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Abstract
Aim: This study was carried out to determine
the relationship between spirituality at work
and organizational commitment. Method: The
participants were all the personnel and the
educational staff members of Islamic Azad
University of Mobarakeh, out of which a
sample of 110 subjects was selected. The
instruments included two researcher-made
Workplace Spirituality and Organizational
Commitment Questionnaires. Results: Results
find support for significant, positive
relationship between workplace spirituality and
organizational commitment.
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مقدمه

نيروي انساني به عنوان ارزشمندترین منابع سازماني ،محور رويکردها و فعاليتهاي سازماني بوده و در اعتال امرآ و فادها ي ننهای

سازمان نقش اساسي ايفا ميکند .منابع انساني به سازمان معنا و مفهوم بخشيده و زمينههاي تحقق اهداف سازماني را فراهم ميکنند .به
منظور دستیابی هر چه بهتر سازمانها به اهداف خود ،داشتن کارکنان متعهد و پایبند به رسالت و اهداف سازمان امری بسیار مهم تلقی
یسازد ،پرورش و نگهداری کارکنان مستعد و متعهد است .تعهد متغیری است که توجه
یشود .آنچه سازمانهای موفق را برجسته م 
م 
قابل مالحظه ای را در ادبیات سازمانی به خود جلب کرده است ،و به عنوان یکی از عوامل تضمین کننده ی موفقیت و بقای سازمانها
مدنظر کارشناسان قرار گرفته است .تعهد سازمانی سالهای زیادی است که به عنوان یک سازه اصلی در درک رابطه بین مدیر و

کارکنان شناخته شده است(گوتام،دیک،واگنر،آپادیای ،و دیویس .)4 : 2004 ،2نخستین تحقیقات در زمینه تعهد سازمانی به وسیله

وایت  ) 965 1(3تحت عنوان "انسان سازمانی" انجام شد و به این نتیجه رسید که انسان سازمانی ،فردی است که نه تنها برای سازمان

کار میکند ،بلکه به آن تعلق دارد(معین فر .) 1379 ،از جمله دالیلی که برای برتری تعهد نسبت به سایر متغیرهای رفتار سازمانی وجود
دارد ،این است که به عنوان متغیر مهمیدر درک رفتاری کارکنان در سازمان شناخته شده است؛ این مفهوم هم به عنوان نگرش و هم
به عنوان رفتار مورد آزمون قرار گرفته است .از نظر رفتار گرایان ،تعهد مجموعه ای از مفاهیم رفتاری است(پورتر ،استیرز ،و موودی،
 ) 1974و موضوع تعهد نگرشی(موودی ،پورتر ،و استیرز ) 1982 ،تعیین هویت کارکنان با سازمان است(رهنورد و رادمنش.)5 : 1382 ،
ییابد که عوامل ریشه گرفته از سطح تعهد کارکنان سازمان،
به نظر پارسا معین وناظم(  ) 1389مفهوم تعهد سازمانی از آنجا اهمیت م 
به صورت جزء ،بر سازمانها و به عنوان یک کل ،بر جامعه اثرات عمده و مهمی دارد .در توضیح اهمیت تعهد سازمانی ،آلن و می یر
یکنند که ،تعهد سازمانی تکامل یافتهترین شکل تعهد در میان سازههای تعهد شغ یل
به این جمله مورو و مک الرویز ) 1993 ( 4اشاره م 

است (براون .)3 : 2003 ،لوتانز اذعان ميدارد كه در متون تحقيقي اخير ،نگرش كلي به تعه ،ينامزاس د    زمینههه خ بو

ی ب يار
و مناسبی ی

درك و فهم تعهد سازماني و پيشبيني براي تمايل به باقي ماندن در شغل ف يليعامسا(تسا هدروآ مهار  .) 66 : 380 1،،، ،،تعه يدنبياپ و د   
مانند رضايت ،دو طرز تلقي نزد كي

به هم هستند كه بر رفتارهاي مهمي مانند جابجا يي و غيبت اث يم ر    گذارن .د ب رد ،لاثم ناونع ه   

پژوهشی ناریماواتی ) 2007 ( 5به مطالعه تأثیر رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت ،نس ن .تخادرپ درکلمع هب تب ت جیا      
نهایی نشان داد تأثیر رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان بر عملکرد ،مثب دانعم و ت ا نعی تسا ر ی رگا  کی       

یدهد و مایل به ماندن در سازمان است.
شخص تعهد و رضایت شغلی باالیی داشته باشد عملکرد باالیی از خود نشان م 
در بعضی از پژوهشهای داخلی نیز نتایج مشابهی در زمینه رض و یلغش تیا

سا هدش لصاح ینامزاس دهعت تتتتتتت تتتتتتتت؛ ب لاثم ناونع ه    

صداقتی فرد و خلج اسدی( ) 390 1در تحقیق خود به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت همبستگی وجود دارد و با افزایش یکی دیگری نی شیازفا ز   

مییییاب .سکعرب و د

  

ییابد.
بنابراین با افزایش پایبندی و رضایت فرد به شغلش عملکرد مسؤلیت شناسانه او به همراه کارایی وی افزایش م 
در موارد بسياري سازمانها به افرادي نياز دارند که به نفع سازمان و فراتر از وظايف محوله تالش نمايند و اين به ويژه در مشاغل
حساس و بحراني از اهميت بسزا يي برخوردار است .کوتاهي در جهت ايجاد چنين تعهد ،تعلق و وابستگي رواني در بين اعضاي
سازمان ،موجب افزايش هزينههاي هنگفتي جهت ايجاد سيستمهاي کنترل و نظارت دقيق و پيچيده خواهد بود .داشتن مديران و
2
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شها را متعلق به خود بدانند ،اين اطمينان را به وجود مي-
کارکناني که ارزشها و اهداف سازمان در آنها دروني شده باشد و آن ارز 
یمسئولیت در برابر اعمال محوله سازمان،
آورد که افراد باطنا در جهت تأمين منافع سازمان ،تالش نمايند .برعکس افراد بیتفاوت یا ب 
یشوند (نحریر ،عبادی،
یکنند و باعث کاهش عملکرد افراد و تنزل سازمان از نظر کمیو کیفی م 
این رفتار خود را به دیگران منتقل م 
کریمیزرچی ،و هنرور.) 24 : 1389 ،
بنابراین الزم است سازمانها عواملی را که تأثیر مثبت بر تعهد سازمانی کارکنان دارد ،شناسایی نموده و با بکارگیری این عوامل
یتواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در حفظ و
سعی در حفظ و افزایش تعهد و پایبندی کارکنان شان نمایند .معنویت در کار م 
ارتقای تعهد سازمانی محسوب شود .معنويت در کار و تالش براي انسانيتر کردن سازمانها يكي از روندهاي مهم كسب وكار و
يباشد كه از اواسط دهه  09به طور جدي مطرح شده است .ورود به هزاره جديد ،افزايش جستجو براي
مديريت در قرن  21م 
معناخواهي در کار ،جستجوي ثبات در دنياي بيثبات امروزي و حركت کشورهاي توسعه يافته از نيازهاي جسمي به نيازهاي فکري
و ...اهمیت و ضرورت بکارگیری معنویت در کار را بیشتر میکند(مارکز و ديگران .)8 : 2005 ،به نظر میتروف و دنتون(  ) 1999معنويت
در كار ،در برگيرنده تالش براي جستجو و يافتن هدف غا يي در كي

فرد براي زندگي كاري ،به منظور برقراري ارتباط قوي بين فرد

و همکاران و ديگر افرادي كه به نحوي در كارش مشارکت دارند و همچنين سازگاري يا يگانگي بين باورهاي اساسي كي

فرد با

شهاي سازمانش مي باشد .بکارگیری معنویت در محیط کاری ،میتواند مزایای زیادی برای مدیران و کارکنان به همراه آورد و
ارز 
در واقع ،این مفهوم ،تمایلی است که در صورتی که توسط رهبران سازمان شروع شود ،و به گونه موفقیت آمیزی اجرا گردد پیامدهای
مثبت بسیاری خواهد داشت .معنویت در کار ،اگر به درستی تفسیر شود ،و انجام کار معنادار در یک بافت اجتماعی ،همراه با احساس
لذت و ارضای شخصی نشان داده شود ،میتواند مسائلی مثل صدمات به سالمتی فکری کارکنان ،بندگی ،احساس حقارت و تحقیر
افراد ،امور انسانی و تهدیدهای جدی به روح انسانی را که از نظر نویسندگان متعددی در بسیاری از سازمانهای به قول معروف
یباشد ،کم کرده یا برطرف نماید(رگو و کنها.) 54 : 008 2،
پیشرفته موجود م 
محققان بيان ميکنند که تشويق معنويت در محيط کار ميتواند منجر به مزايا و منافعي از قب نمشرف(تيقالخ شيازفا لي  ،) ۱۹۹۹ ،،،، ،،،اف شياز
صداقت و اعتماد(وانگر-مارش و کونلي ،) ۱۹۹۹ ،افزايش حس تکامل شخصي(بوراک ،) ۱۹۹۹ ،افزايش اخالق و وج ،يراک ناد    و انگ شزي
ن ابع يونعم دا تت تتت و
بيشتر (مارکز و ديگران ) ۲۰۰۵ ،شود(کریمی اراضی .) 39 : 1389 ،همچنین ميليمان و دیگران(  ) 2003در بررسي رابطههه بین ن
نگرشهای شغلي کارکنان(تعهد سازماني ،تمايل به ترک خدمت ،رضايت باطنی از کار ،درگيري  ندش نييجع اي در تزع و راک     
نفس ناشی از سازمان) به این نتيجه رسیدند که بين معنويت در سطح فردي و گروهي و تمايل به ترک سازمان رابط و يفنم ه

هيقب اب     

نگرشهاي شغلي مورد بررسي رابطه مثبت وجود دارد.
یشود که آیا بین معنویت
حال با عنایت به اهمیت تعهد و نقشی که معنویت ممکن است در ارتقای آن ایفا کند این سوال مطرح م 
یتوان هدف کلی این تحقیق را شناخت و
در کار و ابعاد آن با تعهد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد؟ با توجه به این سؤال ،م 
تعیین رابطه بین معنویت در کار و تعهد سازمانی بیان کرد بر این اساس پژوهشی انجام گردید که در ادامه به ارائه نتایج به دست آمده
یشود .در اين تحقيق ما سعی در جست و جوي كشف عقايد و باورهاي ديني و عرفاني كاركنان نداشتیم ،بلكه به
از آن پرداخته م 
شهاي سازمان را مورد
دنبال آن بودیم تا نگرشهاي كاركنان در مورد احساس معنا در كار ،همبستگي با همكاران و همسو يي با ارز 
سنجش قرار دهيم.
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رو ش

پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش پيمايشي و از نوع همبستگي است .جامعه آماری این تحقیق کلیه

یباشند .در پژوهش حاضر ،جامعه آماری و نمونه
کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد مبارکه اصفهان بود که حدود  0 20نفر م 
یکی است و روش نمونه گیری به دلیل تعداد نسبتا کم اعضاء جامعه آماری ،نمونه گیری به صورت سر شماری بوده است که در نهایت ،نمونه
در دسترس پژوهش  011آزمودنی( 74نفر عضو هیأت علمی و  36نفر از کارکنان) شد .به منظور جمعآوري دادهها و اطالعات براي
تجزيه و تحليل از پرسشنامههای معنويت در كار و تعهد سازمانی استفاده گرديده است .پرسشنامه معنویت در کار با استفاده و اقتباس از پرسشنامه
معنويت در محيط كار ميليمان و همكارانش(  ) 2003طراحي شده است .پرسشنامه ،سه بعد معنادار بودن كار( 6گويه ،از شماره  1تا  ،)6احساس
شهاي سازمان( 7گويه ،از شماره  14تا  )02را مي سنجد .پرسشنامه تعهد سازمانی نيز
همبستگي ( 7گويه ،از شماره  7تا  ) 13و همسو يي با ارز 
توسط موودی،استیرز و پورتر(  ) 1979ابداع گردیده است .پرسشنامه ،سه بعد تعهد مستمر( 5گويه ،از شماره  1تا  ،)5تعهد عاطفی( 5گويه ،از
شماره  6تا )01و تعهد تکلیفی( 5گویه ،از شماره  11تا  )51را مي سنجد .در این پژوهش برای تعیین روایی صوری ،از نظرات کارشناسانه
صاحب نظران و متخصصین ،کمک گرفته شده است .و اطمينان حاصل گرديد که پرسشنامهها همان خصيصه مورد نظر محقق را مي سنجند.
همچنین به منظور اندازهگيري پایایی ،روش آلفاي کرونباخ انجام گردید .با استفاده از دادههاي به دست آمده از پیش آزمون در مرحله مقدماتی

و به کمک نرمافزار آماري  SPSSميزان پایایی با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد كه ضريب آلفاي كرونباخ معنويت در كار  0/ 92و تعهد
سازمانی  0/ 78به دست آمد .اين اعداد نشان دهندة آن است که پرسشنامههای مورد استفاده ،از پايا يي الزم برخوردار ميباشند .دراین تحقیق،
رابطه بین معنویت در کار و تعهد سازمانی کارکنان و اعضای هیأت علمی و همین طور ،رابطه بین کار معنادار ،احساس همبستگی و همسویی
شها با تعهد سازمانی کارکنان و اعضای هیأت علمی ،با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.
ارز 
یافتهها

تجزيه و تحليل دادهها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است .به منظور بررسي

فرضیههای پژوهش از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد .آزمون همبستگي پيرسون اين امکان را فراهم ميآورد تا با لحاظ کردن
یداري(  ،)α =0/ 05بتوان معنادار بودن رابطه را مورد بررسي قرار داد؛ لذا در نتايج تحليلها هرگاه سطح معناداري کمتر از
سطح معن 
 0/ 05بوده است اين نتيجه حاصل شده است که بين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد .نتایج حاصل از تحلیل و بررسی فرضیات
تحقیق به طور خالصه در قالب جداول زیر آمده است و توضیح هر کدام به طور کامل در زیر جدول مربوط ارائه شده است.
فرضیه اصلی :بین معنویت در کار و تعهد سازمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه رابطه
معناداری وجود دارد.

یگردد.
یشود .جداول مربوط به آن در زیر ارائه م 
با توجه به خروجی  ،SPSSفرضیه فوق تأیید م 

جدول :1نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین معنویت در کار و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مبارکه
نام متغیرها
معنویت در کار و تعهد سازمانی

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد()N

0/ 597

0/ 000

74

یباشد .و عدد سطح معناداری مشاهده شده
ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر در بین کارکنان دانشگاه آزاد  0/ 597م 

نزدیک به صفر است(  .)α=0/ 05با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر مثبت است ،میتوان گفت با باالتر رفتن معنویت
یگردد.
در کار ،تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز بیشتر م 

55

رابطه معنویت در کار و تعهد سازمانی ...
جدول :2نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین معنویت در کار و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی مبارکه
نام متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد()N

معنویت در کار و تعهد سازمانی

0/346

0/ 000

36

یباشد .و عدد سطح معناداری مشاهده شده
ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر در بین کارکنان دانشگاه آزاد  0/346م 

یتوان گفت هرچه که معنویت در
نزدیک به صفر است(  .)α=0/ 05با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر مثبت است ،م 
یشود.
کار باالتر باشد ،تعهد سازمانیکارکنان نیز بیشتر م 
فرضیههای فرعی
فرضیه فرعی :1بین احساس کار معنادار و تعهد سازمانی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی :2بین احساس همبستگی و تعهد سازمانی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه رابطه
معناداری وجود دارد.
شها و تعهد سازمانی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه رابطه
فرضیه فرعی :3بین همسویی ارز 
معناداری وجود دارد.

یگردد.
با توجه به خروجی  ،SPSSفرضیههای فوق تأیید میشود .جداول مربوط به آن در زیر ارائه م 

جدول :3نتايج آزمون همبستگي پيرسون ميان ابعاد معنويت در کار و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مبارکه
ابعاد معنویت در کار

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد()N

احساس کارمعنادار

0/ 533

0/ 000

74

احساس همبستگی

0/415

0/ 000

74

شها
همسویی ارز 

0/ 562

0/ 000

74

نتایج نشان میدهد ضریب همبستگی پیرسون بین کار معنادار و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی برابر  0/ 533است و عدد سطحمعناداری

مشاهده شده نزدیک به صفر است(  .)α=0/ 05یعنی بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی
یتوان گفت هر چه اعضای هیأت علمی از احساسمعناداری باالتری در کار خود برخوردار باشند ،تعهد سازمانی آنها نیز باالتر خواهد بود.
م 
همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین احساس همبستگی و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی برابر  0/415است و عدد سطح معناداری

مشاهده شده نزدیک به صفر است(  .)α=0/ 05یعنی بین این دو متغیر رابطهمعناداری وجود دارد .با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی بین این
یتوان گفت وقتی اعضای هیأت علمی احساس همبستگی باالتری دارند از تعهد سازمانی باالتری نیز بخوردارند.
دو متغیر م 
شها و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی برابر  0/ 562است و
در آخر نیز مشاهده میکنید که ضریب همبستگی پیرسون بین همسویی ارز 

عدد سطح معناداری مشاهده شده نزدیک به صفر است(  .)α=0/ 05یعنی بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به مثبت بودن
شهای آنها با سازمان ،همسویی دارد ،تعهد
ضریب همبستگی بین این دو متغیر میتوان گفت در وقتی اعضای هیأت علمی احساس کنند ارز 
سازمانی آنها بیشتر خواهد بود.

جدول :4نتايج آزمون همبستگي پيرسون ميان ابعاد معنويت در کار و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی مبارکه
ابعاد معنویت در کار

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد()N

احساس کارمعنادار

0/716

0/ 000

36

احساس همبستگی

0/ 563

0/ 000

36

شها
همسویی ارز 

0/ 465

0/ 000

36
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نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان عوامل مرتبط با معنویت در کار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار
وجود دارد.
یدهد ضریب همبستگی پیرسون بین کار معنادار و تعهد سازمانی کارکنان برابر  0/716است و عدد سطحمعناداری مشاهده شده
نتایج نشان م 

نزدیک به صفر است(  .)α=0/ 05یعنی بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر مثبت
یتوان گفت در مدیریتهایی که در آنها کارکنان از احساسمعناداری باالتری در شغل خود برخوردارند ،تعهد سازمانی آنها نیز
است ،بنابراین م 
باالتر خواهد بود.
ضریب همبستگی پیرسون بین احساس همبستگی و تعهد سازمانی کارکنان برابر  0/ 563است و عدد سطح معناداری مشاهده شده نزدیک به

یتوان گفت
صفر است(  .)α=0/ 05یعنی بین این دو متغیر رابطهمعناداری وجود دارد .با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی بین این دو متغیر م 
تهایی که در آنها کارکنان احساس همبستگی باالتری دارند از تعهد سازمانی باالتری نیز بخوردارند.
مدیری 

شها و تعهد سازمانی کارکنان برابر  0/ 465است و عدد سطح معناداری مشاهده شده نزدیک به
ضریب همبستگی پیرسون بین همسویی ارز 

صفر است(  .)α=0/ 05یعنی بین این دو متغیر رابطهمعناداری وجود دارد .با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر مثبت است ،بنابراین
یتوان گفت در مدیریتهایی که احساس همسویی ارزشها در کارکنان بیشتر وجود دارد ،تعهد سازمانی نیز بیشتر خواهد بود.
م
بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با هدف تعیین رابطه معنویت در کار و تعهد سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه انجام گردید .همان طور

كه انتظار داشتيم ،ميان معنويت در كار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و نتايج حاصل از تحليل
دادههاي گردآوري شده در اين تحقيق ،از ادبيات تحقيق پشتيباني ميکند و منطبق با مباني نظري تحقيق ميباشد .نتایج به دست از
آمده از تحلیل دادههای حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که معنویت در کار بر تعهد سازمانی مؤثر است .بنایراین
یتوان گفت در مدیریتهایی
فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت و با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر مثبت بود ،م 
یباشد .این نتیجه با برخی تحقیقات انجام گرفته مطابقت دارد به عنوان
که معنویت در کار باالتر است ،تعهد سازمانی افراد نیز بیشتر م 
مثال مطابق دادههای میلیمان(  ،) 2003بین معنویت در کار و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و معنویت باعث ارتقاء آن
یگردد .همچنین با توجه به نتایج حاصله از پژوهش کریمی اراضی(  ) 1389بین معنویت محیط کاری و تعهد سازمانی کارکنان در
م 
شهرداری رابطه معنادار وجود دارد.
در خصوص فرضیههای فرعی نتایج گواه این است که بین ابعاد معنویت در کار و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .این
نتایج ،با نتایج پژوهش کریمی اراضی(  ) 1389همخوانی دارد.
پژوهش درباره معني دار بودن كار به اين نتيجه رسيده است كه افراد به هنگام اشتغال به كاري كه احساس ميكنند معني دار است،
بيشتر به آن متعهد مي شوند و بيشتر درگير آن ميگردند ،نسبت به زماني لغش ندوب راد ينعم ساسحا هك

تسا نيياپ  ........ .......تحقیق تا

متعددی این نظریه را اثبات کرده اند که احساس همبستگی ،به تعهد کارکنان و ترک خدمت کارکنان(که شدیدًاًا با انگی هب لیامت هز    
یشود .در زمینه احساس همبس و نمیلیم یگت
خروج ارتباط دارد) ،مربوط م 

نارگید ((( ((((  ) 1999ادع یسح نتشاد هک دندرک ا

زا یوق    

  

اجتماعی بودن و داشتن اهداف جدی سازمانی با تعهد بسیار باالی کارمند و میزان ماندگاری بیشتر او در ک دراد طابترا ،را  ... ..همچن نی
یشود .احساس همراستا يي در ارزشها باعث ميشود کارکنان ،س نامزا
همراستایی با ارزشهای سازمانی نیز با تعهد سازمانی مرتبط م 
و ارزشهاي آن را متعلق به خود بدانند و بیش از پیش به آنها متعهد بمانند و براي انجام بهتر امور آن در زمان ح رد نآ ياهزاين و لا   
شهای فرد و سازمان تناسب بیشتری با هم داشته باشند
آينده تالش و کوشش بيشتري به عمل آورند ،طبیعی است هر چه اهداف و ارز 

رابطه معنویت در کار و تعهد سازمانی ...

شها ا اف شیاز
یگردد و سعی آنها در جهت دستیابی به اهداف و حف زرا ظ ش ش
تعهد کارکنان نسبت به سازمان بیشتر م 
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مییییابد ..ب هتفگ ه   

شها ای آن نا
میلیمان(  ) 2003تحقیقات نشان میدهد سازمانهایی که محیطی فراهم میآورند که در آن در برابر نهاده کارکن نا و ارز 
پاسخگو هستند ،کارکنانی خواهند داشت که:
فپذیرتر بوده و به موفقیت سازمان کمک خواهند کرد.
• انعطا 
• حس قوی روح صمیمیت و یگانگی دسته جمعی دارند.
• شدیدا در جهت کمک کردن به موفقیت سازمان متعهد شده اند.
یتواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر
یتوان به جرأت عنوان کرد که معنویت در کار م 
بنابراین با جمعبندی مطالب فوق ،در نهایت م 
در ایجاد ،حفظ و ارتقای تعهد سازمانی محسوب شود .و قادراست تعهد کارکنان را رشد و توسعه دهد و از ترک خدمت کارکنان
مستعد و متعهد نیز جلوگیری کند ،و در نتیجه به پیشرفت و ارتقای مراکز و سازمانها کمک نماید.
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