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ایجاد فرهنگ معنوي در .هاي نوینی است که در حوزه رفتار سازمانی گشوده شده استدریچه
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t مستقل وtدر سطح کارکنان نتایج نشان داد که معنویت در کار . صورت گرفت) ايتک نمونه
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هايجنبهوابعادهمهدرقدريبهوکنندمیء ایفامانوینجهاندرايعمدهنقشهاسازمان
بهبلکه،علمیموضوعیکعنوانبهتنهانه،هاآنشناختکهاندشدهفراگیرمازندگیگوناگون

- موفقیت و اثربخشی این سازمان.نمایدما اجتناب ناپذیر میاجتماعی از زندگی پدیدهیکعنوان

هاي بررسی ویژگی،در همین ارتباط. استویژه منابع انسانی به،ها در گرو هدایت صحیح منابع
و دقیق، از ها با نگاهی علمیرتقاء یا بهبود این ویژگیثر بر اؤرفتاري منابع انسانی و عوامل م

یکی از مهم ترین منابع سازمان که منابع انسانی باشد؛ زیرا عالوه بر اینواجبات یک سازمان می
تواند می،کردن در این سازمانر اثر کارتري است که دباشد، پرورش انسان نیز موضوع مهممی

-لدو اخالقی در جوامع امروزي و نیز هاي باطنی به خألبا توجه . ثیر قرار گیردأتتحت
همیشگی بشریت به معناي زندگی، طرح معنویت یکی از مهمترین موضوعاتی است که مشغولی

هاي دنیاي سنتی و دنیاي نوین در حوزه هاي مختلف مورد روزه براي ایجاد پیوند میان ارزشام
ترین امروز، یکی از گستردهان وجه غالب جوامععنوسازمان ها نیز به. توجه قرار گرفته است

باشیمها میهاي معنوي در آنگیري و توسعه رویکرداً شاهد شکلباشند که اخیرهایی میحوزه
).17: 1388، ناصحی فر و الماسی فرد(

اهمیت ،هاي انسانی است و در ادیان یکتاپرستانخش جدایی ناپذیر از اخالق و ارزشمعنویت ب
- ت انسانی تمایلی بنیادین به ارزشاین اهمیت بیشتر از آن جهت است که فطر. الیی داردبسیار با

به دلیل این که معنویت یک موضوع ). 2: 1390نادي و گل پرور،(هاي مثبت و مطلوب دارد
معنویت توسط جورکیس و گیاکالون به عنوان . فردي است تعاریف متعددي در مورد آن وجود دارد

شود، که تجارب برتر نی مشاهده شده در فرهنگ تعریف میهاي سازماارزشیک چارچوب از 
نحوي که احساس کمال یگران را بهدهد و حس ارتباط با دکارکنان را از طریق فرایند کار ارتقا می

1مایر). Jurkiewics&Giacaline(2004:131 ,کند، باال می بردو لذت بردن را براي فرد فراهم 

تجوي مداوم براي یافتن معنا و هدف زندگی، درك عمیق و ژرف ارزش زندگی، معنویت را جس

1- Mire
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، سالجقه و فرح بخش(داند وسعت عالم، نیروهاي طبیعی موجود، و نظام باورهاي شخصی می
). 11: 1990از مایر، ،1390گل پرور، نادي و ؛ 206: 1389

که در یک ستاافراديو اعتماد متقابل در میانمعنویت در کار یک تجربه از ارتباط
اد شده ـفردي ایجـت ـنیسنـنی و حـبیله خوشـوسید و بهـکننارکت میـد کاري مشـفراین

ودـشی میــرد کلـش عملکـزشی و افزایــگیـی انـانـگ سازمـاد یک فرهنـه ایجـو منجر ب
)King, 2005: 83&Marques, Dhiman.(ار، ـر کت دـمعنویدـکننان میـبیسـن واشمـداچ

ابل ـقه ـی است کـی و باطنـان درونـدگی کارکنـدي از زنـی این است که بعـدرك و شناسای
یابدمیرورشـماعی پـدگی اجتـا در زنـارهاي بامعنـام کـانجياست و به واسطهرورشـپ

Duchon & Ashmos, 2000: 125).(ار ـکت درـویـد است معنـقـري معتـگـدیرـگـپژوهش
منظور ی در یک فرد براي زندگی کاري، بهربرگیرنده تالش براي جستجو و یافتن هدف غاید

نحوي در کارش مشارکت دارند، و دیگر افرادي که بهبرقراري ارتباط قوي بین فرد و همکاران
هاي سازمان اوستچنین سازگاري یا یگانگی بین باورهاي اساسی یک فرد با ارزشو هم

Bradley & King Kauahui,2003: 450) .(
ت دارد، گرایش فزاینده به آنچه که در میان این تعاریف و تفاسیر بیش از همه اهمی

خویش است که اکنون در هاي باطنیءهاي معنوي و بازگشت دوباره انسان به ماوراویکردر
اً ردر میان این تنوع و گستردگی، آنچه که اخی.باشدهاي مختلف مورد توجه میمیان حوزه

یده معنویت در اندرکاران امر قرار گرفته است، ظهور پدمورد استقبال پژوهشگران و دست
.باشدها میهاي کاري سازمانمحیط

دیدگاه اول، دیدگاه . توان از دو منظر نگریستپیاده سازي معنویت در یک سازمان را می
کند که معنویت ان میدیدگاه اول بی. رد محور استسازمان محور و دیدگاه دوم، دیدگاه ف

سازي دیدگاه دیگر در مورد پیاده. شودسازيمان به مثابه یک کل اجرا و پیادهباید در ساز
کند که سازمان فرض می،دوماین دیدگاه.باشدرویکرد فرد محور می،در محیط کارمعنویت
ت در میان هاي بیشمار متفاوتی درباره معنویکه دیدگاهاي از افراد است و اینمجموعه
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شودیت با افراد شروع میسازي یا تشویق معنوپیادهبر این اساس، . سازمان وجود داردکارکنان
)Krishnakumar & Neck, 2002: 162(  .بررسی میزان معنویت منظوربه،در این پژوهش

معتقدند، داچن و اشمس. استفاده گردیده استداچن و اشمسدر کار کارکنان از مدل 
هاي زیاد موجود ناشی از پی بردن به فرصت بیان جنبه، نوي رو به رشد محیط کارحرکت مع

ها رویکردي چند بعدي را به آن. توانایی انجام وظایف فیزیکی یا هوشیاًزنده است و نه صرف
اشمس مدلی را شناسایی وداچن. اندها انتخاب نمودهمنظور بررسی معنویت در سازمان

سطح فردي شامل سه . باشدسطح فردي، واحد کاري و سازمانی میاند که شامل سهنموده
یابی به امیدواري فرد، آگاهی ازجزءاول، زندگی غیر مادي که اشاره به دست: جزء اصلی است

دنبال خلق معنا در کار در جزء دوم، افراد به. هاي شخصی و توجه به معنویت داردارزش
جزء سوم سطح فردي، . و انرژي در کار استدهنده حس لذتکه نشاندنبال می کنند
عد دوستی، عضویت و معاشرت توسعه بهم پیوستگی است که نمایانگر هشرایط براي ب
اشمس، سطح واحد کاري است که شامل دو جزء اصلی وداچنسطح بعدي . معنویت است

،ه اجتماعواحد کاري به مثاب. آنهاي مثبت واحد کاري به مثابه اجتماع و ارزش: شودمی
هاي ارزش. دهدشود و کار انجام مینشان دهنده حدودي است که واحد کاري تشویق می

موریت واحد کاري و أها، اهداف و ممثبت واحد کاري نیز به میزان مشابهت و یکسانی ارزش
یکی از . عامل سوم شناسایی شده سطح سازمانی است. ها و اهداف فرد اشاره داردارزش

سویی بین هاي سازمانی و همترین اجزاي این سطح، ادراك فرد از ارزشلیمهمترین و اص
. هاي سازمان استارزشموریت، وأهاي فردي با رسالت، مارزش

موجب ،در محیط کارو ن و مقام انسان در بلند مدت أو احترام به شارتقاي معنویت 
که درك داده اندقات نشانتحقی.)Rego, 2008: 57(بهبود تعهد و عملکرد سازمان می شود

اد با تعهد کاري باال و افرشدهافزایش تعهد کاري در محیط کار کارکنان از معنویت باعث 
دیگراز سوي ).204: 1389بخش،سالجقه و فرح(عملکرد بهتري از خود نشان می دهند

ي، ارتقاء ورآفرینی سازمانی، بهبود بهرهرق کاتواند موجبات تحقها میمعنویت در سازمان
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تقویت ). 92: 1389، دیگرانرحیم نیا و (هاي مالی و افزایش عملکرد را فراهم آوردشاخص
) Karakas, 2010: 90(دادهها را افزایش عملکرد و بازدهی سازمانی آن،تجارب معنوي کارکنان

، ه و فرح بخشقسالج(می شودزمانی و تعهد ساگروهافزایش خالقیت، رضایت، عملکرد و موجب
رفتار شهروندي سازمانی اثر مثبت و معنویت بر روي رضایت شغلی،). 220- 219: 1389

چنین نشان داده شده هم). 115: 1389،، کاظمی نجف آبادي و سلیمییزدانی(معناداري دارد
ها اجازه ابراز معنویت را بدهند ها اگر بطور کامل نیازهاي افراد را بشناسند و به آنکه سازمان

ار ـط کـت در محیـقد است معنویـمعتمیتروف ). Oliveria, 2002: 20(ر خواهند بودموفق ت
و براي )با انرژي کارکردن،فعال بودن(ها، انسانیت، براي اجتماع، فعالیتتواند براي سازمانمی

کنند، مدیران توانایی ها بهتر کار میننگامی که سازماه. ولیت را به ارمغان آوردؤمحیط، مس
در . کنندت زندگی مشتریان و جامعه پیدا میتري براي بهبود شرایط کاري کارکنان، کیفیبیش

کید داشته باشند، تحقق لذت أها ضعیف اداره شوند و تنها بر بقاي مادي خود تمقابل اگر سازمان
). (Mitroff, 2003: 375ددهو شادي معنوي و کار با معنا براي کارکنان به سادگی رخ نمی

تواند که معنویت در کار میندز معتقدنی) 304 :2009(1عبداهللا، الزایدیین و ترکی الدرابه نکانسا
.نقش مهمی در پیشرفت مدیران و افزایش اثربخشی آنان داشته باشد

امید شدن نیروي کار، رکود اقتصادي، افزایش عدم اطمینان مدیریت ارشد، افزایش تقاضا نا
ضرورت توجه به معنویت در محیط کار را ،هش سالمت کارکنانبراي ساعات کاري بیشتر و کا

ها براي تغییر و چنین بسیاري از اقدامات سازمانهم). Moore, 2008: 85(دوچندان می نماید
موجب ... سازي، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک

در واقع این اقدامات که مبتنی بر . کارکنان شده استتضعیف روحیه و نوعی سردرگمی معنوي 
هاي کارکنان را برآورده اند خواستهنتوانسته،اندپارادایم مکانیستی و عقالیی مدرن بوده

مند اي عالقهه افراد به طور فزایندهحاکی از این است کنیزشواهد).3: 1386گرشاسبی،(سازند
ه عقاید، باورها، کیفیت زندگی کاري، تعادل بین خانواده و هایی هستند که ببه کار براي سازمان

1 .Kansan Abdullah, Alzaidiyeen and Turki Aldraabah
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اهمیت و ضرورت معنویت و معنویت در محیط ). Anselmo, 2011: 366(توجه نمایند... و کار
ها، انسانیت، براي اجتماع، فعالیت و براي محیط، سازمانتواند براي چنان است که مینکار، آ

ن ؤوها بر همه شبه سازمانلذا با توجه به غل. )Mitroff, 2003: 375(ولیت را به ارمغان آوردؤمس
هاي گیري و پیدایش رویکردمشغولی دیرپاي بشریت نسبت به معنویت، شکلو نیز دلزندگی ما 

ورزش و جوانان نقش اداراتجا که از آنو . نمایدمعنوي در بستر سازمانی ناگزیر میمختلف 
مانی و بهداشت روانی افراد جامعه و بخصوص جوانان اساسی در بهبود و افزایش سالمت جس

چنین رسالت مهم و حساسی را در زمینه بهسازي جامعه و ایجاد محیطی مطلوب، دارند و هم
به نظر می رسد انجام تحقیقات بیشتر در خصوص سالم و خوشایند براي افراد دنبال می کنند؛ 

لین ؤواخت و آگاهی بیشتر مدیران و مسهاي اساسی را در جهت شنتواند گاممیاین متغیر،
ثر در موفقیت و اثربخشی سازمان ؤورزشی نسبت به کنترل عوامل مخل و تقویت عوامل مثبت م

صورت ی پیرامون موضوع  معنویت در کار که تحقیقات بسیار کمتوجه به اینبا .فراهم آورد
مشاهده نکرده ن جنوبیخراساگرفته، و محقق چنین تحقیقی را در ادارات ورزش و جوانان 

بنابراین ضرورت دارد . شودپیش احساس میاست، نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه بیش از 
که این مقوله در ادارات ورزش و جوانان که نقش مهمی در توسعه سالمتی و پر کردن بهینه 

.اوقات فراغت در جامعه دارند، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد

روش حتقیق
ها به شکل میدانی جمع و دادهتحلیلی-از نوع توصیفیدر این پژوهش، روش تحقیق 

که روایی بود) 2000(داچن و اشمسویت در کار ي معنابزار تحقیق پرسشنامه. آوري شد
) α% =95(وسیله آلفاي کرونباخبهو اعتبار آن،آن توسط گروهی از اساتید و صاحب نظران

سطح اشمس معنویت در کار را در سهو داچن اي گویه61پرسشنامه .یید قرار گرفتأمورد ت
بررسی مقدماتی پرسشنامه که به منظور بررسی . سنجدفردي، واحدکاري و سازمان می

ي انجام گرفت، منجر به تغییر نحوهروایی صوري و محتوایی و تحلیل عاملی پرسشنامه
. ال براي اجراي نهایی گردیدؤس52به هاچنین کاهش آناالت آن و همؤنگارش برخی از س
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ادارات ورزش و جوانان استان خراسان ) کارمندان و مدیران(کارکنانکلیه جامعه آماري 
اي نمونه گیري تصادفی طبقهبودند که بر اساس روش) هااداره کل و شهرستان(جنوبی
ب شدند و جم نمونه انتخابه عنوان ح1مورگانکرجسی و نفر طبق جدول 108تعداد

.)1جدول(ها در بین این افراد توزیع گردیدپرسشنامه
اي تک نمونهtآزمون . تجزیه و تحلیل اطالعات به وسیله آمار توصیفی و استنباطی انجام شد

واریانس جهت بررسی اختالف بین سطوح تحلیلجهت بررسی سطح معنویت در کار، آزمون 
اختالف معنویت در کار مدیران و کارمندان مورد مستقل جهت بررسیtمختلف معنویت و آزمون

Spssاستفاده قرار گرفت و تمامی مراحل با استفاده از نرم افزار (Version 18)انجام شد.

هایافته
نشان داده شده است؛ محدوده سنی شرکت کنندگان در تحقیق 2طور که در جدول همان- 1
بیشتر کارکنان . هل بودندأآنان مرد و اکثر آنان متسال بوده و در حدود نیمی از37تا 30بین 

.داشتندسال سابقه ورزشی10داراي مدرك کارشناسی و غیر تربیت بدنی بوده ولی بیش از 
معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و تک نمونه اي نشان داد کهtنتایج آزمون - 2

قابل ذکر است که سطح ).3جدول(جوانان خراسان جنوبی در سطح مطلوبی قرار دارد
.در نظر گرفته شده است) هاي پرسشنامهمیانه پاسخ(3مطلوب میانگین بیشتر از 

کارکنان ) سطح فردي، واحد کاري و سازمانی(بین میانگین سطوح معنویت در کار - 3
داري وجود دارد و سطح فردي معنویت ف معنیادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی اختال

.)4جدول(ت دو سطح دیگر از میانگین باالتري برخوردار استبه نسب
استان بین میانگین معنویت در کار مدیران و کارمندان در ادارات ورزش و جوانان- 4

.)5جدول(مشاهده نشدداري خراسان جنوبی اختالف معنی

1 - Krejcie & Morgan
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نتیجه 
نوان یک پدیده به ع،هاي اخیر توجه اندکی در ادبیات به مقوله بررسی معنویتدر سال

شده ،موجب تغییر سازمانی گرددگذار باشد وثیرأممکن است بر رفتار سازمانی تفرهنگی که 
اند، معنویت یک نیاز حیاتی بشري است که مطالعات زیادي نشان دادهاست و این در حالی

-اي از جهتاز آنجا که فرهنگ مجموعه. ی باشدباید قسمتی از فرهنگ سازماناست و قطعاً

دارد چطور افراد هاي ارزشی است که ترجیحات را در زندگی دیکته کرده و بیان میگیري
تواند بیندیشند، باور داشته باشند، رفتار نمایند و در زندگی اجتماعی به تعامل بپردازند؛ می

ها براي تحقق معنویت رو سازماناز این. ثیر گذاردأها، تصمیمات و تفکرات افراد تبر کنش
تغییراتی را در فرهنگ سازمانی ایجاد کنند و زمینه را براي افزایش معنویت در کار باید

توانند سعی در ایجاد یک فرهنگ معنوي ها میسازماندر این جهت. کارکنان فراهم آورند
نا و فرما شود کارکنان معاگر فرهنگ معنویت در کار، در یک شرکت حکم. داشته باشند

. ها دور خواهد شدکنند و احساس کسالت و بیهودگی از آنرك میهدف کار خود را بهتر د
در نتیجه از کار خود لذت خواهند برد و کار خود را با انرژي و انگیزه بیشتري انجام خواهند 

.  داد و این امر باعث افزایش بازده کاري آنان خواهد شد
هاي این تحقیق، س یافتهبر اسارا ورزش و جوانان باال بودن سطح معنویت در کار ادارات 

بیشتر . بع آن سازمان مورد نظر نسبت دادتحاکم بر جامعه و به دینیتوان به فرهنگمی
-ثر در شکلؤنویسندگان در این زمینه به اهمیت و نقش فرهنگ سازمانی به عنوان عاملی م

تقد یز معانسلمو ن). Kash & Gray, 2000: 125(اندگیري و تقویت معنویت اشاره کرده
هاي معنوي و انسانی در سازمان، ابتدا باید فرهنگ معنوي است که جهت افزایش ارزش

نی در مجموعه الگوهاي فرهنگ سازما). Anselmo, 2011: 368(سازمان تصحیح گردد
نگاه دقیق و . کندمیءران سازمانی نقش مهمی را ایفاکاراندافزایش آگاهی مدیران و دست

شناخت قوي و مناسب در سازمان از همان ابتداي کار، و گیري فرهنگتوجه به شکل
عارضات درون تواند در تحقق اهداف سازمان، کاهش تفرهنگ و مراحل تغییر آن می
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کمک ها و سرعت در عکس العمل مناسب هنگام مواجهه با تغییرات، سازمانی، کاهش هزینه
).220: 1389سالجقه و فرح بخش،(شایان توجهی به مدیران باشد

در معنویت در سطح فردي به نسبت دو سطح دیگر از میانگین باالتري از سوي دیگر 
با معنویت در کار باالي فردي، شخص . برخوردار بودادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی 

- لیتؤومسدل دارد، به سبب امید به زندگی،احساسی که از بودن در یک جمع همبه دلیل
هاي سازنده با دیگر افراد در سازمان، براي رسیدن به اهداف متعالی دپذیري فردي و نیز پیون

در این. کندست از هیچ تالشی فروگذار نمیکه براي خود در زندگی کاري تعریف کرده ا
هاي ضمنی ترین کاربردبنابراین یکی از مهم. ثر و کارا در سازمان خواهد بودؤصورت عضوي م

ویژه واحدهاي منابع انسانی و کارگزینی در جذب ها و بهانین  نتیجه، توصیه اکید به سازما
.نیروي انسانی با معنویت باالست

باید ادارات ورزش و جوانان براي افزایش معنویت در کار در سطح واحد کاري نیز مدیران 
آنان باید. ن به وجود آورنددلی بین کارکناشرایطی را براي ایجاد روابط گرم و صمیمی و هم

ها و ته باشند و در جهت رفع این دغدغهحساسیت داشءهاي مختلف اعضابه دغدغهنسبت
هاي باالقوه کارکنان را روز استعدادها و قابلیتهاي بچنین زمینههموها تالش کنندگرفتاري

و شدهل ئها و اصول معنوي کارکنان احترام قابایست نسبت به ارزشمدیران می. فراهم آورند
آورند را فردشان را با خود به سازمان میهبه افراد جسم، هوش و روح منحصرع کاین موضو

هاي سازمان براي افراد مهم جلوه این موارد باعث خواهد شد تا ارزش. در خود نهادینه سازند
.ها گام بردارندکند و در جهت این ارزش



اجتماعی خراسان- فصلنامه مطالعات فرهنگی 120

و مآخذمنابع
. "هاي امروزي سازمانیت، گمشدهمعنو"). 1389(پورکیانی، مسعود؛ اشجعی، احمد .1

.5- 1):شهریور(220، پیاپی 21سال ،ماهنامه تدبیر
اراده مدل مفهومی به منظور بررسی رابطه اخالق "). 1389(، و دیگرانرحیم نیا، فریبرز.2

اولین کنفرانس بین المللی : در. "کاري و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی
]چاپ نشده[.شیراز،بهمن28و 27. رینیمدیریت، نوآوري و کارآف

فصلنامه راهبرد ".معنویت و تعهد سازمانی".)1389(سالجقه، سنجر؛ فرح بخش، شیما .3
.221- 204): پاییز(، 23شماره یاس،

". اطالعاتی در مورد سنجش میزان معنویت در محیط کار". )1386(گرشاسبی، طاهره .4

http://kareamali.blogfa.com/post-88.aspx: قابل دسترس در] پیوسته[

هاي معنویت لفهؤروابط ساده و ترکیبی م".)1390(گل پرور، محسن ؛نادي، محمد علی.5
، 2سال ششم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فناوري،".با وفاداري در محیط کار

.10- 2): تابستان(16پیاپی 
جایگاه معنویت کاري در جامعه ". )1388(الماسی فرد، رسول ؛ناصحی فر، وحید.6

پیاپی ، 4و3سال چهارم، شماره هاي فصلنامه اخالق در علوم و فناوري،".سازمانی امروز
. 11-1): پاییز و زمستان(12

بررسی ".)1389(یزدانی، حمید رضا؛ کاظمی نجف آبادي، محمد رضا؛ سلیمی، غالم رضا .7
چشم انداز ".هاي معنویتنقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامد

.133-117):پاییز(36، پیاپی 3شماره ، 9دوره مدیریت بازرگانی،

8. Anselmo, F. V. (2011). “Pursuing Organizational Sirituality: Some

Lessons From a Financial Services Corporation”. Management & Marketing

Challenges for the Knowledge Society,Vol. 6, No. 3, pp. 365-392.



121میزان معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبیبررسی 

9. Bradley, J. and King Kauanui, C. (2003). ”Compairing Sprituality on

Three Southern California College Campuses”. Journal of Organization

Change Management, Vol. 16, No.4, pp. 448-462.

10. Duchon, D. and Ashmos, P.D. (2000). ”Spirituality at work a

conceptualization and measure”. Journal of management Inquiry, vol 9, No.

2, pp. 134-145.

11. Giacaline, R.A. and Jurkiewics, C.L. (2004). “A Values Framework For

Measuring The Impact Of Workplace  Spirituality On Organizational

Performance”. Journal Of Business Ethics, Vol.49, No.2, PP. 129-142.

12. Kanesan Abdullah, A.G; Alzaidiyeen, N. and TurkiAldarabah, I.

(2009). “Workplace spirituality and leadership effectiveness among

educational managers in Malaysia”. European Journal of social sciences, Vol.

10, No. 2, PP. 304-316.

13. Karakas, F. (2010). “Spirituality and performance in organizations: a

literature review”. Journal of Business Ethics,Vol. 94, No.1, pp. 89-106.

14. Kash, K.C and Gray, G.R. (2000). “A Framework For Accommoddating

Realigion and Spirituality in The Workplace”. Academy Of The Management

Executive, Vol. 14, No. 3, pp. 124-134.

15. Krishnakumar, S. and Neck, C.P. (2002). “The What, Why and How of

Sprituality in The Workplace”. Journal of Managerial Psychology, Vol.17,

No.3, PP.153-164.

16. Marques, J.; Dhiman, S. and King, R. (2005). “Spirituality in The

Workplace: Developing an Integral Model and a Comperhensive Defenition”.

Journal Of America Academy Of Businesss, Vo. l7, No.1, PP. 81-91.

17. Mitroff, I.I. (2003). “Do not Promote Religion Under The Guise of

Sprituality Organization”. Vol. 10, No. 2. pp. 360-378



اجتماعی خراسان- فصلنامه مطالعات فرهنگی 122

18. Moore, T.W. (2008). “Individual Differences and Workplace

Spirituality: The Homogenization Of The Corporate Culture”. Journal Of

Management and Marketing Research, Vol.1, PP. 79-93.

19. Oliveria, A. (2002). The place of spirituality in organizational theory.

Electronic journal of business ethics and organization  studies, vol. 9, No. 2,

PP. 17-21.

20. Rego, A. (2008). “Workplace Spirituality and Organizational
Commitment:  An Empirical Study”. Journal of Organizational Change
Management, Vol. 21 Iss: 1, pp. 53 – 75.



123میزان معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبیبررسی 

جدول ها
جامعه و نمونه آماري)1جدول 

مونهتعداد نتعداد کل کارکناناستان ردیف
7051اداره کل1
8057هاشهرستان2

فراوانی مشخصات فردي آزمودنی هاتوزیع و درصد)2جدول
درصدفراوانینوعمتغیر

سن

29-224003/37
37-305214/48
45-381211/11

470/3و باالتر46
00و باالتر54

سابقه کاري

6240/57سال5-1
3077/27سال10-6
470/3سال15-11
748/6سال20-16
562/4سال25-21

00سال25باالتر از 
5307/49مردجنس

5592/50زن
1588/13مجردهلأوضعیت ت

9311/76هلأمت
2329/21دیپلم



اجتماعی خراسان- فصلنامه مطالعات فرهنگی 124

7729/71فوق دیپلم و لیسانستحصیالت
840/7باالتر از لیسانس

3633/33تربیت بدنیرشته تحصیلی
7266/66غیر تربیت بدنی

1025/9مدیرسمت شغلی
9875/90کارمند

933/8رسمیوضعیت استخدام
2514/23پیمانی

7451/68قراردادي

سابقه ورزشی
2422/22زیر یک سال

2725سال5-1
2144/19سال10-5

3633/33سال10بیشتر از 

تعیین سطح معنویت در کار کارکنان)3جدول 

کارکنان) فردي، واحد کاري و سازمانی(اختالف سطوح معنویت در کار)4جدول

سطح معناداريFمیانگینمتغیر
906/3معنویت فردي

770/200001/0 785/3معنویت واحد کاري
711/3معنویت سازمانی

اختالف سطح معنویت در کار مدیران و کارمندان)5جدول 

یتمعنو
کاردر

سطح مطلوبسطح معناداريtانحراف استانداردمیانگین

867/3526/0115/1600001/03>



125میزان معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبیبررسی 

سطح معناداريTمیانگینانحراف استانداردگروه
739/0134/4330/1109/0مدیران

491/0842/3کارمندان


