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Abstract
The current paper was conducted with the aim of
investigating the efficacy of spirituality training based on
Islamic Teachings on enhancing organizational
commitment in academic professors. The research
method was semi-experimental with two control and
experimental groups.The research population consisted
of all Payame Noor Universities' professors in the city of
Varamin in the academic year of 2015-2016. In this
research, the number of 24 professors at Varamin
Payame Noor University, including faculty members and
the visiting professors was randomly chosen via
convenience sampling method as the sample size. The
statistical sample of the experimental group was
comprised of 12 professors who had participated as
volunteers in spirituality sessions. The control group
statistical sample consisted of 12 more professors who
had not participated in spirituality sessions (they were
selected from among the academic professors via
convenience sampling method too). The experimental
group was placed under 9 two-hour spirituality sessions,
while the control group received no such intervention. To
collect information, Mayer and Allen's Organizational
Commitment Inventory was used. To statistically analyze
data, covariance analysis was applied. Findings revealed
that training of spirituality based on Islamic Teachings
could significantly contribute to the promotion of
professors' organizational commitment.
Keywords: Spirituality, Organizational Commitment,
Islamic Trainings
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش معنویت مبتنیبر آموزههای اسالمی
در ارتقای تعهد سازمانی در استادان دانشگاه پیام نور شهرستان ورامین
 روش پژوهش از نوع آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل.انجام شد
 جامعة پژوهش حاضر کلیه استادان دانشگاه پیام نور شهرستان.است
 نفر ازاستادان49  در این پژوهش. است59-59 ورامین در سال تحصیلی
دانشگاه پیام نور مرکز ورامین اعم از علمی و مدعو با نمونهگیری در
دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل
 نمونه آماری گروه آزمایش.بهعنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند
 نفر از استادان داوطلب شرکتکنندة در جلسات آموزشی معنویت است24
 نفر از استادان است که در جلسات آموزش24 و نمونه آماری گروه کنترل
 جلسه دوساعته آموزش5  گروه آزمایش تحت.معنویت شرکت نکردند
معنویت قرار گرفتند اما گروه کنترل تحت هیچگونه آموزشی قرار
 جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامة تعهد سازمانی مایر و آلن.نگرفتند
 نتایج.استفاده شد و برای تحلیل آماری از تحلیل کوواریانس استفاده شد
نشان داد که آموزش معنویت با تأکید بر آموزههای دین مبین اسالم بهطور
.معنیداری در ارتقا میزان تعهد سازمانی در استادان مؤثر است
واژههای کلیدی
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مقدمه
با تغییرات فزایندهای که در قرن جاری مشاهده میشود
استادان و جامعه دانشگاهی نیاز به هرچه پررنگ کردن الگوها
و ارزشهای جدید در محیط کاری و دانشگاه دارند .بدین معنا
که عالوه بر الگوهای رایج سیستمهای سنتی و تبعیت و تقلید
از ارزشها و الگوهای کشورهای خارجی ،نیازمند مفاهیم و
الگوهای دیگری همچون ارزشهای دینی ،معنویت ،انگیزه
الهی ،سعهصدر ،توکل ،همدردی ،قدرت تحمل ،اعتماد،
صداقت است؛ و بهجای سیستمی دیکتاتور منشانه و سلسله
مراتبی محیط مملو از عطوفت و مهربانی و شاد ایجاد کرد و
کالس داری و تدریس باید مبتنیبر ارزشهای دینی و
فرهنگی باشد و با تمام ابعاد وجودی انسان مرتبط باشد.
دانشگاهها بهعنوان نوعی سازمان ،سازمانهایی که مهمترین
مراکز تولید دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص به شمار
میروند ،مجبورند بحث معنویت را در سیستمهای خود در نظر
بگیرند .از سوی دیگر ،دانشگاهها به سبب حضور نخبگان،
پرورش منابع انسانی موردنیاز برای دیگر نهادها و نیز داشتن
پیوندهای نزدیک با عرصههای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی،
از اهمیت ویژهای برخوردار بودهاند .به همین دلیل ،عملکرد
آنها که وابسته به عملکرد دانشجویان ،کارمندان و بهویژه
اساتید است ،تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم شدیدی بر جامعه
خواهد داشت (ضماهنی و شکاری.)2959 ،
اکنون معنویت بهعنوان موضوع پژوهشهای دانشگاهی
و علمی بهطور جدی مطرح میباشد و این موضوع چنان بر
اصول مدیریت پرتو افکنده و نظریههای آن را تحتتأثیر قرار
داده که از نظر برخی صاحبنظران بهعنوان یک تحول و
پیشرفت اساسی در حوزة مدیریت بهشمار میرود (میتروف و
دنتون .)2555 ،بدین ترتیب روند رو به رشد و رود مباحث
معنویت در کسبوکار و سازمانها و ادارات ،با تمام شک و
تردیدها و انتقادهایی که بر آن میشود ،غیرقابلاجتناب است و
تأثیرگذاری آن نیز در تمامی حوزههای علمی غیرقابلانکار
است .پژوهشگران تغییرات فزایندهای را در سازمانهای قرن
بیست و یکم پیشبینی میکنند و بر این اعتقاد هستند که
کارکنان بیش از گذشته نسبت به شغل خود حساس شدهاند و
موفقیت خویش را بهجای تحقق هدفهای مالی ،برحسب
تأمین نیازهای روانشناختی میسنجند .نیازهای کارکنان به
لحاظ نوع و حجم تغییریافته و سازمانهای کنونی در صورتی
موفق خواهند بود که بهطور کامل به نیازهای زیستی،
اجتماعی ،روانی و معنوی کارکنان پاسخگو باشند (هانسن،
 .)4002بروز رفتارهای نامطلوب یا منفی نظیر سوءاستفاده از

دانشجویان ،کمکاری ،بهروز نبودن اطالعات در تدریس نهتنها
بر عملکرد دانشگاه تأثیرگذار است ،بلکه با تأثیرگذاری بر
دانشجویان ،فضای آموزش و تربیت صحیح در دانشگاه ،اعتماد
جامعه و سایر نهادها را نسبت به دانشگاهیان خدشهدار میکند.
با توجه به اینکه راهکارها برای حذف و به حداقل رساندن
رفتارهای نامطلوب هزینهبر میباشد ،بهترین راهحل پیشگیری
از بروز اینگونه رفتارها است) پورعزت و همکاران.)2952 ،
یکی از راههای پیشگیری از این رفتارها ،حرکت به سوی
فضیلتگرایی سازمانی است) وتستون .)4009 ،فضیلت از
ویژگیهای بینظیر انسانی است که بیانگر خوبیهای معنوی
و اخالقی میباشد (کامرون و همکاران .)4009 ،لذا در نظام
آموزش عالی موجود ،استادان عالوهبر مسئولیت و رسالت
اصلی خود درزمینة آموزش و پژوهش ،ارائه آموزش و پرورشی
که بار معنوی هم داشته باشد را باید در دستور کار خود قرار
دهند ،درنتیجه با کاربردی کردن معنویات و فضایل در سطح
دانشگاهها میتوان دانشگاهها و جامعه را به سمت ارزشهای
واالی انسانی برگرفته شده از ارزشهای الهی هدایت نمود و
زمینه تثبیت و استمرار ارزشهای معنوی ،دینی و فرهنگی را
در دانشگاهها و جامعه ایجاد کرد و تأثیر ارزشهای دیکته شده
خارجی و ارزشها و فرهنگهای خارجی و مادی را کمرنگ
کرد.
شواهد نشان میدهد میتوان رفتار معنوی را در جهت
تأمین سالمت و سالمت معنوی یاد گرفت و آموزش داد.
رواندرمانی معنوی ،شناخت درمانی با رویکرد معنوی ،مشاوره
با رویکرد معنوی ،گروهدرمانی /خانوادهدرمانی با رویکرد
معنوی ،کتابدرمانی با مطالعه متون مقدس و معنوی ،درمان
و شفا در اماکن و محافل معنوی و نیز سبک زندگی معنوی در
تأمین سالمت افراد نقش شایان توجهی دارد .آموزش و درمان
معنوی کار متخصصان معنوی است ،اما درمان ،مشاوره و
آموزش رفتار سالم با رویکرد معنوی وظیفه متخصصان
دانشگاهی است (بوالهری .)2935 ،یکی از دغدغههای
صاحبنظران سازمانها و مدیریت شناسایی عوامل تأثیرگذار
بر عملکرد سازمانها و یافتن راههایی جهت بهبود عملکرد
سازمانها بوده است ،در این راستا تالشهای مختلفی صورت
گرفته و نتایج با ارزشی حاصل شده است .یکی از این عوامل
که امروزه بهعنوان عامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمانها مورد
توجه قرار گرفته معنویت میباشد که در سطوح مختلف
فردی ،گروهی و سازمانی و به طرق مختلف ،عملکرد افراد،
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گروهها و نهایتاً سازمان را تحتتأثیر مثبت خود قرار میدهد.
اخیراً جایگاه معنویت در سازمانها و ادارات بهطور فزایندهای
از سوی مدیران ،کارکنان و پژوهشگران مورد توجه قرارگرفته
زیرا تصور بر این است که معنویت برای تعامل سازمان با
کارکنان و جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است (صانعی و
حسنپور.)2952 ،
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی طی دهة گذشته جایگاه مهمی را در
پژوهشهای رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است .سه
نفر از محققانی که بیشتر درزمینة سازمانی کار کردهاند .تعهد
سازمانی دارای سه جزء ترکیبی ،یعنی پذیرش هدفهای
سازمان ،تمایل برای سخت کارکردن برای آن ،و میل برای
باقی ماندن است .بر این اساس ،مفهوم سهجزئی تعهد
سازمانی ارائه شده است که عبارتاند از :الف) تعهد عاطفی که
در شرایطی ایجاد میشود که به دلیل وجود وابستگی هیجانی،
فرد مایل به کار در سازمان خود است .ب) تعهد مستمر که در
آن شخص به این دلیل به کار خود در سازمان ادامه میدهد
که به حقوق و مزایایی دریافتی از آن سازمان نیازمند است .ج)
تعهد هنجاری که از ارزشهای فرد شاغل در یک سازمان
سرچشمه میگیرد .یعنی فرد معتقد میشود که به سازمان خود
مدیون است (بهزادی و همکاران .)2952 ،از طرف دیگر تعهد
سازمانی یکی از مؤلفههای اساسی سازمانهای موفق است.
تعهد سازمانی تمایل قوی کارکنان را برای بقای در یک
سازمان را نشان میدهد .در تعهد سازمانی ،فرد سازمان را
معرف خود میداند و آرزو میکند که در عضویت آن باشد.
یکی از مسائل اساسی سازمان توانایی آن برای جذب و
نگهداری کارکنان متعهدتر است و این مسئله دارای مزیت
قابل توجهی است .زمانی که افراد در سازمان دارای درجات
باالیی از رضایتمندی شغلی و تعهدات سازمانی باشند ،درک
صحیحی از سازمان خود خواهند داشت و رسیدن به اهداف
سازمان را هدف خود قرار میدهند (استوارت.)4003 ،
پیچیدگی فزاینده فعالیت سازمانها با تغییرات معناداری که در
سالهای اخیر روی داده است ،مبحث تعهد را بسیار مهم
ساخته است .دیدگاههای مطرح در این زمینه معتقدند که
بهمنظور ایجاد فضای کاری موفق ،سازمان بایستی انرژی خود
را بر رفاه مادی و اجتماعی متمرکز نماید و مطالعة تعهد
کارکنان را بیش از تبعیت آنان موردنظر قرار دهند .ایجاد تعهد
و وفاداری سازمانی یکی از کارکردهای بسیار مهم اجتماع
سازمانی محسوب میگردد (شین .)2531 ،تحقیقات اولیه در

این حوزه بر تکبعدی بودن مفهوم تعهد اشاره داشتهاند .ولی
یافتهها و تحقیقات جدید بیشتر بر چندبعدی بودن این مفهوم
داللت دارند .بین سه نگرش ذکر شده تعهد سازمانی در طول
زمان بیشتر دستخوش تغییر بوده است .تعهد به صورتهای
مختلفی تعریف و سنجیده شده است ،در حقیقت این فقدان
اجماع در تعریف تعهد ،بهطور عمدهای به خاطر رفتار بهعنوان
یک مفهوم چند یعدی به وجود آمده است .درواقع تعهد یک
نیروی تکلیف است که به رفتار جهت میدهد .همچنین تعهد
الزامی است که آزادی عمل را محدود میکند .تعهد حالتی
است که یک فرد را با اعمال او پیوند میدهد و از این طریق
فرد به این اعتقاد میرسد که به فعالیتهای خود ادامه دهد.
تعهد تکلیفی است که فرد باید در ما وجهه با تغییر نگرش به
آن ارزش بگذارد (حقیقت منفرد و همکاران .)2935 ،درواقع
تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان است
بهگونهای که کارکنان بهشدت متعهد ،هویت خود را از سازمان
میگیرند ،در سازمان مشارکت دارند و از عضویت در سازمان
لذت میبرند .پورتر و همکارانش ()2519تعهد سازمانی را
پذیرش ارزشهای سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف
کردهاند به اعتقاد آنها معیارهای اندازهگیری تعهد سازمانی
شامل انگیزه باال ،قبول سازمان و پذیرش اهداف آن ،آمادگی
برای تالش فراوان و عالقهمندی برای حفظ عضویت در
سازمان میباشد .چاتمن و اورایلی ( )2531تعهد سازمانی را به
معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک
سازمان ،به خاطر خود سازمان و دوری از ارزشهای ابزاری
آن (وسیلهای برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف کردهاند.
تعهد سازمانی میتواند پیامدهای مثبت بسیاری داشته باشد.
کارکنانی که دارای تعهد باالیی هستند نظم بیشتری در کار
خود دارند ،مدت بیشتری در سازمان میمانند و بیشتر کار
میکنند .مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان به سازمان را
حفظ کنند (حسینی و مهدی زاده اشرفی .)2935 ،تعهد
سازمانی یکی از عوامل نامحسوس مؤثر بر عملکرد کارکنان
محسوب میشود ،زیرا نیروی انسانی وفادار ،متعهد و سازگار
با اهداف و ارزشهای سازمانی حاضر است حتی فراتر از
وظایف مقرر در شرح شغل ،فعالیت کند .وجود چنین نیرویی در
سازمان ،به افزایش سطح عملکرد میانجامد (کاظمی و
همکاران .)2950 ،افرادی که تعهد سازمانی دارند ،معموالً از
سه ویژگی برخوردار هستند  )2 :اهداف و ارزشهای را به
میزان فراوانی میپذیرند؛  )4تمایل فراوانی به تالش برای
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تحقق اهداف سازمانی دارند؛  )9به باقی ماندن و تداوم کار در
سازمان بسیار عالقهمند هستند (کاظمی و همکاران.)2950 ،
توجه به تعهد سازمانی ،باعث کاهش میزان غیبت ،افزایش
ماندگاری ،تعلق و وفاداری ،بهرهوری و حرکت برای تحقق
اهداف سازمان میشود (فرید و همکاران .)2933 ،تعهد
سازمانی از دیرباز موردتوجه پژوهشگران بوده است و از زمان
ورود به پژوهشهای سازمانی ،نظریهپردازان بسیاری به آن
پرداختهاند .بنابراین طبقهبندیهای متفاوتی برای تعهد
سازمانی به وجود آمده که یکی از آنها طبقهبندی بالفورو و
کسلر در سال  2551است .در این طبقهبندی سه نوع تعهد به
صورت تعهد مبادلهای ،تعهد همانندسازی و تعهد پیوستگی
قابلتمایز هستند .تعهد مبادلهای یک فرایند محاسباتی است
که از آن طریق فرد اقدام به محاسبه منافع خود نظیر حقوق و
مزایا ،ترفیع و از این قبیل مینماید .در تعهد همانندسازی شده
کارکنان در همه سطوح تمایل دارند در تصمیمات مربوط به
کار و نقششان در سازمان مشارکت داده شوند و در تعهد
پیوستگی احساس نوعی تعهد بر مبنای پیوند و رابطه عقالنی
و عاطفی مطرح میشود .تعهد سازمانی میتواند پیامدهای
مثبت بسیاری داشته باشد .کارکنانی که دارای تعهد باالیی
هستند نظم بیشتری در کار خود دارند ،مدت بیشتری در
سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند (جزنی و سلطانی،
.)2959
معنویت
معنویت ارتباط و پیوند قلبی و جوهری انسان با خداست و با
شکستن دیوار غفلت انسان را به گونه ای پرورش می دهد که
رابطه خود با خود و جامعه را نیز منطقی و معقول تنظیم نماید
در شکل و روح عبادتهای اسالمی اعم از نماز ،دعا ،حج ،جهاد
و ....به حقوق خدا ،خود ،جامعه و جهان توجه تّام شده است،
معنویت جامع و کامل یا درونی و یا ستیز و گریز و گرایش می
تواند معنویت هم گرا با فطرت انسان باشد و فرجام و سرانجام
آن سعادت حقیقی فرد و جامعه انسانی باشد (خالدیان و کرمی
باغطیفونی .)2959 ،معنویت شامل ادراکات حاصل از خود و
ترکیبی از عوامل شخصیتی و باورهای بنیادین ،درخصوص
بودن و داشتن معنی در زندگی است که این باورها با جنبه
های گوناگون زندگی از جمله جنبه های اجتماعی ،جسمانی و
روان شناختی در ارتباط می باشد (یانگ و ماو .)4001 ،
هدف عمده مطالعات علمی ،در ارتباط با مسائل مذهبی-
معنوی ،روشن ساختن طبیعت تأثیرات عوامل مذهبی -معنوی
بر سالمتی بوده است .سالمت معنوی شامل سه بعد شناخت،
عواطف و کنش است .بعد شناختی ،برخورداری از شناخت یا

معرفت ویژه نسبت به خدا ،انسان و خلقت پذیرش خدا و
قوانین الهی بوده و نخستین گام در حرکت به سوی خداوند
است .نخستین قدم در این بعد شناخت خود است؛ این گام
مهمتری گام برای دستیابی به شناخت خداوند است .گام بعد
عواطف ،احساس آرامش ،نشاط ،امید و محبت ورزی نسبت به
خدا و انبیای الهی است .از مهمترین شاخصهای سالمت
معنوی و حاالت انسان معنوی ،عواطف مثبت (محبت ورزی
نسبت به خدا و انبیای الهی و تجربه معنوی) است .بعد کنش،
روشی است که فرد عقاید معنوی درونی خود را در جهان
خارج آشکار میکند (مظفری نیا و همکاران .)2959 ،نخستین
و مهمترین عامل مربوط به تأثیر ویژه آموزش معنویت ،در
بهبود نگرش و تفسیر فرد نسبت به زندگی است .اهمیت عامل
فشارآور از طریق ارزیابیهای شناختی است که تحتتأثیر
باورها و ارزشهای فردی ،مانند کنترل فردی و باورهای
وجودی و معنوی تعیین میشود .افراد بر مبنای منابع در
دسترس و از راههای گوناگون کنار آمدن ،استرس خود را
مدیریت میکنند .از این منظر میتوان گفت :باورها،
ارزیابیهای شناختی مهم را در فرایند مقابله تحتتأثیر قرار
میدهند .ازاینرو ،معنویت میتواند به افراد کمک کند تا وقایع
منفی را به شیوههای متفاوتی ارزیابی نمایند.
بنابراین ،معنویت حس قویتر از کنترل را ایجاد مینماید
که از این راه ،به سازگاری روانی کمک میکند (دهقان و
همکاران .)2959 ،عبودیت که ارتباط و پیوند قلبی و جوهری
انسان با خداست و با شکستن دیوار غفلت انسان را بهگونهای
پرورش میدهد که رابطه خود با خود و جامعه را نیز منطقی و
معقول تنظیم نماید در شکل و روح عبادتهای اسالمی اعم از
نماز ،دعا ،جهاد به حقوق خدا ،خود ،جامعه و جهان توجه تامّ
شده است ،در معنویت مبتنیبر عبودیت فردگرایی و
خلوتگزینی نیست بلکه جمعگرایی و خدمت به خلقِ خدا البته
برای ضرای خدا و د مسیر و جهت عبودیت الهی موج میزند
که درد خدا و خلق خدا در دل عبادتهای اسالم که مظاهر
معنویت هستند تعبیه شده است لذا در معنویت قرآنی هیچ
کاری برای غیر خدا و دور از عبودیت و انقیاد و اخالص نیست
و انسان معنوی انسان بریده از جامعه و حقوق خانوادگی و
اجتماعی نیست و انسان اهل عبودیت بهتدریج میتواند بر
همه ابعاد وجودی خویش مدیریت نماید تا از همه محدودتها
و قیود رها شده و آزاد گردد و با آزادی معنوی یا آزادگی بر
بیرون از وجود خویش نیز تسلّط یابد که ربوبیت و خداوندگاری
و والیت مراحلی دارد که عبارتاند از :الف) تسلّط بر نفس و
قوای نفسانی خویش یا مدیریت بر کشور وجود خود ب)
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مدیریت بر بدن بهگونهای که بهتدریج در برخی از فعالیتها از
استخدام بدن بینزا گردد ج) تسلّط بر طبیعت خارجی و نفوذ
اراده یا والیت بر بیرون از خویش به اذن پروردگار یافتن که
عبودیت یگانه وسیله وصول به مقامات انسانی و طی طریق
الی اهلل است (مطهری .)2913 ،معنویت در کار با افزایش
خالقیت ،صداقت ،اعتماد و تعهد در محیط کاری همراه با باال
رفتن احساس تکامل شخصی و بالندگی کارکنان پیوند خوده
است (دهقانی و فضل الهی قمشی .)2959 ،ورود معنویت در
سازمان به کارکنان این توانایی را میدهد تا چشمانداز
یکپارچهتری را به دست آورند .بدین ترتیب زندگی کاری و
شخصی با دنیای معنوی کارکنان پیوند میخورد (کاواناگ ،
 .)2555عشق ،مهربانی ،صداقت ،تحمل ،سعهصدر ،صلح
درونی با تناسب در مواجهشدن با چالشهای اصالت وجودی
زندگی (نازل)4009 ،؛ همچنین ،خودآگاهی ،دارا بودن چشک
انداز و ارزش محوری و آرمانگرایی ،توانایی مواجهشدن با
حوادث و رویدادها ،کل گرا بودن ،ستایش تنوع ،خودانگیختگی
ازجمله ویژگیهای افراد با هوش معنوی است (ویگلس ورث،
 .)4009این ارزشها اگر یک عمل فردی تلقی میشود ،اما
صیانت از آن در جوامع سازمانی مستلزم نوعی مدیریت بر پایه
هوش معنوی و معنویت است .یکی از عواملی که رفتار
سازمانی هر فرد را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد ،معنویت
است .پیادهسازی معنویت در محیطهای کاری و سازمانهای
اجتماعی سبب افزایش کارایی و بهرهوری در آنهاست.
ازاینرو ،رهبران معنوی تالش میکنند که از راه پایبندی و
نهادینهکردن معنویت چشماندازی معنوی برای سازمان ترسیم
کنند و ضمن احترام به واقعیت وضع موجود ،ابعاد متعدد
سازمانی را برای تحقق چشمانداز معنوی همراستا سازد (پرنده
و همکاران .)2950 ،اهمیت معنویت و تأکید بر معناگرایی
امروزه بهواسطه افول ارزشها و بیرنگشدن ارزشهای
محوری بیشتر از گذشته در کانون توجه است و این مهم در
نظام آموزشی که وظیفه انتقال ارزشها و تقویت معناگرایی را
در نسل آینده بر عهده دارد ،از جایگاه ویژهتری نسبت به دیگر
سازمانها برخوردار است.
پیشینه پژوهش
در تحقیقی که توسط دهقانی و فضل الهی قمشی ( )2959با
موضوع بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمان دبیران
صورت گرفت نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و تعهد
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .پرنده و همکاران
( )2950در پژوهشی تحت عنوان «رابطه هوش معنوی و تعهد

سازمانی در بین مدیران پرستاری» دریافتند که بین هوش
معنوی و ابعاد آن با تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.
قربانی و همکاران ( )2954در پژوهشی تحت عنوان «رابطه
هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی» دریافتند
که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی را به مثبت وجود دارد .و
بیشترین رابطه بین هوش معنوی و تعهد عاطفی بوده است.
رانی و همکاران ( )4029در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر
هوش معنوی بر عملکرد کاری؛ مطالعه موردی بیمارستانهای
دولتی مالزی» دریافتند که بین هوش معنوی و عملکرد کاری
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .آموزش افراد بهمنظور
ارتقای هوش معنوی و درنتیجه عملکرد کاری از راهکارهای
پیشنهادی این مقاله بوده است .صراطی ( )2952در پژوهشی
تحت عنوان «نقش میانجیگری رضایت شغلی در رابطه بین
هوش معنوی و تعهد سازمانی» دریافتند که بین هوش معنوی
با رضایت شغلی و همچنین ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی
رابطه معنادار وجود دارد ،اما رابطه بین هوش معنوی و تعهد
سازمانی معنادار نبود.
درنتیجه این تحقیق قصد دارد آثار و نتایج مذهب و
معنویت را در زندگی روحی روانی و اجتماعی اساتید دانشگاه
پیام نور مرکز ورامین مورد بررسی قرار دهد .بنابراین ،با توجه
به اهمیت معنویت و آموزههای دینی با اهداف گوناگون
پیشگیری و ارتقای سطح سالمت روانی ،و ضرورت آموزش
این آموزهها به افراد و بهویژه استادان دانشگاه آشکار میشود.
لذا با توجه به پیشینه تحقیقاتی موجود تأثیر آموزش معنویت با
تأکید بر آموزههای دین مبین اسالم ،افراد را برای رویارویی
با مشکالت ،سازگاری با اجتماع ،افزایش تعهد سازمانی آماده
میکند .لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش
معنویت بر ارتقای تعهد سازمانی در بین استادان دانشگاه
میباشد و جهت پاسخگویی به این سؤال به اجرا درآمد :که آیا
آموزش معنویت بر ارتقای تعهد سازمانی در استادان دانشگاه
پیام نور مرکز ورامین مؤثر میباشد؟
روششناسی
این پـژوهـش آزمایـشی از نوع پیشآزمون ـ پسآزمون با
گروه کنترل اسـت .روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با دو
گروه آزمایش و کنترل است .جامعه آماری این پژوهش شامل
استادان شهرستان ورامین که در سال تحصیلی  59-59است.
در این پژوهش  49نفر از استادان دانشگاه پیام نور اعم از
علمی و مدعو با نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونه
انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و

کریمی و همکاران :تأثیر آموزش معنویت مبتنیبر آموزههای اسالمی در ارتقای تعهد سازمانی

معنویت و تعهد سازمانی ،و اجرای پرسشنامة تعهد
سازمانی.
جلسة دوم :داستان حضرت یوسف (ع) و حکمت خداوندی
این داستان و نحوه مدیریتی ایشان در زمان بحران و
قحطی و در زمان عمران و آبادانی.
جلسة سوم :تفسیر آیه ( 91سورة مبارکه سبأ) :انما
اعظلکم بواحده ان تقوموا اهلل مثنی و فُردی و اینکه هر
کاری که با رنگ و رایحه رحمانی و انگیزه الهی انجام
گیرد داخل در معنویت است ،همچنین نیایش ،عبادات و
مناسک مذهبی.
جلسة چهارم :آیات قرآنی و تفسیر ،ذکر اسماء الهی،
توضیحاتی درباره قضا و قدر الهی ،ایمان آوردن به اینکه
نیرویی برتر از ما قادر است ما را به مسیر سالمت هدایت
کند.
جلسة پنجم :توضیح و تشریح محاسن و فواید شرکت در
مراسم مذهبی ،بخشایش و توبه ،و عفو و کرم الهی ،اعتقاد
به اینکه خالق هستی بهترین یاور است.
جلسة ششم :گوش دادن به صوت قرآن کریم ،و روخوانی
قرآن کریم توسط اعضای گروه.
جلسة هفتم :قصه قرآنی توسل به انوار اهل بیت (ع)،
اهمیت توکل در احادیث.
جلسة هشتم :توضیح و تشریح فواید نماز جماعت و نماز،
زندگینامه پیامبر اکرم(ص).
جلسة نهم :خالصه و جمع بندی جلسات و اختتام ،صحبت
دربارة آموخته های خود در گروه ،مرور برنامه و جمع بندی
برنامه آموزشی معنویت  ،و اجرای پرسشنامة تعهد سازمانی.

کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش شامل  24نفر از اساتید
است که در جلسات آموزش معنویت شرکت کردهاند و گروه
کنترل  24نفر از اساتید هستند که آموزش معنویت را دریافت
نکردند .گروه آزمایش تحت  5جلسه دوساعته آموزش
معنویت قرار گرفتند اما گروه کنترل تحت هیچگونه آموزشی
قرار نگرفتند .جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامة تعهد
سازمانی مایر و آلن استفاده شد و جهت تحلیل دادهها از آمار
توصیـفی و آمار استنبـاطی (آزمون تحلیل کواریانس)،
استفـاده شـد.
پرسشنامه مایر و آلن
مقیاس تعهد سازمانی توسط مایر و آلن در سال 2552
ساخت و اعتباریابی شده است .این مقیاس از  49سؤال
تشکیل شده است که سؤاالت  2تا  3مربوط به خرده
مقیاس تعهد عاطفی است ،مقیاس تعهد مستمر از سؤال 5
تا  21پرسشنامه را شامل میشود  .مقیاس تعهد هنجاری
نیز  3سؤال را در برمیگیرد و از سؤال  21تا  49پرسشنامه
را در بردارد .نمره گذاری مقیاس تعهد سازمانی هم به این
صورت است که از  2تا  1یعنی کامالٌ موافقم ( )1بسیار
موافقم ( )1موافقم ( ،)9نه موافق نه مخالف ( ،)9مخالفم
( ،)9بسیار مخالفم ( )4و کامالً مخالفم ( .)2در تحقیقات
مایر و آلن  ،2539هاک ،بایسیو و هاسدوردف ()2559
ضرایب پایایی هر سه مقیاس تعهد سازمانی بین  90تا
 0/33گزارش شده که نشان دهندة مقبولیت آنهاست .برای
به دست آوردن اعتبار این مقیاس از طریق همبسته کردن
با مقیاس های دیگر تعهد سازمانی استفاده میشود .اعتبار
این مقیاس در تحقیقات مایر و آلن ( )2559و هاکت و
همکاران ( )2559بین  r=0/10تا  r =0/10گزارش شده
است (عسگری و پورتراب .)2931 ،ضریب پایایی در
پژوهش حاضر از طریق آلفای کرونباخ  0/34بهدست آمد.

نتایج
هدف از پژوهش حاضر کارآمدی آموزش معنویت با تأکید
بر آموزه های دین مبین اسالم بر ارتقای تعهد سازمانی در
استادان است که اطالعات توصیفی نمرات تعهد سازمانی
در استادان دانشگاه پیام نور در پیش آزمون و پس آزمون در
گروه آزمایش و کنترل ،نتایج گزارش آزمون فرض همگنی
شیب ها و نتای ج آزمون تحلیل کوواریانس بر روی
میانگین های نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های
آزمایش و کنترل در ارتقای تعهد سازمانی در استادان در
زیر ارائه شده است.

خالصـه جلسـات آموزش معنویت با تأکید بر
آموزه های دین مبین اسالم
جلسة اول :آماده سازی ،تعیین اهداف و قوانین گروه،
آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،مشاوره و بحث دربارة
.

جدول .1اطالعات توصیفی تعهد سازمانی در پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزمایش و کنترل
گروه

مرحله

آزمایش
پیشآزمون

پسآزمون

کنترل
پیشآزمون

پسآزمون
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میانگین
انحراف معیار

تعهد سازمانی

200.03
9.39

50.02
1.24

جدول ( )2اطالعات توصیفی در پیشآزمون و پسآزمون
تعهد سازمانی در دو گروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد.
براساس دادههای جدول ( ،)2در متغیر تعهد سازمانی میانگین
و انحراف معیار در گروه آزمایش به ترتیب در پیشآزمون

54.12
1.99
N=49

59.11
9.29

 50.02و 1.24و در پسآزمون 200.03و  9.39همچنین در
گروه کنترل در پیشآزمون  59.11و  9.29و در پسآزمون
 54.12و  1.99بود.

جدول .2نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیبها
متغیرها

مجموع مجذورات

df

92/429

2

92/429

913/259

2

913/259

91/91

49/219

2

49/219

2/51

499/1

40

24/49

گروه
پیشآزمون
گروه*پیشآزمون
خطا

میانگین مجذورات

یافتههای جدول ( ،)4نشان میدهد همگنی شیبها با مقدار
 F)2,40( = 2/511برای تعهد سازمانی معنیدار نشده
است ،لذا مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون برای متغیر

F

Sig

مجذور اتا

9/91

0/032

0/299

0/002

0/15

0/219

0/05

تعهد سازمانی محقق شده است .بنابراین واریانس دو گروه
آزمایش و کنترل در متغیر تعهد سازمانی بهطور معنیداری
متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانسها تأیید میشود.

جدول  .3آزمون همگنی واریانسهای نوین
F
0/209

df2
44

df1
2

براساس یافته های جدول ( )9آزمون همگنـی واریـانسهـای
لوین در متغیر تعهد سـازمانی ( =p 0/192و  )F = 0/209در
سطح  0/09معنیدار نمـیباشـد .بنـایراین واریـانس دو گـروه
آزمایش و کنترل در متغیر تعهد سـازمانی بـهطـور معنـیداری

سطح معنیداری
0/192

متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانس ها تأیید میشـود .بـا
توجه به یافتههای جدول ( 4و  ،)9جهت بررسی فرضیه مـورد
نظر ،از تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتـایج آن در جـدول
شماره  9ارائه شده است.

جدول .4نتایج آزمون تحلیل در تعهد سازمانی
متغيرها

تعهد سازمانی

مجذور

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

F

Sig

پیشآزمون

992/01

2

992/01

99/09

0/002

0/11

گروه

912/04

2

912/04

99/39

0/002

0/111

خطا

413/119

42

24/3

مندرجات جدول ( )9نشان میدهد که مقـدار =F (834/43F
و سطح معناداری ( )0/002در متغیر گروه بیانگر تفـاوت بـین
دو گروه آزمایش و کنترل در پـسآزمـون مـیباشـد .بنـابراین
نتــایج بــهدســت آمــده حــاکی از کارآمــدی آمــوزش معنویـت

اتا

برافزایش تعهد سازمانی شرکت کنندگان میباشد .بـه عبـارتی
آموزش معنویت توانسته است نمـره تعهـد سـازمانی را در
شــرکتکننــدگان گــروه آزمــایش افــزایش دهــد .مقــدار

کریمی و همکاران :تأثیر آموزش معنویت مبتنیبر آموزههای اسالمی در ارتقای تعهد سازمانی

 η4=0/111نیز دلیلی بر میزان اثربخشـی بـاالی ایـن روش
بر متغیر مذکور است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تـأثیر آمـوزش معنویـت بـا تأکیـد بـر
آموزههای دین مبـین اسـالم در ارتقـای تعهـد سـازمانی در
اساتید دانشگاه پیام نور مرکز ورامین میباشد که با توجـه بـه
یافته های پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که اسـتفاده از
آموزش معنویت در ارتقای تعهد سازمانی اساتید مؤثر است .بـا
جستجو در پایگاههای علمی -پژوهشی و سایتهای مختلـف
اینترنتــی و جســتجو در مجــالت معتبــر داخلــی و خــارجی
پژوهشی در زمینه تأثیر آموزش معنویت بر تعهد سازمانی یافت
نشد اما در بررسیهایی که درزمینة رابطه معنویـت و هـوش
معنوی با تعهد سازمانی صورت گرفت ،پـژوهشهـا حـاکی از
رابطه مثبت معنویت و هوش معنوی با تعهد سازمانی بودنـد
که میتـوان بـه پـژوهشهـای پرنـده و همکـاران (،)2950
صراطی ( ،)2952قربانی و همکاران ( ،)2954دهقانی و فضـل
الهی قمشی ( ،)2959و رانی و همکاران ( )4029اشاره کرد.
و نتایج این پژوهش را همسو با نتـایج مشـابه دانسـت کـه در
تبیین این یافتهها میتوان گفت که قوانین اسـالم از امتیـازی
برخوردارند که قوانین مدرن بشری فاقد آناند .این امتیاز اثرات
عمی ـق و پیامــدهای نیکــو بــر روان و روح انســان بــر جــای
میگذارد و او را با تمام وجود و با آرامـی و اختیـار بـا رضـایت
کامل بـه قـوانین و انجـام تکـالیف دینـی تشـویق و ترغیـب
مینماید؛ زیرا میداند کـه ایـن تکـالیف توسـط خـالق وضـع
گشتهاند ،همو که از او انتظار عفـو و عافیـت را دارد .بـرخالف
قوانین بشری که شخص احساس میکند ،توسط فردی نظیـر
خودش بر او تحمیل شده ،مسلماً آنچه را که از خداوند انتظـار
میرود ،نمیتوان از چنین فردی توقع داشـت .همچنـین فـرد
مسلمان بابت عمل خالصانه و انجام تکالیف و وظـایف خـود و
تلقی آن بهصورت عبادت داوطلبانـه ،از درگـاه خـدای متعـال
توقع اجر و پاداش دارد و از این بابت احساس راحتی و آرامش
درونی به او دست میدهد ،درحالیکه قوانین بشری فاقد چنین
جنبهای هستند .عالوهبر همة اینها ،تشـریفات دینـی ،تکـالیف
باالتر از طاقت و توان فرد ،بر او تحمیل نمیکنند .درحالیکـه
قوانین بشری نمیتوانند این جنبه را رعایت نمایند؛ زیرا قدرت
شناخت و تخمین و برآورد دقیق توانمندیها و مالحظة کامـل
تفاوتهای بین افراد را از حیث اسـتعدادهای مختلـف ندارنـد.
این است که فرد مسلمان با رضایت خاطر و آغوش باز تکالیف
خود را انجام میدهد (زیـن الهـادی2939 ،؛ ترجمـه حکیمـی،

 .)2939که این وضعیت هم میتوانـد باعـث افـزایش و ارتقـا
تعهد سازمانی گردد .همچنین هنگامیکه انسان با مشـکالت
و دشواریها مواجه میشود و احساس میکند که بهتنهایی بـر
حل آنها توانا نیست ،از فرد توانمند دیگری کمـک مـیگیـرد.
براساس آموزههای دینی ،چنین انسـانی بـرای جبـران ضـعف
خود ،در عین استفاده از عوامل طبیعی و اسباب مادی ،باید بـه
نیروی غیبی و قدرت بیپایان خدا تکیه کـرده و از او اسـتمداد
جوید .توکل بـه خـدا عامـل تقویـتکننـدة روانـی و یکـی از
مؤثرترین مقالبههای مذهبی است .در تحقیقات روان شـناختی
نیز توکل به خدا یکی از مقابلههای مذهبی دانسته شده است.
افرادی که به خدا توکل ندارند و خود را بـه نیـروی بـیپایـان
الهی متصل نمیدانند ،نیروها و توانمندیهایشان محدود است.
بدینجهت ،در مواجه با مشکالت خـود را نـاتوان مـیبیننـد و
نیرویی را در خود نمیبینند تا به آن اعتماد کنند ،اما متـوکالن
امید به پشتیبانی خداوند دارند و اعتمادبهنفس بـاالیی خواهنـد
داشت .توکل به خدا ،زمینة رهایی از ضعف و رنـج و افـزایش
تعهد سازمانی را فراهم میسازد (باقری و همکاران .)2954 ،بر
این اساس معنویت و آموزش معنویت میتواند با خیر و صالح
فرد و جامعه گـردد و رضـایت خلـق خـدا و خـدای متعـال را
بهدنبال داشته و باعـث احسـاس آرامـش تـومم بـا رضـایت و
موفقیت را برای فرد به دنبال داشـته باشـد و ایـن معنویـت و
اخالق حرفهای نیز بهعنوان الگـویی مـؤثر و کارآمـد در افـراد
بهعنوان نیروی انسانی نهادینه گردد و به جامعه سرایت نمایـد
و درنهایت منجر به اخالق مـدار بـودن و وظیفـهشناسـی و ...
گردد و باعث جامعهای سالم و بدون تنش گـردد .معنویـت و
هوش معنوی تالشی در جهت پرورش حساسـیت نسـبت بـه
خویشتن ،دیگران و محیط طبیعـی و متـافیزیکی اسـت .ایـن
تالش همـواره در پـی وحـدت بخشـیدن و یگـانگی بـه ایـن
حساسیتها و جهت دادن به سـوی سـعادت در جهـت کامـل
شدن است .این نوع از هوش بیانگر اثـر مثبتـی اسـت کـه بـا
احساس عمیقی از لذت و بهزیستی همراه است .احساس تأیید
توسط دیگران ،همنـوایی بـین ارزشهـا و باورهـای فـردی و
ارزشهای کاری و نیز باور به اینکه فرد برای انجام کـاری بـا
معنا و مهم استخدام شده است و این وظیفـه نـاظر بـر هـدف
متعالی است ،در فرد نیروی انگیزشی قابل توجهی ایجاد کرده،
وی را به اهداف سـازمان متعهـد مـیسـازد .از طـرف دیگـر،
معنویت بر فعالیت انسانها تـأثیر قابـل تـوجهی دارد و الزمـه
عملکرد مناسب ،تعهد و مسئولیتپذیری کارکنان است .انتظـار
بروز خالقیت توسط کسانی که کـار خـود را از لحـاظ معنـوی
بیارزش تلقی میکنند ،واقعی و منطقـی نیسـت .معنویـت در
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محیط کار موجب مشروعیت اقـدامات فـردی و جمعـی شـده،
انسجام و تعادل فرهنگسازمانی را تقویت میکنـد ،اعتمـاد در
روابط بین افراد و گروهها را بهبود میبخشد و با پیروی بیشـتر
از اســتانداردها ،موجــب بهبــود کیفی ـت محصــوالت و نهایت ـاً
افزایش سود میگردد .عدم توجه بـه بعـد عرفـانی و احسـاس
کمال و تعالی در محیط کـار کارکنـان را بـه روزمرگـی دچـار
کرده ،احسـاس خـدمات ارزشـمند و متعـالی را از آنـان سـلب
میکند .در نقطه مقابل دارا بودن هوش معنوی حس کمک به
دیگران ،کشف درون خود به دست آوردن اعتمـاد دیگـران در
سایه پیوند با درت متعالی و خدمت بیش از نفع شخصی را بـه
همراه دارد .با توجه به وجود چنین ویژگیهایی در سایه هوش
معنوی میتوان اظهار داشت کـه افـراد دارای هـوش معنـوی
تعهد بیشتری در همه ابعاد تعهد اعم از تعهد به خود ،تعهد بـه
سازمان ،تعهد به خدا ،تعهد به مدیر و تعهد به همکـاران خـود
دارند .نبود تعهد سازمانی در میان کارکنان ازجمله معضـالت و
مسائل مهم سازمانی در غالب سازمانهای امروز است  .بهبود
عملکرد کارکنان که مأالبه تـأمین مزیـت رقـابتی سـازمان در
حفظ سودآوری و بقـای آن در جهـان پررقابـت امـروز منجـر
میشود ،مستلزم همسویی اهـداف فـرد بـا اهـداف سـازمان ،
تأمین رضایت شغلی و بهبود نگرش افراد به نتایج تالش آنهـا
در سازمان است .بنـابراین بررسـی تـأثیر تعهـد سـازمانی بـر
عملکرد کارکنـان و غـور در مؤلفـههـای شـکلگیـری تعهـد
سازمانی میتواند به یافتن و ارائه راهکارهای مؤثری بیانجامـد
که مدیران سازمانهـا بـا توسـل بـه آن ،بـه بهبـود عملکـرد
کارکنان خود و نهایتاً به پیشبرد اهداف سـازمان توفیـق یابنـد
(حقیقت منفرد و همکاران .)2935 ،به مسؤولین مربوط توصیه
میشود به منظور شناساندن ارزشهای دینی و باورهای دینـی
از شیوههای اصولی ،علمی ،منطقی و با توجه به ویژگـیهـای
روانشناختی افراد استفاده شود برگـزاری کالسـهای آموزشـی
مستمر برای افراد با هدف بهرهگیـری از روشهـای دینـی در
تعــامالت صــحیح نی ـز از دیگــر پیشــنهادهای کــاربردی ای ـن
پژوهش است .همچنین با توجه به اهمیت معنویت و تـأثیر
آن بر ابعاد مختلف سازمان ،پیشنهاد میشـود تـا مسـئوالن و
منابع
باقری ،حسین؛ میریان ،سـید احمـد و بـاقری ،مائـده (.)2954
«بررسی رابطه بین توکل بـه خـدا و سـالمت روان بـین
دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نکا» ،مجله دین و سالمت.
.93-93 ،)2(2

اسـتادان ابعــاد عمــومی و اختصاصـی معنویـت را بــر شــغل و
تــدریس مــورد تأکی ـد قــرار داده و بــهعنــوان الگــویی بــرای
دانشــجویان ،پــیشقــدم در ایــن اصــول باشــند .همچنــین
آموزشهای ضمن خدمت نیز جهت آشنایی با سـاختار مـرتبط
محیط دانشگاهی در سازمان مـدنظر قـرار گیـرد و از فنـون و
روشهای کاربردی آموزش معنویـت در دانشـگاههـا اسـتفاده
شود .امید است با توجه به دسـتاوردها و نتـایج ایـن پـژوهش
بتوان طرقی پیشنهاد کرد که با شناسایی عوامـل تأثیرگـذار در
تعهد سازمانی بتوان اعمال و رفتار را به شـکل هوشـمندانهای
نظم و ترتیب و شکل داد و زمینهای را فراهم نمود تا معلمـان
را به سوی یک زندگی سالمتر و رشد یافته یاری نمود ،بدیهی
است با توجه به اهمیت نقش معنویت در پرورش استعدادها و
تربیت نیروی انسانی کارآمد جهت سـاختن آینـدهای روشـن و
موفق ،گام برداشت.
همچنان که در همة مذاهب ،توسل بـه خـدا بـا دعاهـا و
آیات مخصوص رایج است .در اسالم نیز این اعتقاد وجود دارد
که معنویت ،ذکر اسماء الهی و آیات قرآنی ،قلـوب را آرامـش
بخشیده و در سالمت افـراد مـؤثر اسـت و ناگفتـه نمانـد کـه
سالمت با مصلحت الهـی و درجـة اخـالص و ایمـان انسـان
مربوط است .درواقع آموزش معنویت باعث آرامش قلب شده،
برنامهریزی برای رسیدن به اهداف و نگرش مثبت نسبت بـه
خود و جامعه ،امیدواری ،تعهد هیجانی ،مسـتمر و هنجـاری را
تقویت کرده و تعهد سازمانی ،را افزایش مـیدهنـد .و همـه
این مؤلفهها میتواند موجب افزایش ایجـاد انگیـزه و سـالمت
روان و درنتیجه توانمندشدن اساتید بـه عنـوان منـابع انسـانی
گردد .با عنایت به اینکه معنویـت قابـل آمـوزش و اکتسـاب
است امید است با توجه به دسـتاوردها و نتـایج ایـن پـژوهش
بتوان طرقی پیشنهاد کرد که با شناسایی عوامـل تأثیرگـذار در
آموزش معنویت و تعهد سازمانی و همچنین موانع آنها ،بتوان
اعمال و رفتار را به شکل هوشمندانهای نظم و ترتیب و شکل
داد و زمینهای را فراهم نمـود تـا اسـاتید و دانشـجویان را بـه
سوی یک زندگی سالمتر و رشد یافته یاری نمود.
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