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 هوایی تاثیر دارد.
 

 های کلیدی:واژه
 معنویت، انگیزه شغلی، منطقه جنوب غرب پدافند هوایی 

 

  

                                                           
کردستان، سنندج،  قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یگروه روانشناس -1

 رانیا
 رانیا ن،یقزو ،ینیعالمه قزو یدولت یموسسه آموزش عال ،یبدن تیگروه ترب  - 2
    hamidsourni@gmail.com :Emailنویسنده مسئول                     *
 

 



 1398 تابستان ،48 شماره ،پانزدهم سال، ینظام فنون و علوم فصلنامه                                                          100

 

 مقدمه 

موضوعات اساسی گیری است و معنویت یکی از تغییرات بنیادینی در محیط کار در حال شکل

-به دنبال معنا هستند و در جست(. افراد در کارشان 1397و همکاران،  خواهد بود )پورعزت

وجوی راهی هستند که زندگی کاری خود را با معنویت پیوند بزنند و با بصیرت و هدفی 

(. یکی از 1395 آوردن پول است )سلطانی و همکاران، هماهنگ شوند که فراتر از به دست 

ر گرفته و اقبال عواملی که امروزه به عنوان عامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمان مورد توجه قرا

فراوانی یافته، معنویت است که در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی و به انحاء مختلف، 

  نیا،دهد )غفاری و رستمها و نهایتا سازمان را تحت تاثیر خود قرار میعملکرد افراد، گروه

فرهنگی خاصی توان یافت که تعابیر های گوناگون و مکاتب معنوی بسیاری میمعنویت (.1395

دهند. محققان معتقدند که تشویق معنویت در های گوناگون نشان میهای دینی سنتاز آرمان

وری و ها به بهبود بهرهگیری از آنمحل کار مزایای فراوانی دارد، مزایایی که سازمان با بهره

تنها در امور پردازد؛ بنابراین مردم عالقه زیادی دارند که معنویت را نه افزایش عملکرد می

رسد (. امروزه به نظر می1393نژاد و همکاران، شخصی، بلکه در محل کار تجربه کنند )رسولی

وجو های مادی را در کار جستکنند، چیزی فراتر از پاداشکارکنان در هر کجا که فعالیت می

شان یوجوی کاری با معنا، امید بخش و خواستار متعادل کردن زندگکنند. آنان در جستمی

محیط کار معنوی تاثیر مستقیمی بر موفقیت دارد؛ چرا که  .(1397 هستند )رضایی و همکاران،

همکاران، شود )مقیمی و وری و بهبود عملکرد کارکنان و سازمان میموجب افزایش بهره

کنند نسبت به سازمان وفادارتر هستند (. کارکنانی که معنویت را در محیط کار تجربه می1386

(. مراکز 2014  ،1کنند )فری و مادرلیتعهد بیشتری نسبت به انجام وظایف خود احساس میو 

اند. این علمی پژوهشی نیز تاثیرات معنویت بر کسب و کار را دغدغه تحقیقات خود قرار داده

نکته حائز اهمیت است که برای برخی از افراد، معنویت در کار، نوعی اتصال دینی است در 

 (. 2010، 2دهد )کاراکسی دیگران این معنی را نمیحالی که برا

ی علوم ندارند، تغییر کرده تا آنجایی که امروزه این نگاه که موضوعات فرا مادی جایی در حیطه

سازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد وجودی انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و 

سازد. ویت را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح میکند و بعد چهارم یعنی معنمعنوی اشاره می

                                                           
1 . Fry & Matherly 

2 . Karakas 
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معنویت به معنای نقش زندگی یا روشن بودن و تجربه کردن است که با آگاهی یافتن از یک 

)کوینونس و سازد های قابل تشخیص را معین میآید و ارزشبعد غیر مادی به وجود می

خود جلب کرده است. با ظهور . موضوع معنویت همیشه توجه انسان را به (2014، 1همکاران

های اخالقی و هویتی در سراسر جهان تاکید بر معنویت بیش از پیش آشکار شده است. بحران

، 2تاکاپونگ و ویات)تانگرسد نیاز بشر امروزی به معنویت بیش از زمان گذشته است به نظر می

و در ادیان یکتاپرست های انسانی است ناپذیر از اخالق و ارزشمعنویت بخشی جدایی .(2013

اهمیت بسیار باالیی دارد. این اهمیت بیشتر از آن جهت است که فطرت انسانی تمایلی بنیادین 

های (. دنیای نوین در ایجاد پیشرفت1393های مثبت و مطلوب دارد )بیشه و رودساز، به ارزش

دهد، پیشبرد اخالق علمی و تامین رفاه نسبی آدمی موفق بوده است، اما آنچه نتوانسته انجام 

(. با توجه به دل مشغولی همیشگی بشریت به معنای 1391)مالیی و همکاران،  باشدبشر می

ترین موضوعاتی است که امروزه برای ایجاد پیوند میان زندگی، طرح معنویت یکی از مهم

های مختلف مورد توجه قرار گرفته است های دنیای سنتی و دنیای نوین در حوزهارزش

-ترین حوزهها به عنوان وجه غالب جوامع امروز، یکی از گسترده(. سازمان1397پناه، یمی)سل

باشیم )هراتی و ها میگیری و توسعه رویکردهای معنوی در آنباشند که شاهد شکلهایی می

 (.1392ظفری، 

سازمان با محققان معتقدند که تشویق معنویت در محل کار مزایای فراوانی دارد، مزایایی که 

-های مالی خود میوری و افزایش عملکرد و بهبود شاخصها به بهبود بهرهگیری از آنبهره

های درصد از دیگر شرکت 500تا  400تر های معنویدهد که شرکتپردازد. تحقیقات نشان می

د داران بهترنمشابه در افزایش درآمد خالص، بهبود نرخ بازگشت سرمایه و افزایش سهام سهام

دهد معنویت در سازمان ارتباط مثبتی با (. مطالعه دیگری نشان می2014، 3)کاراتپ و همکاران

خالقیت، رضایت شغلی، عملکرد تیمی و تعهد سازمانی دارد. یک تحقیق دیگر در بانک ملت 

)روس و ها است ایران حاکی از رابطه مثبت، بین معنویت کارکنان و رضایت شغلی آن

 .(2012، 4همکاران

                                                           
1 . Quinones & et al 

2 . Tungtakanpoung & Wyatt 
3 . Karatepe & et al 

4 . Rus & et al 
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ملکرد (، در پژوهشی با موضوع تاثیر رهبری معنوی اسالمی بر ع1392امیری و همکاران )

قوا و تص، سازمانی، عنوان کردند که ابعاد رهبری معنوی اسالمی شامل یاد خدا، توکل، اخال

سازمانی  بر عملکرد 66/0، و 69/0، 85/0، 74/0معادگرایی به ترتیب با مقدار ضریب مسیر 

بخشی (، در بررسی نقش معنویت در ارتقای اثر1392نتایج پژوهش محتشمی ) تاثیر دارد.

ز جمله یت اسازمان نشان داد که رابطه معناداری بین این دو متغیر موجود دارد؛ یعنی معنو

غفاری و  نتایج پژوهش ها تاثیرگذار باشد.تواند در سازمانعوامل بسیار مهمی است که می

ملکرد عالگوی اثر گذاری رهبری معنوی و انگیزش مبتنی بر (، با عنوان 1395نیا )رستم

بر  بتنیمسازمانی در جامعه پلیس استان ایالم نشان داد، مولفه رهبری معنوی با انگیزش 

 معنویت بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی اثر گذار است.

نطقه ا مد روجه تمایز این پژوهش با دیگر تحقیقات در این است که پژوهش حاضر، جامعه خو

ت کشور امنی ترین عملکرد آن تامینجنوب غرب پدافند هوایی قرار داده است؛ سازمانی که مهم

 خواهیم مسئله بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال تبیین این باشد.و پیروزی در صحنه نبرد می

ثیر تای بود که معنویت محیط کار بر انگیزه شغلی کارکنان منطقه جنوب غرب پدافند هوای

 وفرضیه  لب سههای فرعی تحقیق نیز با توجه به ابعاد معنویت در محیط کار در قادارد. فرضیه

 به ترتیب زیر مورد بحث قرار گرفته است:

 د هواییدافنفرضیه فرعی اول: معنادار بودن کار بر انگیزه شغلی کارکنان منطقه جنوب غرب پ

 تاثیر دارد.

ند بر انگیزه شغلی کارکنان منطقه جنوب غرب پداففرضیه فرعی دوم: احساس همبستگی 

 هوایی تاثیر دارد.

 دافندپها بر انگیزه شغلی کارکنان منطقه جنوب غرب فرضیه فرعی سوم: همسویی با ارزش

 هوایی تاثیر دارد.
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 معنویت

توصیف آن چندان آسان رود، های گوناگونی به کار میاز آن جا که واژه معنویت در زمینه 

 کند:( در کتاب زندگی معنوی، به این نکته اشاره می1397) 1نیست. آندرهیل

                                                           
1 . Underhil 
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در حالی که از یک سو ناگزیریم از ابهام و انتزاع بسیار جلوگیری کنیم، از سوی دیگر باید »

های تای در زبان انسانی ما در مورد واقعیمانع تعاریف سخت و شتابزده شویم، چرا که هیچ واژه

تعاریف معنویت بیش از آنکه این مفهوم را شفاف سازد آن را «. معنوی مناسب و صحیح نیستند

گوید که اگر ما در ارائه تعریفی عقالنی با شکست در ادامه می 1کند. باومنبیشتر پیچیده می

های علمی مواجه شویم، وارد دنیای پسامدرن خواهیم شد که در این صورت برای پژوهش

(. از این رو، امکان اشتباه گرفتن مفهوم معنویت با 2019، 2ی نخواهیم داشت )آلتمایرآمادگ

چنین کاربردی کردن آن نیز دشوار است. افزون بر این، در نظر دیگر مفاهیم وجود دارد و هم

برخی، فقدان معنویت، نبود احساس آن و دشواری در سنجش آن بدین معنا قلمداد شده است 

می ندارد و فراتر از آن به گمان برخی، اگر چیزی را نتوان سنجید، آن چیز اصال که معنا و مفهو

اند برای معنویت تعاریفی ارائه دهند که وجود ندارد. با این همه، برخی از نویسندگان کوشیده

 شود:ها اشاره میدر زیر به برخی از آن

 بخش زندگی است )هج روحبخش و زا، انگیزاننده، الهاممعنویت به مثابه نیرویی انرژی

 (.2017، 3و گرگوری

 4معنویت جستجویی مداوم برای یافتن معنا، هدف و فرجامی معین است )پیته ،

2019.) 

 5معنویت ناظر به هدفی متعالی و االهی، هدفی فراسوی فردیت خویش است )هالووی، 

 2015.) 

 ی برتر معنویت تالش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خویشتن، دیگران، نیرو

جو برای و)خدا(، کند و کاو در جهت آن چه برای انسان شدن مورد نیاز است، و جست

 (.2019، 6رسیدن به انسانیت کامل است )گودنکاوف و همکاران

ها تر از دیگر تعریفرسد، تعریف اخیر، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جامعبه نظر می

ه ارتباطات انسان اشاره دارد که وجود آن در هر آن حداقل در باشد. از یک سو، به ابعاد چهارگان

                                                           
1 . Bauman 

2 . Altmaier 
3 . Hodge & Gregory 

4 . Peteet 
5 . Holloway 

6 . Gudenkauf & et al 
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ناپذیر است، از سوی دیگر، تالش و ایجاد حساسیت برای انسانیت کامل را یک بعد اجتناب

رو تعریف اخیر مبنای تعریف معنویت در کار، در این مقاله قرار گرفته کند. از اینپیشنهاد می

 است.

 معنویت در کار

ر دعنویت مبرای  همانند خود معنویت، هم گوناگون و هم دشوار است.« معنویت در کار»مفهوم 

 شود:ها اشاره میمحیط کار تعاریفی ارائه شده که در زیر به برخی از آن

 های عمیق در برگیرنده مفهومی از احساس تمامیت، پیوستگی در کار و درک ارزش

 (.2018، 1در کار )کوینگ

 رای جستجو و یافتن هدف غایی در یک فرد برای زندگی کاری، به دربرگیرنده تالش ب

منظور برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکاران و دیگر افرادی که نحوی در کار با وی 

-مشارکت دارند و هم چنین سازگاری یا یگانگی بین باورهای اساسی یک فرد با ارزش

 (.2019، 2های سازمانش )بکسی و سوروسا

 به  ویی بعدی از زندگی کاری یک فرد که درونی و قابل ایجاد است درک و شناسا

 (.2015 یابد )هالووی،واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی اجتماعی ایجاد می

 مایر،در برگیرنده سالمت، شادکامی، فرزانگی، موفقیت و ارضای انجام کار )آلت  

2019.) 

 انگیزه شغلی

های متقابل محیط در فرآیند ها و کنشدراکات، امیال، سائقای که ابه سبب سهم قابل مالحضه

ی متخصصان توان در مورد انگیزش به تعریفی دست یافت که از نظر همهانگیزش دارند، نمی

امر قابل قبول باشد. حتی در برخی از منابع معتبر، از تعریف انگیزش خودداری شده است. 

به معنی حرکت دادن مشتق شده  Movereی واژهی التین از ریشه Motivationانگیزش یا 

است. ولی برای مفهوم انگیزش برای کار، چنین معنایی کافی نیست و باید تعریفی را ارائه کنیم 

ها را موجب گردد های مختلف فرآیندی را که رفتار مورد انتظار در سازمانکه ابعاد و جنبه

 (.2018  ،3مشخص نماید )لی و همکاران

                                                           
1 . Koenig 
2 . Baksi & Surucu 

3 . Li & et al 
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هایی را که توسط انسان یا کند که گزینشانگیزش را فرآیندی تصور می 1ومویکتور ور

 (.2012  ،2دهد )کوریناپذیرد، تحت نفوذ قرار میی دیگر صورت میموجودات زنده

پردازان به نام در انگیزش هستند عقیده دارند که انگیزش که هر دو از نظریه 3کمپل و پریچارد

تقل یا غیر مستقلی که راستا، وسعت و پایداری رفتار را تبیین ی روابط متغیر، مسبه مجموعه

نماید مربوط است، با این شرط که تاثیرات، استعداد، مهارت و درک وظیفه مورد نظر و می

و همکاران،  ییرضاهایی که بر محیط حاکم هستند ثابت نگاه داشته شوند )همچنین محدودیت

1397.) 

انگیزش را  4اند، وین ماندیهای دیگری از انگیزش داشتهتعریفصاحب نظران در رفتار سازمانی 

های دانند که برای نیل به هدفهایی میعبارت از اشتیاق و عالقه نسبت به انجام فعالیت

 (.1392 ،یو ظفر یهراتسیستم مورد نظر الزم است )

-زا یا مکانیسمتنشها، نیازها، شرایط فرآیند انگیزش به نیروهای پیچیده، سائق 5از نظر میسکل

های وی آغاز کرده و به آن تداوم های دیگری اطالق شود که فعالیت فرد را برای تحقق هدف

 (.2012 بخشد )کورینا،می

 نی برایک دروشود که انگیزه عبارت است از یک محراز تعاریف ارائه شده این طور استنباط می

 ق یا بهیف فوچیزی به نام انگیزه با تعربروز یک اقدام برونی توسط انسان. در مورد این که 

نظر  ختالفتر اهای فکری و جسمی وادار نماید کمتعریف دیگر، قادر است انسان را به تالش

 ست.اها وجود دارد. ولی آن چه که منشا اختالف نظر است کم و کیف فرم و محتوای انگیزه

متغیرهای موثر بر انگیزش است. این ترین های دینی از مهموجود یک سلسله باورها و ارزش

دهند که حتی در قوت و تداوم بخشیدن به آن نیز باورها نه تنها انگیزش افراد را شکل دینی می

های نشئت گرفته از ایمان، از استحکام و دوام کنند. معموال انگیزهنقش باالیی را ایفا می

(. هنگامی که باورها و 2013، 6و دژبانپور های مادی برخوردارند )تقیبیشتری نسبت به انگیزه

اعتقادات انسان رنگ الهی به خود گرفت، انگیزه معنوی ایجاد شده و او را در انجام وظایفش 

                                                           
1 . Victor Vroom 

2 . Corina 
3 . Campbell & Pritchard 

4 . Wayne Mondy 
5 . Michael 

6 . Taghipour & Dejban 
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های افراد به دلیل گرداند. معنویت در محیط کار از طریق تاثیر بر نگرشاستوار و ثابت قدم می

طرافیان، احساس همسویی و یگانگی احساس معناداری در کار، احساس پیوند با سازمان و ا

ها و اهداف خود با سازمان و دیگران سبب باال رفتن انگیزه در افراد خواهد شد. انگیزه باال ارزش

هم به طور مستقیم و هم از طریق افزایش اشتیاق در کارکنان سبب انجام مطلوب وظایف 

 گردد.محوله و حتی رفتارهایی فراتر از وظایف شغلی می
 

 های پژوهشهپیشین

 انگیزه فزایشاهای اخیر تحقیقات فراوانی در حوزه ارزیابی و شناسایی عوامل موثر بر در دهه

ه ب( در پژوهش خود 1389شغلی در کارکنان صورت پذیرفته است. خورشیدی و همکاران )

 آنانگر ان بیاند. نتایج پژوهش آنبررسی عوامل موثر بر تقویت انگیزه شغلی مدیران پرداخته

( %51)ایی است که عوامل موثر بر تقویت انگیزه شغلی مدیران مشتمل بر عامل اول؛ خودشکوف

%( با 3شاخص، عامل سوم؛ عزت نفس ) 22( با %8شاخص، عامل دوم؛ عامل اجتماعی ) 28با 

شاخص، عامل پنجم؛  4( با %2شاخص، عامل چهارم؛ خصوصیات مطلوب شغلی ) 17

در  شاخص مشخص شد. 4( با %2و عامل ششم؛ اغتنای شغل )شاخص  4( با %2فیزیولوژیک )

 کنند.واریانس کل انگیزش مدیران را تبیین می %68نهایت این شش عامل 

ه درونی و ای به رابطه معنویت در محیط کار، انگیز( در مطالعه1393مالیی و همکاران )

نشان  ژوهشمده در این پاند. نتایج به دست آاشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه را بررسی کرده

ملکرد ان عتوداد که از طریق تقویت معنویت در محیط کار، اشتیاق شغلی و انگیزه درونی می

 ها افزایش داد.وظیفه را در سازمان

یزه شغلی ( در تحقیقی به بررسی تاثیر معنویت بر رضایت و انگ1389سلطانی و همکاران )

کاری  ر محیطنتایج تحقیق حاکی از آن است که معنویت داند. کارکنان ادارات دولتی پرداخته

 دارد. اثیرتو ابعاد آن بر رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی 

غلی در ی خود رابطه رهبری معنوی و انگیزش ش( در مطالعه1393فر و همکاران )صادقی

ی فتارهاردهد که وجود ش آنان نشان میاند. نتایج پژوهبین مدرسین دانشگاه بررسی کرده

 شد.تواند تاثیر مثبتی بر انگیزش شغلی اساتید داشته بامبتنی بر رهبری معنوی می
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( در  پژوهش خود همبستگی انگیزش شغلی را با استرس 2013) 1خلعتبری و همکاران

شان داد که شغلی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق ن

دار دارد اما فرسودگی شغلی در فرسودگی شغلی با استرس شغلی همبستگی مثبت و معنی

داری با داری ندارد. همچنین استرس در همبستگی معنیرابطه با انگیزه شغلی رابطه معنی

استرس شغلی، رضایت شغلی و انگیزه شغلی دارد. در ادامه نتایج برخی دیگر از تحقیقات 

 ( ارائه گردیده است.1ه در این حوزه در جدول شماره )صورت گرفت
 

 شغلیافزایش انگیزه  (: نتایج برخی تحقیقات صورت گرفته در خصوص عوامل موثر بر1جدول )

 های پژوهشیافته عنوان پژوهش نام پژوهشگر، سال

 1388ترکمان و عابدی، 
شناسایی عوامل موثر در رضایت شغلی 

 دبیران

یت کاری، امکان رشد و ارتقا بر رضاروابط، شرایط 

 و انگیزه شغلی موثر است.

 1388شهبازی و همکاران، 
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی 

 نیروهای پلیس

قدردانی از طرف مدیر، مهم بودن خود کار و 

 تخصص و دانش ابزار اصلی افزایش انگیزه شغلی.

بخش، سالجقه و فرح

1389 
 یو تعهد سازمان تیمعنو

افزایش انگیزه و رضایت شغلی از مزایای ترویج 

 معنویت است.

 1389فرهی و همکاران، 
عوامل موثر بر رضایت یا عدم رضایت 

 شغلی کارکنان فاوای نزسا

ر بماهیت کار، عوامل سازمانی و رضایت از مدیران 

 گذارد.انگیزه شغلی اثر می

 1391بهادری، 

های موثر بر انگزیش بندی مولفهاولیت

شغلی در کارکنان یک مرکز نظامی به 

 روش تحلیل سلسله مراتبی

 ی فردی از عوامل موثرماهیت کار، رشد و توسعه

 بر انگیزه شغلی است.

 1391پور، صانعی و حسن
در  تیپرورش معنو یاساس یراهکارها

 اهسازمان

تقویت انگیزه شغلی از منافع معنویت محیط کار 

 است.

 1391عسکریان و باقری، 
بررسی انگیزش شغلی اعضای هیات 

 علمی معاونت آموزشی ناجا

عوامل بهداشتی و رفع کمبودها و از میان بردن 

 زا.عوامل تنش

آزادمرزآبادی و همکاران، 

1393 

در استرس  یسازمان تینقش معنو

 یکارکنان ادار یشغل تیو رضا یشغل

 اهلل هیبق مارستانیب

وجب گیری از معنویت مهای بهرهاصالح شیوه

 باشد.ارتقاء انگیزه شغلی می

 1393سیرو و فیضی، آتش
و  رانیمد یمعنو هاییژگیمطالعه و

 یشغل تیرابطه آن با رضا

-های عضویت در سازمان، معناداری، چشمویژگی

ور طتوانند به انداز سازمانی و بازخورد عملکرد می

-های رضایت شغلی را پیشمثبت و معنادار مولفه

 بینی کنند.

                                                           
1 . Khalatbari & et al 
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 1396موسوی، 
سنجش رضایت شغلی کارکنان و ارائه 

 راهکارهایی برای بهبود آن

های مربوط به نوع شغل، جو بهبود شاخص

سازمان و ارتباطات باعث ارتقای انگیزه شغلی 

 شود.کارکنان می

Fry & et al, 2005 

Spiritual leadership and 

army transformation: theory 

measurement and 

establishing a baseline 

Match employee expectations with 

work results. 

Salanova & et al, 

2005 

Linking organizational 

resources and work 

engagement to employee 

performance and customer 

loyalty 

Increasing self-efficacy leads to 

increased job incentives. 

Yusof, 2011 

A multidimensional 

Approach in the 

Relationship between 

Spiritual leadership and Job 

satisfaction 

Fixing the physical and mental 

needs determines satisfaction and 

job motivation. 

Fry & et al, 2011 

Impact of spiritual 

leadership on unit 

performance 

Spirituality programs in the 

workplace have a positive 

relationship with increased job 

motivation. 

 

 پژوهششناسی روش 

-این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام آن، توصیفی از نوع همبستگی می

وب غرب پدافند هوایی نفر از کارکنان منطقه جن 380باشد. جامعه آماری این پژوهش تعداد 

(، در سطح 2007) 1بودند. بر اساس جدول تناسب حجم نمونه با حجم آماری میچل و جولی

نفر به عنوان نمونه برای شرکت در این پژوهش تعیین و  200درصد تعداد  5اطمینان آماری 

از طریق نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تعداد  220دهی تعداد برای بررسی میزان پاسخ

-گیری تصادفی ساده و با استفاده از فهرست اسامی کارکنان انتخاب شدند. پس از جمعنمونه

درصد( به دلیل نقص در پاسخگویی از پژوهش  11پرسشنامه )معادل  24ها، آوری پرسشنامه

 نفر تقلیل یافت. 196کنار گذاشته شدند، لذا نمونه پژوهش به 

پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه معنویت در کار، با ها از دو برای گردآوری داده

( طراحی 2003) 2استفاده و اقتباس از پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران

                                                           
1 . Mitchell & Jolie 

2 . Milliman & et al 
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گویه( و  7گویه(، )احساس همبستگی  6شده است. این پرسشنامه سه بعد )معنادار بودن کار 

جد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه سنگویه( را می 7های سازمان )همسویی با ارزش

 1(. پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت1388باشد )حقیقی، می 87/0جهت بررسی پایایی آن 

( پایایی 2003) 2باشد. شوفلی و بیکر( دیگر پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش می2006)

روایی همگرای پرسشنامه به  پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی کردند. همچنین

صورت همبستگی با نسخه بلند آن بررسی شد. بر این اساس آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

 به دست آمد. 93/0

ت همچنین روایی همگرای پرسشنامه از طریق سنجش همبستگی با نمرات پرسشنامه رضای

نامه ه شغل و پرسشبین فرم کوتاه پرسشنامه اشتیاق ب 84/0شغلی بررسی شد و همبستگی 

ز طریق امعنادار بود. همچنین روایی واگرا  >p 01/0رضایت شغلی به دست آمد که در سطح 

 -38/0محاسبه ضریب همبستگی با پرسشنامه فرسودگی شغلی بررسی شد و همبستگی منفی 

املی نشان معنادار بود. همچنین تحلیل ع >p 01/0بین این دو ابزار محاسبه شد که در سطح 

 است نده تایید سه عامل اصلی پرسشنامه )قدرت، تعهد و جذب( در بین نمونه ایرانیده

 (.1392)حاجلو، 

 
 همبستگی آلفای کرونباخ زیر مقیاس

 96/0 84/0 قدرت

 94/0 89/0 تعهد

 92/0 79/0 جذب

 

  هایافته تجزیه و تحلیل

 196کل اعضای نمونه و میزان تحصیالت از  17/33میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش 

 7/9نفر در گروه تحصیلی فوق دیپلم ) 19درصد( در گروه تحصیلی تا دیپلم،  42نفر ) 82نفری 

 3/12نفر ) 24لیسانس و درصد( در گروه تحصیلی لیسانس و فوق 9/35نفر ) 71درصد(، 

سنی تا  درصد( در گروه 1/42نفر ) 82درصد( اعالم نکرده بودند. همچنین از کل اعضای نمونه، 

درصد( در گروه  3/10نفر ) 20سال،  40تا  31درصد( در گروه سنی  3/33نفر ) 65سال،  30

                                                           
1 . Utrecht 

2 . Schaufeli & Bakker 
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نفر  95اند. همچنین درصد( اعالم نشده بوده 4/14نفر )معادل  7سال و باالتر و  41سنی 

تا  11درصد( دارای سابقه شغلی  7/9نفر ) 19سال،  10درصد( دارای سابقه شغلی تا  7/48)

درصد( دارای  7/2نفر ) 73سال و باالتر و  21درصد( دارای سابقه شغلی  1/4نفر ) 8، سال 20

 درصد( اعالم نکردند. 7/2نفر ) 73سال باالتر و  21سابقه شغلی 

 ست.های پژوهش از آزمون تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شده ابرای آزمون فرضیه
 

 

 (: ضرایب رگرسیونی2جدول )

 
 ضریب استاندارد غیراستانداردضریب 

T Sig. 
B Std.Error بتا 

 001/0 987/6  012/10 673/73 متغیر مستقل

 001/0 809/17 689/0 157/0 879/2 معنویت

 *متغیر وابسته: انگیزه شغلی
 

 واهد بود.خمعادله خط رگرسیونی با استفاده از آن به صورت زیر  2با توجه به جدول شماره 
Y = 73/673+ 2/879 X 

 = انگیزه شغلی کارکنان. 673/73+  879/2یعنی )معنویت محیط کار( 

ا رارکنان غلی کشتوان انگیزه در معادله باال با قرار دادن مقادیر معنویت در محیط کار، می

نها مقادیر تثابت است و  bو  aبینی کرد. توجه داشته باشیم که در این معادله مقادیر پیش

که  001/0ر داری آزمون مربوطه برابکند. از آنجا که سطح معنییط کار تغییر میمعنویت مح

 %( 99نان )توان چنین ادعا کرد که آزمون فوق در سطح اطمیباشد لذا می%( می 1کمتر از )

که  yر که عبارت است از نسبت تغییرات متغی 2Rباشد. در ضمن ضریب تعیین دار میمعنی

صد از در 7/48به دست آمده است. یعنی 487/0شود، برابر اده میتوضیح د xتوسط متغیر 

حیط مدر  تغییرات وابسته )انگیزه شغلی کارکنان( توسط تغییرات در متغیر مستقل )معنویت

 کار( قابل توجیه است.
 فرضیه فرعی اول:

 معنادار بودن کار بر انگیزه شغلی کارکنان تاثیر دارد.

د شده برابر پیداست: مقدار بتا یعنی ضریب رگرسیونی استاندار 3همانطور که از جدول شماره 

 ود.یواهد بدست آمده است که معادله خط رگرسیونی با استفاده از آن به صورت زیر خ 498/0
y = 0/498 x 
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 = انگیزه شغلی کارکنان. 498/0یعنی )معنادار بودن محیط کار( 

ارکنان را به کواحد انگیزه شغلی  498/0ر بنابراین یک واحد افزایش از معنادار بودن محیط کا

 دنبال خواهد داشت.
 

 

 

 

 (: ضرایب رگرسیونی3جدول )

 
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

T Sig. 
B Std.Error بتا 

 001/0 573/10  989/10 799/126 متغیر مستقل

 001/0 541/10 498/0 601/0 991/5 معنادار بودن

 شغلی *متغیر وابسته: انگیزه
 

-اشد لذا میب%( می 1که کمتر از ) 001/0داری آزمون مربوطه برابر از آنجا که سطح معنی

ر ضمن باشد. ددار می%( معنی 99توان چنین ادعا کرد که آزمون فوق در سطح اطمینان )

اده دتوضیح  xکه توسط متغیر  yکه عبارت است از نسبت تغییرات متغیر  2Rضریب تعیین 

نگیزه شغلی درصد از تغییرات وابسته )ا 8/24به دست آمده است. یعنی  248/0برابر شود، می

 ست.اکارکنان( توسط تغییرات در متغیر مستقل )معنادار بودن محیط کار( قابل توجیه 
 فرضیه فرعی دوم:

یداست، پ 4احساس همبستگی بر انگیزه شغلی کارکنان تاثیر دارد. چنانچه از جدول شماره 

عادله خط مبدست آمده است که  583/0ا یعنی ضریب رگرسیونی استاندارد شده برابر مقدار بت

 رگرسیونی با استفاده از آن به صورت زیر خواهد بود.
y = 0/583 x 

 = انگیزه شغلی کارکنان. 583/0یعنی )احساس همبستگی( 

ا به دنبال ر واحد انگیزه شغلی کارکنان 583/0بنابراین یک واحد افزایش از احساس همبستگی 

 خواهد داشت.
 (: ضرایب رگرسیونی4جدول )

 
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

T Sig. 
B Std.Error بتا 
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 001/0 001/14  241/9 721/127 متغیر مستقل

 001/0 986/13 583/0 411/0 877/4 احساس همبستگی

 *متغیر وابسته: انگیزه شغلی

 

-اشد لذا میب%( می 1که کمتر از ) 001/0آزمون مربوطه برابر داری از آنجا که سطح معنی

ر ضمن باشد. ددار می%( معنی 99توان چنین ادعا کرد که آزمون فوق در سطح اطمینان )

اده دتوضیح  xکه توسط متغیر  yکه عبارت است از نسبت تغییرات متغیر  2Rضریب تعیین 

نگیزه شغلی درصد از تغییرات وابسته )ا 9/33به دست آمده است. یعنی  339/0شود، برابر می

 کارکنان( توسط تغییرات در متغیر مستقل )احساس همبستگی( قابل توجیه است.

 فرضیه فرعی سوم:

 ل شمارهز جدواهای سازمان بر انگیزه شغلی کارکنان تاثیر دارد. همانطور که همسویی با ارزش

ده است که بدست آم 591/0دارد شده برابر پیداست: مقدار بتا یعنی ضریب رگرسیونی استان 5

 معادله خط رگرسیونی با استفاده از آن به صورت زیر خواهد یود.
y = 0/591 x 

 = انگیزه شغلی کارکنان. 591/0های سازمان( یعنی )همسویی با ارزش

غلی کارکنان واحد انگیزه ش 591/0های سازمان بنابراین یک واحد افزایش از همسویی با ارزش

 ا به دنبال خواهد داشت.ر
 (: ضرایب رگرسیونی5جدول )

 
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

T Sig. 

B Std.Error بتا 

 001/0 688/15  21/8 523/128 متغیر مستقل

 001/0 931/14 591/0 467/0 139/8 همسویی

 *متغیر وابسته: انگیزه شغلی

 

-باشد لذا می%( می 1که کمتر از ) 001/0برابر داری آزمون مربوطه از آنجا که سطح معنی

باشد. در ضمن دار می%( معنی 99توان چنین ادعا کرد که آزمون فوق در سطح اطمینان )

توضیح داده  xکه توسط متغیر  yکه عبارت است از نسبت تغییرات متغیر  2Rضریب تعیین 
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تغییرات وابسته )انگیزه شغلی درصد از  9/34به دست آمده است. یعنی  349/0شود، برابر می

 های سازمان( قابل توجیه است.کارکنان( توسط تغییرات در متغیر مستقل )همسویی با ارزش

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 ذا مردمراند. لمیروح، زندگی را تباه کرده و میشود، اما کار بیمعنی میزندگی بدون کار بی

جربه تدگی امور شخصی بلکه در کار و سایر سطوح زن عالقه دارند که معنویت را نه تنها در

ریان جواره آمیز در میان جوامع همکنند.در تاریخ حیات بشر، گویا منازعه و درگیری خشونت

یگر دعبیر ترین اولویت هر نظام سیاسی در چنین وضعیتی، حفظ بقا یا به تداشته است. مهم

داوم تیابی به این امر، یعنی ضمانت تضمین موجودیت و استمرار حیات سیاسی است. دست

 ارند درده سعی کشود. الگوهای کالنی پذیر میبقاء، در سایه برخورداری نظام از اقتدار امکان

-ایهمز درون یستی اباهایی فراگیر را نشانه بگیرند، میهای فرا راهبردی قرارگرفته، ارزشجایگاه

از  جهانی، عرصه های ایدئولوژیک و تمدنی درطمای محکم و پابرجا برخوردار بوده، در برابر تال

های ارادایمد. پهویت قومی استوار خود دفاع کرده، دستاوردها و اهداف خود را مد نظر قرار دهن

معه م جاماندگار و الگوهایی که درصدد تعمیم و ترویج در سطح جهانند، باید حیات و دوا

 وهاجمات تنواع ابرابر تهدیدهای ناامن کننده و انسانی را هدف همت خود قرار دهند و آن را در 

اعی ای دفها، حفظ کنند. ماندگاری و حیات کشورهای جهان در گرو طراحی رویکردهنامالیمت

ریم مستحکمی است که بیشترین سطح تعهد، مسئولیت، مشارکت و ضرورت را در مدافعان ح

صول، ار از ناپذیر متأثصورت جداییخود برانگیزند. مقوله دفاع، ارتش و نیروهای مسلح، به 

 (.1396های عقیدتی یا فلسفی است )اقبالی و همکاران، عناصر، مفاهیم و اندیشه

 ز افرادایاری ها به معنویت ریشه در ادیان دارد هر چند بسبه طور تاریخی بسیاری از توجه

اه هترین ربن، اما دی معنویت در محل کار، امروزه در برگیرنده ارتباط با هیچ دین خاصی نیست.

. مسلما رسدبرای تقویت ابعاد معنوی افراد است تا جایی که معنویت بدون تدین به بلوغ نمی

کشورهایی که چندین دهه، بلکه چند صد سال است فرهنگ عمومی خود را بر مبنای 

کار  وهای کسب اند باید در جهت دور نگه داشتن مذهب از محیطتکثرگرایی بنیان نهاده

 ی از اینادهکوشند اما در کشوری مانند ایران که بیشتر مردم مذهب واحدی دارند و نسبت عمب

رش ر گستدتواند به اندازه دین جمعیت به انجام شعائر مذهبی پایبندند، هیچ ابزاری نمی

 (. 1393 معنویت موثر باشد )آقازاده و همکاران،
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 ر بودن،ناداد معنویت در محیط کار )معجداول و نتایج تحقیق بیانگر این است که هر سه بع

نتایج در  های سازمان( بر انگیزه شغلی تاثیرگذار است.احساس همبستگی و همسویی با ارزش

 کل نشان داد که معنویت محیط کاری بر انگیزه شغلی موثر است.

 اند. واژه معنویت در سازمانها با آن مواجهمفهوم معنویت در کار چالشی است که سازمان

شد، امروز آهسته آهسته در حال رخنه کردن در کسب و کار است. که زمانی تابو قلمداد می

وکار و سازمان، با تمام شک، بدین ترتیب، روند رو به رشد ورود مباحث معنویت در کسب

شود، غیرقابل اجتناب است. تاثیرگذاری آن نیز در تمام تردیدها و انتقادهایی که بر آن می

چنین بر مدیریت و سازمان غیرقابل انکار است. همانطور که های علمی، هموزهقلمروها و ح

زده کنونی با آن مواجه است، این دارند؛ آن چه بشر بحران( بیان می1999) 1میترف و دنتون

ها باید معنوی شوند یا خیر؟ بلکه سوال این است که چگونه باید سوال نیست که سازمان

 ها باقی بمانند، راهی جز معنوی شدن ندارند.ست این سازمانمعنوی شوند. اگر قرار ا

 

 پیشنهادهای اجرایی

 ود:شاد میهای پژوهش پیشنهها و نتایج پژوهش حاضر و در راستای فرضیهبا توجه به یافته

 گروهی،  های معنویت را در سطح فردی،برای موفقیت و بهبود عملکرد سازمان مولفه

آن  کردن خود مورد توجه قرار داده و نسبت به نهادینه سازمانی و دینی در مدیریت

 در سازمان نهایت تالش را داشته باشند.

 رپایی باست و  ها و رفتارهایی که الزمه محیط معنویها، طرز تلقیبا استفاده از ارزش

دینی در محیط کار، انگیزش درونی کارکنان را -های مختلف فرهنگیمراسم

 ند.ین کنیق رضایت شغلی و بهبود عملکرد سازمانی را تضمبرانگیزانند و به این طر

  ه وری کطمهیا کردن جوی مناسب از طریق منصفانه کردن وظایف محوله به افراد، به

 کارکنان، خودشان را عضوی مفید از سازمان و واحد کاری احساس کنند.

 ودن کاربهای معنادار شود که تمرکز خود را بر روی مولفهبه مدیران پیشنهاد می ،

ا بهبود های سازمان معطوف نمایند؛ چرا که بسویی با ارزشبستگی و هماحساس هم

 ت.ها، بهبود معنویت در محیط کار را در پی خواهد داشهر یک از این مولفه

                                                           
1 . Mitroff & Denton 
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 اال طریق ب گردد که نسبت به برانگیختگی کارکنان ازها توصیه میبه مدیران سازمان

مدی، خود اقدام نمایند و از این طریق خودکارآ بردن انگیزه شغلی در کارکنان

ین د تضمخشنودی شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد باالی کارکنان را برای سازمان خو

 کنند.

 

 پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی

ماری آامعه ها و جگردد که به تکرار چنین پژوهشی در دیگر سازمانبه پژوهشگران توصیه می 

رابطه  العهزرگتر و همچنین با استفاده از روش معادالت ساختاری برای مطمتفاوت و نمونه ب

 علی میان متغیرها اقدام نمایند.

تلف مع مخهای سازمان هدف، تعمیم نتایج پژوهش حاضر به جوابا توجه به شرایط و ویژگی

ها ه تنالعن مطباید با ملحوظ نمودن جوانب گوناگون صورت پذیرد. همچنین با توجه با اینکه ای

های تغیرمرسد معنویت را تبیین کننده افزایش انگیزه شغلی در نظر گرفته است؛ به نظر می

و  وانیردیگری چون ماهیت کار، امنیت شغلی، نظام پرداخت حقوق، رفع نیازهای فیزیکی و 

 آتی هایوهشر پژموارد دیگر نیز بتوانند تغییرات انگیزه شغلی را تبیین کنند که بررسی آنان د

 گردد.پیشنهاد می

توان به هایی داشت که از جمله میها محدودیتاین مطالعه همچون سایر پژوهش

ا به رها پذیری یافتهمحدودیت انجام در سازمانی خاص اشاره کرد که محتاط بودن در تعمیم

وده بدنبال دارد. همچنین محدودیت مربوط به ابزارهای خودسنجی شامل این پژوهش نیز 

 است.

 
 منابع 

 ثیر معنویت در (. بررسی تا1396پیشه، محمدعلی. )گلیان، سیدابراهیم؛ رعیتاقبالی، صادق؛ همتی

یران. می اسازمان بر اشتیاق شغلی پرسنل منطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسال

 .45-31، 11، شماره پژوهشی آموزش علوم دریایی-فصلنامه علمی

 آن با رضایت  های معنوی مدیران و رابطه(. مطالعه ویژگی1393ی، کاوه. )سیرو، گالله؛ فیضآتش

 .92-79، 1، سال دهم، شماره های مدیریت آموزشینوآوریشغلی. 

 نقش  (.1393)زاده، سیدمرتضی؛ شکوهی، پریا. آزادمرزآبادی، اسفندیار؛ پورخلیل، مجید؛ هاشمی

کز مر. اهلل هیبق مارستانیب یکارکنان ادار یشغل تیو رضا یدر استرس شغل یسازمان تیمعنو
 .153-147، 3، شماره 16، دوره تحقیقات و علوم رفتاری
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 نویت سازمانی در (. شناسایی حد بهینه مع1393اله. )آقازاده، فاطمه؛ میری، عبدالرضا؛ نوری، روح

وسعه و تیت و مجله مدیررابطه با حداکثر نمودن عملکرد کارکنان )مورد کاوی استانداری قزوین(. 
 .108-101، تحول )ویژه نامه(

 ( .اولیت1391بهادری، محمدکریم؛ بابایی، منصور؛ مهرابیان، فردین .)ای موثر بر هبندی مولفه

، میمجله طب نظاانگزیش شغلی در کارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی. 

 .243-236، 4، شماره 14دوره 

 ازمانی. س(. نقش معنویت اسالمی در بروز رفتار شهروندی 1393ب. )بیشه، مجید؛ رودساز، حبی

 .104-82، 1، سال چهارم، شماره فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی

 (. تصویرپردازی 1397نیری، عبداله. )اصغر؛ امیری، مجتبی؛ آقامحمدی، داود و وثوقیپورعزت، علی

ای هرشتینفصلنامه پژوهشی مطالعات برآن حکیم. از مختصات ارتش مقتدر در پرتو رهنمودهای ق
 .120-95، 30، سال هشتم، شماره دانش راهبردی

 بیرانشناسایی عوامل موثر در رضایت شغلی د(. 1388مریضه. )ترکمان، فرخ؛ عابدی، سیده .

 .48-38، 4، شماره 1، دوره تحقیقات روانشناختی

 ( .ویژگی1392حاجلو، نادر .)هش در دانش و پژوایرانی اشتیاق شغلی.  های روانسنجی نسخه
 .68-61، 2، سال چهارم، شماره روانشناسی کاربردی

 ویت انگیزه عوامل موثر بر تق(. 1389اصفهانی، حمیده. )خورشیدی، عباس؛ موالنا، ناصره؛ درب

 .29-13، 6، شماره 2، دوره تحقیقات روانشناختی. شغلی مدیران

 و احساس  (. رابطه معنویت با تعهد1393نژاد، مرتضی؛ شیبانی، حسین؛ محرمی، جعفر. )رسولی

 .61-45سال چهارم، شماره اول،  فرهنگ در دانشگاه اسالمیمسئولیت در دانشجویان، 

 ( .تبین نقش معنویت در بهبود 1397رضایی، بیژن؛ بجانی، حسین، تارین؛ حمداله .)ملکرد ع

-241، 2 ، سال ششم، شمارهژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی. فصلنامه علمی پسازمانی

263. 

 23ماره ، شراهبرد توسعه(. معنویت و تعهد سازمانی. 1389بخش، شیما. )سالجقه، سنجر؛ فرح ،

203-221. 

 ت شغلی نیروی (. تاثیر معنویت بر رضای1395ستا. )سلطانی، شاروخ؛ جباری، غالم؛ فاروق، یزدان

تم، ال هفس، فصلنامه رسالت مدیریت دولتیت دولتی جنوب استان آذربایجان غربی. انسانی ادارا

 .87-73، 21شماره 

 ت شغلی نیروی تاثیر معنویت بر رضای(. 1395ستا، فاروق. )سلطانی، شاروخ؛ جباری، غالم؛ یزدان

، 21ه مارش، 7، دوره رسالت مدیریت دولتی. انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی

73-86. 
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 وزه راهبرد و های نظامی مقام معظم فرماندهی کل قوا در ح(. اندیشه1397پناه، پرویز. )سلیمی

موزش پژوهشی آ-فصلنامه علمیفناوری نظامی و تاثیر آن بر معماری ارتش جمهوری اسالمی. 
 .103-90، 12، شماره علوم دریایی

 ضایت بررسی عوامل موثر بر ر(. 1388)کامل، مهدی. شهبازی، محمد؛ عنصری، آرش؛ جواهری

 .103-89، 26، شماره 6، دوره توسعه انسانی پلیس. شغلی نیروهای پلیس

 سعود. منش، فاطمه؛ تولیده، زهرا؛ موسوی، سیدمفر، جمیل؛ فاضلی، معصومه؛ کرامتصادقی

له مج. مالینور ا امیدانشگاه پ نیمدرس نیدر ب یشغل زشیو انگ یمعنو یرابطه رهبر(. 1393)
 .158-108، 12، دروه چهارم، شماره علمی پژوهشی اخالق زیستی

 اخالق ها(. راهکارهای اساسی پرورش معنویت در سازمان1391پور، اکبر. )صانعی، مهدی؛ حسن .
 .42-34، 2، سال هفتم، شماره در علوم و فناوری

 ( .1391عسکریان، مصطفی؛ باقری، شادی .) نت علمی معاوبررسی انگیزش شغلی اعضای هیات

 .39-7، 1، شماره 7، دوره های مدیریت نظامیپژوهش. آموزشی ناجا

 بتنی بر م(. الگوی اثرگذاری رهبری معنوی و انگیزش 1395نیا، یحیی. )غفاری، رحمان؛ رستم

 .174-143، شماره اول، 25، سال فصلنامه مدیریت اسالمیمعنویت بر عملکرد سازمانی. 

 ت یا عدم عوامل موثر بر رضای(. 1389وی، مهدوی؛ عباسی، مصیب. )بوزنجانی، برزو؛ موسفرهی

-101، 3ه ، شمار2، دوره پژوهش های مدیریت منابع انسانی. رضایت شغلی کارکنان فاوای نزسا

120. 

 ( .معنویت سازمانی و تاثی1386مقیمی، سیدمحمد؛ رهبر، امیرحسین؛ اسالمی، حسن .) ر آن در

و  3ای هماره، سال دوم، شفصلنامه اخالق در علوم و فناورییقی(. خالقیت کارکنان )رویکردی تطب

4 ،89-99. 

 ( .1393مالیی، مریم؛ مهداد، علی؛ گل پرور، محسن .) ،نگیزه درونی ارابطه معنویت در محیط کار

، 2شماره  ،15، دوره دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. و اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه

47-55. 

 ،(. رابطه معنویت در محیط کار، انگیزه درونی و 1391پرور، محسن. )مریم؛ مهداد، علی؛ گل مالیی

-56، 2، شماره 15، سال دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیاشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه. 

64. 

 بهبود آن سنجش رضایت شغلی کارکنان و ارائه راهکارهایی برای(. 1396فائزه. )موسوی، سیده .

 .2، دوره کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی



 1398 تابستان ،48 شماره ،پانزدهم سال، ینظام فنون و علوم فصلنامه                                                          118

 

 ( .تفاوت نقش و جایگاه ارتش در فرایند ان1392هراتی، محمدجواد؛ ظفری، محمود .) قالب اسالمی
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