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Abstract 

Background & Objectives: Exploring the organization's employees can help identify the organizations' deficits and find the path to the growth 

and development of the organization. Furthermore, all employees, those with disabilities and healthy ones, can affect this issue. Spirituality in 
the workplace significantly impacts the organization; organizations can enhance and provide employees with access to their potential by 

establishing a human environment. Furthermore, improving social support creates a sense of belonging among employees, leading to job 

satisfaction; consequently, they will be more willing to remain within the organization. Indeed, social support should be dominant as an influential 
factor in all organizations. This measure could provide the growth of individuals within organizations and the development of the organization's 

goals. Accordingly, the present study aimed to determine the effects of the spirituality training program in the workplace on social support among 

the employees of selected sports federations. 
Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest design. The study's statistical population comprised all employees of the 

selected sports federations in 2019–2020. Of them, 30 qualified employees were chosen as the study sample through the convenience sampling 

method and were randomly assigned into the experimental and control groups (n=15/group). The inclusion criterion included expressing consent 
and participating in the training sessions. Furthermore, the exclusion criteria were unwillingness to continue cooperation and absence from >2 

training sessions. The Social Support Appraisals Scale (Vaux et al., 1986) was applied at pretest and posttest to collect the required data. 

Moreover, by studying previous related theoretical and experimental findings, the design of a spirituality training program in the workplace was 
conducted based on professional commitment and psychological empowerment. Besides, after formulating the program and before 

implementation, the educational program to check the content validity was approved by 3 supervisors and advisors at the University of Tabriz 

and the Islamic Azad University of Sanandaj with sufficient expertise in the studied field. The approved program was implemented on a trial 
basis among the employees of sports federations after the modification, review, and application of experts' opinions. After the experimental 

implementation, the designed spirituality program in the workplace was presented to the experimental group in 8 ninety–minute sessions. The 

control group received no intervention. Moreover, descriptive statists (mean & standard deviation) and inferential statistics, including Univariate 

Analysis of Covariance (ANCOVA) and Independent Samples t–test, were used (to compare the mean scores of age between the two groups) in 

SPSS at the significance level of 0.05.  

Results: The present study results indicated that by modifying the effect of pretest, the effect of the training program of spirituality in the 
workplace was significant on the subscales of social support, including family domain (p=0.039), friends domain (p=0.040), and other domain 

(p=0.023) in the staff of sports federations. Furthermore, according to the size of the effect, 18% of the changes in the family domain, 19% of 

the changes in the domain of friends, and 19% of the changes in the domain of others could be explained through intervention. 
Conclusion: According to the obtained data, the training program of spirituality in the workplace was effective in increasing the social support 

of employees of selected sports federations; thus, it is suggested that this program be implemented as an interventional technique in the 

organizations and other sport–related places to increase the variables involved in the organization.  

Keywords: Spirituality training program, Workplace, Social support, Sports federations. 
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  .1۲(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 هامنابآ برخط انتشار   

آموزشی معنویت در محیط کار بر میزان حمایت اجتماعی کارکنان  تعیین اثربخشی برنامٔه
 های منتخب ورزشیفدراسیون

 ۳مژگان خدامرادپور ،۳یکتایار ، مظفر۲آذرینیعقوب بدری * ،1کمال حسینی
 سندگانینو حاتیتوض

 ایران؛ دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، واحد سنندج،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، . 1
 ؛ایران تبریز، دانشگاه تبریز، دانشیار گروه مدیریت ورزشی،. ۲
 .سنندج، ایران سنندج،واحد  دانشگاه آزاد اسالمی، ستادیار گروه مدیریت ورزشی. ا۳

 badriazarin@gmail.com مسئول: نویسندٔه *رایانامٔه

 1۳۹۹ بهمن 1تاریخ پذیرش: ؛ 1۳۹۹ آبان ۲۵ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۰۴۱ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

های خود دستیابی به ظرفیت درمحیط انسانی باعث رشد حداکثری کارکنان  زیرا سازمان ازطریق توسعٔه ؛گذاردثیر شگرفی بر سازمان میأمعنویت در محیط کار ت زمینه و هدف:
 .شدهای ورزشی انجام آموزشی معنویت در محیط کار بر میزان حمایت اجتماعی کارکنان فدراسیون شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامٔهمی

های منتخب ورزشی در سال کارکنان فدراسیون را تمامیآماری پژوهش  آزمون با گروه گواه بود. جامعٔهپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش این پژوهش نیمه بررسی:روش
نفری آزمایش و گواه پانزدهو با گمارش تصادفی در دو گروه  انتخاب شدند نفر داوطلب واجد شرایط سیتعداد  ،گیری دردسترسازطریق روش نمونه تشکیل دادند. 1۳۹۸-۹۹
ای و دقیقهنود جلسٔه هشت( پاسخ دادند. گروه آزمایش طی 1۹۸۶، واکس و همکاران)حمایت اجتماعی مقیاس ارزیابی به د نمونه افرا ،هاآوری دادهجمع منظوربه قرار گرفتند.

ای گروه گواه هیچ مداخله را که در این پژوهش طراحی و تدوین شد، دریافت کرد؛ اما برایمعنویت در محیط کار  جلسه( آموزش برنامٔه دو)هر هفته  متوالی هفتٔه چهارمدت به
درنظر گرفته  ۰٫۰۵ های آماریآزمون سطح معناداریانجام شد.  ۲۳ نسخٔه SPSSافزار نرممتغیره، در تکبا استفاده از روش تحلیل کوواریانس  هاتحلیل دادهوتجزیه. ارائه نشد

 شد. 
 (، حیطٔهp=۰٫۰۳۹) خانواده حیطٔههای متغیر حمایت اجتماعی شامل مقیاسخردهمعنویت در محیط کار بر  یزشزمون، اثر برنامٔه آموآبا تعدیل اثر پیش ،نشان داد نتایج ها:یافته

درصد از 1۹خانواده،  درصد از تغییرات حیطٔه1۸ ،اثر باتوجه به اندازٔههمچنین  .بودهای ورزشی معنادار ( کارکنان فدراسیونp=۰٫۰۲۳) سایرین ( و حیطٔهp=۰٫۰۴۰) دوستان
 .بودمداخله قابل تبیین  ازطریقسایرین  تغییرات حیطٔه از درصد1۹دوستان و  تغییرات حیطٔه

شی های منتخب ورزمیزان حمایت اجتماعی کارکنان فدراسیون افزایش آموزشی معنویت در محیط کار بر برنامٔهشود که حاضر نتیجه گرفته مینتایج پژوهش براساس گیری: نتیجه
 ها و دیگر اماکن ورزشی برای افزایش متغیرهای درگیر با سازمان اجرا شود.ای در سازمانمداخله یعنوان روششود که برنامٔه مذکور بهپیشنهاد می رودارد؛ ازاین اثربخشی
 .آموزشی معنویت در محیط کار، حمایت اجتماعی، فدراسیون ورزشی برنامٔه ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
های کاستیوتوان به کمها، میازطریق تحقیقات روی کارکنان سازمان

سازمان پی برد و مسیر رشد و تعالی سازمان را پیدا کرد. در این میان 
کارکنان از کارکنان عادی تا کارکنان دارای ناتوانی در این امر  تمامی

توجهی از جمعیت کشور را افراد دارای درخوربخش  .سهیم هستند
و  ودشمیها نیز مشاهده این بخش در سازمان .دهندناتوانی تشکیل می

نظرخواهی از این افراد در کنار سایر کارکنان به اثربخشی سازمان کمک 
شکل هایشان بهها و زیربخشانواع سازمان در عصر حاضر (.1) کندمی

چون  ضوعاتیمو بنابراین ؛اندوسیعی در زندگی اشخاص ورود پیدا کرده
 مین رضایت روحیأنیازها و ت ازحفظ و تثبیت نیروی انسانی، آگاهی 

در  است. همچنینکید أتوجه و تدرخوربسیار جدی و  طالبیاز حرفه، م
شمار هکننده بای تعیینمقوله ،1کنار عوامل ذکرشده، حمایت اجتماعی

به ؛ یابدها افزایش میترتیب تمایل به بقا در سازمان در آنرود. بدینمی
 (. ۲) اندیشندشدن از آن کار مشخص نمیکه به خارج صورتین ا

 نیزها برای رشد و تعالی افراد درون سازمان و درواقع در همٔه سازمان
ثیرگذار حاکم أعنوان متغیری تاهداف سازمان باید حمایت اجتماعی به

اند که افزایش حمایت تحقیقات بر این نکته توافق داشته باشد.
البته عکس این قضیه نیز  ؛همگام است اجتماعی با بهبود سالمت روان

حمایت  پس حمایت اجتماعی الزمٔه سالمت روانی است.؛ تصادق اس
های گوناگون تعریف شیوهاجتماعی امری چندوجهی است که به

های . برخی پژوهشگران، حمایت اجتماعی را با کلیدواژهشودمی
 شخصکنند که قدردانی تعریف می و عاطفه، دوستی، داشتن مراقبت

(. ۳،۴)گیرد ستان و غیره( می)اعضای خانواده، دو از افراد در ارتباط
های شده در محیطحمایت اجتماعی طیف وسیعی از حمایت دریافت

 ناپذیرینقش مهم و انکار ۲. محیط اجتماعیشودشامل میمختلف را 
ها کند و رفاه شخصی و دستیابی به خواستهرا در زندگی شخص ایفا می

کند برجسته میحمایت اجتماعی درنهایت این امر را  د.سازرا ممکن می
عکس رب ؛که شخص نیازمند به کمک نباید احساس تنهایی داشته باشد

 (. ۳) کنندرا در اطراف خود ببیند که از وی پشتیبانی می افرادیباید 
این  دربارٔههای اخیر سال در شدههای انجامای از پژوهشسهم عمده

سازش و اند که حمایت اجتماعی در در این نکته مشترک بوده امر،
(. شخصی که ۵) ستاثرتر ؤمی هارضایت از زندگی افراد، از کلیدواژه

مشکل  ابمواجهه داند در صورت می ،داردحمایت اجتماعی کافی 
ای حس گونهاین امر به نزدیک امیدوار باشد. افرادتواند به حمایت می

اما باید ؛ آوردوجود میهخودباوری و خاطرجمعی را دربرابر مشکالت ب
وابستگی زیاد از حد  شدن آن،که از حالت نرمال خارج ر نظر داشتد

حمایت اجتماعی در بهبود سالمت  بنابراین ؛(۶) شودرا سبب می
هایی حمایت اجتماعی شبکه یا شبکه جمعی و روانی نقش کلیدی دارد.

تعاون و بهبود احساسات را  از پیوندها تعریف شده است که دوستی،
 یعنی حمایت اجتماعی، سبب این شناختص بهشخ آورد.با خود می
حس  و درنتیجٔه کندمیشدن باور پیدا داشتهشدن و دوستبه حفاظت

معتبر و  خود را با ارزش، تعلق به شبکٔه ارتباطی دوسویه و تعاملی،
ازطرفی دیگر حمایت اجتماعی در زمینٔه سالمت روانی  بیند.محترم می

                                                      
1. Social support 
2. Social environment 

 (.۷) آوردمیپیامدهای مثبتی را به ارمغان 
ها نقش حمایت اجتماعی را در تحقیقات مختلف بر اکثر پژوهش

(، افسردگی و کیفیت ۸شامل وضعیت سالمت ذهنی )انواع متغیرها 
( و اضطراب و افسردگی 1۰گیری و امید به زندگی )(، جهت۹زندگی )

پژوهشی یافت نشد که بتوان منابع حمایت  .اندنشان داده( 11)
ای مدون ارتقا داد. یکی از را ازطریق تدوین برنامهاجتماعی افراد 

تواند میزان منابع حمایت اجتماعی را ارتقا دهد، متغیرهایی که می
ثیر أاست. پژوهشگران در مطالعات مختلف ت ۳معنویت در محیط کار

تمایل  ،(. معنویت1۲-1۴) اندکردهبررسی  رامعنویت در محیط کار 
 (. 1۴) دلخواه و همزیستی با آن استیافتن به هدف غایی و به دست

کارمندان  د،شوکید و تمرکز أمعنویت در محیط کار تبر اگر در سازمانی 
تر و خوشایندتر محیط کاری خود را تا حدود زیادی سالم آن سازمان،

سالمت  با کاهش تضاد نقش در میان کارمندان، ؛ همچنینبینندمی
ت در محیط کار شامل (. معنوی1۵) شودروانی زیادتری حاصل می

های عمیق مفاهیم تمامیت، کمال و همبستگی در محیط کار و ارزش
ثیر شگرفی بر سازمان أ(. معنویت در محیط کار ت1۶) کار است

محیط انسانی باعث رشد  زیرا سازمان ازطریق توسعٔه ؛گذاردمی
همچنین  ؛شودهای خود میدستیابی به ظرفیت درحداکثری کارکنان 

کند و برد برای کارکنان و افراد درون سازمان را خلق می-شرایط برد
برای سازمان مفید خواهد بود. خالقیت و رضایت کارکنان نیز افزایش 

اگر کارکنان را در مسائل گوناگون مانند  اما در شرایط متضاد، یابد؛می
های ، خستگی، تغییرات جغرافیایی زیاد و بیماریضعیفاخالق کاری 

طبع با رفتاری نامتعهدانه مواجه فیزیکی و روانی مختلف قرار دهیم، به
پس حمایت اجتماعی امری ضروری است و نیاز به  ؛خواهیم شد

(. برای 1۷)دارد شده برای ارتقای آن بسیار اهمیت های تدوینبرنامه
نظر هرهایی از این مشکالت میزان حمایت اجتماعی افراد ضروری ب

میزان  افزایش منظوربهمدون  نیاز به برنامٔه دلیلهمین  رسد. بهمی
 کند.های اجتماعی کارکنان ضرورت بیشتری پیدا میحمایت

نقش منابع حمایت  با بررسی پژوهشیهمکاران در  آلسوبایی و
 ،ر افسردگی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه نشان دادندداجتماعی 

کنندٔه اصلی افسردگی بینیشحمایت اجتماعی خانواده و دوستان پی
همچنین کیفیت زندگی با حمایت اجتماعی خانواده و دوستان  است؛
و منابع پشتیبانی اجتماعی منبعی ارزشمند برای  ردمعنادار دا رابطٔه

(. ۹) حمایت از سالمت روان دانشجویان است ها در زمینٔهدانشگاه
یت در محیط کار تأثیر معنو با بررسیمیلیمان و همکاران در تحقیقی 

به این  ،خدمات نوازی، قصد ماندن و ارائٔهبر مشارکت کارکنان مهمان
نتیجه دست یافتند که معنویت محیط کار تأثیر مستقیمی بر اشتغال 

کارمند در یک سازمان  ۲۹۲ بر ایکارمندان و قصد ماندن در مطالعه
 رائٔهنوازی ایاالت متحده دارد. مشخص شد اشتغال افراد با امهمان

همکاران در  پور و(. ابراهیم1۲) خدمات کارکنان در ارتباط است
معنویت در محیط کار و ابعاد آن بر رفتار اخالقی  دریافتند،پژوهشی 
 (. 1۴) ثیری مثبت و معنادار داردأکارکنان ت

شده در این زمینه بیشتر به متغیرهای فردی و های انجامپژوهش

3. Workplace spirituality 
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 ست؛حد کارهای توصیفی فراتر نرفته اموقعیتی توجه نشان داده و از 
ای ای برگرفته از متغیرهای تعهد حرفهاما پژوهش حاضر با تدوین برنامه

تجربی و نظری این  شناختی و مطالعٔه پیشینٔهو توانمندسازی روان
 درمقایسه باتری مداخالتی وسیع در نظر داشت برنامٔه ،متغیرها

بنابراین باتوجه به نقش اساسی  د؛هشده ترتیب دارائه های قبالا برنامه
های کشور، وجود متغیر سازمان اصلی توسعٔه عنوان حلقٔهکارکنان به

ثیر مستقیم و أتواند تمندی از آن میمعنویت در محیط کار و بهره
و رفتار  داشته باشدمطلوبی بر روند کاری کارکنان و اشتغالشان 

دهد. همچنین کمبود یا  ها را در مسیر رشد و تعالی قرارسازمانی آن
تواند موجب نبود معنویت در محیط کار برای کارکنان یک سازمان می

های فراوانی، ها، مشکالت و آسیبآشفتگی و بدرفتاری شود و چالش
انجام  روازاین ؛برای سازمان در پی داشته باشد نیزبرای خود فرد و 

رگرفته از ب صورت تدوین برنامٔهههایی در این زمینه و بپژوهش
ها ضروری متغیرهای مرتبط با سازمان، برای ارتقای کیفی سازمان

 رسد. نظر میهب
آموزشی معنویت  ای در داخل کشور به اثربخشی برنامٔهتاکنون مطالعه

های منتخب در محیط کار بر میزان حمایت اجتماعی کارکنان فدراسیون
وردهای استتواند دورزشی نپرداخته است. انجام این پژوهش می

دنبال داشته باشد. درنهایت تلویحی مهمی برای نظام اداری کشور به
آموزشی معنویت  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامٔه

های منتخب در محیط کار بر میزان حمایت اجتماعی کارکنان فدراسیون
 ورزشی بود.

 بررسیروش 2
آزمون با پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش حاضر نیمه

های تمامی کارکنان فدراسیون راآماری تحقیق  گروه گواه بود. جامعٔه
با استفاده از روش  تشکیل دادند. 1۳۹۸-۹۹منتخب ورزشی در سال 

های ازآنجاکه در روش .مدنظر تعیین شد گیری دردسترس نمونٔهنمونه
سی  ،(1۸) نفر برای هر گروه توصیه شده است پانزدهآزمایشی حداقل 

در دو  . سپسنفر از افراد داوطلب واجد شرایط، وارد مطالعه شدند
. قرار گرفتندنفری شامل یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه پانزدهگروه 
به پژوهش شامل اعالم رضایت و توانایی ها آزمودنیورود  هایمالک

ها آزمودنیهای خروج همچنین مالک .شرکت در جلسات آموزشی بود
همکاری و غیبت بیش از دو جلسه  نداشتن به ادامٔهتمایل ،ژوهشاز پ

معنویت در محیط کار در نظر گرفته شد.  در جلسات آموزشی برنامٔه
بودن )اطمینان از محرمانه درنهایت با رعایت مالحظات اخالقی

کننده اطالعات( و بیان اهداف پژوهش و کسب اجازه از افراد شرکت
 د. ششرکت در پژوهش اخذ برای  هادر پژوهش، رضایت آن

 ها ابزار و برنامٔه آموزشی زیر به کار رفت.آوری دادهبرای جمع
نامه توسط واکس و این پرسش :1حمایت اجتماعی مقیاس ارزیابی-

شامل  این ابزار .(1۹) تدوین و طراحی شد 1۹۸۶در سال  همکاران
 )بسیار ایچهاردرجه یاالت بر مقیاسؤو به س استال ؤس ۲۳

( پاسخ داده ۴بسیار مخالف= ،۳، مخالف=۲، موافق=1موافق=
ها گویه کردن نمرٔهها ازطریـق جمـعکل هریـک از حیطه شود. نمرٔهمی

                                                      
1. Social Support Appraisals Scale 
2. Cognitive restructuring 

 ال برای حیطٔهؤس هفتخانواده،  ال حیطٔهؤسهشت آید. دست میبه
نمرات برای  سنجد. دامنٔهسایرین را می ال حیطٔهؤس هشتدوستان و 

(، زیرمقیاس ۳۲تا۸) تیب شامل زیرمقیاس خانوادهترهر زیرمقیاس به
تر یشب نمرٔه .ستا( ۳۲تا۸) ( و زیرمقیاس سایرین۲۴تا۷) دوستان

. آلفای کرونباخ (1۹) میزان حمایت اجتماعی بیشتر است دهندٔهنشان
 مقیاس خانوادهواکس و همکاران برای سه خرده آمده در مطالعٔهدستبه
(. در 1۹) ( گزارش شد۰٫۸۳) سایرین( و ۰٫۸۹) (، دوستان۰٫۸۷)

ایران نیز خباز و همکاران پایایی آزمون را با استفاده از ضریب آلفای 
  (.۲۰) دست آوردندهب ۰٫۷۴کرونباخ 

در پژوهش حاضر با مطالعٔه : در محیط کار آموزشی معنویت برنامٔه-
 متغیرهای مرتبط با معنویت زمینٔههای پیشین نظری و تجربی در یافته

آموزشی معنویت در محیط کار براساس  در محیط کار، طراحی برنامٔه
صورت گرفت شناختی ای و توانمندسازی روانمتغیرهای تعهد حرفه

شده، برای های تدوین(. قبل از اجرای آزمایش در برنامه۲1،۲۲)
شده باید در اختیار چند تدوین ارزیابی روایی محتوایی برنامه، برنامٔه

اصالح و بازبینی و اعمال  از نظران قرار گیرد و بعدنفر از صاحب
صورت هشده باید بای طراحیمداخله نظرات متخصصان، برنامٔه

آماری )سه  مقدماتی )پایلوت( برای تعداد محدودی از نمونٔه مطالعٔه
درنهایت بعد از ارزیابی قوت و ضعف برنامه و اصالح  .نفر( اجرا شود

صورت گیرد طور رسمی هآماری ب برای نمونٔه برنامه بایداجرای نقایص، 
برنامٔه  ،(. در این پژوهش پس از تدوین برنامه و پیش از اجرا۲۳)

یید سه نفر از اساتید أبررسی روایی محتوایی به ت منظورآموزشی به
راهنما و مشاور در دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 

 ییدشده بعدأت برنامٔه .رسید شده،مطالعه تخصص کافی در زمینٔه دارای
صورت آزمایشی روی اصالح و بازبینی و اعمال نظر متخصصان به از

پس از اجرای آزمایشی برنامٔه  .های ورزشی اجرا شدکارکنان فدراسیون
 رایب ایدقیقهنود جلسٔه هشتمدت معنویت در محیط کار به شدٔهتدوین

ای دریافت نکرد. ای مداخلهگونهاه هیچگروه گو .گروه آزمایش ارائه شد
 .۲ ؛قبل وارسی تکالیف جلسٔه .1از:  بود یند هر جلسه متشکلافر

 ؛چالش فکری .۴ ؛بحث گروهی .۳ ؛روش سخنرانیآموزش مستقیم به
، بازی ۲هایی همچون بازسازی شناختیروش .بندی جلسهجمع .۵

در طول جلسات  ،بررسی سود و زیان و... ، 4، بارش فکری۳نقش
محتوای جلسات آموزشی برنامٔه معنویت در  . خالصٔهشداستفاده 

ارائه  1شده در گروه آزمایش در جدول های انجاممحیط کار و فعالیت
 شده است.

آمار توصیفی های ها، روشوتحلیل دادهبرای تجزیهدر این پژوهش 
وش تحلیل رشامل و آمار استنباطی  (میانگین و انحراف معیار )شامل

-آزمون شاپیروهای آن شامل فرض)و پیشمتغیره کوواریانس تک
 برای ها، آزمون لونبودن توزیع دادهنرمال منظور ارزیابیبه ویلک

فرض همگنی شیب خطوط رگرسیونی ها، پیشبررسی همگنی واریانس
 .کار رفت( بهآزمون در مدل رگرسیونپیش-با بررسی اثر متقابل گروه

دو متغیر سن  هایمیانگین مقایسٔهمستقل برای آزمون تی  همچنین از
 نسخٔه SPSSافزار پژوهش با استفاده از نرم هایدادهاستفاده شد. ه گرو

3. Role play 
4. Brain storming 
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۴ 

 شد. در نظر گرفته  ۰٫۰۵های آماری سطح معناداری آزمون تحلیل شد. ۲۳

 برنامٔه معنویت در محیط کار یجلسات آموزشمحتوای  خالصٔه .1جدول 

 شرح مختصر موضوع جلسه

 اول
آزمون و معنویت معارفه و اجرای پیش

 در محیط کار

معرفی اعضا و بیان مجدد هدف از برگزاری این دوره، اهداف و ساختار جلسات، اهمیت 
ای و توانمندسازی تعهد حرفه های مقدماتی دربارٔهتکالیف و مقررات گروهی، صحبت

معنویت در محیط کار  بارٔهکلی در زندگی، مقدمٔه گیری روزمرٔهشناختی و نقش آن در تصمیمروان
 .کردن تکالیفثیر آن بر میزان حمایت اجتماعی، مشخصأو ت

 دوم
تعریف معنویت در محیط کار و اهمیت 

 آن در زندگی روزمره
)ماهیت انسان،  های معنویت در محیط کارفرضپیش ،مبانی نظری معنویت در محیط کار

 .کار(، اهمیت و مزایای معنویت در محیط کار زمینٔه ،محتوای کار

 سوم
معنویت در  بارٔههای متفاوت دردیدگاه

محیط کار و ارکان و ابعاد معنویت در 
 محیط کار

های درونی، بیرونی و تلفیقی براساس ادبیات پژوهش و همچنین آشنایی با ابعاد آشنایی با جنبه
شده براساس بهینه از تجارب یادگرفته کارگیری این ابعاد در محیط کار و استفادٔههب ،معنویت

 .شرایط موجود

آشنایی با سطوح معنویت در محیط کار  چهارم
 های روزمرهو یادگیری تعامل با فعالیت

)سطح  ها)سطح گروهی( و همسویی ارزش )سطح فردی(، احساس همبستگی کار با معنا
بردن از کار، در سطح گروهی احساس عنوان مثال در سطح فردی آشنایی با لذتبه ؛سازمانی(

 .همبستگی با همکاران و در سطح سازمانی احساس همبستگی با اهداف سازمان

ای و ابعاد مختلف تعریف تعهد حرفه پنجم
 آن

 یافتنگاهیآ ،ایهای اصلی تعهد حرفهبیان مؤلفه ،ایتعریف ساده و روشن از تعهد حرفه ارائٔه
 .ایصورت حرفههبودن بوظایف خود درقبال متعهد دانستن ،تعهد خود در سازمان دربارٔه

 ششم
ای های بیانگر تعهد حرفهآشنایی با مدل

و تعهد سازمانی و عوامل اثرگذار روی 
 ای و سازمانیسازگاری تعهد حرفه

ها در محیط کار استفاده از این مدلبندی، کردن، سرریزی و قطعههای جبرانمزمجهزبودن به مکانی
)معیارهای  ایسازگاری تعهد حرفه برثر ؤمتناسب با اهداف سازمان، برخورداری از عوامل م

ای و کاربست آن در زندگی عملکرد، نفوذ و قدرت روی زیردستان( و همچنین مزایای تعهد حرفه
 .روزمره

 هفتم
شناختی، ابعاد الگوی توانمندسازی روان

ندسازی و راهکارهای افزایش توانم
 دسازی کارکناننتوانم

، توسط کارکناناحساس امنیت خاطر  فراگیریشناختی، تعریفی ساده از توانمندسازی روان ارائٔه
های سازنده، نیاز به بروز خالقیت، برخورداری از شدن و بازخورددریافت احساس پذیرفته

هایشان، اعتقاد به حاصل ی کسب موفقیتاطالعات الزم در سازمان، دریافت پاداش در ازا
 . کارشان و...

 جلسات بندی و مرور مطالب همٔهجمع هشتم
 ،گیریبندی و نتیجهی پروتکل آموزشی و جمعادادن به ابهامات کارکنان درخصوص محتوپاسخ

 .آزموناجرای پس

 هایافته 3
ها در گروه آزمایش با میانگین آزمودنیاز سن های توصیفی حاکییافته

درصد( زن و ۳۳) نفر ۵شامل  سال ۳۷٫۸۳±۳٫۳۹و انحراف معیار 
درصد( مرد و در گروه گواه با میانگین و انحراف معیار ۶۷) نفر 1۰

درصد( ۶۰) نفر ۹درصد( زن و ۴۰) نفر ۶شامل  سال، ۳۵٫۳۷±۴٫۴۴

های دو گروه یانگینم مقایسٔه برمستقل مبنی نتایج آزمون تی .مرد بود
داری اگواه از نظر سن تفاوت معنگروه بین گروه آزمایش و  ،نشان داد

های مقیاسخردههای توصیفی . شاخص(p=۰٫1۴۷)نداشت وجود 
در دو گروه  آزمونآزمون و پسحل پیشادر مر حمایت اجتماعی متغیر

 ارائه شده ۲متغیری در جدول نتایج تحلیل کوواریانس تک همراهبه
  است.

همراه نتایج گواه بهگروه تفکیک گروه آزمایش و آزمون بهآزمون و پسحل پیشادر مر حمایت اجتماعی متغیرهای مقیاسخردههای توصیفی شاخص .۲جدول 
 متغیریتک کوواریانس تحلیل

 گروه متغیر
 آزمونپس مقایسٔه آزمونپس آزمونپیش

 میانگین انحراف معیار میانگین
انحراف 

 معیار
 مجذور اتا p مقدار fمقدار 

 خانواده
 1٫۳۵1 ۶٫۵۳۳ 1٫۲۴۲ ۵٫۴۰۰ آزمایش

۴٫۶۸۶ ۰٫۰۳۹ ۰٫1۸۲ 
 1٫۵۸۸ ۵٫۳۲۳ 1٫۴۲۴ ۵٫۲۰۰ گواه

 دوستان
 1٫۲۶۴ ۶٫۸۰۰ 1٫۴۵۴ ۵٫۴1۰ آزمایش

۴٫۶۳1 ۰٫۰۴۰ ۰٫1۹۷ 
 1٫۵۳۳ ۵٫۷۳۲ 1٫۷۵۹ ۵٫۳۳۳ گواه

 سایرین
 1٫۲۶۴ ۶٫۸۰۰ 1٫۴۳۷ ۵٫۰۶۵ آزمایش

 1٫۵۴۹ ۵٫۶۰۰ 1٫۷۹1 ۵٫۰۷1 گواه ۰٫1۹۲ ۰٫۰۲۳ ۵٫۸۰۲
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۵ 

بررسی  منظوربه، متغیرهتک تحلیل کوواریانسروش قبل از اجرای 
ویلک و لون استفاده -های شاپیروهای الزم از آزمونفرضرعایت پیش

خانواده، دوستان و  هایتوزیع متغیر ویلک برای-شد. آزمون شاپیرو
شد فرض نرمالیتی رد ن ،آزمون نشان دادپس سایرین در مرحلٔه

(۰٫۰۵p>) .های خطا از فرض همگنی واریانسبررسی پیش برای
فرض همگنی  مشخص کرد،آزمون لون استفاده شد. نتایج آزمون لون 

خطوط  بررسی همگنی شیب .(<۰٫۰۵pنشد )ها رد واریانس
فرض همگنی شیب خطوط رگرسیونی پیش ،یونی نیز نشان دادرگرس
 (؛<۰٫۰۵pشد )آزمون رد نپیش-بر معنادارنبودن اثر متقابل گروهمبنی

اجرای تحلیل کوواریانس  منظوربههای الزم فرضبنابراین پیش
 متغیره وجود داشت. تک

ده خانوا معنویت در محیط کار بر حیطٔه برنامٔه، ۲ براساس نتایج جدول
(۰٫۰۳۹=pحیطٔه ،) ( ۰٫۰۴۰دوستان=pو حیطٔه )  سایرین
(۰٫۰۲۳=pدر کارکنان فدراسیون )ثیر مثبت و أهای منتخب ورزشی ت

توان می)مجذور اتا( اثر  همچنین باتوجه به اندازٔه .معنادار داشت
درصد از تغییرات 1۹خانواده،  درصد از تغییرات حیطٔه1۸ ،گفت
مداخله  ازطریقسایرین  تغییرات حیطٔه از درصد1۹دوستان و  حیطٔه

 .استقابل تبیین 

 بحث ۴
پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامٔه آموزشی معنویت در محیط کار و 

های ورزشی اثربخشی آن بر ارتقای حمایت اجتماعی کارکنان فدراسیون
عنوان این برنامه توانسته است به ،انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد

باعث ارتقای میزان حمایت اجتماعی در میان کارکنان  ثرؤای ممداخله
پژوهش های پژوهش با نتایج های ورزشی شود. یافتهفدراسیون

نقش معنویت در  ها به بررسیهمخوان است. آن سارالیتا و اردیانتی
پرداختند.  شده در قصد ترک خدمتمحیط کار و حمایت سازمانی درک

ثیر حمایت أتطور مثبت تحتهمانی باز آن بود که تعهد سازنتایج حاکی
(. همچنین ۲۴) شده و معنویت در محیط کار قرار داشتسازمانی درک

بر و فوستر مبنی فوسترپژوهش نتایج  با های پژوهش حاضریافته
، بر کارثیر معنویت در محیط کار بر فراگیران مبتنیأت ارزیابی

معنویت را  بارٔهاکثر کارمندان بحث در ها نشان دادند،آن همسوست.
آموزشی در  ایند و اعمال آن را بدون وجود برنامهنکراحت تلقی نمی

  (.۲۵) دانندمحیط کار مناسب نمی
آموزش طورکلی بهکه  توان اظهار کردمی ٔه پژوهشدر تبیین این یافت

کننـده در ایـن کارکنان شـرکت ،شودکارکنان در سازمان باعث می
و از تجربیات  رندظهور گذا منصٔهود را بههای ذهنی خها ایدهدوره

توانند با انجام ها افراد میاین یادگیری یکـدیگر اسـتفاده کنند. درنتیجٔه
خود  امر این .درست وظایف، در محـیط کـار شاداب و بانشاط باشند

ها طبع از فرسودگی شغلی آنشود و بهکارکنان می روحیٔه افزایش سبب
د. آموزش زمانی که اثـربخش باشـد فواید جلوگیری خواهد کر نیز
ثری ؤهای بـسیار مـیکی از روش ،و شاید بتوان گفت ردشماری دابی

(. ۲۶) کندمیسمت توانمندی بیشتر هدایت اسـت کـه کارکنان را به
تواند بر حمایت اجتماعی اثرگذار های کارآمد در سازمان میآموزش

شده از از حمایت دریافتای باشد. حمایت اجتماعی طیف گسترده
طرف دوستان، خانواده، مدرسه، محیط زندگی، اجتماع و... را شامل 

 رد.شود. همیشه محیط اجتماعی نقش تأثیرگذار بر زندگی افراد دامی
کند و های افراد را برآورده میاین محیط اجتماعی است که خواسته

اجتماعی دهد. حمایت تک اعضا را افزایش میسطح رفاه زندگی تک
این احساس را  ،کمک نیاز داشتبر این امر تأکید دارد که وقتی کسی به

(. ۵) کننداو را حمایت و یاری می افرادیداشته باشد که تنها نیست و 
داند هنگام بروز مشکالت فردی که حمایت اجتماعی مناسبی دارد، می

عامل تکیه کند. این  ،تواند به حمایت دیگران که دردسترس هستندمی
مؤثر و مفید  نفس و اطمینان از مواجهٔهبه ایجاد نوعی حس اعتمادبه

البته این عامل باید از حالت متعادل  ؛شوددربرابر مشکالت منجر می
ازحد فرد را در پی داشته تواند وابستگی بیشزیرا می ؛خود خارج نشود

 (.۷) باشد
ـزایش های توانمندسازی شامل افدرواقع آموزش اثربخش از هدف

کاهش نقل و  و پذیریروحیـه و انگیـزش کارکنان، افزایش انعطاف
دهد بدون نیاز به اجازه می هاآنکند و به حمایت می ،انتقال کارکنان

نهایت آموزش در درنظارت مـافوق عملکـرد مـستقلی داشـته باشند. 
منظـور مـشارکت در رشد احساس خودکارآمدی کارکنـان بـه

بـرای انجـام  الزمهای دانش و مهارت طریق ارائٔهگیری ازتصمیم
سازد از های اثربخش نقش دارد و کارکنان را قادر میمـشارکت

 طور کارآمد استفاده کنندخود به یافتٔههای افزایشاختیارات و مسئولیت
رسد، کارکنان در هر کجا که فعالیت نظر میهبراین امروزه ب. عالوه(۲۷)

کنند. آنان جو میوهای مادی در کار جستفراتر از پاداشند، چیزی دار
ساختن جوی کاری بامعنا، امیدبخش و خواستار متعادلودر جست

رو های روبها با کارکنان رشدیافته و بالندهشان هستند. سازمانزندگی
های که در پی یافتن کاری بامعنا و هدفمند و پرورش محیط باشندمی

 کنندٔههایی هستند. معنویت در کار توصیفیکاری، با چنین ویژگ
دار است. کارکنانی است که کارشان ارضاکننده، بامعنا و هدف تجربٔه

معنویت در کار، با افزایش خالقیت، صداقت، اعتماد  همچنین تجربٔه
احساس تکامل شخصی کارکنان پیوند  افزایشو تعهد در کار همراه با 

 (.۲۸) خوردمی
ازجمله تمرکز بر کارکنان  بود؛ هاییمحدودیتدارای انجام این پژوهش 

ها را به بقیٔه کارکنان ادارات که تعمیم یافتهبود های ورزشی فدراسیون
شود پژوهشی در دیگر رو پیشنهاد میازاین ؛کندبا محدودیت همراه می

علت زمان اندک و کمبود ها و ادارات مختلف صورت گیرد. بهسازمان
پذیر نبود و وجود پیگیری امکان ،اط با اجرای پژوهشامکانات در ارتب

پیگیری نیز مدنظر قرار گیرد.  های آتی مرحلٔهشود در پژوهشمی توصیه
معنویت در محیط کار بر متغیرهای  شدٔهشود برنامٔه تدوینپیشنهاد می

دیگری نظیر فرسودگی شغلی، توانمندسازی کارکنان، افزایش 
ود و اثربخشی آن در ارتباط با نتایج حاصل نفس و... اجرا شهاعتمادب

توان به تمامی شده را میتدوین از این تحقیق قرار گیرد. درنهایت برنامٔه
ها با کارکنان در ارتباط اندرکاران و افرادی که در ادارات و سازماندست

گاهی و کسب مهارت ،هستند های الزم آن را در آموزش داد تا پس از آ
متغیرهای  یبرای ارتقا را نتایج آن ؛ همچنیناجرا کنندها دیگر سازمان

 .کار ببرندبهدر سازمان  الزم

 گیرینتیجه 5
آموزشی  برنامٔهشود که حاضر نتیجه گرفته مینتایج پژوهش براساس 
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۶ 

میزان حمایت اجتماعی کارکنان  افزایش معنویت در محیط کار بر
عنویت در درواقع م .دارد اثربخشیهای منتخب ورزشی فدراسیون

شود حمایت اجتماعی از افراد بیشتر آشکار  ،شودمحیط کار باعث می
شدن از طرف گروه دوستان، خانواده و دیگران را و افراد این حمایت

 بهتر درک کنند.

 قدردانی و تشکر 6
کنندگان در پژوهش که در انجام آن یاری وسیله از تمامی شرکتبدین

 د.شوکردند، صمیمانه قدردانی می

 هابیانیه 7
 نامه از شرکت کنندگاناخالقی و رضایت ییدیٔهأت

بودن اطالعات( و )اطمینان از محرمانه با رعایت مالحظات اخالقی
کننده در پژوهش، بیان اهداف پژوهش و کسب اجازه از افراد شرکت

د. فرم کلی رضایت ششرکت در پژوهش اخذ برای ها رضایت آن
گاهانه توسط شرکت  شد که نزد محقق محفوظ است. یلتکمکنندگان آ

 رضایت برای انتشار
 این امر غیر قابل اجرا است.

 ها و موادداده بودندسترسدر
ها و اطالعات مربوط به پژوهش نوشته، دادههای دستتمامی نسخه

 yahoo.com1364kamalhosseini@ آدرس اینترنتی ازطریقحاضر 
 دردسترس است.

 منافع ضادت
بدنی گرایش مدیریت تربیت دکتری رشتٔه حاضر برگرفته از رسالٔه مقالٔه

اعالم نویسندگان  است.ورزشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 
 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند هیچمی

 منابع مالی
 زمان خاصی صورت گرفته است.بدون حمایت مالی ساژوهش این پ

 مشارکت نویسندگان
 های نسخٔهنویسندگان مقاله در تدوین و تحلیل و تفسیر داده همٔه
و تأیید  ندو آن را خواند ندنویس مقاله همکاری داشتنویس و دستپیش

 کردند.
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