اشاره گاهی گفته می

توان اسالمی به معنویت اخذ شده، می )شناسی(واژه 2شناسی ساده که از تعابیر صرفذهنی در برابر حقیقت بیرونی آن دارد. بر اساس این زبان

داشت که این تعریف بر اساس شود. البته باید توجه معنویت را به روح منتسب دانست که در برداشت سنتی نیز از آن به عنوان حقیقت درونی یاد می

ونی تفاوت اصلی بین معنویت و روحانیت است و ریشه اصلی آن در اصل از این مسئله است که حقیقت چند الیه بوده و داراي دو جنبۀ بیرونی و در

ستفاده از واژه معنویت دو مطلب را یابد. اداراي مراتب متعددي است، تا این که در نهایت به حقیقت واقعی دست می )است که جنبۀ دوم (بعد روحانی

  کند: از یک طرف به روحانیت و تقدس اشاره دارد و از طرف دیگر به معنادهی به ویژه به معناي زندگی.به ذهن متبادر می

ه معنویت مسیحی و روشن است چنین معنویتی، حقیقت و واقعیتی مستقل از باور و اعتقاد انسان نسبت به جهان هستی ندارد. از این رو مقایس     

  کند.روي پیروان خویش ترسیم میبینی و ایدئولوژي این دو دین است که پیشاسالمی در گروي شناخت و مقایسه جهان

سه به عبارت دیگر، ارزش و اعتبار معنویت در هر دین، نسبت مستقیمی با ارزش و اعتبار آن دین دارد. پس در ابتدا الزم است، عالوه بر مقای     

ها هم پرداخته شود، تا در سایه این مقایسه و سنجش، تفاوت ارمغان در حوزه الیم  این ادیان با یکدیگر به مقایسه ارزش و اعتبار کتب مقدس آنتع

  تر شود.معنویت هم روشن

زمان با نزول آغازین آیات قرآن متوان تاریخ پیدایش آن را هاي براي بیان گوهر و باطن دین اسالم است که میمعنویت در سنت اسالمی واژه     

  .)28(دانست )کریم بر قلب پیامبر اسالم(ص

ها است.  در این پژوهش، براساس مصاحبه 1999هاي مهم تجربی دربارة تعریف معنویت، مطالعۀ تجربی دنتون و میتروف در سال یکی از یافته     

اي دربارة د به دست آمد. افرادي که مورد تحقیق قرار گرفتند، بدون این که تعریف اولیههایی که ارسال گردید، تعریف معنویت از دیدگاه افراو پرسش

تر این که بیشتر آنان تعریف یکسان و مشابهی ارائه دادند. موارد زیر در بیشتر معنویت در اختیار داشته باشند، قادر بودند معنویت را تعریف کنند و مهم

  این تعارف مشاهده شده است: 

 

1. Spirituality Versus Spirituality 
2 . etymology 
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ت، بر خالف دین که سازمان یافته و دسته جمعی است، کامالً انفرادي و شدیداً شخصی است. براي رسیدن به معنویت، اجباري براي دینداري معنوی

 نیست؛

که حاکم بر کل است. براي هرچیزي و هرکسی هدفی  -هرچه بنامیم -یک نیرویی معنویت باوري است بنیادین به وجود قدرتی برتر؛ یک موجود و

 معنا یا بدون هدف نیست،است و هستی، بی

اي از این وحدت است. هر چیزي با چیز دیگر در ارتباط است. هر چیزي قدرتی برتر وجود دارد که بر همه چیز نفوذ دارد. هر چیزي، بخشی یا نشانه

 پذیرد؛گذارد و از آن تأثیر میبر چیز دیگر تأثیر می

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

اي وجود دارد که آیند. هدایت کنندهاي به کار میگونهاند.این چیزها بهدهد چیزهاي شر و بد چگونه پدید آمدهمعنویت احساسی است که اهمیت نمی

 ها حاکم است؛بر همه زندگانی

ایم. بنابراین براي تولید ها به اینجا آمدهشتر، به اندازه پلیدي و شر در جهان وجود دارد. اما اساساً براي انجام خوبیخوبی و خیر اگر نگوییم بی

 المنفعه براي نوع بشر، باید تالش کرد؛محصوالت و ارائه خدمات عام

توان اثبات کرد که در ارتباط است. از راه منطقی و علمی نمی  5بینیعشق و خوش4، 3، مهربانی2، امید1دوستیطور جدایی ناپذیري، با نوعمعنویت، به

 ها در جهان، یک کل موجودند. پدیده

  .)9(هاست. ایمان دقیقاً چیزي است که براي آن ارائۀ دلیل محکم ضرورتی نداردمعنویت، ایمان بنیادین به این پدیده

  هاي اصلی معنویتمؤلفه

کنند. این ارتباطات یا به صورت ارتباط با اي را برقرار میتجارب یا شخصیتشان ارتباطات چهارگانههریک از کارکنان در سازمان، بر اساس 

کم یک نوع ارتباط در هر لحظه از زمان ماوراءالطبیعه، یا ارتباط با خویشتن، یا ارتباط با دیگران یا ارتباط با محیط طبیعی و کاري است. دست

  .)9(ناپذیر استاجتناب

  ارتباط فرد با خدا / موجود برتر/  6فرافردي ارتباط -1

  / ارتباط فرد با خود 7ارتباط درون فردي -2

  / ارتباط فرد با گروه ها و همکاران  8ارتباط میان فردي-3

  / ارتباط فرد با محیط طبیعی و کاري 9ارتباط برون فردي -4

، طراحی شده صورت )1385که توسط رستگار( "مبتنی بر معنویت مدل انگیزشی"چهارچوب پژوهشی معنویت سازمانی در این تحقیق بر اساس 

باشد باید اذعان داشت که . با توجه به اینکه تعاریف متعددي از معنویت در مقاالت پژوهشی مطرح شده و هرکدام نیز به نوعی صحیح میاست گرفته

  ار گیرد.ن خاصی نبود که بتوان براحتی مورد مطالعه قراتعاریف وارد آمده داراي سازم

براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که معنویت در محیط کار عالوه بر اینکه به طور قابل توجهی بر سطوح مختلف      

افزایش رضایت کارکنان، صداقت، اعتماد، احترام و موجب  تأثیرگذار است، ها،بهبود شرایط کاري سازمان )25و14(عدالت سازمانی ،)25)سازمان

  .خواهد شد، )17(، خالقیت کارکنان)19و16و27(، رفتار شهروندي سازمانی)26(مسئولیتپذیرش 

 و ثانی. کریمی)18(، در رساله دکتراي مدیریت اقدام به طراحی مدل جامع انگیزشی مبتنی بر معنویت نمود)1385رستگار، عباسعلی (     

 .)12(دارد معناداري رابطه تعهدسازمانی با تنهاییبه ، بطور کلی عنوان کردند که معنویت)1390احیایی،(

 . است بوده اثرگذار کارکنان و مدیران تعهدسازمانی بهبود بر کار محیط در معنویت ، بیان داشتند که حضور)1389کرمانشاهی ( و منشرضائی     

به این نتیجه  ،)1389(و همکاران  یزدانی .)13(است نداشته تأثیري مستمر تعهد بر ولی بوده موثر هنجاري تعهد و عاطفی تعهد بر همچنین معنویت

ی و رفتار رسیدند که، در بین ابعاد عدالت، عدالت تعاملی داراي باالترین اثر روي معنویت است و خود معنویت نیز بر روي رضایت شغلی، تعهد سازمان

-نآها و پیامدهاي بیان کردند، با توجه به حضور گسترده سازمان ،)1388( فردفر و الماسیناصحی .)14(داري داردشهروندي سازمانی اثر مثبت و معنا

 .)31(لذا بر لزوم انجام تحقیقات تجربی و اقدامات عملی در این زمینه در کشور تاکید کردند نماید وها، حضور معنویت ناگزیر می

ها را معرفی مدل مفهومی کردند که در واقع معنویت در سازمانها و ارائه یک اقدام به تعریف مفاهیم، پیش فرض ،)1386( و رستگارعابدي      

دار بین معنویت و رفتار شهروندي سازمانی وجود رابطه معنا ،)1385( و همکاران فرهنگی .)15(اندرا فراهم نموده ینموده و یک چهار چوب مورد قبول

تائید  %99بیان نمودند، در نهایت وابستگی دو متغیر معنویت و خالقیت کارکنان در سطح اطمینان  ،)1386( و همکاران مقیمی .)16(اندرا بیان نموده
 

1  . Coring 
2  . Hope 
3.Kindness 
4  . Love 
5  . Optimism 
6 . Superpersonal communication 
7  . Intrapersonal communication 
8. Interpersonal communication 
9  . Exterpersonal communication 
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. همچنین )19(، به این نتیجه رسیدند که ارتباط فرافردي و رفتار شهروندي سازمانی ارتباط معناداري با هم دارند)1388وارث و همکاران( .)17(شد

ه همه کارکنان جامعه آماري، به خدا اعتقاد دارند، اما رابطه با خدا در برانگیختگی بیشتر آنان در کارشان، ، بیان داشتند ک)1387رستگار و وارث (

  .)20(بینندتأثیرگذار نیست. یعنی خدا را در کارشان حاضر نمی

ها و پیشنهاداتی براي پزشکان به عنوان ، در مورد مزایاي  بالقوه معنویت در سازمان اشاراتی دارد و در نهایت نیز توصیه )2010( 1کاراکاس     

  .)21(ها آورده استسمبل معنویت مثبت در سازمان

هایی که به دنبال پذیرفته شده باشد، حداقل براي آن سازمان»  بهترین عمل«، میگوید اگر معنویت در محل کار به عنوان )2009( 2دسایی     

، دریافتند که ماهیت ذهنی و شخصی (2006( 3. کینجرسکی و اسکریپنک)22(اسب استتمرین و آموزش معنویت هستند، از لحاظ اقتصادي من

، بیان کردند که میان معنویت و رفتار سازمانی و عملکرد (2004( 4. کوماال و آن آن تارامان)23(معنویت است که سنجش آن را دشوار ساخته است

 .)26(داري وجود داردسازمانی ارتباط معنا

، ضمن بیان اینکه معنویت یک موضوع انتزاعی است، مطرح کردند معنویت در کار داراي یک ارتباط مثبت با نگرش )2003(جان و همکاران 

 یتو ابعاد آن و معنو یسازمان يرفتار شهروند ینب داريرابطه معنا که یافتند، در)2011(يو محمد ینیتم یزدانی، ی،ساالرزه. )2(کارکنان است

  .)32(وجود دارد یسازمان

  روش تحقیق

پیمایشی از نوع همبستگی بود که روابط بین متغیرها سنجیده شد و ضمن ارائه تصویر روشنی از خصوصیات جامعه  - روش تحقیق حاضر توصیفی

 تان قزوینآماري با تحلیل روابط بین متغیرها و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی رابطه بین معنویت سازمانی و تعهدسازمانی مدیران ورزش اس

  بررسی شد. روش گردآوري اطالعات میدانی و توسط پرسشنامه صورت گرفت. 

 جامعه آماري این پژوهش را کلیه مدیران ادارات ورزشی استان قزوین شامل مدیرکل اداره ورزش و جوانان و رؤساي ادارات شهرستانها، رؤساي     

 61ستان و مسئولین تربیت بدنی دانشگاه هاي استان قزوین که تعداد آنها هیئتهاي ورزشی استان و همچنین مدیران مجموعه هاي ورزشی بزرگ ا

  پرسشنامه گرداوري شد. 59نفر بود، تشکیل دادند. در این پژوهش براي تعیین حجم نمونه از روش تمام شماري استفاده گردید و تعداد 

 هاي  به شرح ذیل استفاده گردید.فرضیات تحقیق از پرسشنامه آوري اطالعات مورد نیاز جهت آزمونبا توجه به اهداف تحقیق، به منظور جمع

پرسشنامه ویژگیهاي شخصی، این پرسشنامه مواردي چون جنسیت، سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیالت و رشته تحصیلی، وضعیت استخدام، سابقه 

  گیرد.خدمت و سوابق ورزشی را در بر می

 99تهیه شده است، شامل  1385توسط عباسعلی رستگار در سال  کهمه سنجش معنویت سازمانی پرسشنامه سنجش معنویت سازمانی، پرسشنا     

  گیرد.شاخص معنویت یعنی ارتباط فرافردي، ارتباط درون فردي، ارتباط میان فردي و ارتباط برون فردي را در بر می 4سوال یا گویه است که 

مقیاس تعهد سازمانی، آلن و مایر استفاده گردیده است.  این پرسشنامه سه بعد تعهدعاطفی پرسشنامه تعهد سازمانی، براي سنجش تعهد سازمانی از 

  سنجد.را می) گویه 6و هنجاري()گویه 6، مستمر ()گویه 8(

گفت که انجام شد. هم چنین در خصوص پرسشنامه تعهد سازمانی باید  1385روایی پرسشنامه معنویت سازمانی توسط عباسعلی رستگار در سال      

هاي این براي تعیین پایایی پرسشنامه این پرسشنامه در تحقیقات با موضوع تعهدسازمانی بارها مورد استفاده قرار گرفته و روایی آن تأیید شده است.

  . بدست آمد 87/0و تعهد سازمانی  80/0استفاده شد، که ضرایب بدست آمده آلفاي کرونباخ پرسشنامه معنویت سازمانی  5تحقیق از آلفاي کرونباخ

را گزارش می دهد و براي متغیر تعهد  568/0داري بدست آمد که سطح معنی 785/0برابر  رنوفیاسم کولموگروفبراي معنویت سازمانی مقدار آمار 

داري از دهد. از آنجا که این سطوح معنیرا گزارش می 794/0داري بود که سطح معنی 649/0برابر  رنوفیاسم لموگروفکوسازمانی مقدار آماره 

  باشد.گیریم که متغیرها داراي توزیع نرمال میبیشتر است، نتیجه می 05/0

وش عالوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون ساده خطی و رگرسیون چندگانه به ر

 انجام شد. 16 ویرایش SPSSبکوارد استفاده شده است. عملیات آماري نیز با استفاده از نرم افزار 

  یافته هاي تحقیق

درصد زن  56/13نفر برابر   8نفر از نمونه تحت بررسی در ورزش  استان قزوین  59وط به جنسیت نشان داد که از مجموع بررسی توصیفی مربنتایج 

سال بود.  70سال و حداکثر سن  25 سال، که حداقل سن 42میانگین سنی مدیران ورزش استان قزوین  درصد مرد بودند. 44/86نفر برابر  51و 

درصد مجرد بودند. همچنین  08/5نفر برابر  3درصد متأهل و  92/94نفر برابر  56نفر  59ی نشان داد که از مجموع وضعیت تأهل نمونه تحت بررس

نتایج بررسی توصیفی مربوط به نوع رشته تحصیلی نشان داد  بودند. درصد لیسانس 93/55اکثر آنها یعنی  ها نشان داد کهمیزان تحصیالت آزمودنی

  غیر ورزشی بودند.درصد آنها داراي تحصیالت  68/40نفر برابر  24درصد داراي تحصیالت ورزشی و  32/59نفر آزمودنی ها برابر  35که 

 

1  .  Karakas 
2  .  Desai. 
3  .  Kinjerski, Skrypnek. 
4  .  Komala, tharaman Anan. 
5  .  Cronbach, s Alpha 
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  ته. فراوانی جامعه و نمونه آماري بر حسب جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت و رش)1(جدول

  درصد  تعداد  مشخصات

  44/86  51  مرد

  56/13  8  زن

  92/94  56  متأهل

  08/5  3  مجرد

  سن

35- 25   14  73/23  

45- 36  24  68/40  

55-46  15  42/25  

55باالتر از   6  17/10  

  سطح تحصیالت

  39/3  2  دیپلم

  95/16  10  فوق دیپلم

  93/55  33  لیسانس

  03/22  13  فوق لیسانس

  69/1  1  دکترا

  رشته تحصیلی

 32/59 35 ورزشی

 68/40 24 ورزشی غیر

  

  آزمون ضریب همبستگی پیرسون  بین  معنویت سازمانی و تعهدسازمانی .)2(جدول

 
  )(تعهد سازمانی تعهد هنجاري تعهد مستمر تعهد عاطفی  

 معنویت

Pearson Correlation 0,565 - 0,299 0,390 0,417 

Sig) .2-tailed( 0,000 0,021 0,002 0,001 

N 59 59 59 59 

است  417/0که مقدار ضریب همبستگی براي دو متغیر تعهدسازمانی و معنویت سازمانی برابر   یابیمدرمیمحاسبه ضریب همبستگی  به با توجه     

شود وجود رابطه بین دو متغیر رد میکمتر است فرض صفر مبنی بر عدم  05/0داري این آزمون که از مقدار بحرانی که با توجه به مقدار سطح معنی

  زمانی رابطه معناداري وجود دارد.گیریم که بین تعهد سازمانی و معنویت ساو نتیجه می

  خالصه اطالعات رگرسیونی .)3(جدول

  منبع تغییرات  ضریب همبستگی  ضریب تعیین  ضریب تعیین اصالح شده  انحراف از خطا

41451/0  159/0  174/0  4179/0  1  

 باشدمی برابر پیرسون همبستگی ضریب با که است 0,417 برابر متغیر دو بین همبستگی ضریب گرددمی مشاهده که طورهمان باال جدول در     

از اطالعات تعهد سازمانی توسط معنویت سازمانی، قابل  4/17درواقع یعنی  .باشدمی 0,174 برابر تعیین ضریب و )باشدمی ساده خطی رگرسیون زیرا(

  پیش بینی است.

  بررسی کفایت مدل رگرسیونی. )4(جدول

  منبع تغییرات  مجموع مجذورات  درجه آزادي  میانگین مربعات Fآماره   سطح معنی داري

001/0  977/11  
058/2  

172/0  

1  

57  

58  

058/2  

704/9  

851/11  

  رگرسیون

  باقیمانده

  کل
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 مقدار از که جایی آن از و است آمده بدست 001/0 برابر داريمعنی سطح و 977/11 برابر آزمون آماره مقدار رگرسونی مدل کفایت بررسی در     

  .دارد را متغیر دو بین رابطه وجود براي الزم کفایت رگرسونی مدل دهدمی نشان است کمتر 0,05

  

  رگرسیونی ضرایب .)5(جدول

 tآماره   سطح معنی داري

ضریب رگرسیون 

  استاندارد شده
    ضریب رگرسیون غیر استاندارد

  منبع تغییرات
Beta Std. Error B 

084/0  

001/0  

761/1  

461/3  

  

417/0  

679/0  

166/0  

196/1  

573/0  

  ضریب ثابت

  معنویت سازمانی

  .است گردیده محاسبه زیر بصورت  رگرسیونی رابطه آمده بدست  رگرسیونی مدل در

  یتعهدسازمان=  1,196+ 0,573  )یسازمان تیمعنو(

  کند.افزایش پیدا می 573/0با توجه به رابطه باال، با افزایش یک واحد معنویت سازمانی، تعهد سازمانی به میزان 

  

  
  اي معنویت سازمانی و تعهد سازمانی). نمودار نقطه1شکل(

  

 خط شیب که آنجایی از. است شده رسم نیز رگرسیونی خط و است آمده یسازمان تیمعنو و یتعهدسازمان متغیر دو بین اينقطه نمودار باال در     

  .دارد وجود داريمعنی رابطه کهیابیم درمی باشدمی باال رگرسیونی

  

  بحث و نتیجه گیري

ایجاد معنا و هدف در کار و بروز خود تمام عیار در کار  پیامدهاي معنویت در کار بیانگر وحدت یافتن و یکپارچه شدن جهان درون و بیرون یک فرد،

  است. با این اوصاف کارکنان در فضاي معنوي درونی چنین وضعی خواهند داشت:

 برند؛ازکارشان لذت می .1

 گیرند و برانگیختگی درونی در کارشان دارند؛از کارشان، انرژي و نیرو می .2

 کنند؛تلقی می "خوب"کارشان را ارزشمند و  .3

 دانند؛کنند واهدافشان را یکی میاحساس پیوند و همبستگی با همکاران را دارند و یکدیگر را حمایت می .4

 احساي پیوند و وابستگی با اهداف سازمانی خواهند داشت؛ .5

 افتد؛بروز خود تمام عیار در کارشان خواهند داشت؛ یعنی خودشکوفایی در کارشان اتفاق می .6

 اند و جزئی از هستی و درون هستی هستند و هستی در درون آنان است؛دهکنند با همه یکی شاحساس می .7

 بالند؛ کنند که سازمانشان در راستاي بهبود تغییرات محیط طبیعی است، نه در نابودي آن و به سبب آن به خود میاحساس می .8

معنویت

5.04.84.64.44.24.03.83.63.43.2

ي)
مان

ز
سا

د 
عھ

(ت

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5
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  .)9ند و پس از انجام کار، تحسین درونی دارند(شواند و در هنگام اجراي کار، تشویق درونی میپیش از انجام کارشان، خود برانگیخته .9

  نتایج یافته هاي حاصل ازآمار استنباطی نشان داد که:

  بین معنویت سازمانی وتعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین ارتباط معناداري وجود دارد. 

 هیسرما نیا به توجه و است آن یانسان هیسرما سازمان، هیسرما نیارزشمندتر و نیمهمتر که کنند یم انیب تیریمد و سازمان شمندانیاند امروزه

 توجه آن به دیبا رانیمد که است یمهم امر کارکنان، در تعهد توسعه يبرا تالش لذا. دارد میمستق ریتأث ها سازمان یابیکام ای شکست روند بر گرانبها

 افتنی و سازمان ترك به کمتر و کرد خواهند ینیآفر نقش سازمان در تر فعاالنه و بندترندیپا سازمان اهداف و ها ارزش به متعهدتر، افراد. باشند داشته

، نشان داد که )1389بخش (علی رغم تفاوت در جامعه آماري نتایج تحقیق انجام گرفته توسط سالجقه و فرح. کنند یم اقدام دیجد یشغل يفرصتها

دارد که با نتایج حاصل از این پژوهش همسو بود. نتایج تحقیق کریمی ثانی و احیایی بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط معنی داري وجود 

هاي این تحقیق، با نتایج این تحقیق همسو داري وجود دارد که ضمن تائید یافته، نشان داد که بین معنویت و تعهد سازمانی ارتباط معنی)1390(

شود که، معنویت سازمانی از عوامل تاثیر گذار در ابعاد تعهد سازمانی در جوامع مختلف محسوب باشد. این همخوانی ها می تواند اینگونه تبیین می

  می شود. لذا مدیران باید از ابزار معنویت سازمانی  براي باالبردن تعهد سازمانی بهره بگیرند.

سازمانی و بهبود تعهد عاطفی و تعهد هنجاري وجود دارد اما، هاي آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی معنادار و مثبتی میان معنویت یافته     

، نیز با تحقیق خود که در )1389آزمون همبستگی رابطه معناداري را میان معنویت سازمانی و تعهد مستمر نشان نداد، رضایی منش و کرمانشاهی (

آماري این تحقیق نشان داد مدیران ورزش استان قزوین داراي تعهد  کنند. نتایجهاي این پژوهش را تائید میفرودگاه مهرآباد انجام دادند یافته

یري مستمر پائینی هستند، که احتمال دارد از عدم رضایت شغلی ناشی شده باشد. لذا بدین جهت که تعهد مستمر بر اساس منافع عقلی خود تصمیم گ

زمینه هاي مناسب در اندیشه تغییر شغل و عدم همراهی سازمان در آینده می نماید، بنابراین انتظار می رود که کارکنان و مدیران در صورت وجود 

  باشند.

هاي ي مستقیمی وجود دارد که یافتهنشان داد بین معنویت سازمانی و انگیزش در کار رابطه) 1385نتایج حاصل از تحقیق فرهنگی و رستگار (     

  باشد. یکند و با نتایج این تحقیق همسو ماین تحقیق را تائید می

، نشان داد که )2000، وینر ()2010، خنیفر و همکاران ()2003، میلیمان و همکاران ()2002نتایج تحقیقات کریشناکومر و نک ( در همین راستا     

نتایج حاصل از این کند و با هاي این تحقیق را تائید میشودکه یافتهافزایش میزان معنویت باعث افزایش اعتماد، رضایت و تعهد سازمانی می

  باشد.پژوهش همسو می

با با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت علی رغم تفاوت در جامعه آماري، تقریباً اکثر تحقیقات محققان داخلی و خارجی نیز هم راستا      

هاي ز سطح تقریبا متوسط به باال اکثر ابعاد و شاخصکند.  با توجه به موارد مذکور و نیرا تایید میپژوهش و نتایج این  بوده پژوهش حاضرنتایج 

ها در راستاي دستیابی به حداکثر عملکرد و تعهد سازمانی ضروري است. بنابراین معنویت سازمانی ورزش استان قزوین، نیاز به بهبود تمامی این حوزه

  زمانی زیردستان باشند تا بتوانند به تعهد سازمانی بیشتر دست یابند.هایی جهت تامین معنویت سامسئولین و مدیران سازمان باید به دنبال یافتن راه

یاب و ارزشمند براي حفظ و بقاي سازمان تالش یابی به منابع کماگر معنویت سازمانی تامین گردد افراد با بهره گیري از عوامل محیطی و دست

ها و ارات ورزش استان قزوین را نمایان ساخت و موجب برجسته شدن ضعفکرده و به اهداف مورد نظر دست می یابند. نتایج این تحقیق شماي اد

هاي توان از آن به عنوان مکمل براي ارزیابی و پیش بینی اولویتهاي موجود در ابعاد معنویت سازمانی و تعهد سازمانی گردید. از این رو میقوت

  ها و فرایندهاي مدیریت استفاده کرد. موفقیت آمیز شیوه ها براي اجرايتغییر در سازمان و هم چنین تدوین بهتر استراتژي
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