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 چکیده
دانشگاه بر معنویت سازمانی در واحدهای  مؤثرشناسایی و اولویت بندی عوامل ، هدف پژوهش حاضر

پژوهش حاضر از نظر هدف  روش بود. 1372-77جامع علمی کاربردی استان تهران در سال تحصیلی 
-ها توصیفیو از نظر گرداوری داده، کمی( از نوع اکتشافی-کاربردی؛ و از نظر روش آمیخته )کیفی

زه معنویت نفر از صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی در حو 11همبستگی بود. جامعه آماری بخش کیفی 
سازمانی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کیفی نیز از میان جامعه 

با استفاده از روش نمونه گیری  های علمی کاربردی استان تهراندانشگاه، نفری کارکنان 3751آماری 
ها در حوزه کیفی از ی دادهنفر در نظر گرفته شدند. برای گردآور 351، ایمرحلهچند  ایخوشهتصادفی 

مصاحبه نیمه ساختار یافته و در حوزه کمی از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. ، ایکتابخانهروش 
به منظور  .استفاده شد یزمون و روش توافق درون موضوعآباز  ییایمصاحبه از پا ییایبه منظور سنجش پا

به  نیمحتوا و سازه استفاده شد و همچن، یصور ییوااز ر زیهای محقق ساخته نپرسشنامه ییسنجش روا
ه ( استفاد9/1 از بزرگترهر دو ) یبیترک ییایپا بضری وکرونباخ  یآلفا بیاز ضر ییایمنظور سنجش پا

از  یفیهای حاصل از مصاحبه و بخش کبود. داده یریبودن ابزار اندازه گ ایروا و پا انگریب جیشد که نتا
در  یسازمان معنویتنشان داد عوامل اثرگذار بر  جینتا .قرار گرفت لیتحلمورد  وامحت لیتحل قیطر

 ی)سازگار یعوامل سازماندو دسته اند از استان تهران عبارت جامع علمی کاربردیدانشگاه  یواحدها
ی(. سایر یافته همدرد، ارتباط و خودتعالی، )ایمان یعوامل فرد ( ونگرش مثبتو کار معنادار ، هاارزش
بعد اثرگذار بر معنویت سازمانی با یکدیگر و همچنین با  9داد که نتایج تحلیل همبستگی هر نشان 

معنویت سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند. و این عوامل از نظر میزان اهمیت به ترتیب عبارت بودند 
دهد که دانشگاه ها و نگرش مثبت بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان میسازگاری ارزش، از کار معنادار

شان تواند از افرادی قابل اعتمادی که بتوانند علی رغم احساسات شخصیتواند با توسعه معنویت میمی
توانند اعتماد دانشجویان را جلب نموده و در جهت منافع دانشگاه عمل نمایند بهره ببرند این افراد می

 یارکت گروهو مش یجمع هیروحشند و با داشتن رفتار مناسبی با ایشان و سایر ذینفعان دانشگاه داشته با
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تقویت نمایند و  کارکنان دانشگاهسایر در را  یو سازمان یهای فردارزش ییهمسوفضای در دانشگاه 
اشند و را داشته ب با خدمات داوطلبانه و عام المنفعه آموزشیهای نظام مند تیفعال قیتلفآمادگی و انگیزه 

 ان دانشگاه یا ذینفعان تسری دهند.آن را بتوانند به سایر کارکن

معنویت ، یسازمان معنویت ،عوامل سازمانی، عوامل فردی، های علمی کاربردیدانشگاه: یدیکل هایواژه
 در محیط کار

 مقدمه
ناپذیر اززندگی  جدایی بخش و درونی و بیرونی انسان نیازهای از یکی، مذهب و معنویت

 انسان، آن که هدف است شناختی هستی هومیمف و انسانیهای ارزش و اخالق، واقعی

 ارتباط طریق از و بوده غیرمادی انسانهای جنبه شامل مذهب و معنویت .اوست تکامل و

 از نظر صرف انسانی هر و شودمی تجربه و طبیعت دیگران، خود، خدا با انسان زندگی

است )لیپ  معنویت پذیرش برای ذاتی ظرفیت یک دارای، ایمان مذهبی نبود یا وجود
 قلمداد نامانوس ایواژه، سازمان در زمانی، واژه معنویت (8111، 1و همکاران مارکوس

( 8113، 8است )هیکز کار و کسب در کردن رخنه حال در امروزه آهسته آهسته اما، شدمی
 در کار محیط در معنویت .است گشته افراد بین در روز مشترک شعار معنویت آخرین و

 به، کاری برای زندگی فرد یک در غایی هدف و یافتن جستجو برای تالش ه ندبرگیر

کارش  در نحوی به که افرادی دیگر و همکارانش و فرد بین قوی برقراری ارتباط منظور
های ارزش با فرد اساسی یک باورهای بین یگانگی یا سازگاری همچنین و دارند مشارکت
 مشکالت، معنویهای ارزش ضعف (1881، 3است )کریشناکومار و نک سازمانش

 عوامل ترینمهم از جمعی فردی بر منافع تقدم وها نابرابری و تبعیض، معیشتی و اقتصادی

، ساالری شایسته نظام ایجاد، معنویهای ارزش با تقویت که، باشدها میسازمان در تخلف
است )کریکر و ک تخلفات از بسیاری حجم از توانها میتبعیض رفع عدالت و برقراری

، 1اساس بسیاری از پژوهشهای این حوزه )کول و وندردوک بر، این رو (. از8117، فرای
 کارکنان تا شودمی موجب کار محیط در معنوی فضای وجود (1777، 5؛ کونز و ریان8118

 نظارت و به کنترل نیاز، کرده بیشتری تالش ماورایی نیروهای به تعلق حس و با روحیه

 در، بهتر رفتاریهای ارزش برای حفظ و یافته افزایش آنهای انگیزه، شده کمتر بیرونی
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؛ 8111، 1ها )کمپسو و سریدویاما همچنان که بسیاری از پژوهش .کنند تالش کار محیط
 معنویت کار محیط در صورتی که اند درشان اشاره کردههای( در یافته8113، 8کینجرسکی

 نظر از کارکنان، شده بیشتر کار در محیط کنترل و تنظار به نیاز، باشد نداشته وجود

 روان و روح سالمت موارد از بسیاری در و شوندمشکالتی می دچار جسمی و روحی

 محیط کار روانی فشارهای مقابل در و شده مضطرب و افسرده، دهنددست می از را خود

 دچار زیادی میزان شرایطی به چنین شد. در خواهند فرسوده و بیاورند طاقت توانندنمی

 فردی اثربخشی و کارایی و شده با دیگران کار محیط در انحرافی و پرخاشگری رفتارهای

 ارتقای سبب که عواملی است الزم، فوق مشکالت برای رفع یابد.می کاهش نیز آنها

 شود. شناسایی، گرددمی کار در محیط معنویت

و  است یمنابع انسان، کل جامعه تیو در نهاها وری در سازمان عامل بهره ترینمهم
 نچو یمیمفاه . وروددارندمعمول میرا به پرورش کارکنان  یتوجه خاصها سازمان
، ه خداباور ب، کارکنان قیتشو، با همکاران یهمبستگ، یمهربان، بخشش، قتیحق، اخالق

 نوع حس صلح و، اعتماد، در کار ییمعناجو، مالحظه، رادمردی، وجدان، درستکاری
از ظهور  تیهمه حکا، و سازمان تیریدر حوزه مد دیجد هایپژوهشو... به  یتدوس
 ازین مورد یکار ساعات تعداد بر عالوه .اردد یسازمان تیبه نام معنو دییجد میپارادا

 است داده شیافزا ها راسازمان در یاعتمادیب، داریناپا کار طیمح، کارمندان یبرا
 در تیمعنو موضوعات به توجه شیافزا، باشد که چه هر وضوع. م(8118 ،3دیمیتروف)

 .(8119، 1و همکاران فرای) است انکار رقابلیغ کار محل
رات اخیر دهند. تغییبینی رخ میتغییرات در محل کار به سرعت و بطور غیرقابل پیش

ود شکوفایی کارمندان نشده است. به جای آن کارمندان معنا در کار را تجربه منجر به بهب
ند. محیط کسازی میاشتیاق کارمندان به شکوفایی را شبیه، اند. احساس معنادار بودنکرده

کارمندان برای شکوفایی شخصی را بهبود دهد یا مانع  تواند فرصتفرهنگی سازمان می
د آن باش یتواند به معنامی تیگرفتن معنو دهیناد. (8119 ،5گارگ)از رشد شخصی شود 

ه گرفت دهیناد، بریمنام می« انسان»از آن به عنوان درک آنچه  یبرا یعامل ضرور کیکه 
برای معنویت سازمانی متصوریم را از بین که  ییایتمام مزا، یتوجه یباین  .شودمی
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 نیمچنو ه یبه اهداف سازمانسازمان  یابیدر دستهی به طور قابل توج یی کهایمزا، بردمی
 (.8112، و همکاران 1)تکیوکند. کمک می، کنندکه در آنجا کار می یرفاه افراد

 مشروعیت افزایش باعث، بیرونی و داخلی ینفعانذ با برخورد در اخالق رعایت نهایتاً 

 موجب سرانجام، شده چندگانگی افزایش ناشی از مزایای از استفاده و سازمان اقدامات

، و همکاران ؛ فرای8112، 8گوتسیس و کورتیز)شود می مزیت رقابتی و سودآوری بهبود
 وری و بهره کارایی افزایش یبرا که باورند این بر محققان (8117، 3فری و کوهن، 8115

ی سرمایه یک بنابراین اخالقیات .یابد ارتقا کار محیط در اخالقی رفتار ابتدا، سازمان در
 افزایش باعث اخالقیهای ارزش بحث درباره و شودمی محسوب سازمان در راهبردی

شود می ...و صراحت، صداقت، جویی رقابت، نمو و رشد، نوآوری، گروهی کار روحیه
تواندتاثی سوء غیاب معنویت درمحل کار می. (8117 ،1)فورنچاری و لوند

. (8111، 5اورس)شغلی وتعهد داشته باش  رضایت، براحساسکارمندان ازمعناداربودن
 درکار مادی هایپاداش ز فراتر چیزی، کنندمی فعالیت که هرکجاییرد کارکنان امروزه

 اختنس خواستارمتعادل و بخش میدا، معنا با کاری درجستجوی آنان. کنندمی راجستجو
 پی رد روبرو هستند که ای وبالنده یافته رشد هاباکارکنان نسازما .هستند شانزندگی
 دهستن هاییویژگی چنین با کاری هایمحیط پرورش و هدفمند، معنا با کاری یافتن

 زندگی باهدف ساختار این زیرا، است مهم معنویت (22 .ص، 8113a، 2کینجرسکی)
 .(3811، و همکاران 9ریل) دهدمی «خود» درمورد ایپایه افرادباورهای وبه است مرتبط

. (8117، 2فرای و کوهن) است داده شیافزا درسازمان هارا یاعتمادیب داریکارناپا طیمح
 (8111 ،ارانکهم و 11وسمارک؛ 8118، 7نکادیرند نو و کول)اساس  برهمین

 بینی پیش 11کالسن. است مردم نفع به برانگیزچالش هایدرزمان معنویت نیزتاییدکردندکه
 خواهد یکم و بیست قرن در موضوعات تریناصلی از کار محیط در معنویت که بود کرده

 .(1795، 18کالسن و سافرانی) ودب
تواند نیرویی قدرتمند و ژرف را برای زندگی افراد های کاری میمعنویت در محیط

ی قدرتمند زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با زندگی به ارمغان آورد. این نیرو
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، ترشبختوانند کاری لذتمعنوی کارکنان پیوند بخورد. در چنین شرایطی کارکنان می
پژوهش به  نیا. نتایج (8112 ،1نو همکارا )گاتلینگ تر و معنادارتر داشته باشندمتوازن

 شرفتیپ هایراهبه  یابیبرای دستها دانشگاه ازیو مورد ن یکه به مباحث اصل لیدل نیا
وع موض زیسو و ن کیسازمان از  تیتوجه به ماه یعنی یعلم یانیو بن قیعم، همه جانبه

 . از سویاست ادییز تیدارای اهم، کندتوجه می یسازمان تیمعنو یمهم و اساس اریبس
و  ؛ میلر8111، 8دیگر از انجایی که بر اساس نظر بسیاری از پژوهشگران )روپارتی

( معنویت سازمانی بر روی همه عوامل 8111، 5مارکیو، 8111، 1؛ موگان8113، 3همکاران
گذار بوده و از انجایی که بدون معنویت سازمانی زمینه فساد و بی  تأثیرمان یک ساز

شود لذا پرداختن به این موضوع بسیار مهم است تا از بسیاری نظمی سازمانی ایجاد می
های فردی و سازمانی در راستایی تقویت سازمان هم جلوگیری شود. با از بدکارکردی

 بر معنویت مؤثرعوامل ش حاضر این است که پژوه سؤالتوجه به مطالب گفته شده 
 کدامند؟ های علمی کاربردی استان تهراندانشگاهدر  سازمانی

 روش
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی )اکتشافی( بود. جامعه پژوهش 

 تهیأهای جامع علمی کاربردی استان تهران )اعضای در بخش کیفی خبرگان دانشگاه
 11ها( بودند که تعداد دانشگاه و مدیر گروه آموزشیمعاونین ، روسای دانشگاه، علمی

 گیری هدفمند انتخاب شدند. در این بخشنفر با توجه به اصل اشباع نظری با روش نمونه
سال و سابقه کار حداقل ده سال و حداقل  35مالک ورود جامعه پژوهش حداقل سن 
تخصصی بود. همچنین جامعه پژوهش در بخش دو مقاله مرتبط و داشتن مدرک دکتری 

نفر بودند که تعداد  3751 تهرانهای جامع علمی کاربردی استان کمی کارکنان دانشگاه
ای لهای چند مرحگیری تصادفی خوشهنفر با توجه به فرمول کوکران با روش نمونه 351

سابقه  سال و 85انتخاب شدند. در این بخش مالک ورود جامعه پژوهش حداقل سن 
کار حداقل دو سال و اشتغال تمام وقت و حداقل داشتن مدرک لیسانس بود اطالعات و 

ساختاریافته و در برداری و مصاحبه نیمههای یادداشتها در بخش کیفی با روشداده
آوری شدند. روند اجرای پژوهش به این ساخته جمعبخش کمی با پرسشنامه محقق
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، ریاتنش، اطالعات از طریق مطالعه کتب، ایخانهوش کتابصورت بود که با استفاده از ر
 ،آوری و پس از انتخاب منابع نسبت به تهیههای اطالعاتی جمعمنابع اینترنتی و پایگاه

برداری و ترجمه متون مورد نظر اقدام شد و پس از آن اقدام به انجام مصاحبه شد. فیش
برگرفته از مبانی نظری معنویت  سؤالهای به صورت انفرادی و با کمک شش مصاحبه

ا برگرفته ههای بومی برگرفته از نظر صاحب نظران انجام شد که این سوالسازمانی و یافته
انی ای برگرفته از مباز موضوع و اهداف پژوهش بودند. در نهایت توسط محقق پرسشنامه

نجش ای سهای بومی برگرفته از نظر صاحب نظران برنظری معنویت سازمانی و یافته
بود که بر  سؤال 57بر معنویت سازمانی طراحی شد. این پرسشنامه دارای  مؤثرعوامل 

محتوایی و سازه ، شود. روایی صوریگذاری میای لیکرت نمرهاساس مقیاس پنج درجه
و پایایی پرسشنامه با  %28و پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی  تأییدابزار 

محاسبه شد که این اطالعات حاکی از مناسب بودن  9/1یشتر از روش آلفای کرونباخ ب
ی اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از مولفه 9باشند. با توجه به روایی و پایایی ابزارها می

واریانس ابعاد و ، درصد 21مانند. این عوامل تا تقریباً است و در تحلیل باقی می 1
 کند.های معنویت سازمانی را تبیین میمولفه

 هایافته
های جمعیت شناختی و توصیفی نمونه پژوهش اشاره شد. در در قسمت روش به مولفه

گیرد های مربوط به تحلیل عاملی پرسشنامه ابتدا مورد بررسی قرار میاین بخش یافته
مؤلفه  9، شاخص )گویه( موجود 57نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که از میان 

یی است. نکته دیگر این که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی پس از اصلی قابل شناسا
 های بخش کیفی پژوهش که با استفادهشاخص شناسایی شد. یافته 57و  مؤلفه 9، چرخش

از مصاحبه گردآوری شده است نشان داد که از بین عوامل متعدد بر ای معنویت سازمانی 
ها کار معنادار و نگرش مثبت زگاری ارزشارتباط خودتعالی همدردی سا، عوامل ایمان

ای که در زمینه ادبیات این حوزه صورت کد گذاری و استخراج شدند. بر اساس مطالعه
ی سوم مولفه، گویه( 11ی دوم ایمان )مولفه، گویه( 11ی اول ارتباط )گرفت مولفه
ها گاری ارزشی پنجم سازمولفه، گویه( 7ی چهارم همدردی )مولفه، گویه( 7خودتعالی )

گویه( نام گذاری  2ی هفتم نگرش مثبت )مولفهگویه( و  9ی کار معنادار )مولفه، گویه( 9)
 57و  مؤلفه 9های معنویت سازمانی شامل ابعاد و مولفه، شد. بر اساس نتایج حاصله
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تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد تا عوامل  مؤلفه 9روی این  مجدداًباشد که شاخص می
های شناسایی شده در معنویت صل شود. برای اینکه بدانیم وضعیت مولفهمؤثر حا

 آورده شده است. 1ای در جدول نتیجه آزمون تی تک نمونه، سازمانی به چه میزان است

 یسازمان تیموجود معنو تیوضع یبه منظور بررس اینمونهتک  یت آزمون .1جدول 

عد
ب

 

 مؤلفه

 3ارزش آزمون= 

 tمقدار 
 درجه

 یادآز

 سطح

 یمعنادار
 )دو دامنه(

 اختالف

 نیانگیم

 نانیفاصله اطم

 درصد از اختالف 75
 حد باال نییحد پا

ی
رد

ف
 

       ارتباط
       مانیا
       یدردهم

       یخودتعال

نی
زما

سا
 

 یسازگار
 هاارزش

      

       معنادار کار
       مثبت نگرش

ناداری در همه متغیرها مانند سطح مع، شودطور که در جدول مشاهده میهمان
های ایمان و کار ها و نگرش مثبت غیر از مولفهسازگاری ارزش، همدردی، خودتعالی

ها درصد اطمینان برای این مولفه 75باشد و بنابراین فرض صفر با می 5/1معنادار کمتر از 
ها ولفهمشود )بین میانگین مشاهده شده )تجربی( برای این رد و فرض پژوهش تأیید می

برای دو عاملی ایمان )فردی( و کار معنادار )سازمانی( با توجه ، تفاوت وجود دارد(. اما
شود که میانگین چنین استنباط می، هستند 1.1به اختالف میانگین که مقادیری کمتر از 

 خواهد بود. 3حوالی  مؤلفهاین دو 
 )اختالف میانگین( در از طرفی با توجه به اینکه حد باال و پائین فاصله اطمینان

توانیم بگوئیم میانگین مشاهده شده باشد میهای ایمان و همدردی هر دو مثبت میمولفه
های مذکور در حد مطلوبی مولفه، ( بوده و به عبارت دیگر3بزرگتر از میانگین نظری )

 )در حد متوسط( قرار دارند اما از آنجا که حد باال و پائین فاصله اطمینان )اختالف
 ،نگرش مثبت و کار معنادار، هاارزشسازگاری ، خودتعالی، های ارتباطمیانگین( در مولفه



 4399 تابستان/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در   332

توانیم بگوئیم میانگین مشاهده شده کوچکتر از میانگین نظری باشد میهر دو منفی می
های مذکور در حد مطلوبی )در حد متوسط( قرار مولفه، ( بوده و به عبارت دیگر3)

برای  ،بود ایفاصلهها نرمال و مقیاس اندازه گیری ن که توزیع دادهتوجه به ای با ندارند.
بررسی روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. در جدول زیر 

 همبستگی بین متغیرها آورده شده است.

 بین متغیرها همبستگی .2 جدول

 متغیر
سطح 

 معناداری
 همدردی خودتعالی ارتباط ایمان

 سازگاری

 هارزشا
 کار

 معنادار
 نگرش

 مثبت
       1 1/11 ایمان
      1 1/52 1/11 ارتباط

     1 1/29 1/29 1/11 خودتعالی
    1 1/22 1/91 1/91 1/11 همدردی

   1 1/93 1/22 1/21 1/97 1/11 سازگاری ارزش
  1 1/2 1/91 1/25 1/21 1/28 1/11 کار معنادار

 1 1/95 1/21 1/55 1/25 1/51 1/22 1/11 نگرش مثبت

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است نتایج تحلیل همبستگی نشان داد هر 
بعد اثرگذار بر معنویت سازمانی با یکدیگر و همچنین با معنویت سازمانی رابطه مثبت  9

 (p<0.01و معناداری دارند )

 یعوامل فرد یبرا دمنیآزمون فر نتایج .9جدول 

 ی میانگینرتبه مؤلفه بعد

 عوامل فردی

 12/8 ارتباط

 99/8 ایمان
 3 خودتعالی
 19/8 همدردی

های عوامل فردی را اگر بخواهیم مولفه، طور که از جدول فوق معلوم استهمان
، ( ایمان8، ( خودتعالی1از نظر میزان اهمیت به ترتیب زیر خواهد بود: ، بندی کنیماولویت

 ( همدردی.1( ارتباط و 3
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 یعوامل سازمان یبرا دمنیآزمون فر نتایج .1ل جدو

 ی میانگینرتبه مؤلفه بعد

 عوامل سازمانی

 21/1 هاارزشسازگاری 

 17/8 کار معنادار
 98/1 نگرش مثبت

های عوامل سازمانی را اگر بخواهیم مولفه، طور که از جدول فوق معلوم استهمان
( 8، ( کار معنادار1رتیب زیر خواهد بود: از نظر میزان اهمیت به ت، بندی کنیماولویت

 ( نگرش مثبت.3ها و سازگاری ارزش

 بحث و نتیجه گیری
بعد اثرگذار بر معنویت سازمانی با یکدیگر و  9هر  های پژوهش حاضربر اساس یافته

توان ها میهمچنین با معنویت سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند. در تببین این یافته
های ارزش ضعف، کشور آموزشی مراکز وها سازمان اکثر ا توجه به این که درگفت که ب

 تمرکز رو این از، است مشهود بر جمعی منافع فردی تقدم وها نابرابری و تبعیض، معنوی

 زندگی سبک، کار محیط در معنویت .کندمی پیدا ایویژهاهمیت  کار محیط در معنویت بر

 رفتارهای یافت و کاهش تدریج به زا آسیب رفتارهای و دبخشمی اعتال را کاری کارکنان

 یابدمی افزایش سالم
 معنویت در بر مؤثر عوامل بندی اولویت اساس ها نشان داد که برهمچنین نتایج یافته

و این عوامل از نظر میزان اهمیت به ترتیب عبارت بودند از کار  ترتیب به، کار محیط
 محیط در معنویت بر را تأثیر بیشترینرش مثبت بودندها و نگسازگاری ارزش، معنادار

است  قوی آنها در اخالقی اصول به اعتقاد که توان گفت کارکنانیدارد. از این رو می کار
 ،شان دارای اهمیت و ارزش استکنند یعنی کار کردن برایو به صورت معناداری کار می

کار از  بعد .برخوردارند کار یطمح در بیشتری معنویت از کارکنان سایر مقایسه با در
سازگاری  صورتی که به در .است اهمیت حائزها و نگرش مثبت سازگاری ارزش، معنادار
 و الگوبرداری همانندسازی، خودمداری، ها استقاللبهسازگاری با ارزش تمایل، هاارزش

زیرا در گردد  ها توجهدر حوزه سازگاری ارزش کارکنان انتزاعی تفکر رشد و دیگران از
 سازگاری ارزشی بلوغ رشد .گرددمی این زمینه بلوغ سازگاری ارزشی افراد تقویت

اولویت  سومیننگرش مثبت  نهایتاً .باشدمی معنویت جهت تقویت در مهمی عامل کارکنان
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 تمایالت و به رفتارها دادن جهت برای مهم کامالًی کننده بینی پیش عامل یک که است

 خود شغل و سازمان بهنگرش مثبت با  فرد که ایگونه به، است کار محیط در کارکنان
 معنویت جمله از ایسازنده رفتارهای و سازد برآورده خود را سازمان انتظارات تواندمی

 مؤسساتو ها دانشگاه چه هر، بنابراین .دهد قرار خود راهی سرلوحه را محیط کار در

 آن تبع به، کند گذاری بیشتری مایهسر خود کارکنان معنویت ارتقای برای آموزشی

 گرددمی پیشنهاد، نتایج به توجه با .گرددحاصل می بیشتری سازمانی موفقیت و اثربخشی

 مسئولیت و گذشت، امانتداری، عادالنه رفتار، قاطعیت از قبیل هاییویژگی کردن نهادینه

، کار معنادارارتقای  .بگیرد قرار توجه مورد کار محیط در اخالقی رفتارهای در قالب پذیری
 کاریهای برنامه در روانی بلوغی در حیطه کارکنان ها و نگرش مثبتسازگاری ارزش

 مالک که کنند احساس کارکنان تا کند عمل ایگونه سازمان به و بگیرد قرار سازمان

 .(8115، روف ؛8115، )دانیلهستند  شغل خود و سازمان
فت به دلیل اهمیت فوق العاده توان گهای پژوهش میاز سوی دیگر در تبیین یافته

ی برخ عالقه محققان و متخصصان را به خود جلب نموده است. ، معنویت در محیط کار
، دیگر ابعاد زیستی آموزش و پرورش، مطالعات بیانگر آن است که بدون آموزش معنوی

خود  به حداکثر ظرفیت ه باشد یاعملکرد درست داشت تواندنمیروانشناختی و اجتماعی 
. (1775، 1راس)بوددستیابی نخواهد  قابل، برسد و بنابراین باالترین سطح کیفیت آموزش

 آموزش معنویهای تدوین دوباره آنها با برنامه و آموزشیهای بنابراین بازنگری برنامه
، لگیس) امری پسندیده و الزم است، نیز هست آموزشی که دغدغه مدیران و سیاستگزاران

های بتوان با ارتقای معنویت گام مهمی در توسعه و تعالی در سازمانچه بسا که  (1378
 .(8112، 8بیساجت)برداشت  آموزشی

ز ا قیفهم عم یعنی، به هدف و معنا است در آموزش در واقع توجه تیتوجه به معنو
 یرود در راستاانتظار می دیاز معلمان و اسات یحت .و برنامه ردرس و کا یهدف و معنا

آنها داشته  نیکار خود و رابطه ب یهدف و معنا، از خود یقیفهم عم، تیتوجه به معنو
کراسبی و ) در آموزش است تیبه حضور عنصر معنو ازینشان دهنده ن نهایباشند و ا

ویش به ویژه در میان . اگر دانشگاه بتواند معنویت را در سازمان خ(8111 3دالتون
 -1کارکنانش توسعه دهد ممکن است بتواند از افرادی دارای خصوصیات زیر بهره ببرد: 

                                                                                                                                        
1. Ross 
2. Biswajeet 

3. J. Dalton & Crosby 
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شان در جهت منافع دانشگاه افراد قابل اعتمادی که بتوانند علی رغم احساسات شخصی
افرادی که  -8های خود و دانشگاه سازگاری ایجاد نمایند. عمل نمایند یا بین ارزش

اعتماد دانشجویان را جلب نموده و رفتار مناسبی با ایشان و سایر ذینفعان دانشگاه  بتوانند
های جدید برای تجریه سازمانی افرادی که ضمن استقبال از ایده -3داشته باشند. 

 یاعضا تیفرهنگ حماافرادی که با  -1شان احترام و اهمیت قائل شوند.همکاران
ی آشنا بوده و آن را به کار بسته و اهداف کار یدر راستا گریمختلف از همدهای هگرو

و مشارکت  یجمع هیروحافرادی که با داشتن  -5در میان سایر کارکنان توسعه دهند.
سایر در را  یو سازمان یهای فردارزش ییهمسوبتوانند فضای در دانشگاه  یگروه

د های نظام منتیعالف قیتلفافرادی که آمادگی و انگیزه  -2تقویت نمایند. کارکنان دانشگاه
را داشته باشند و آن را بتوانند به سایر کارکنان  با خدمات داوطلبانه و عام المنفعه آموزشی

های دهیدر پد یشیژرف اندافراد دارای توانایی  -9دانشگاه یا ذینفعان تسری دهند. 
 ی.هست جهان مختلف

ن است که های پژوهش حاضر کمبود متخصصان و صاحب نظرامحدودیت نهایتاً
ها اثرگذار خواهد بود. تناقض بین حرف و عمل در بین ممکن است بر روی کیفیت یافته

قرار داده و  تأثیرهای آموزش را تحت مدیران و کارکنان و مسئوالن است که حوزه
کند. تعدادی از این عوامل کالن هستند و کنترل آنها در حوزه معنویت را کم رنگ می

ر قرار داده است. از سوی دیگ تأثیروده و نتایج پژوهش را تحت اختیارات پژوهشگر نب
شناسایی عوامل اثرگذار بر معنویت در بعضی افراد بسیار سخت است چون آنها را بروز 

لذا شناسایی ، دانندیا به واسطه همان تفکر معنوی بیان آنها را ریا کاری می دهندنمی
شود تعارف متفاوت این رو پیشنهاد می از .تعدادی ا از عوامل در جامعه حاضر سخت بود.

معنویت در عمل مورد توجه قرار گیرد و انعطاف پذیری مفهوم معنویت در تصمیم 
این مفهوم مورد ارزیابی قرار گیرد و  تریعینیها لحاظ شود. و بر اساس مالک ای گیری

اهری اصول ظ بر اساس صرفاًو فردگرایی در این حوزه اجتناب شود و  رأیاز تفسیر به 
 قضاوت نگردد.

 منابع
-2 ،(. بررسی تطبیقی اصل علیت از دیدگاه شهید مطهری و ریچارد داوکینز1378. )م، سلگی

9(8) ،137-198. 
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