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Background: The importance of having joyful and lively staff in 

the organization has been widely accepted because these employees 

have more  motivation to do their tasks.  In this study, we sought to 

examine the relation between organizational spirituality and happi-

ness. 

Materials and Methods: The present research uses descriptive corre-

lation method to study on the staff of Golestan police headquarters 

population. The study sample comprised of 152 personnel who were 

randomly selected. For data collection we used Organizational Spirit-

uality and Fordyce Happiness questionnaires. The data were ana-

lyzed by Pearson correlation and stepwise regression, in Spss16 soft-

ware.  

Results: Pearson correlation shows that all dimensions of organi-

zational spirituality is positively associated with happiness. Multiple 

regression analysis also shows that 31.7 percent of the organization's 

sense of belonging can be anticipated by happiness. 

Conclusion: The results imply that organizational spirituality in 

terms of its intensity and strength can lead to feelings of happiness 

for the staff. So to keep employees happy and joyful in organization, 

it is proposed to improve spirituality at individual and organizational 

level in the context of work environment that is possible with regard 

to the components of organizational spirituality. 
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وده،                 مقدمه: وجه ب ت ه مورد  شت ذ ز گ ن ها ا زما سا ط در  شا ان ی ب ان رکن ن کا شت دا ت  ضرور

زیرا کارکنان شاداب در سازمان انگیزه بیشتری در انجام وظایف خود دارند. این مطالعه با هدف بررسی                  
 رابطه میان معنویت سازمانی و شادکامی  انجام شده است. 

عه            مواد و روش ها:    جام د. ش ا ستگی می ب ع همب و ز ن ی ا توصیف ش  ژوه پ ن  ی م ا جا ش ان رو

نفر با روش   151ها    مورد بررسی پرسنل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی گلستان بودند که از بین آن               
نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.  به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش معنویت سازمانی                
و پرسشنامه سنجش شادکامی فوردایس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم                       

 و با آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام صورت گرفت.  Spss16افزار

ت                  يافته ها:  عنوی د م عا ب ا م  تما د که  ن می ده شا سون ن ر پی ستگی  ب همب ضری ج  ای نت

دارند. یافته های حاصل از تحلیل           درصد ارتباط مثبتی با متغیر شادکامی         11سازمانی در سطح     
درصد پیش بینی کننده      9113سازمان به میزان      رگرسیون نیز نشان می دهد که بعد احساس تعلق در          

 متغیر شادکامی در سازمان است. 

ت و                نتیجه گیری:  شد سب  ر ح ی ب زمان سا ت  عنوی د م عا ب ا د که  ش ا ن می ب ز آ حاکی ا ج  ی ا نت

قوت خود می توانند منجر به ایجاد احساس شادکامی در کارکنان شوند. لذا برای داشتن کارکنانی شاد و 
با نشاط در سازمان پیشنهاد می شود که برای بهبود معنویت در محیط کار در سطح فردی و سازمانی                     

 تواند با عنایت به مولفه های معنویت سازمانی میسر شود. تالش بیشتری صورت گیرد که این امر می

سها:  کلید واژه پلی س،  ی شادکامی، فوردا ی،  زمان سا ت  عنوی   م

111 

امروزه اصول اخالقی و معنویت کارکنان در سازمان از مسایل مه                                                                                    
مدیران می باشد. در گذشته تصور بر این بود که ح ور ف ی زی ک ی                                                                                             
کارکنان در محیط کار به تنهایی کافیست و نیازی ب ه م ع ن وی ت                                                                                             

ها نمی باشد. اما امروزه افراد تمایل دارند که با هر س ه                                                                                        وجودی آن          
بعد وجودی خود یعنی بعد فیزیکی ،  هنی و معنوی در مح ل ک ار                                                                                         
حاضر شوند و لذا جداسازی زندگی کاری کارکنان از زندگی معن وی                                                                                  

 مقدمه     
برای شروع بح  در رابطه با معنویت در محیط کار به این جمله از                                                                                         

رهبران کسب و کار برای کمال، اخال  و                                                     پیرس، موسس سازمان                         
اشاره می کنی  که  می گوید : بسیاری از ما زمان زیادی را                                                                                         عدالت     

در حال کار کردن س ری می کنی ، شرم آور خواهد بود اگر خ دا را                                                                                           
 .  1 در آنجا پیدا نکنی                     
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پذیر نبوده و حتی میتواند باع  کاهش روحیه آن ها نی ز                                                                             شان امکان           
 .  1 شود     

نیز محیط                یك سازمان معنوی یا مبتنی بر ارزش، بر توسعه فردی و                                                                     
موریس اشاره می کند ک ه                                        کاری حمایتی و فعال متکی می باشد .                                                 

. مراک ز               9      مردم خوب در محیط خوب کار خوب انجام می دهند                                           
علمی پژوهشی نیز تا یرات معنویت بر کسب و ک ار را د  د  ه                                                                                           
تحقیقات خود قرار داده اند اما با وجود این روند رو به رشد در ادبیات                                                                        
پژوهشی موضوع، کمبود تحقیقات و نظریات قوی در این زم ی ن ه                                                                                    
وجود دارد. تا حدی که یکی از محققین برجسته این عرصه ا ع ان                                                                                       
می دارد: بیشتر مقا ت  و کتاب های ناظر به معنویت و مدی ری ت،                                                                                           
عمدتااعامیانه،  یر ت وریك و به دور از آزمون اند. حتی دانشم ن دان                                                                                            
مدیریت نیز رویکرد کمی )آزمون پذیر( به موضوع معنویت نداشته و                                                                                     
مقا تی ه  که معنویت سازمانی را به صورت کمی سنجی ده ان د،                                                                                    

 .    2 انگشت شمار هستند                  
بسیاری از مدیران اجرایی به دنبال گسترش نقش                                                              اما از سویی دیگر                      

ها معتقدند خ ل ق                                معنویت در محیط های کاری هستند، چرا که آن                                                        
ب رد            -محیط های کاری معنوی و انسانی، موجب ایجاد موقعیت برد                                                                     

برای کارکنان و سازمان می شود. محیط کار معنوی تا یر مستقیم ی                                                                     
بر موفقیت شرکت دارد چرا که موجب افزایش بهره وری و خالقیت                                                                               
و کاهش جابجایی کارکنان، استرس، خستگی و  یبت از ک ار م ی                                                                                   
شود. کارکنانی که معنویت را در محیط کار تجربه می کنند نس ب ت                                                                                         
به سازمان وفادارتر هستند و تعهد بیشتری نسبت به انجام وظ ای ف                                                                                      

   .  5 کنند        خود احساس می            
  -بسیاری از مناب  از عوا ف و معنویت به عنوان جعبه های س ی اه                                                                                      

ی اد              -کنایه به موضوعاتی که ما آن ها را به خوبی در  نمی کنی                                                                              
. تعاریف معنویت در محیط کاری به نظرمی رسد بسیار                                                                      1 می کنند             

  اما از آنجا که  نفو  معنویت در مح ی ط ک ار در                                                                3 گسترده باشد               
سالهای اخیر افزایش یافته است، ا لب  آن را تحت عنوان معنوی ت                                                                                     

 .  9 دهند        سازمانی توضیح می                
در سال های اخیر، توجه به معنویت در سازمان ها به  ور فزای ن ده                                                                                           
ای توسط )الف( مدیران، )ب( مدیران اجرایی، ) ( کارکن ان و )د(                                                                                                       
محققین  افزایش یافته است زیرا که این امر برای تعامل سازمان ب ا                                                                                    
کارکنان، مشتریان و جامعه ضروری به نظرمی رسد. با این حال در                                                                                      
ادبیات مربو ه، به معنویت سازمانی به عنوان یك پدیده فرهن گ ی                                                                                   
که می تواند بر رفتار سازمانی ا ر بگذارد و  محر  تغییرات سازمانی                                                                     

 .  1 باشد، توجه کمی شده است                        

معنویت را شناخت کارکنانی که زندگی درون ی                                                              1اشموس و دوچون                 
آنها از  ریق کار با معنا در چارچوب جامعه پرورش یافته است، م ی                                                                                       
دانند. آنها معنویت در محیط کار را در سه جز اصلی زندگی درون ی،                                                                                           

( به نقل            1111)       1. مایرز          11 کار با معنی و همبستگی لحا  کرده اند                                       
( نیز در رابطه با معنویت این  ور ب ی ان داش ت ه:                                                                                  1111از مطلبی)             

معنویت، جستجوی مداوم برای یافتن معنا و ه دف زن دگ ی  و                                                                                          
هم نین در  عمیق و  رف ارزش زندگی ، وسعت عال ، نی روه ای                                                               

 .  11  بیعی موجود و نظام باورهای شخصی است                                     

معنویت در                   ( اظهار نموده :                   1119)       9در تعریف معنویت سازمانی پاوار                                     
سازمان عبارت است از تسهیالت سازمانی که در ج ه ت ت ج رب ه                                                                                       

 .  11 گیرد        معنویت کارکنان از کار خودشان صورت می                                    

عنوان مجموعه ای از ارزش                                           در جای دیگر نیز معنویت سازمانی به                                             
تواند موجب رش د و                                 هاکه در فرهن  آن سازمان مشهود است و می                                                      

تعالی کارکنان از  ریق فرایند کاری و ایجاد حس تعلق به دی گ ران                                                                                         
شود، البته به گونه ای که آن ها احساس کمال و شاداب ی ک ن ن د،                                                                                                

 .  19 تعریف شده است               
صاحبنظران برای سنجش معنویت در محیط های کاری بر چهار بعد                                                                             

 زیر بیشترین توافق را دارند:                           
کار بامعنا: یك جنبه اساسی معنویت در کار شامل یك حس عم ی ق                                                                 

 .  12 معنا و مقصود در کار است                         

احساس همبستگی و تعلق: این بعد از معنویت در مح ی ط ک ار در                                                                                     
سطح گروهی از رفتار انسانی ر  می دهد و بر تعامالت بین کارکنان                                                                                 

 .  15 و همکاران د لت دارد                     

همسویی با اهداف و ارزش های سازمان: این بعد از م ع ن وی ت در                                                                                   
محیط کار، تعامل کارکنان را با مقصود سازمانی بزرگتر در ب ر م ی                                                                                           

    11 گیرد      

معنویت فردی: جست و جوی مطالعه شخصی برای در  و ف ه                                                                                     
پاس  پرسش هایی درباره زندگی، معنا و ارتباط با نیروی مقدس ی ا                                                                                        
متعالی که ممکن است منجر به رشد آیین های مذهبی و ت ک وی ن                                                                                

 .  13 جامعه شود           
در مورد شادمانی نیز تعاریف متعددی ارا ه شده است که ب ر اس اس                                                                        

ها  شادمانی به درجه یا میزانی ا ال  می گردد                                              یکی ازجام  ترین آن                  
که شخ  درباره مطلوبیت کیفیت کل زندگی خود ق اوت می کند.                                                                            
بعبارت دیگر شادمانی به این معنا است که فرد به چه میزان زندگ ی                                                                                         

 .  19 خود را دوست دارد                  

ضرورت پرداختن به مقوله شادی از چند جهت اهمی ت دارد.  اول                                                                                    
آنکه شادی امری مسری است  یعنی شادی یك فرد می ت وان د در                                                                                     
دیگران نیز شادی ایجاد کند.دیگر آنکه شادی وابستگی های فرد را                                                                                     

کند و زندگی را دل ذیرتر می سازد. اف رادی ک ه                                                                          به محیط بیشتر می                      
شاد هستند بیشتر احساس امنیت می کنند، آسان تر تص م ی   م ی                                                                               
گیرند،  روحیه مشارکتی بیشتری دارند و از افرادی که با آنها زندگ ی                                                                                          

 .    11 می کنند راضی تر اند                   

  Pawar:3Mayers, 
:2, Ashmos & Duchon :1 
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تغییر سبك زندگی، کاهش روابط صمیمانه  اجتماعی، تعلقات و زر                                                                       
و بر  های مادی، افول معنویت،  فلت و قساوت قلب از ع وام ل                                                                            
مخل آرامش درونی است. این پرسش بر  هن انسان عصر ح اض ر                                                                       
سایه انداخته که در جهان پر از تنش و سراسر افسردگی، اضطراب و                                                                                     
دلهره، چگونه می توان برده ی مدرنیزه نشد و ب ه روی ای کس ب                                                                                           
آرامش تحقق بخشید  آیا در عصر بحران های روحی و روان ی راه                                                                                    
دیگری جز پناه بردن به داروهای مسکن برای تسکین م وق ت و                                                                                      

. شاد بودن جامعه یکی از ع وام ل                                                11 آرامش کا ب وجود ندارد                           
بسیار مو ر در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اس ت                                                                                 

تواند موجب کاهش نابسامانی های خانوادگی،  ال ، افزایش                                                                 که می       
میل و ر بت تحصیلی،  افزایش فعالیت و تولید شود. بر اساس هدف                                                            
و فرجام زندگی، شادی و نشاط از دیدگاه اسالم دارای ح د و م رز                                                                                            
است. محتوا و قالب شادی و نشاط و عوامل آن نباید با رو  توحیدی                                                              
و انسانی که دین اسالم مطر  کرده است، در ت اد و تنافی ب اش د                                                                                          
زیرا هر پدیده ای که انسان را از آرمان و  ایت اصلی خ وی ش دور                                                                            

 .  11 کند به هی  وجه مقبول اسالم نخواهد بود                                      
از آنجا که امروزه مناب  انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمت ری ن                                                                         

ها بایستی به                شوند، حف  رضایت آن                    سرمایه هر سازمان محسوب می                                 
عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان در نظر گرفته شود که یک ی از                                                                                

کارهای تحقق این هدف همانا فراه  نمودن محیط کاری شاداب                                                                             راه   
باشد. اه م ی ت ای ن ام ر ب رای                                                              های اسالمی می                    بر اساس آموزه                 

خطیر تامین نظ                             چون نیروی انتظامی که مس ولیت                                        هایی ه              سازمان      
 و امنیت جامعه را بر عهده دارند، دو چندان می شود.                                                

بر همین اساس، در این پژوهش  سعی شده است تا با تمرک ز ب ر                                                                                           
رابطه ی میان متغیرهای معنویت سازمانی و شادکامی کارکن ان در                                                                                  
ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان گلستان به این سوال پ اس                                                                                     
داده شود  که آیا میان معنویت سازمانی و شادکامی رابطه ا ی وجود                                                                                         

 نیز با همین رویکرد ترسی  شده است.                                     1دارد  مدل مفهومی شکل                    

 

 

 مواد و روش ها             
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی                                                                               
پیمایشی است. و  هم نین از آنجایی که در این پژوهش رابطه ی                                                                            

مورد بررس ی                      شادکامی            و          معنویت سازمانی                     میان متغیرهای                   
باشد.در این پژوهش                     از نوع همبستگی نیز می                       قرار می گیرد، تحقیق                   

کلیه پرسنل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان گل س ت ان ک ه                                                                                      
نفر می باشند به عنوان جامعه آماری در نظر گ رف ت ه                                                                                 151شامل        

شدند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفت و ح ج                                                                                   
نفر برآورد شد.  برای                          151آن بر اساس جدول نمونه گیری مورگان                                                 

انجام این پژوهش از دو پرسشنامه برای سنجش معنویت سازمان ی                                                                              
و شادکامی کارکنان استفاده شد. پرسشنامه ی مربوط به معن وی ت                                                                                    
سازمانی با اقتباس از دو مقیاس معنویت در محیط کار از اشموس و                                                                                   

(  راحی شده که ب ع د                            1119( و میلیمن و همکاران )                          1111دوچون)        
معنویت فردی ) دینی( آن متناسب با فرهن  ایران ی و م وازی ن                                                                                             

  باشد. این پرسشنامه چهار بعد م ع ن ادار ب ودن ک ار،                                                                                    اسالمی می          

احساس همبستگی با همکاران، همسویی با ارزش های سازمان و                                                                           
. اع ت ب ار ای ن                                     11 دهد             معنویت فردی را مورد ارزیابی قرار می                                               

و در پژوهش  ح اض ر                          1919(     1111پرسشنامه در  مطالعه محمدی)                            
بدست آمده، و روایی آن نیز به دلیل استفاده در پژوهش های                                                                              1191

پیشین تایید شده است. برای سنجش شادکامی از پ رس ش ن ام ه                                                                               
( و           1111استاندارد شادی فوردایس استفاده شد که توسط آیزنك )                                                         

بر اساس چهارده اصل شادکامی فوردایس ساخته ش ده اس ت. در                                                                            
ایران نیز نسخه فارسی آن ترجمه و بازنگری شده و اعتبار آن در                                                                                          

ب دس ت                  1131و   1111نفری به ترتیب                 51نفری و                111یك گروه             
. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونبا  این پرسشنامه                                                   19 آمده است              

 محاسبه گردیده است.                    1191
به منظور بررسی روابط بین متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون ه ای                                                                                  

گام به گام در  ن رم اف زار                                                    آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون                                      
SPSS                  .نسخه استفاده شد 

 

 

 مدل مفهومی ارتباط میان معنویت سازمانی و شادکامی :1شکل 
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 يافته ها        
نشان می دهد در نمونه مورد بررسی ب ی ش ت ر                                                     1همانطور که جدول                   

افراد دارای تحصیالت لیسانس، مرد، متاهل بودند همین  ور بیشتر                                                                              
 سال داشتند.               11تا      11افراد سابقه کاری بین                      

نشان می دهد که شادکامی با                             1ضریب همبستگی پیرسون در جدول                             
( ، همسویی با اه داف س ازم ان )                                               r    11912)   های کار بامعنا                  مولفه     
11511  r               (احساس تعلق ، )11519  r                 ( معنویت فردی ، )11111    r       و )

( در س ط ح                          r    11555در نهایت به  ور کلی با معنویت سازمانی )                                                         
درصد رابطه مثبتی دارد. بدین ترتیب فرضیه پژوه ش                                                                      11معناداری            

تایید می شود. در توضیح این ضرایب همبستگی می توان این   ور                                                                                 
بیان داشت که در نمونه مورد بررسی میان شادکامی و همسویی ب ا                                                                        
اهداف سازمان و احساس تعلق رابطه نسبتاا قوی، میان شادکامی و                                                                                    
کار بامعنا  رابطه متوسط  و میان معنویت فردی و شادکامی  رابط ه                                                                                           

توان گفت ک ه ب ی ن                                        ضعیف وجود دارد. هم نین به  ور کلی می                                                    
معنویت سازمانی و شادکامی ارتباط نسبتا قوی وجود دارد. از سوی ی                                                                                       

دیگر داده ها نشان دادند که میانگین نمره معنویت فردی افراد نمونه                                                                                       
نمره( که این امر  نشان دهنده ب ا                                              95از          9111بسیار با  می باشد)                          

بودن میزان معنویت فردی پرسنل ستاد فرماندهی انتظامی گلس ت ان                                                                       
است.  اما با این حال معنویت فردی اع ای نمونه تا یر زی ادی در                                                                                              
احساس شادکامی آنان در سازمان ندارد و آن ه که موج ب ای ج اد                                                                                        

 احساس شادی در افراد می شود احساس تعلق به سازمان است.                                                    
برای بررسی پیش بینی شادکامی از روی ابعاد معنویت سازم ان ی از                                                                            
آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شد. همانطور ک ه در ج دول                                                                                           

آمده است، نتایج نشان می دهد که فقط بعد احساس تعل ق                                                            9    شماره     
درص د از                      9113وارد معادله رگرسیون گردید که به تنهایی توانست                                                               

(. این            p 0.003 , Beta 0.563تغییرات شادکامی را تبیین نماید)                                 
درحالی است که  بقیه ابعاد معنویت سازمانی )کار بامعنا، همسویی ب ا                                                                              
اهداف سازمانی و معنویت فردی( شرایط ورود به معادله رگرسیون را                                                                                    

 نداشتند و از معادله حذف شدند.                               

 بح  و نتیجه گیری                

همانطور که نتایج حاصل از آزمون همبستگی و رگرسیون پ ژوه ش                                                                                
حاضر نشان می دهد همه ابعاد معنویت سازمانی رابطه م ث ب ت و                                                                                         
معناداری با شادکامی دارند و معنویت سازمانی نیز به  ور کلی ارتباط                                                                        
مثبت و معناداری با شادکامی دارد. این یافت ه ه ا ح اک ی از آن                                                                                                      

باشند که با افزایش هریك از مولفه های معنویت سازمان ی م ی                                                                                    می  
توان شاهد افزایش شادی و شادکامی در سازمان نیز بود. البته در این                                                                 
میان سه  مولفه احساس تعلق و همبستگی بیش از سایر مولفه ه ا                                                                               
می باشد و همانطور که نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نشان م ی                                                                      
دهد این بعد از معنویت سازمانی پیش بینی کننده بهتری برای متغیر                                                                                     
وابسته شادکامی در سازمان هاست. نتایج این پژوهش حکایت از این                                                                         
موضوع دارد که ابعاد معنویت سازمانی بر حسب شدت و قوت خ ود                                                                                    
می توانند منجر به ایجاد احساس شادی و شادکامی در ک ارک ن ان                                                                              
شوند. لذا برای داشتن کارکنانی شاد و با نشاط در سازمان پیشن ه اد                                                                                             

های کاری                می شود که تالش بیشتری برای بهبود معنویت در محیط                                                                
ه  در سطح فردی و ه  در سطح سازمانی صورت گیرد که این ام ر                                                                

 گردد.       با عنایت به مولفه های معنویت سازمانی میسر می                                            

از آنجایی که در نمونه بررسی شده احساس تعلق و همبست گ ی در                                                                                       
سازمان بیشترین ارتباط را با احساس شادکامی در سازمان دارد ل ذا                                                                                 
باید با ایجاد یك جو صمیمانه و مبتنی بر همکاری، ک اه ش ق وم                                                                                            

 درصد فراوانی     

 تحصیالت

 13131 13 دی ل 

 22139 19 لیسانس

فو  لیسانس و 
 با تر

53 9315 

 جنسیت
 19129 121 مرد

 1153 11 زن

 وضعیت تاهل
 15191 125 متاهل

 211 3 مجرد

 سابقه کار

 11151 11 سال11کمتر از 

 29119 32 سال11تا11بین

 21139 11 سال11بیشتر از

ا العات توصیفی مربوط به یافته های جمعیت شناختی : 1جدول 

 آزمودنی ها

 معنويت سازمانی معنويت فردی احساس تعلق همسويی با اهداف کار با معنا متغیر 

 شادکامی

 سطح معنی داری

11912 

11112 

11511 

11111< 

11519 

11111< 

11111 

11119 

11555 

11112 

 ماتریس همبستگی بین معنویت سازمانی و زیر مولفه های آن با شادکامی :2جدول 
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گرایی و افزایش ملی گرایی در میان کارکنان سازمان، نوعی سرمایه                                                                                
اجتماعی در سازمان ایجاد نمود،  استرس کارکن ان را ک اه ش و                                                                                     
احساس همبستگی کارکنان را افزایش داد. تق وی ت رواب ط درون                                                                                      
سازمانی به  وری که کارکنان خود را ع و یك گروه احساس کرده                                                                          

توان د              و سعی کنند تا از  همکارانشان مراقبت و پشتیبانی نمایند، می                                                                               
 منتهی به افزایش انسجام افراد و گروهها در سازمان شود.                                                    

هم نین یافته ها ارتباط نسبتا قوی میان همسویی با ارزش ه ای                                                                                     
سازمانی و شادکامی را گزارش می کنند. همسویی با ارزش ه ای                                                                                     
سازمان بر این منطق استوار است که اهداف جمعی بزرگتر و مهمتر                                                                                    
از اهداف فردی بوده و هر فرد باید در قبال دی گ ران و ج ام ع ه                                                                                          
مساعدت و همکاری به عمل آورد. در این راستا ب ای د رس ال ت و                                                                                                
ماموریت سازمان به خوبی برای افراد تبیین شود و از نظرات اف راد                                                                                         
سازمان در چگونگی و اجرایی کردن هرچه بهتر رسال ت س ازم ان                                                                                    
استفاده به عمل آید. از آنجایی که نیروی انتظامی به عنوان م ه                                                                                               
ترین ارگان برقراری نظ ، امنیت و آرامش در جامعه شناخ ت ه م ی                                                                                       
شود، اگر کارکنان نیز احساس کنند که نظ  جامعه و ام ن ی ت و                                                                                             
آرامش ایجاد شده در جامعه مرهون زحمات و خدمات شبان ه روزی                                                                              

توانند اهداف سازمان را بر اهداف ش خ ص ی                                                   آنان است ، همواره می                            
خود مقدم  بدانند و این همان همسویی با اهداف سازمان است ک ه                                                                      

های این مطالعه می تواند                                     باشد  و بر اساس یافته                                   مد نظر مدیران می                      
 منجر به ایجاد احساس شادی افراد سازمان شود.                                          

ارتباط مثبت میان کار بامعنا و شادکامی نیز این نتیجه را می رسان د                                                                                            
که این مولفه از معنویت سازمانی در ایجاد احساس شادکامی اف راد                                                                                      
سازمان مو ر است. این بعد از معنویت سازمانی نش ان م ی ده د                                                                                   
کارکنان چگونه با کارهای روزمره خود تعامل برقرار می ک ن ن د. و                                                                                             

( نشان داده اند هر کسی از                             1119)       1همانطور که میلیمن و همکاران                                   
این انگیزه برخوردار باشد، به کارهایی مشغول است که م ع ن ای ی                                                                            
وسی  به زندگی او و دیگران اعطا کند.  با تکیه بر اهمیت خدم ات                                                                                            
کارکنان ناجا در تامین آرامش عمومی، و با اقدام ات ی از ق ب ی ل                                                                                                 
چرخش شغلی،  نی سازی شغلی، احساس اهمیت و هویت از کار و                                                                             
دریافت بازخور از کارکنان می توان به این مقصود نا ل شد و زمانی                                                                                       
که کارکنان کار خود را بامعنا یابند می توان شاهد احساس ش ادی                                                                                       
آنان در محیط کار نیز بود و از ایجاد احساس کسالت و یکنواخ ت ی                                                                                          

 در کار جلوگیری کرد.                   
درباره رابطه معنویت و سالمت، مجالت پ زش ک ی در آم ری ک ا                                                                                        
تفسیرهایی بیان کرده اند. بیشتر پژوهش های بنیادی، روابط مثبتی                                                                                

  .  13 بین افزایش معنویت و پی آمدهای سالمتی افزون تر یافتند                                                                           
نتایج این پژوهش ه  راستا با پژوهش های قبلی می باشد که ب ه                                                                               

 برخی از آن ها اشاره می شود:                           
( و حیدری رفعت و عنایتی نوی ن                                   1111منظری توکلی و عراقی پور)                          

( در پژوهش هایی نشان داده اند که میان ش ادک ام ی و                                                                                  1111فر)     
. هم ن ی ن پ ژوه ش                                   12و 15 دینداری ارتبا ی مثبت وجود دارد                                      

( ارتباط منفی می ان اض ط راب و                                                1111 باری بناب و همکاران )                                
افسردگی و معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران را نش ان داده                                                                                     

( در پژوهشی بیان ک ردن د ک ه                                              1112دولتیل و فارل )                   .    11 است       
سطح افسردگی افرادی که معنویت با یی دارند، پایین تر است. این                                                             
پژوهشگران اظهار داشتند که شرکت در مجالس مذه ب ی ت ا  ی ر                                                                          
چندانی در میزان افسردگی افراد نداشته بلکه عاملی که افراد سال                                                                                        
را از افراد افسرده جدا می کند باور به نیرویی برتر، نیایش و داشت ن                                                                           

 .  13 رابطه با نیروی برتر بوده است                              

و در نهایت با عنایت به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیج ه                                                                                      
گرفت که وجود معنویت در سازمان ها یك ضرورت اجتناب ناپذی ر                                                                                
است. عقیده بر این است که تشویق معنویت در محل کار م زای ای                                                                                       

توانند به             فراوانی دارد. مزایایی که سازمان با بهره گیری از آن ها می                                                        
افزایش بهره وری و  عملکرد و بهبود شاخ  های مال ی خ ود و                                                                       
هم نین به استناد بر نتایج این پژوهش به داشتن کارکنانی سرزنده                                                                                    

 .  11 و بانشاط دست یابند                    

 

 

 

 متغیر T Beta 2R R سطح معنی داری 

 احساس تعلق 11 519 11 913 11 519 91131 11 119

 نتایج رگرسیون گام به گام شادکامی از روی ابعاد معنویت سازمانی :3جدول 

 
سطح معنی 

 داری

T R متغیر 

 کار با معنا 11912 -11131 11391

 همسویی با اهداف 11511 11119 11521

 معنویت فردی 11111 11111 11911

متغیرهایی که شرایط ورود به رگرسی ون را از دس ت                : 4جدول  

 اندداده

 معنویت سازمانی و شادکامی کارکنان

Milliman et al.  :1 
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