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 چکیده
و حساسی روبه رو  در قرن جدیدی که سازمانها به خصوص نهادهای آموزشی با محیط پر تالطم

دراین ری کارکنان نسبت به اهداف سازمان حائز اهمیت بسیار زیادی است. لذا هستند تعهد و وفادا
تا تأثیر معنویت سازمانی بر وفاداری کارکنان سازمان آموزش و پروش شهر  شود یممقاله تالش 

آماری پژوهش را تمام کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهران  ی جامعهمهران بررسی شود. 
نفر به  222استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مرگان تعداد . که با دهد یمتشکیل 

که  شامل دو بخش  باشد یمپرسشنامه استاندارد  ها داده. ابزار جمع آوری اند شدهعنوان نمونه انتخاب 
که برای روایی محتوا از نظر اساتید و خبرگان و برای  باشد یممعنویت سازمانی و وفاداری کارکنان 

نیز از  ها دادهیابی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل ارز
( استفاده و دو بسته نرم افزاری CFA( و تحلیل عاملی تأییدی )SEMمعادالت ساختاری ) یساز مدل

SPSS 21  وLISREL 8.8  یت مقاله حاکی ازآن است که بین معنو های یافته. است شدهبکارگرفته
سازمانی و وفاداری کارکنان رابطه مثبت، مسقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد معنویت 
سازمانی ابعاد احساس همبستگی و معنویت فردی با وفاداری کارکنان رابطه مثبت، مستقیم و 

 معناداری وجود دارد. 
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 مقدمه
قلمرو مدیریت و سازمان، چه به لحاظ نظری و چه به لخااظ علمای، باه تاازگی تحات تاأثیر نیرویای        

ظرفیت الزم را برای منجار   رسد یمقدرتمند قرار گرفته، که اگر به درستی اداره و هدایت شود، به نظر 

رای بروز انسانیت تماام عیاار   بلکه ب یا حرفه های ینهزمتشریک مساعی، نه تنها در  ینتر ژرفشدن به 

باشد. هیچ تردیدی وجود ندارد که تغییرات بنیادی در حال شکل گیری در محیط کار اسات و معنویات   

یکی از موضوعات اساسی خواهد بود. به همین خاطر پارادایم جدید تحقیقاات ساازمان و مادیریت باه     

 مل متاأثر از آن حرکات کارده اسات    معنویت سازمانی و عوا یها شاخصهسمت بررسی و تبیین ابعاد و 

(. شواهد تجربی رابطه مثبتی را بین معنویت سازمانی با خالقیات،  4: 1931)اورعی یزدانی و همکاران، 

شاغلی از قبیال مشاارکت     یها نگرشصداقت و اعتماد درون سازمان، افزایش حس کامیابی شخصی، 

، رضاایت شاغلی، تعهاد و وفااداری     شغلی، کاهش میل به خروج و احترام به خود مبتنای بار ساازمان   

 (. 06: 1934)میرزایی و شریعتمداری، دهند یمکارکنان و... نشان 

. شاود  یما در فرهنگ اسالمی، در قالب اخالق کاار اساالمی مطار      1معنویت در محیط کاری

اخالق کار اسالمی، مسلمانان را به تعهد و وفاداری بیشتر به سازمان، همکاری، مشاارکت، مشاورت و   

. امروزه معنویت در محیط کاری با افزایش خالقیت، اعتماد و تعهاد و وفااداری   کند یمشش تشویق بخ

)دهقانی و الهی قمشای،   همراه باال رفتن احساس تکامل شخصی و بالندگی کارکنان پیوند خورده است

باا   دتوانا  یرگاوم مدیریت کارکاس، فاری و   نظران صاحب(. معنویت سازمان با توجه به مطالعات 1934

افزایش تعهد و وفاداری کارکنان به سازمان بر عملکرد تأثیرگذار بوده و منجر به بهبود مستمر عملکرد 

دولتی با رویکرد خدمات رسانی به مردم، نیازمند نیروی انسانی متعهاد و   یها سازمانکارکنان شود. لذا 

سازمان قدم بردارناد و بای شاک     وفادار با روحیه تالشگر و هدفمند هستند تا در راستای ارتقأ عملکرد

)میاری، آقاازاده و    برای دستیابی به عملکرد سازمانی بهتر باید عملکرد کارکنان مورد توجه  قرار گیارد 

 (.  1939نوری، 

 

 

1.workplace spirituality 
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در مسیر رسیدن به اهداف تعیین شده مستلزم  ها سازماندر این میان بهبود و پیشرفت عملکرد 

که  شود یمت به اهداف سازمانی است. وفاداری کارکنان موجب پایبندی، تعهد و وفاداری کارکنان نسب

نیروی کار نسبت به موفقیت سازمان احساس تعهد نموده و ساازمان متباوعش را باه عناوان بهتارین      

(. وفاداری کارکنان تعلق روحی و عاطفی به ساازمان و  1934)کیخا و شهرکی پور،  انتخاب قلمداد کند

کاه   یهاا  ساازمان (. ازجملاه  1934)امیریان،  باشد یمزمان بوده است حساسیت الزم به آنچه مظهر سا

آموزشی است که وفاداری با تربیت  یها سازمان باشد یمامروزه نیازمند نیروی انسانی متعهد و وفاداری 

کارکنان با انگیزه بیشتر و مشتاقانه به  شود یم، احساس وفاداری به سازمان موجب باشد یمافراد مرتبط 

باالتری خواهد بود این وجود انگیزه  یور بهرهبپردازند و در نتیجه خروجی آنها به مراتب بهتر و فعالیت 

)پاروین و   در کارکنان به موجب وفاداری به سازمان، احساس تعلق، تعهد و رضایت شغلی خواهاد باود  

 (.  1934همکارن، 

زی اسات کاه وظیفاه    مهم و موثر در دنیای امرو یها سازمانسازمان آموزش و پرورش یکی از 
در باین   ای یاژه وتربیت نیروی انسانی را برعهده دارد. از این روکارکنان این سازمان از نقش و جایگااه  

و قادرناد باا    شاوند  یما تفکر متفاوتی وارد ساازمان   یها سبکبرخوردار هستند. آنها با  ها سازمانسایر 
ر دهند. بدیهی است کاه ناون نگارش    توسل به همین سبک تفکر دانش آموزان را تحت تأثیر خود قرا

بر کارایی و اثربخشی سازمان افزوده و یاا تحقاق اهاداف را     تواند یمکارکنان این سازمان و رفتار آنها 
 سازمان کنندگان یافتدرخوش تغییر قرار دهد. از طرف دیگر کارکنان این سازمان الگو و سرمشق  دست

باه عناوان یاک     تواناد  یما اداری آنها به اهداف ساازمان  . پایبندی و وفشوند یملمداد ق)دانش آموزان( 
رفتاری در دانش آموزان ایجاد انگیزه نموده و آنهاا را باه حرکات و تکااپو وا دارد  از ایان رو       یخطمش

. شاود  یممهمی در سازمان آموزش و پرورش محسوب  ی مقولهبررسی و تأکید بر وفاداری کارکنان نیز 
سازمان نه تنها عامل برتاری یاک    یها ارزشعهد و وفادار به اهداف و به طور کلی وجود کارمندانی مت

)پرناده و همکااران،    شاود  یمسازمان نسبت به سازمان دیگر هست بلکه مزیت برای سازمان نیز تلقی 
1936 :7.) 

و  هاا  ارزشاهمیت معنویت سازمانی در ارتقای تعهد و وفاداری کارکنان امروزه به واسطه افاول  

قرار گرفته است. این مهم در نظاام   محوری بیشتر از گذشته در کانون توجه یها رزشابی رنگ شدن 

نسابت باه ساایر     ای یاژه ورا در نسل آینده برعهاده دارد از جایگااه    ها ارزشآموزشی که وظیفه انتقال 

 برخوردار است. ها سازمان
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آماوزش و   لذا پژوهش حاضر درصدد است که رابطاه معنویات ساازمانی باا وفااداری کارکناان      

پرورش شهر مهران را بررسی کند تا با واکاوری و تحلیل وضعیت راهکارهای مناسب برای ارتقاای آن  

 شکل دهد. 

 مروری بر مبانی نظری

 9معنویت سازمانی

مادیریت وساازمان و نیاز     نظاران  صاحبمعنویت در سازمان پدیده نوظهوری است که نگاه بسیاری از 

اساس، بسیاری از آنها معنویت را به عنوان  براینود جلب کرده است. مدیران را در سطو  مختلف به خ

پارتالطم و آشاوب زده، یااری     یها زمانبه آنها در  تواند یمکه  اند دانسته ها سازمانمنبعی پایدار برای 

رساند و تناقض نمایی نظم و بی نظمی در سازمان را حل و فصل کند و بدون طرد هریک، آنهاا را باه   

مختلاف، نیازمناد    یهاا  عرصاه برای فعالیت مستمر در  ها سازمانی به کار ببندد  چرا که صورت مقتض

 (. 02: 1934)میرزایی و شریعتمداری،  رفت وآمد همیشگی بین دو حالت تغییر و ثباتند

ورود مفاهیمی چون اخالق، حقیقت، باوربه خدا، درستکاری، وجدان، رادمردی، اعتماد ، بخشش، 
جدید مدیریت و سازمان، همه حکایت از پارادیاام جدیادی    یها پژوهشوفاداری در همبستگی، تعهد و 
دلیل عالقه مندی به معنویت در سازمان را افزایش اثربخشای   ینتر عمده توان یمو  بنام معنویت دارند
ساازمانی   یهاا  ارزش(. معنویت ساازمانی، چاارچوبی از   1939)میری، آقازاده و نوری،  سازمانی دانست

از میان فرایندهای کاری فراتار   ای یندهفزانشانه آن وجود فرهنگی است که کارکنان را به طور  است و
 که احساس لذت را تجرباه کنناد   یا گونه، به بخشد یمو فهم آنان را از ارتباط با دیگران بهبود  برد می

باطنی کارکناان  معنویت سازمانی درک و شناسایی بعد از زندگی درونی و  (.2614)احمدی و همکاران، 
)سنوبر  یابد یماست که قابل پرورش است. به واسطه انجام کارهای بامعنا، در زندگی اجتماعی پرورش 

 (.2614و رحیمی قدم، 
به مزایا و منافعی از قبیال صاداقت، وفااداری، تعهاد،      تواند یمتشویق معنویت در محیط کاری 

القیات، بهاره وری و مسایولیت پاذیری در     اعتماد، کاهش خروج از سازمان، افزاش رضایت شاغلی، خ 

 (.2612)اسپرانگ و همکاران،  منجر شود سازمان

 

1 .Organizational spirituality 
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. کنند یممادی در کار جستجو  یها پاداشبه طور کلی کارکنان سازمان، معموالً چیزی فراتر از  

هساتند. معنویات    شاان  یزنادگ و امید بخش و خواساتار متعاادل سااختن     آنان در جستجوی کار بامعنا

عمیاق از کاار    یهاا  ارزشدربرگیرنده مفهومی از احساس تمامیت و پیوستگی در کاار و درک  سازمان 

در هر دو بعد فاردی و ساازمانی    تواند یمهمچنین معنویت در محیط کار  (.1932)زوار و عنایتی،  است

و یک تجربه عاطفی و شناختی باشد. کارمند احساس کارده   تواند یمتعبیر شود. در بعد فردی، معنویت 

وجاود دارد. در ساطس ساازمانی،     دهاد  یمباورکند که یک ارتباط معنوی بین خودش و کاری که انجام 

معنوی باشد که بخشی از فرهنگ سازمان را به خاود اختصااص    یها ارزشبازتابی از  تواند یممعنویت 

، باراین عاالوه  و تخصیص منابع تأثیرگاذار باشاد.    گیریها یمتصمدر رفتار سازمانی،  تواند یم. و دهد یم

توسعه  یها برنامهدر  تواند یمبعد باشد. در بعد فردی ، فرد  مشوق هردو تواند یممعنویت در محیط کار 

و راهبردهاای   یازی ر برناماه معنوی اصالحاتی را در  یها ارزشمعنوی مشارکت کند و در بعد سازمانی، 

و ارزیابی( ایجاد، و بنیاان فرهنگای    )استخدام، آموزش، توسعه سازمان و اقدامات مدیریت منابع انسانی

 (.  1930، یبه ناف)باقری، جاجرمی زاده و  دهد یمسازمان را دستخوش تغییر قرار 

، 1)باوش  نماید یممعنویت در سازمان کمک زیادی به درک مسائل مرتبط با رهبری و مدیریت 

گرچاه دالیال خااص    ا باشاد  یما  هاا  چاالش (. معنویت در کار، سازه مناسبی برای پاسخگویی به 2663

افزایش عالقه به معنویت در کار هنوز به عنوان موضون برخای از تحقیقاات مطار  اسات، اماا جیاان       

افاراد در حاال    -1: نمایناد  یما دالیال را ایان گوناه عناوان      تارین  یاصل( 2669)2کالون، جاری کویچ

منظم هساتنتد.  معنوی جهت کسب آسایش در برابر تغییرات تجاری و اجتماعی نا یها پاسخجستحوی 

. دهاد  یمهوشیاری اجتماعی و وارستگی معنوی را افزایش  ها ملتدر میان تمامی  ها ارزشتغییر در  -2

)پاروین و   عالقه فزاینده به فلسفه شرقی،  بازگشت به تمیالت معنوی را در افراد ایجاد نموده است -9

 (.  1939همکاران، 

 

 

 

1 .Bosch 

2 .Giacalon & Jurkiewicz 
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ای پیدا کردن هادف نهاایی دریاک فارد بارای      معنویت در کار دربردارنده کوشش و جستجو بر

زندگی کاری برای برقراری ارتباط محکم بین فرد و همکاران و دیگر افارادی کاه باه نحاوی در کاار      

 یهاا  ارزشمشارکت دارند، بوده و همچنین سازگاری و یکی بودن بین باورهای اساسی یاک فارد باا    

 (. 2669، 1)میتروف سازمان حود را در بر دارد

به رشد، دوام و ماندگاری معنویت در محیط کار، ناشی از دو جریان توسعه تجاری اسات.  عالقه 

تکنولوژیکی نشأت گرفته و دیگری به عنوان مادیریت مبتنای بار افاراد      –یک جریان از نیاز اقتصادی

(. معنویت در محیط کار، آگاهی از این حقیقات اسات کاه ارتباطاات     2666، 2به اراک) شود یمتوصیف 

، بلکه برای هماه کساانی   شود ینمل، احترام و شناسایی محدود به خودمان و محیط خصوصیمان متقاب

که نه تنها منجر به شرایط کاری کاربرد دارد،  کنند یمکه با ما تنها در یک مبنای منظم یا تصادفی کار 

(. 1939ان، )پروین و همکار ، بلکه منجر به افزایش بازگشت سرمایه نیز خواهد شدشود یم یتر مطلوب

 :شود یممعنویت در کار شامل ابعاد زیر 

، شاخص  شاود  یما )معنادار بودن کار(: به وسیله احساس عمیقی از سعادت توصیف 9جذابیت کار

)مشترک(: که در برگیرنده 4مشغول کار معناداری است که دارای هدف متعالی است. احساس همبستگی

)ارتبااط   اساالمی  یها ارزشسازگاری با  آنان است.احساس ارتباط با دیگران وداشتن هدف مشترک با 

)معنویات  0(: که در برگیرنده احساس اتصال و پیوند با چیزی فراتر از خود است. تجرباه درونای  2معنوی

از  یا تجرباه حسی از تکامل، تعاالی و   شود یمفردی(: به وسیله حالتی مثبت از انرژی یا نشاط توصیف 

 .(2660، 7)کینجرسکی و اسکراینپک شادی است

گفته شده که پیدایش معنویت تأثیر قابل توجهی بر ساایر متغیرهاای ساازمانی نظیار وفااداری      

به افرادی نیاز دارند که برای مناافع   ها سازمانکارکنان خواهد داشت در عصر نااطمینان ها و تحوالت، 

 سازمان فراتز از مرزهای وظایف خود تالش کنند.
 

1 .Mitroff 
2 .Burack 
3 .Engaging Work 
4 .Sense of Community 
5 .Spiritual Connection 
6 .Mystical Experience 
7 .Kinjerski &Skrypnek 
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 یهاا  ارزشذهنای کارکناان دارد و ساازمان موظاف اسات       چنین وفاداری بستگی به فضاای  

: 2664، 1)نیال و  بیارمن   تأثیرگذار بر افزایش وفاداری کارکنان را شناسایی کرده و آنها را تقویت کناد 

معناا و   توانناد  یما ، شاوند  یم(. زمانی که افراد با تعهد و وفاداری عجین با معنویت مشغول به کار 209

، 2)پچساوانگا و داچون ببینند که در آن خودشان را پیدا کنند یا گونهود را به هدف را یافته و سازمان خ

2612  .) 

 وفاداری کارکنان

واژه وفاداری برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. در این زمینه تعریف جهان شمولی وجود ندارد.     

( نتیجاه گرفتندکاه   2669) ال. وزانااس و ولای  شود یموفاداری در قالب تعهد به چیزی یا کسی توصیف 

)مروتای،   شاود  یموفاداری مهم است، اما مبهم و پیچیده است و مانند اعتماد به سختی تعریف و درک 

(. وفاداری فرارفتن از خویشتن است نسبت به یک طرف و این هدف باا هویات ماا عجاین     72: 1934

 (.  2661)4ابینزر (2661، 9)راندلز دهد یمو به این سبب به زندگی مفهوم  گردد یم

 هاای  یات فعالوفاداری سازمانی کارکنان را شناسایی سطو  پرخاشگرانه و تهاجمی سازمان، شارکت در  
. داند یمسازمانی، شناسایی اهداف سازمانی و امید تبدیل شدن به عضوی ثابت و بلند مدت در سازمان 

گی دارد: رضایت شغلی، عالقاه و  از دیدگاه رفتار سازمانی رابینز، نگرش نسبت به کار به سه عامل بست
(. وفاداری سازمانی که به منزله احساس 76: 2667، 2)آرتوز و بولیز دلبستگی شغلی و وفاداری سازمانی

تعلق و تمایل به حفظ عضویت و ارتباط با یک سازمان تعریف شاده، بار احسااس وابساتگی، اشاتیاق      
حس اعتماد، همسویی داوطلبانه با یک  شدید به عضویت در یگ گروه، آمادگی برای تشریک مساعی،
(. در تجزیه 00: 1932)پورعزت و دیگران،  گروه و تمایل به پیروی از رهنمودهای سازمانی داللت دارد

وفاداری سازمانی سه عامل استخراج شاده اسات: هویات، درونای ساازی و       یریگ اندازهو تحلیل ابزار 
، اما انطباق بیانگر تمایل و درگیری دهند یمرا شکل سازمان  یها ارزشانطباق. هویت و درونی سازی، 

 کارکنان در مسائل سازمانی است.
 

 

1 .Neal and Biberman 

2 .Petchsawanga and Duchon 
3 .Rondels 

4 .Robbins 

5 .Arthur & Boyles 
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سازمانی و عالقه و تمایال باه وفااداری     یها ارزشوفاداری سازمانی دارای دو بعد وفاداری به  

(. وفاداری سازمانی شامل حمایت، طرفاداری  406: 1939)حیدری، موسوی و حسنی،  باشد یمسازمانی 

. وفاداری ساازمانی باه خااطر ارتقاای جایگااه ساازمان نازد        باشد یمنه و دفان از اهداف سازمانی صادقا

. حمایت و دفان در مقابل تهدیدات بیرونی و حفظ تعهد در شارایط مطلاوب   باشد یمضروری  ها یرونیب

( 1306)1(. بکار 22: 1932)اساماعیلی و صایدزاده،    به عنوان وفاداری سازمانی نگریسته شاود  تواند یم

وفاداری را به شکل یک فرایند شر  داده است، این محقق معتقد است که اگر فردی با وجود آگاهی از 

، از پاذیرش آن شاغل باه منظاور حفاظ شاغل       تر مناسبشرایط بهتر یک شغل، حقوق بیشتر و شرایط 

( 1337) 2. از دیادگاه الان و ماایر   شاود  یما خودداری کند، وفاداری فرد به ساازمان پنداشاته    اش یفعل

سازمان، تالش زیااد بارای تحقاق اهاداف ساازمان و       یها ارزشوفاداری با سه فاکتور اعتقاد قوی به 

 (. 96: 1936و دابوئیان،  چه قره) باشد یمتمایل زیاد برای ماندن در سازمان قابل شناسایی 

 ها یافته
ی کارکناان انجاام شاده    تحقیقات متعددی در خصوص ارتباط بین متغیرهای معنویت سازمانی، وفادار 

 به تعدادی از آنها اشاره شده است: 1است که در جدول

 پیشین مرتبط با معنویت سازمانی و وفاداری کارکنان های پژوهش(. 9جدول)

 خالصه نتایج پژوهشگران عنوان پژوهش

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و 

معنویت  محیط کاری با میزان 

ش و وفاداری کارکنان اداره آموز

 زاهدان 2پرورش ناحیه 

کیوان کیخا و دکتر 

 حسن شهرکی پور

 های مؤلفهبین  دهد مینتایج تحقیق نشان 

عدالت  سازمانی با وفاداری سازمانی و بین 

معنویت محیط کاری با وفاداری سازمانی 

 رابطه معناداری وجود دارد.

بررسی رابطه ابعاد معنویت محیط 

علمان کاری با وفاداری سازمانی در م

 دوره دوم متوسطه

احد رستگار، محمد 

سیف و شیروان 

 عسکری نیک

که بین  دهد مینتایج پژوهش نشان 

متغیرهای معنویت در محیط کار و 

وفاداری سازمانی رابطه مثبت و معنی 

 داری وجود دارد.

 

1 .beker 
2 .Allen& Meyer 
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 خالصه نتایج پژوهشگران عنوان پژوهش

بررسی نقش میانجی گری نشاط 

سازمانی در رابطه معنویت سازمانی 

عه: و تعهد سازمانی)مورد مطال

 دانشگاه شیراز(.

مسلم باقری، محسن 

جاجرمی زاده و منصوره 

 نافی به

که معنویت سازمانی  دهد مینشان  ها یافته

بر نشاط سازمانی و تعهد سازمانی تأثیر 

 گری میانجیداشته و نشاط سازمانی نقش 

را در رابطه بین معنویت سازمانی و تعهد 

 .کند میسازمانی ایفا 

نویت سازمانی بررسی رابطه بین مع

و تعهد سازمانی کارکنان  دانشگاه 

 رازی کرمانشاه

احسان پروین، شراره 

محمدی، ناصر شیربگی 

 و طاهره لطفی نژاد

که رابطه مثبت و  دهد مینتایج نشان 

معنادار بین ابعاد معنویت سازمانی و تعهد 

 سازمانی وجود دارد.

معنویت در محیط کار و  ی رابطه

تار شهروندی تعهد سازمانی با رف

 سازمانی کارکنان

علی محمداباذری 

محمود آباد و مژگان 

 امیریان زاده

نشان که بین معنویت محیط کاری  ها یافته

و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 

رابطه معناداری وجود دارد و همچنین هر 

دو متغیر تعهد سازمانی و معنویت در 

ار معناد ی کنندهمحیط کاری پیش بینی 

 برای رفتار شهروندی سازمانی است.

تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد با 

 نقش میانجی وفاداری سازمانی

محمود رضا اسماعیلی و 

 حیدر صیدزاده

بین  دهد مینتایج تجزیه و تحلیل نشان 

رضایت شغلی و عملکرد  و میانجی 

وفاداری سازمانی  رابطه مثبت و معناداری 

 دارد.

ساختاری ارتباط مدل یابی معادالت 

معنویت سازمانی و مسئولیت 

اجتماعی با سالمت سازمانی 

آموزش و پرورش  های ادارهکارکنان 

 تبریز

که بین  دهد میپژوهش نشان  های یافته تقی زوار و بهار عنایتی

معنویت سازمانی، مسئولیت اجتماعی و 

سالمت سازمانی رابطه مثبت و معناداری 

 وجود دارد.

عنویت در محیط کار بررسی تأثیر م

و تعهد سازمانی بررضایت شغلی 

پرسنل ستادی نهاد نمایندگی مقام 

 ها دانشگاهمعظم رهبری در 

سید منصور میرزایی 

توکلی و مهدی 

 شریعتمداری

که بین  دهد میتحقیق نشان  های یافته

معنویت محیط کاری و تعهد  های مؤلفه

سازمانی با رضایت شغلی پرسنل رابطه 

 وجود دارد.معناداری 

 

 

 



 /69 /  09 69 زمستان، ششبیست و ، شماره ششمسال  ی،فصلنامه مطالعات منابع انسان 

معنویت سازمانی بر وفاداری کارکنان آموزش و پرورش شهر مهران تأثیر معناداری دارد.احساس 

معنادار بودن کاار بار    همبستگی از وفادری کارکنان آموزش و پرورش شهر مهران تأثیر معناداری دارد.

سازمان  بر  یها ارزشری با سازگا وفاداری کارکنان آموزش و پرورش شهر مهران تأثیر معناداری دارد.

معنویت فردی بر وفاداری کارکنان  وفاداری کارکنان آموزش و پرورش شهر مهران تأثیر معناداری دارد.

 آموزش و پرورش شهر مهران تأثیرمعناداری دارد.

 الگوی مفهومی تحقیق

ت زیر طراحی الگوی مفهومی تحقیق را به صور توان یمباتوجه به مبانی نظری و فرضیات مطر  شده 

 کرد.

 

 . مدل مفهومی تحقیق 9شکل 

 روش تحقیق
مورد بررسای، تحقیقای کااربردی  از لحااظ روش جماع       مسیلهتحقیق حاضر، از لحاظ هدف و ماهیت 

، تحقیقی پیمایشی و از لحااظ روش تحقیاق نیاز، تحقیقای توصایفی اسات. باه منظاور         ها دادهآوری 
پرسشانامه نیاز از ناون طیاف پان        ساااالت ه استفاده شد. تحقیق نیز از پرسشنام یها داده یآور جمع
لیکرت )خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد( بوده و به صورت حضوری در بین پاساخ   ای ینهگز

و آزمون فرضیات تحقیق از آزمون مدل سازی معادالت  ها دادهگویان توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل 
 ست. استفاده شده ا 1(SEMساختاری )

 

 

1. Structural Equation Modeling 
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مدل ارائه شاده و   به رازشو جهت سنجش  1جهت بررسی پایایی مدل از ضریب آلفای کرونباخ

استفاده شده است. بر این اساس، در تحقیق حاضار   2(CFAروایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی )

 د.استفاده ش LISREL 8.8و  SPSS 21 یافزار نرم یها بستهمورد نظر از  یها آزمونبرای انجام 

 جامعه آماری و نمونه گیری

نفار در   240جامعه آماری شامل کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان مهران است که شاامل  

نفر بود که به همین  222. برآورد حجم نمونه این پژوهش براساس جدول مرگان  باشند یم 1930سال 

در دو  هاا  دادهست پژوهشگر رساید و  پرسشنامه به طور کامل به د 266تعداد پرسشنامه توزیع شده که 

مورد تحلیل قارار گرفات. در    LISREL 8.8و  SPSS 21سطس توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار 

 این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

 

 : مشخصات جمعیت شناختی نمونه2جدول 

 درصد تعداد مقیاس متغیرهای جمعیت شناختی

 31/1 111 سال 33ز کمتر ا سن

 31/1 91 سال 53سال تا  33بین 

 21/1 51 سال 53باالتر از 

 51/1 01 مرد جنسیت

 91/1 121 زن

 5.3/1 13 کاردانی و کمتر تحصیالت

 31/1 111 کارشناسی

 52.3/1 03 کارشناسی ارشد و باالتر

 

 

 

 

1 .Cronbach’s α Values 
2. Confirmatory Factor Analysis 
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 پژوهش روش
ت. بارای اطمیناان کامال از روایای محتاوایی      ایان پاژوهش، پرسشانامه اسا     یها دادهابزار گردآوری 

پرسشنامه، از نظر استادان صاحب نظر و خبرگان در این زمینه بهره برده شد و اصاالحات الزم اعماال   
 کنناده  یاان بگردید و به منظور تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتای  حاصل 

لیکارت و بارای    ای یناه گز پان  . در این پرسشنامه از مقیاس تحقق روایی کامل سواالت پرسشنامه بود
 96سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونبااخ اساتفاده شاده اسات. بادین منظاور، نموناه اولیاه بارای          

به دسات آماد. آلفاای کرونبااخ تماام       733/6پرسشنامه پیش آزمون شد که ضریب آلفای کرونباخ آن 
د که نشان دهنده پایایی بااال و مناساب پرسشانامه اسات.     محاسبه ش 7/6متغیرهای پژوهش بیشتر از 

پاژوهش اساتفاده شاد و بارای آزماون       یاری گ انادازه  یهاا  مادل برای تحلیل عاملی تاییدی، تحلیال  
، 9به اجرا درآمد. در جدول 3/3لیزرل نسخه  افزار نرمپژوهش، آزمون معادالت ساختاری در  های یهفرض

 ون آلفای کرونباخ درج شده است.ترکیب سواالت پرسشنامه و نتای  آزم

 . اطالعات مربوط به پرسشنامه3جدول 

 متغیر منبع سواالت پرسشنامه ابعاد آلفای کرونباخ

 احساس همبستگی 595/1

، 1)اشموس و دوچون

2111) 

(2113و همکاران،  2)میلین  

 معنویت سازمانی

 معنادار بودن کار 521/1

033/1 
 های ارزشسازگاری با 

 سازمان

 معنویت فردی 039/1

ها ارزشاعتماد به  015/1  

 تالش برای تحقق اهداف 559/1 وفاداری کارکنان (1306)حسینی و همکارن، 

 ماندن در سازمان 553/1

 

برای سنجش روایی سیوالت، از اعتبار عاملی نیز استفاده شده است. اعتباار عااملی صاورتی از    

 (.  2662، 9)سرمد، بازرگان و حجازی آید یمیل عاملی به دست اعتبار سازه است که از طریق تحل

 

1 .Ashmos and Duchon 
2 .Milliman 
3 .Sarmad, Bazargan & Hejazy 



66/ …)مورد مطالعه: سازمان کارکنان یوفادار و ابعاد آن بر یسازمان تیمعنو ریتأث یبررس

 

تحلیل عاملی یک فناوری است که در اکثر علوم انسانی کاربرد فراوانی دارد. در حقیقت استفاده 
و متغیرها از نون پنهان  شود یمکه در آنها از پرسشنامه و آزمون استفاده  ییها شاخهاز تحلیل عاملی در 

و بررسای   هاا  سایوال (. بدین منظور برای سنجش روایی 2661، 1)کالین ضروری است ، الزم وباشد یم
و مفاهیم مورد نظر از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم استفاده شده اسات.   ها شاخصارتباط بین 

میزان بار عاملی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم متغیرهای پژوهش بعاد از اصاال  مادل در    
مادل کاه مناساب باودن مادل       باه رازش  یها شاخصأورده شده است. همچنین  2و  4شماره  جدول
 ارائه گردیده است. 0در جدول  دهد یممتغیرهای پژوهش را نشان  یریگ اندازه

 . میزان بار عاملی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم متغیر مستقل پژوهش4جدول

تحلیل عامل تأییدی مرتبه 

 دوم
عامل تأییدی مرتبه اول تحلیل  

 سازه مؤلفه شماره شاخص
عدد 

 معناداری
 بارعاملی

عدد 

 معناداری
 بار عاملی

55/11 00/1 

16/13 55/1 1 

 احساس همبستگی

معنویت 

 سازمانی

19/11 90/1 2 

02/5 31/1 3 

50/12 55/1 5 

51/6 01/1 

33/11 99/1 3 

 معنادار بودن کار
02/11 52/1 9 

13/11 96/1 5 

15/5 55/1 0 

55/12 65/1 

51/13 55/1 6 

 های ارزشسازگاری با 

 سازمان

20/13 59/1 11 

62/13 56/1 11 

03/13 50/1 12 

23/12 06/1 

15/15 56/1 13 

 معنویت فردی
13/13 03/1 15 

15/13 59/1 13 

11/13 51/1 19 

 

1 .Kelain 
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 زان بار عاملی در تحلیل عاملی مرتبه اول ودوم  متغیر وابسته پژوهش. می5جدول

تحلیل عامل تأییدی 

 مرتبه دوم

تحلیل عامل تأییدی 

شماره  مرتبه اول

 شاخص
 سازه مؤلفه

عدد 

 معناداری
 بارعاملی

عدد 

 معناداری
 بار عاملی

63/11 60/1 

32/12 91/1 1 

ها ارزشاعتماد به   

وفاداری 

 کارکنان

51/11 95/1 2 

90/15 99/1 3 

96/12 33/1 5 

60/12 06/1 

35/13 93/1 3 

تالش برای تحقق 

 اهداف
33/13 51/1 9 

56/9 55/1 5 

53/3 51/1 0 

15/0 02/1 

25/6 33/1 6 

 ماندن در سازمان
10/15 35/1 11 

50/0 30/1 11 

32/11 91/1 12 

 

 متغیرهای پژوهش)تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم( گیری اندازهمدل  رازش به های شاخص. 6جدول

نتیجه 

 به

 رازش

دو بر  –نسبت کای 

 درجه آزادی
RMSEA 

درجه 

 آزادی

مقدار 

دو -کای  
 مدل اندازه گیری متغیرها

 31/61 111 151/1 199/2 مناسب
معنویت 

 سازمانی

متغیرمستقل)مرتبه 

 دوم(

 31/61 51 152/1 223/2 مناسب
وفاداری 

 کارکنان

متغیر 

 وابسته)مرتبه دوم(
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 باه رازش متغیرهای پزوهش بارای بررسای    یریگ اندازه، نتای  مدل 0با توجه به جدول شماره 

دو بار درجاه آزادی اسات کاه      -مدل، با توجه به اینکه بهترین شاخص در نرم افزار لیزرل نسبت کای

 هاد  یما (. نتای  نشاان  2663، 1)کالنتری بهتری است به رازشای باشد مدل دار 9از  تر کوچکهرچه 

متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته پژوهش، مناساب و کلیاه اعاداد و پارامترهاای      یریگ اندازهمدل 

 مدل، پس از انجام برخی اصالحات پیشنهادی لیزرل معنادار است.

 آزمون فرضیات تحقیق 
( نشاان داده شاده   2معادالت ساختاری در شکل ) یساز مدلای تحقیق بر مبن های یهفرضنتای  آزمون 

که در بین روابط میان متغیرهای تحقیق نشاان داده شاده    tاست. در این شکل با توجه به مقدار آماره 

باه ایان  نتیجاه رساید کاه معنویات        توان یماست. بنابراین  است، فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته

 بر وفاداری کارکنان دارد. سازمانی تاثیر معناداری 

 

 (t-value. مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب )2شکل 

 

 

1..Klantari 
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( نشان داده 9با توجه به مقدار ضرایب مسیر که در بین روابط میان متغیرهای تحقیق در شکل )

ون توان به این نتیجه رسید که تأثیر متغیر معنویت سازمانی بر وفاداری کارکنان از نا  شده است، نیز می

 خطی، مثبت و مستقیم است. 

 

. مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر3شکل   

 

( نشان داده 4معادالت ساختاری در شکل ) یساز مدلتحقیق بر مبنای  های یهفرضنتای  آزمون 

که در بین روابط میان متغیرهای تحقیاق نشاان داده    tشده است. در این شکل با توجه به مقدار آماره 

دوم و سوم مورد تأیید  های یهفرضاست  فرعی اول و چهارم مورد تأیید قرارگرفته های یهفرضشده است، 

به این  نتیجه رسید که احساس همبستگی و معنویت فردی  تااثیر   توان یمقرار نگرفته است. بنابراین 

 معناداری بر وفاداری کارکنان دارد. 
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 (t-value. مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب )4شکل 

 

. مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر5شکل   
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( نشان 3با توجه به مقدار ضرایب مسیر که در بین روابط میان متغیرهای تحقیق در شکل )

توان به این نتیجه رسید که تأثیر متغیر احساس همبستگی و معنویت  داده شده است، نیز می

 تقیم است. فردی بر وفاداری کارکنان از نوع خطی، مثبت و مس

 مدل به رازشآزمون 

هاای   شااخص »برای تعیین برازندگی مدل ارائه شده در تحقیاق، باه کماک تحلیال عااملی تأییادی       

تماامی ایان   اناد.   ( نشاان داده شاده  7مختلفی در نظر گرفته شاده اسات کاه در جادول )     1«برازندگی

 باشند. مشاهده شده می های دادهها حاکی از تناسب مدل با  شاخص

 مناسب و قابل قبول مدل( رازش بهمدل )نتیجه:  رازش بههای  . شاخص7جدول 

 نتیجه حد مجاز مقدار شاخص نام شاخص

 قابل قبول 3کمتر از  399/1 (آزادی ی درجهدو بر  کای)

GFI(رازش به نیکویی) قابل قبول 6/1باالتر از  63/1 

RMSEA(خطایمربعات  میانگین ریشه )قابل قبول 16/1کمتر از 156/1 برآورد 

CFI (یافته تعدیل برازندگی) قابل قبول 6/1باالتر از  60/1 

AGFI(تعدیل رازش به نیکویی )قابل قبول 0/1باالتر از  61/1 شده 

NFI(برازندگی )قابل قبول 6/1باالتر از  63/1 نرم شده 

NNFI (برازندگی )قابل قبول 6/1باالتر از  69/1 نرم نشده 

 

 قیقتح های فرضیهبررسی 

. شهود  مهی پرداختهه   ها آنتحقیق و نتیجه گیری درباره  های فرضیهدر این بخش به بررسی    

 دهد می( نتایج فرضیات را نشان 0جدول)

 

 

 

 

 

1. Goodness of Fit 
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 . نتایج آزمون فرضیات تحقیق8جدول 

 نوع مسیر مسیر ها فرضیه
ضریب 

 مسیر

عدد 

 معناداری
 نتیجه

 39/11 01/1 ممستقی معنویت سازمانی.... وفاداری کارکنان اصلی
تایید 

 فرضیه

 فرعی

 10/2 59/1 مستقیم احساس همبستگی... وفاداری کارکنان
تایید 

 فرضیه

 رد فرضیه -05/1 -10/1 مستقیم معنادار بودن کار.... وفاداری کارکنان

سازمان ... وفاداری  های ارزشسازگاری با 

 کارکنان
 رد فرضیه 92/1 19/1 مستقیم

 11/2 51/1 مستقیم اری کارکنانمعنویت فردی... وفاد
تایید 

 فرضیه

      

نشاان داده شاده اسات و جادول      2و  4، 9، 2 یها شکلبا توجه به مدل نهایی پژوهش که در 

و  1930فرضیه اصلی و فرضیات فرعی اول و چهارم به دلیل اینکه اعداد معناداری آنهاا باین    3شماره 

قارار دارد رد   -1930و  1930م که عدد معنادری آنهاا باین  قرار ندارد تأیید و فرضیات دوم و سو -1930

 36/6به عبارتی معنویت سازمانی بر وفاداری کارکنان دارای اثار مثبات ، مساتقیم و معناادار      شوند یم

. و احساس همبستگی و معنویت فاردی بار وفااداری کارکناان دارای اثار مثبات، مساتقیم و        باشد یم

که هرچاه معنویات ساازمانی در ساازمان      دهد یماین نشان . باشد یم 46/6و40/6معناداری به ترتیب 

ساازمان   یهاا  ارزشآموزش و پرورش بیشتر باشد، وفاداری و تعهد کارکنان نسبت باه کاار، اهاداف و    

بیشتر خواهد بود. و در فرضیا ت فرعی رابطه احساس همبساتگی باا وفااداری کارکناان ، از بااالترین      

که هرچه احساس همبستگی  دهد یمبرخوردار است، و این نشان  40/6سطس معناداری با ضریب مسیر 

 کارکنان نسبت به سازمان بیشتر باشد وافاداری کارکنان نیز بیشتر خواهد بود. 

 گیری   بحث و نتیجه

امروزه اعتقاد کلی بر این است که کارکنان متعهد و وفاادار، کارکناان ارزشامندتری نسابت باه ساایر       

بارت دیگر، وفاداری کارکنان نسبت به سازمان، یک فرایند مساتمر اسات کاه از    کارکنان هستند  به ع

 . دهند یمرا به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان  شان عالقهطریق آن اعضای سازمان 
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عوامل گوناگونی در ایجاد و ارتقای وفاداری سازمانی نقاش دارناد کاه از میاان آنهاا معنویات       

ت بسیار زیادی است. دراین پژوهش رابطه باین معنویات ساازمانی و ابعااد آن باا      سازمانی حائز اهمبی

کاه نتاای     وفاداری کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر مهاران ماورد بررسای قرارگرفتاه اسات.     

. که باشد یمپژوهش حاکی از ارتباط مثبت، مستقیم و معنادار بین معنویت سازمانی و وفاداری کارکنان 

(، 1932) نیاک  یعسکر(، رستگار، سیف و 1934) پور یشهرککیخا و  یها پژوهشژوهش با نتای  این پ

. باا توجاه باه تاأثیر     باشاد  یم( همسو 1932) ( و ریسی و همکاران1936) (، گل پرورو نادی2616) گه

مثبت معنویت سازمانی در افزایش وفاداری کارکنان در سازمان آموزش و پارورش در پاژوهش حاضار    

افزایش یا آموزش معنویت، کارمندان و به طورکلی نیروی انسانی متعهادی را پارورش داد،    با توان یم

سازمان باعا  بهباود عملکارد و     یها آرماننظر به اینکه افزایش وفاداری کارکنان نسبت به اهداف و 

ش  بارای افازای   ای یلهوسا از معنویت به عنوان  توان یملذا  شود یمارتقای سطس کیفی آموزش و خدمات 

وفاداری کارکنان سازمان استفاده کرد و به وسیله آن هم بهزیستی کارکنان را تأمین نمود و هم انتظاار  

ارائه خدمات بهتری را از آنها داشت و بدین ترتیب سالمت جامعه را تضمین کرد. نتای  پژوهش نشاان  

 یهاا  ارزشساازگاری باا    )احساس همبستگی، معنادار بودن کار، از میان ابعاد معنویت سازمانی دهد یم

سازمان و معنویت فردی(، احساس همبستگی باا وفااداری کارکناان دارای ارتبااط مثبات، مساتقیم و       

 معناداری است.

یعنی وجود ارتباط بین کارکنان سازمان و داشتن هدفی مشترک باع  افزایش وفاداری و تعهاد  

. همچناین  کند یمفت سازمان را فراهم پیشر ی ینهزمکه خود  شود یمکارکنان نسبت با اهداف سازمان 

بین معنویت فردی با وفاداری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجاود دارد باه ایان معنای کاه وجاود       

اسالمی در افراد شاده   یها ارزشباع  نهادینه شدن  ها خانوادهکانون ر معنوی د یها ارزشاعتقادات و 

ساازمان   یناده آز انادا  چشام مان محل خدمت، اهاداف و  و به تبع آن وفاداری و تعهد نسبت به کار، ساز

 . کند یمافزایش پیدا 

 هاپیشنهاد
با توجه به نتای  پژوهش که نشاان داد باین معنویات ساازمانی و وفااداری کارکناان رابطاه مثبات و         

 معناداری وجود دارد.



107/ …)مورد مطالعه: سازمان کارکنان یوفادار و ابعاد آن بر یسازمان تیمعنو ریتأث یبررس

و  اساسای  هاای  گیاری  یمتصام ، نتای  این پژوهش را به عنوان مبناای جهات   شود یمپیشنهاد  

راهبری سازمان در اختیار مسیوالن و دست اندرکارن سازمان آموزش و پارورش قارار    های یزیر برنامه

ر در انتخاب و انتصاب کارکنان باید نتای  این پژوهش مدنطر قرار داده شود و با  شود یمپیشنهاد  گیرد.

 اساس آن، انتخاب کارکنان و حتی مدیران صورت گیرد.

باا   شاود  یمو اثر مثبت معنویت سازمانی  بر وفاداری کارکنان، پیشنهاد  با توجه به نتای  تحقیق

اقداماتی نظیر تدوین منشور اخالقای بارای ساازمان و تاالش بارای اجارا و التازام بادان  تجلیال از          

برتری آنان  تروی   یها شاخصهاخالقی و معنوی در سازمان و معرفی افراد نمونه با ذکر  های یتشخص

، مهرباانی، ییارت، ساخاوت و ...، موجباات     تار  بزرگیلی نظیر عبادت، حیا، احترام به و حمایت از فضا

سازمان آموزش و پرورش بر تحکیم و پرورش  شود یمپیشنهاد  افزایش معنویت در سازمان فراهم شود.

اعتقادی  و ارزشی کارکنان و مدیران خود، تمرکز و تأکید کرده و نوعی تعالی فکر و نگارش   های ینهزم

 ا در آنها، هرچند تدریجی به وجود آورد.ر

 منابع
(. تأثیر رضایت شغلی بهر عملکهرد بها نقهش میهانجی وفهاداری سهازمانی،        1369اسماعیلی، محمودرضا و صیدزاده، حیدر.)

 .31 -90(:  03)23فصلنامه مطالعات مدیریت)بهبود و تحول(. 

ششهمین کنفهرانب بهین المللهی مهدیران      ان به سهازمان،  (. ارزیابی و سنجش میزان وفاداری کارکن1305امیریان، حیدر.)

 .کیفیت

بررسهی رابطهه معنویهت سهازمانی و اخهالی کهاری        .(1361) .اورعی یزدانی، بدرالدین؛کردتمینی، بهمن و مطلبهی، احمهد  

 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سمنان. نامه یانپاکارکنان از دید ارباب رجوع، 

نشهاط سهازمانی در رابطهه     گهری  یهانجی مبررسهی نقهش    .(1369.)، منصهوره یبه ناف، محسن و زاده یجاجرممسلم؛ ، باقری

 -10 (:1)5فرهنه  در دانشهگاه اسهالمی.    فصلنامه  .معنویت سازمانی و تعهد سازمانی)مورد مطالعه: دانشگاه شیراز(

3. 

مجلهه روانشناسهی   نظهامی،   ههای  یبمارستانان پرستار (. رابطه هوش هیجانی و تعهد در بین مدیر1361پرنده و همکارن.)

 . 96 _50: 9. نظامی

(. بررسی رابطه بین معنویت سهازمانی و تعههد   1362پروین، احسان؛ محمدی، شراره؛ شیربگی، ناصرو لطفی نژاد، طاهره. )

 .163-213 (:2)1. رهبری و مدیریت آموزشی های پژوهشفصلنامه سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه. 
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نقش ابعهاد گونهاگون    ای یسهمقا(. تحلیل 1362پورعزت، علی اصغر؛ احسانی مقدم، ندا؛ یزدانی، حمیدرضا و فائزه، کوکب.)

فصهلتامه مهدیریت   عدالت در جو سازمانی و وفاداری سازمانی: پژوهشی پیرامهون یهک سهازمان فنهاوری اطالعهات،      

 .93 -00(: 1)3. دولتی

(. طراحهی مهدل سهاختاری منهابع انسهانی بهرای دسهتیابی بهه         1363نک و حسنی، سیدرضا.)حیدری، حسن؛ موسوی، فرا

 .535 -501(: 3)9. فصلنامه مدیریت دولتیوفاداری سازمان، 

. بررسهی رابطهه بهین ههوش معنهوی و تعههد سهازمانی دبیهران         (.1365. )الهه  یفسه ، مهری و فضل الهی قمشهی  ،دهقانی

 .113-132(: 15)6. یاسشن رواندوفصلنامه مطالعات اسالم و 

رابطه ابعهاد معنویهت در محهیط کهار بها وفهاداری       (. بررسی 1363. )محمد و عسکری نیک، شیروان، احمد؛ سیف، رستگار

. سومین کنفرانب روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللهی . سازمانی در معلمان دوم متوسطه

5-1. 

مدل یابی معادالت ساختاری ارتباط معنویت سازمانی و مسئولیت اجتماعی بها سهالمت   . (1363زوار، تقی و عنایتی، بهار.)

 .113-120: (2)3.ها سازمانفصلنامه مدیریت بر آموزش آموزش و پرورش تبریز،  یها ادارهسازمانی کارکنان 

دوفصهلنامه  ان صهنایع خهدماتی،   (. وفاداری کارکنان در تعامل بها وفهاداری مشهتری   1361، منیزه و دابوئیان، منیره.)چه قره

 .25 -59(: 3)1، تحقیقات بازاریابی نوین

رابطه بین عدالت سازمانی و معنویت محیط کهاری بها میهزان وفهاداری     (. بررسی 1365.)کیوان و شهرکی پور، حسن،کیخا

 .1-11.کنفرانب بین المللی مدیریت  اقتصاد مدیریتزاهدان.  2کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه 

بررسهی تهأثیر معنویهت درمحهیط کهار و تعههد سهازمانی         (.1365. )مههدی  ،شهریعتمداری و سید منصور  ،میرزایی توکلی

فصهلنامه مهدیریت در دانشهگاه    ، هها  دانشهگاه بررضایت شغلی پرسنل ستادی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبهری در  

 .91-59: (1)5 .اسالمی

شغلی بر وفاداری کارکنان پب از کوچک سهازی   سازی یغنی نیروی انسانی و (. تأثیر توانمندساز1365مروتی، علی رضا.)

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.   نامه یانپادر گروه شیمیایی ثنا، 

 

شناسایی حد بهینه معنویت سازمانی در رابطه با حداکثر نمهودن   (.1363.)اهلل روح ،میری، عبدالرضا؛ آقازاده، فاطمه و نوری

 .111-110: مدیریت توسعه و تحولفصلنامه رد کارکنان مورد کاوی استانداری قزوین. عملک
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