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کارآمدی آموزش معنویت با تاکید برآموزه های دین مبین اسالم برارتقاء اخالق
حرفه ای و مدیریت تعارض
علی جمشیدی
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف کارآمدی آموزش معنویت مبتنی بر آموزه هاای سالایمی برسراءاا سخای حرهاا سی و
مدیریت اعارض در کارکنان علمی و سدسری دسنشگاه سنجام شد .جامعا پژوهش حاضر کليا کارکناان علمای و سدسری
دسنشگاه پيام نور شهرالتان ورسمين در الال احصيلی  94-95سالت .در سین پژوهش  24نفر سز سالااايد دسنشاگاه پياام
نور مرکز ورسمين سعم سز علمی و مدعو با نمونا گيری اصادهی در دالترس بعنوسن حجم نمونا احءيق سنتخاب شدند.
نمونا آماری گروه آزمایش  12نفر سز سالاايد دسوطلب شرکت کننده در جلساا
آماری گروه کنترل  12نفر سز سالاايد کا در جلسا

آماوزش معنویات سالات .نموناا

آموزش معنویت شرکت نکردند (سز بين سالاايد دسنشگاه بصاور

اصادهی در دالترس سنتخاب شدند) سالت .روشی پژوهش سز نوع نيما آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل سالت.
گروه آزمایش احت  9جلسا دو الاعتا آموزش معنویت قرسر گرهتند سما گروه کنترل احت هيچگونا آموزشی
قرسر نگرهتند .جهت جمع آوری سطیعا

سز پرالشناما سخی حرها سی پتی پرالشناما البك های مدیریت اعارض

 CMSQسالتفاده شد و برسی احليل آماری دسده ها سز احليل کووسریانس سالتفاده شاد .نتاای نشاان دسد کاا آماوزش
معنویت با ااکيد بر آموزه های دین مبين سالیم با طور معنای دسری در سراءاا ميازسن سخای حرهاا سی و مادیریت
اعارض کارکنان علمی و سدسری دسنشگاه مؤثر سالت.
کلیدواژهها :آموزش معنویت ،سخی حرها سی ،مدیریت اعارض.

 .1سالتادیار گروه مدیریت دسنشگاه پيام نور
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مقدمه

شده سالت مطايعا اليره پياامبر سکارم (ص) و سماماان

سز آغاز شکلگيری جامعة سالیمی در مدینا ،مءارررس

معصوم نيز بيانگر سین وسقعيت سالت کاا سگار سرز ش

سجتماعی و سدسری با ادریجی حاکم گردید و سهارسد سز

های ناب سالیم در هعاييت های شغلی و کاری اراليم

الوی پيامبر سکرم(ص) مساووييت کارهاا رس عهاده دسر

شود  ،نویدبخش رالتگاری جوسماع باوده و اضامين

شدند .سیان در حاايی باود کاا جامعاة آن روز دسرسی

کننده دنيا و آخر

سنسان خوسهد شاد .پياامبر سکارم

باهت الاده سی بود و کارها هم شکل الادهسی دسشت و

(ص) خود با هعاييت های اجاری و بازرگانی سشتغال

بااا ااادری  ،گسااترش پياادس کاارد ،اااا زمااانی کااا

دسشتند و بعد سز سالیم ،جامعا سی کاا در آن دیان باا

سميرسيمؤمنين(ع) در کوها حکومت رس با عهده گرهتناد

دیگر جنبا های زندگی سز جملا شغل و کسب وکار،

و نظام سدسری خاصی حاکم الاختند و بارسی کارهاای

پيوندی محکم دسشتا باشد رس پدید آورده سند .در پراو

گوناااگون ،مسااوورنی رس بااا کااار گرهتنااد .سیاان الااير

سنءیب سالیمی و رویکرد غنی الازی محتوس ،اوجا و

اکاملی مدیریت در صدر سالیم بود کا سز زمان پيامبر

بررالی شغل و کار با رویکارد سالایمی و سالاتخرس

سکرم(ص) با الاادگی آغااز شاد و در دورسن خلفاای

سرزش های سالیمی ناظر بر اصميم های آن ،ضرورای

الا گانا رشد کرد و در زمان سميرسيمؤمنين(ع) باا سو

پرهيزناپااریر سالاات (صاانوبر و همکااارسن.)1389 ،

خود رالايد .سز روز آغااز قياام سماام خمينای(ره) ااا

خدسوند متعال ،قرآن رس رسهنمای سهل اءوس معرهی مای

پيروزی سنءیب سالیمی در سیرسن ،محور الخنرسنیها و

کند (بءره ،)2 ،و در آیا های متعدد رسه راليدن با اءوس

سمام و هعاييت ها سالیم بود و آنچا

رس سطاعت سز هرمان های پروردگار معرهی کرده (بءره،

سصايت دسشت برقرسری نظام سالیمی بود .سین مهم نيز

 ،)21و هموسره سیمان همرسه با عمل صااي رسمتارکر

با بررالی وصيت ناما های رزمندگان در طاول هشات

می شود (بءره285 ،؛ آل عمارسن114 ،؛ سالارس  )17 ،و

الال دهاع مءدس با خوبی روشن میشود کاا هادف

مسلمانان و مؤمنان حءيءی رس با سطاعت سز آموزه های

آنها سالیم و الفارششان با دیگرسن رعایت سرزشهای

سالیم در امام جنبا های زندگی سز جملاا شاغل و

سمام و رهبری باود .باا

کسب وکار معرهی می کند (سعارسف .)7 ،چاارچوب

اعبير دیگر ،سین سنءیب با وجود آماد ااا سرزشهاای

سرزشی سالیم سز دو منبع مهم و سرزشمند سالیم یعنای

سالیمی رس سحيا و باورهای دینی مردم رس اءویت نماید

قرآن و النت سالتنباط می شود .سین چارچوب بر پایا

و باار سالاااس آن ،سرزشهااای سجتماااعی -سالاایمی رس

رهتار عءییی سنسان سالیمی پی ریزی مای شاود کاا

نهادینااا کنااد ،و در وسقااع ،هاادف سز سنءاایب و نظااام

هدف آن با حدسکثر رالاندن پادسش سخروی و رضایت

سدسری -سالاایمی ،اءویاات باورهااای دیناای و رشااد

سيهی سالت و سز رسه باا حدسکثررالااندن يار

هاای

سرزش های سجتمااعی -سالایمی و آگااهی سز سهادسف

دنيوی وسخروی و با حدسقل رالاندن رن ها ی دنيایی

سالیمی و دسشاتن سیماان ،سرسدآ آهناين و عازم رسالا

و آخرای حاصل مای شاود .چاارچوب سرزش هاای

برسی احءق سهدسف سالیمی می باشد (مصباح یازدی،

سالیمی شامل سصل ها و قاعاد ه هاایی مانناد سصال

سنساان

اوحيد ،عدسيت ،سمانت و حليت رس در بر می گيرد کاا

پيوندی ناگسستنی دسشتا و سنسان نيز منطبق با آن زسده

ریشا امام سرزش های سالیمی مطرح درباره اصاميم

بيانيا های حضر

سنءیب و پی روی سز حضر

 .)1393مکتب حيا

بخش سالیم باا هطار
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های مادیریتی و شاغلی هستند(صانوبر و همکاارسن،

در الازمانهای قرن بيست و یکم پيش بينی می کنند و

.)1389

برسین سعتءاد هستند کا کارکنان بيش سز گرشتا نسبت

یکاای سز دغدغااا هااای صاااحب نظاارسن الااازمانها و

با شغل خود حساس شده سند و موهءيات خاویش رس

مدیریت شناالاایی عوسمال اااثير گارسر بار عملکارد

با جای احءاق هادف هاای ماايی ،برحساب ااامين

الااازمانها و یاااهتن رسه هااایی جهاات بهبااود عملکاارد

نيازهای روسن شناختی می النجند .نيازهاای کارکناان

الازمان ها باوده سالات ،در سیان رسالاتا اایش هاای

با يحاظ نوع و حجم اغيير یاهتا و الازمانهای کناونی

گرهتا و نتای با سرزشی حاصل شاده

در صورای موهق خوسهند بود کا باا طاور کامال باا

سالت .یکی سز سین عوسمل کا سمروزه باا عناوسن عامال

نيازهای زیستی ،سجتماعی ،روسنی و معناوی کارکناان

ااثير گرسر بر عملکرد الازمانها مورد اوجا قرسر گرهتا

پاالخگو باشند (هانسن.)2001 2،

معنویت مای باشاد کاا در الاطوح مختتای هاردی،

پااردسختن بااا جنبااا هااای معنااوی در روسنشناالاای و

گروهی و الازمانی و با طر مختلی ،عملکرد سهرسد،

پزشکی یك بخش معمول سز برناما درالی دسنشگاهها

گروهها و نهایتا الازمان رس احت ااثير مثبت خود قرسر

نيست ،در حايی کاا سیان مساولا ،چيازی سالات کاا

می دهد .سخيارس جایگااه معنویات در الاازمان هاا و

مرسجعان و بيماارسن ماا سز ماا مای خوسهناد و سنتظاار

با طور هزسینده سی سز الوی مدیرسن ،کارکنان و

دسرند .شوسهد نشان می دهد می اوسن رهتار معنوی رس

پژوهشگرسن مورد اوجا قرسر گرهتا زیرس اصور بر سین

در جهت اأمين الیمت و الیمت معنوی یاد گرهات

سالت کا معنویت برسی اعامل الاازمان باا کارکناان و

و آموزش دسد .روسن درمانی معنوی ،شناخت درماانی

جامعا سز سهميت خاصای برخاوردسر سالت(صاانعی و

با رویکرد معنوی ،مشاوره با رویکارد معناوی ،گاروه

حسن پور .)1391 ،سکنون معنویت با عنوسن موضوع

درمانی /خانوسده درماانی باا رویکارد معناوی ،کتااب

پژوهشهای دسنشگاهی و علمی با طور جادی مطارح

درمانی با مطايعا متون مءدس و معنوی ،درمان و شفا

می باشد و سین موضوع چنان بر سصول مدیریت پرااو

در سماکن ومحاهل معنوی و نيز البك زندگی معناوی

سهکنده و نظریا های آن رس احت ااثير قرسر دسده کا سز

در اأمين الایمت سهارسد نءاش شاایان ااوجهی دسرد

نظر برخی صاحب نظارسن باا عناوسن یاك احاول و

(بوسيهری .)1389 ،سهميت پردسختن با معنویات سز آن

پيشرهت سالاالی در حوزه مادیریت بشامار مای رود

جا ناشی می شود کا نيازها و گرسیش های معناوی سز

(ميتروف و دنتون .)1999 1،بدین ارايب روند رو باا

سجتناب ناپریرارین و متعاايی اارین نيازهاای سنساان

رشااد ورود مباحاان معنویاات در کسااب و کااار و

محسوب می شاود .مارهب و معنویات بار الایمت

الااازمانها و سدرس  ،بااا امااام شااك و اردیاادها و

جسمی و روسنی موثر می باشند .بيمارسن مبتی باا درد

سنتءادهایی کا بر آن می شود ،غير قابل سجتناب سالات

مزمن گزسرش می کنند کا با کارگيری منابع معنوی یا

و ااثير گرسری آن نيز در امامی حوزه های علمی غير

مرهبی با آن هاا در مءابلاا باا درد کماك مای کناد.

مختلفی صور

سدسرس

قابل سنکار سالت .پژوهشگرسن اغييرس
& Denton Mitroff1

هزسیناده سی رس

سهرسدی کا سز الیمت معنوی برخوردسر هستند روسبا
Hansen2

صهبای نور ،سال اول ،شماره چهارم ،پاییز 1396

4

آن ها در چهار حيطا شخصای (در سرابااط باا معناا،

80درصد مردم سمریکا با نوعی قدر

هدف ،سرزش های زندگی و خودآگااهی) ،سجتمااعی

دوره بيماری سعتءاد دسرند؛ سز الویی می اوسن با اأکياد

(روسبا بااا دیگاارسن) ،محيطاای (سراباااط بااا محااي و

بيان کرد کا اعايی معنوی با عنوسن بعد مؤثر در اماام

طبيعت) و اعايی (سراباط با نيروی برار) متعاادل مای

عرصا زندگی هرد حائز سهميات سالات (خايادیان و

باشد .سین هرض مطرح سالت کا در سثر سیجااد روسبا

کرمی باغطيفونی.)1395 ،

مثبت در هر حيطا ،الایمت معناوی سراءاا مای یاباد

اعاارض نتيجاا طبيعای و سجتنااب ناپاریر سراباطاا

(خاياادیان و همکااارسن .)1395 ،عبودیاات سراباااط و

سنسانی سالت و بردسشت ما سز آن باا الاوی اصاویری

پيوند قلبی و جوهری سنسان با خدسالت و با شکساتن

منفای گارسیش دسرد .سماروزه پيچيادگی روزسهازون

دیوسر غفلت سنسان رس با گونا سی پرورش می دهد کا

الازمان ها و افاو

در سندیشاا ،نگارش و باورهاای

رسبطا خود با خود و جامعا رس نياز منطءای و معءاول

سهرسد ،اعارض رس جز سجتناب ناپریر زندگی الاازمانی

انظيم نماید در شکل و روح عباداهای سالیمی سعم سز

کرده سالت .اعارض با دييل عدم مادیریت صاحي ،

نماز ،دعا ،حا  ،جهااد و ....باا حءاو خادس ،خاود،

بيشتر با التيزه جویی ابدیل شده سالت ،سماا اعاارض

جامعا و جهان اوجاا اراام شاده سالات ،در معنویات

يزوما سمری منفی نيست و سین اوسنایی برسی مادیریت

گزینای نيسات

اعارض سالت کا بر پيامدهای آن اأثير گرسرد (صااهی

بلکا جمع گرسیی و خدمت با خلقِ خادس سيبتتاا بارسی

و همکاارسن .)1394 ،یاك اليساتم مجموعاا سی سز

رضای خدس و در مسير و جهت عبودیت سيهای ماو

عناصر یا عوسمل سالت کا باا یکادیگر رسبطاا متءابال

می زند ،سنسان سهل عبودیت بتدری می اوسند بر هما

(اعامل) دسرند .دسشتن رسبطاا متءابال (اعامال) بادین

سبعاااد وجااودی خااویش ماادیریت نمایااد اااا سز همااا

معنی سالت کا سهارسد و دوسیار الاازمانی باا یکادیگر

محدودیت ها و قياود رهاا شاده و آزسده گاردد و باا

وسبستا سند و باید با هم کار کنند  .یکی سز موسنع عمده

آزسدی معنوی یا آزسدگی بر بيارون سز وجاود خاویش

احءق هدف های یك الازمان وجود اعارض بيناهرسد

نيز اسلر یابد کاا ربویات و خدسونادگاری مرسحلای

آن سالت .اعارض با عنوسن جزیی رینفك سز زنادگی

دسرد کا عباراند سز :سيای) اسال بار نفاس و قاوسی

الازمانی الءی می شود کا سغلب با علت ویژگی های

نفسانی خویش یا مدیریت بر کشور وجود خاود ب)

الاازمانی پدیاد مای آیاد (شارمرهورن و همکاارسن،

مدیریت بر بدن با گونا سی کا بتادری در برخای سز

 .)1380کوهن  )2004(3اعارض در الازمان ها رس در

هعاييت ها سز سالتخدسم بدن بی نياز گردد )اسل بار

هم شکستن همکاری یا اهدیدی برسی آن با حسااب

طبيعت خارجی و نفوذ سرسده یا وریات بار بيارون سز

می آورد و معتءد سالت کا بروز اعارض در الازمان ها

خویش با سذن پروردگار .بناابرسین معنویات جاامع و

هم طبيعی سالت و هم در روسبا سهارسد ماورد سنتظاار

کامل یا درونی و یا التيز و گریز و گرسیش می اوسناد

سالت .پس اعارض سمری سجتناب ناپریر سالت و کسی

سنساان باشاد و هرجاام و

نمی اوسند سدعا کند کا با آن روبرو نشده یا نخوسهاد

مبتنی بر عبود

هردگرسیی و خلاو

معنویت هم گرس باا هطار
الرسنجام آن الاعاد

حءيءای هارد و جامعاا سنساانی

باشد .گزسرش نظر النجی هاا نشاان مای دهناد کاا

Cohen3

دعاا در بهباود
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شد .نکتا سالاالی ،نگرش و مادیریت ماا نسابت باا

دسخلی گروه کمك نمود و اعارض متمایال باا کناار

اعارض و برخورد درالت با آن و اشخيص حق و یا

گرسشتن خود مختاری گروه و وسبستا دسنستن وظيفاا

ناحق بودن آن ،بر سالاس علل وعوسمل بوجود آورنده

با یکدیگر دسشت .اعارض يزوماً سمری منفای نيسات

آن و پيشنهاد رسه حلی منطءی و درالات بارسی بهاره

چنانچا در جهت مءاصد شخصی مورد سالتفاده قارسر

بردسری مطلوبتر سز آن سالت (جفره و بابابيك.)1389 ،

گيرد .سمری مضر و غير کارکردی سالت ويای سگار در

سالتفاده مؤثر سز اعارض مستلزم شناخت و درک کامل

جهت مءاصد الازمانی و خلق سالتعدسدها مورد بهاره-

ماهياات آن و همچنااين علاال خلااق کننااده و کسااب

بردسری قرسر گيرد کارکردی خوسهاد باود باا عباارای

در سدسره و کنترل آن سالت کا سيبتاا سماروز باا

مدیریت اعارض شايوه سی سالات کاا اعاارض هاای

عنوسن یکی سز مهمارین مهار های مدیریت با شمار

الازمانی رس در خدمت سهدسف الازمان قرسر میدهاد و

میآیاد .اوسناایی برخاورد باا اعاارض و سدسره آن ،در

سز جنباهای غيرکارکردی آن میکاهد و با جنباهاای

موهءيت مدیرسن الازمانها نءش سرزنادهسی دسرد .سگار

کارکردی آن میسهزسیاد .باا عباارای دیگار مادیریت

اعارض ها الازنده باشند ،موجاب باروز سهکاار ناو و

اعارض عمل شناالایی و سدسره اعارض با یاك شايوه

خی میشاوند و زميناا اغييار و ناوآوری و احاول

معءااول عادرنااا و کارسالاات .پاان الاابك مختلاای

الازنده رس در الازمان هرسهم میالازند و در نهایت باا

مدیریت اعارض وجود دسرد .کا مایااوسن روی یاك

مدیریت کمك میکنند اا با سهدسف الازمانی خاویش

نمودسر قرسر دسد نا در آن بر روی محور سهءی نماودسر

نائل آید (قادری و مهدیا .)2016 ،سز آنجا کا مدیرسن

سهاادسف ،عییااق ،نيازهااا شااخص و محااور عمااودی

در مءایسا با سهرسد معمويی و الایر کارکنان سز قدر و

سهادسف ،عییاق و نيازهاای دیگارسن وجاود دسرد .باا

حق اصميمگيری بيشتری برخوردسرند ،شخصيت آن-

ارکيب مختلفی سز سین دو محوره البكهاای مختلای

ها میاوسند در اصميما و روشهای آنها اأثيرگرسر

مدیریت اعارض بدالت میآیاد (قاادری و مهدیاا،

مهار

باشد .با بيان دیگار ،مادیرسن دسرسی هلسافا

شخصای4

.)2016

هستند کا نگرش آنهاا نسابت باا مساائل مختلای

سخی  ،علما سالات کاا الرچشاما هاا سکتسااب

الازمان و کارکنان ،مسائل پيرسماون آنهاا و هعاييات-

صفا

بد و آثار هر یك رس

هایشان رس احت اأثير قرسر مایدهاد .الابك و هلسافا

در هرد و جامعا مورد بررال قرسر م دهد .ب شك،

مدیریتی هر مدیری احت اأثير شخصايت و هرهنا

بحن ها سخیق سز زمان کا سنساان گاام بار رو

نيك و رسه مبارزه با صفا

آدم عليا سيسیم اا

سوالاات(خنيفر و همکااارسن .)1388 ،ماادیریت مااؤثر

زمين گرسرد آغاز شد .سز حضر

اعارض برسی گروهها با درجا باارئی سز خاودکنتريی

الایر پيامبرسن سيه یک پاس سز دیگار باا اهاریب

بویژه مهم هست زیارس اعاارض اوالا سعضاا گاروه

نفوس و اکميل سخی کا خمير مایا العاد

سنساان

بيشتر سز الرپرالتان النتی باز حل میشود .برسی مثاال

ها سالت پردسختند ،سما بزرگ ارین معلم پيامبر سالایم

پايمر )2005(5دریاهت کاا اعاارض گاروه باا سعتمااد

)ص ) می باشد کا با شعار«سنما بعثت ر امم مکاارم
سرخی » مبعوث شاد و خدسوناد دربااره سو هرماوده

- Personal philosophy 4
-palmer 5

سالت « :وسنك يعل خلق عظايم « سخای ااو بسايار
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آدمی؛ علم سخی ناميده ميشاود(هرهود .)2007 ،در

عظيم و شایستا سالت قطعا سخی نبوی رس باید سخی
قدالی و سيهی بشماریم .سزجملا شاخص هاای مهام

معنی سصطیحی سخای عباار

سالات سز بایادها و

سالت.

نبایدهای سرزشی – هلسفی و معيار النجش درالتی یاا

جُرجی زیدسن ،نویسنده مسيحی يبنانی می نویسد :سز

نادرالتی رهتار شاخص نسابت باا خاود ،دیگارسن و

و

اعریی

امدن سالیمی ،نءش محوری سخی و معنویا

هماان سبتادس ،مسالمانان باا ااکياد بار سخیقياا

جامعا .در آموزش وسژآ سخی بدین صور

معنویا  ،با آیين سالیم رالاميت و سهميات دسدناد و

شده سالت :سيگوی رهتاار سرابااطی درون شخصای و

امدن سالیمی رس بر پایا سخی و معنویت پایا ریازی

برون شخصی مبتنی بر رعایت حءاو طارف سرابااط

کردند .یك نظام سخیقی دینی مبتنی بر سیان ویژگای

(الیجءا و صفری .)1394 ،هر مجموعاة الاازمانی

های منحصر با هرد سالت :ساکا بر وحی ،برخوردسری

دسرسی کدهای سخیقی متناالب باا الااختار حرهاا سی

سز ضمانت سجرسیی قوی درونی و هميشگی با سعتءااد

خود سالت کا سخی حرها سی نام دسرد .آموزش عايی

با وجود خدسوند و باور باا معااد در بردسرناده هماا

نياز نظاامی حرهاا سی سالات و سالاتادسن دسنشاگاهها

عرصا های حيا  ،با دوربودن سز الاختگيری هاای

بهعناوسن سهارسدی کاا مساؤوييت اعلايم و اربيات

طاقت هرالا ،گستردگی منابع سخیقی سالیمی ،قابليت

دسنشجویان رس بر عهده دسرناد بایاد سز سصاول سخای

اطبياق آن باا شارسی

زماانی و مکاانی مختلای،

حرها سی معلمی آگاهی دسشتا و با آن پایبند باشاند.

برخوردسری سز سيگوهای سخیقی چون سئما سطهار) ع (

رعایت سخی آموزشی اضمين کنندآ الیمت هرسیند

سخیقای

یاددهی -یادگيری در دسنشگاه سالت و موجب سهزسیش

خویش پایدسری کرده سند و سمکان رشد سخیقی برسی

اعهاد پاالاخگویی مدرالاان نسابت باا نيازهاای

هما سنسان ها با طور مسااوی (هادسیتی و همکاارسن،

دسنشاجویان ميشاود .الاادهترین سنگااره در اعریای

 .)1392سخی پيامبر ،سخی قدالی و سيهای سالات.

سخی حرههای سین سالت کا آن رس مساؤوييتذریری در

هيلساوهان سخای  ،مياان سخای قدالای و سخای

زندگی شغلی دسنسات (الایجءا و صافری.)1394 ،

کا در بدارین شرسی اااریخی بار اعهادس

الکورر هر گرسشتا سند .سخی قدالی ،خدس محور و

مرسد سز سصول سخیقی در اادریس عباار

کماال طلاب و سخای الاکورر ،سنساان محاور و

دالتورسيعملهای کلی و سیده آل کا در طرسحی و احليل

مصلحت گرسالت .سز ویژگی هاای سخیقای سالایمی

ادریس دسنشگاهی باید ماورد اوجاا قارسر گيارد .سز

ونبوی کا الاخت و گسترش روزسهزون امدن سالیمی

جملا سین سصول ادوین شده ميتوسن با سصول سخیقی

برگرهتا سز آن سالت می اوسن با موسرد ذیل سشاره کرد:

سنجمن روسنشناالان آمریکا برسی ادریس سشاره کارد

حفا کرسمات سنساانی ،عادسيت محاوری ،شایساتا

کا عباراند سز :مسؤوييت در برسبر دسنشجویان ،اوسنایی

الارری ،روحيا رحمت و رسهت ،و عفاو و گرشات،

و کفایت در ادریس ،سالتاندسردهای قانونی و سخیقی،

مدسرس با مخايفين ،رعایت حءو سنسانی و برخوردسری

بياان عماومی آزسدی ،رسزدسری ،آالاایش و الاعاد

سز مشی سعتدسل در روش و منش.
سخی در يغت ،جمع وسژآ خلق و با معنی خویهاالت
و دسنش بررالی و سرزش گرسری بار خویهاا و رهتاار

مشتری ،سراباطا

سالات سز

حرها سی ،سرزیابی اکنيکها ،احءياق
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بااا مشااارکت سنسااانی (ماااايوز .)1991 6،چايشااهای

معنویاات در محااي هااای کاااری و الااازمان هااای

سالتادسن دسنشگاه هميشا اازه بوده و هنوز برخی سز آنها

سجتماااعی الاابب سهاازسیش کااارسیی و بهااره وری در

ثابت و بی پاال مانده سالت ،الاؤسرای در سرابااط باا

آنهاالت .سز سین رو ،رهبرسن معنوی ایش می کنند کا

نحوآ ادریس ،کفایت اکنويوژی ،رعایات عادسيت و

سز رسه پایبندی ونهادینا کردن معنویت چشام سنادسزی

در اادریس ،سرزیاابی و  . ..هميشاا ذهان

معنوی برسی الازمان اراليم کنند و ضامن سحتارسم باا

سالاتادسن رس مشاغول کارده سالات .سصاول سخیقای

وسقعيت وضع موجود ،سبعاد متعدد الاازمانی رس بارسی

اوصايی کننادآ روشاهایی سالات کاا شاکل گياری

احءق چشم سنادسز معناوی هام رسالاتا الاازد (پرناده

مساؤوييت پریرسناا ممکان

وهمکااارسن .)1390 ،سهمياات معنویاات و اأکيااد باار

سخیقيا

دسنشگاهی رس با صاور

ميسازد(الایجءا و صافری .)1394 ،الاازمان هاا باا

معناگرسیی سمروزه با وسالطا سهول سرزش ها و بی رن

سهميت دسدن با اءویت هوش معنوی کارکنان خاود و

شدن سرزش های محوری بيشتر سز گرشاتا در کاانون

برقرسری وسحدهایی جهت انظيم منشور سخی حرها

اوجا سالت وسین مهم در نظاام آموزشای کاا وظيفاا

سی در الاازمان هاا و کنتارل بار رعایات مفااد سیان

سنتءال سرزش ها و اءویت معناگرسیی رس در نسل آیناده

منشورها ،می اوسنند شاهد موهءيت های بيشتری برسی

بر عهده دسرد ،سز جایگاه ویژه ااری نسابت باا الاایر

الازمان خود باشاند (سبرسهيمای و همکاارسن.)1392 ،

الازمان ها برخوردسر سالت.

مهم ارین متغير در موهءيت الازمان ،سخی حرهاا سی

رسنی و همکارسن ( )2013در پژوهشای احات عناوسن

سالت (کايينز .)2001 ،ضاعی در اليساتم سخیقياا

اأثير هوش معنوی بر عملکرد کاری؛ مطايعا ماوردی
در

بيمارالتان های دويتی مايزی دریاهتند کا باين هاوش

منجر باا کااهش سراباطاا

و سهازسیش خساارس

الازمان می گردد و مدیریت بيشاتر بار روی کنتارل،

معنوی و عملکارد کااری رسبطاا مثبات و معناادسری

رس باا مادیریت

وجود دسرد .آموزش سهرسد باا منظاور سراءاای هاوش

نمی رالانند و در سین صور  ،سنرژی الازمان با منفی

معنااوی و در نتيجااا عملکاارد کاااری سز رسهکارهااای

دیگر ،ااوسن الاازمان باا

پيشنهادی سیان مءاياا باوده سالات .صارسطی ()1391

جای آن کا صرف هدف شود  ،صرف شایعا  ،غيبت

درپژوهشی احت عنوسن نءش ميانجی گری رضاایت

 ،کم کاری و  ...خوسهد شد (قرسملکی .)1385 ،ورود

شغلی در رسبطا بين هاوش معناوی واعهاد الاازمانی

معنویت در الازمان با کارکنان سین اوسنایی رس می دهد

دریاهتند کا باين هاوش معناوی بارضاایت شاغلی و

اا چشم سندسز یکذارچا اری رس با دالت آورند .بدین

همچنااين ،رضااایت شااغلی و اعهااد الااازمانی رسبطااا

ارايب زنادگی کااری و شخصای باا دنياای معناوی

معنادسر وجود دسرد ،سما رسبطاا باين هاوش معناوی و

کارکنان پيوند می خاورد (کاوسنااگ .)1999 7،یکای سز

اعهد الازمانی معنادسر نبود .نتای پژوهش سبرسهيمی و

احات

همکارسن ( ،)1392با موضوع هوش معنوی کارکناان

اأثير قارسر مای دهاد ،معنویات سالات .پيااده الاازی

دالتگاه های سجرسیی و اأثير آن بار سخای حرهاا سی

اکيا خوسهد کرد ،زیرس سهرسد سطیعا
ابدیل می شود و با عبار

عوسملی کا رهتار الازمانی هر هرد رس با شاد

آنان نشان دسد کا بين سکثر مؤيفا های هوش معنوی و
Matthews6
Cavanogh7

سخی حرها سی رسبطاا مساتءيم و معناادسری وجاود
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دسرد .نتای پاژوهش بختيااری ( )1389باا موضاوع

متأثر سز آموزه ها و باورهای دینی بوده و سغلب باا آن

ميزسن اأثير معنویات بار اوسنمندالاازی هرمانادهان و

نيز سرزیابی می شود .با اوجا با سینکا سالیم مبناای

مادیرسن مياان ناجاا نشاان دسد کاا عوسمال معناو

مناالبا

(معرهات دینا  ،سیماان و بصاير ) و معنویات بار

دسرد آثار و نتاای مارهب و معنویات رس در زنادگی

اوسنمندالاز هرماندهان و مدیرسن مياان ناجاا ماوثر

روحی روسنی و سجتماعی سالااايد و کارکناان ماورد

سالت .بطور کلی یاهتاا هاای پاژوهش هاای متعادد

بررالی قرسر دهد .بنابرسین ،با اوجا با سهميت معنویت

حاکی سز آنند کا سز طریق معنویت می اوسن با سراءاا

درمانی و آماوزه هاای دینای باا سهادسف گونااگون

و سهاازسیش سخاای حرهااا سی و ماادیریت اعااارض

پيشگيری و سراءا الط الیمت روسنی ،و ضارور

کارکنااان علماای و سدسری دسنشااگاه پيااام نااور هماات

آموزش سین آموزه ها با سهرسد آشکار می شاود .يارس

گماشت .سگر بخش سندکی سز برناماا دسنشاگاهها باا

هدف سز پژوهش حاضر کارآمدی آماوزش معنویات

آمااوزش معنویاات سختصاااص دسده شااود ،سز بااروز

بر سراءا سخی حرها سی و مدیریت اعارض در باين

وکژرهتاریها پيشگيری باا عمال

سالاااايد و کارکنااان دسنشااگاه ماای باشااد و جهاات

خوسهد آمد .سهميت معنویت و رشد معنوی سنسان در

پاالخگویی با سیان الاووسل باا سجارس درآماد :کاا آیاا

چند دهاا ی گرشاتا باا صاورای روزسهازون اوجاا

آموزش معنویت بر سراءا سخی حرها سی و مدیریت

روسنشناالان و متخصصان بهدسشت روسنی رس با خاود

اعارض در بين سالاايد و کارکنان دسنشگاه موثر مای

جلب کرده سالت .سز آن جایی کا در سین پاژوهش باا

باشد؟ بنابر آنچا ذکر گردید سیان پاژوهش در صادد

مطايعا سثربخشی آموزش معنویت بر سهازسیش سخای

سالت طی هرسیندی علمای روی گاروه گاوسه و گاروه

حرها سی و مدیریت اعارض دربين سالاايد و کارکناان

آزمایش ،با سالتفاده سز آموزش معنویت ،سخی حرها

دسنشگاه پيام نور پردسختا می شود ،در سهميات اوجاا

سی و ماادیریت اعااارض در بااين سالاااايد و کارکنااان

با سخی حرها سی و مدیریت اعاارض در باين سیان

دسنشگاه پيام نور رس مورد بررالی قرسر دهد.

بسياری سز سختیر

سجتماعی قرسرگرهتا سالت ،سین احءيق قصاد

گروه سز سهرسد جامعاا ،مای ااوسن گفات کاا دسنشاگاه
موسجها با رویدسدها و چايش های جدید می باشد کا

روش

ممکن سالات ااا قبال سز آن اجرباا نکارده باشاند ،و

سین پاژوهاش نيما آزمایاشی سز نوع پياش آزمون ا

موهءيت در سین شرسی جدید مستلزم سنطباا پاریری

پس آزمون با گروه کنترل سالات .جامعا آمااری سیان

و الازگاری الايم سالت کا سیان مهام سز طریاق سراءاا

پژوهش شامل کليا سالاايد شهرالتان ورسماين کاا در

سهزسیشاخی حرها سی و مدیریت اعارض مای اوسناد

الال احصيلی  95-94سالت .در سین پژوهش  24نفر

حاصل شود و متعاقب آن موجب موهءيت درعملکرد

سز سالتاايد دسنشگاه پيام نور سعم سز علمای و مادعو باا

علمی و سجتماهی و هرهنگی گردد .در بيان سهميت و

نمونا گيری اصادهی در دالترس بعنوسن حجم نموناا

سین احءيق بيان سین نکتا رزم سالات کاا در

احءيق سنتخاب شدند .نمونا آماری گروه آزمایش 12

جامعا ی سیرسنی و سالیمی ما بساياری سز رهتارهاا در

نفر سز سالاايدی کا در جلسا

آموزش معنویت مبتنی

زندگی هردی و سجتماعی سهرسد ،مستءيم یا غير مستءيم

بر کتاب معنویت درمانی و رویکرد روسنشناالی مثبت

ضرور

کارآمدی آموزش معنویت با تاکید برآموزه های دین مبین اسالم برارتقاء اخالق حرفه ای و مدیریت تعارض

معناوی

(صفاری نيا و همکارسن )1393 ،و مدسخی

9

81درصد اعيين شده سالت.

ریچارد و برگين ( ،)2005با رویکرد سالایمی (عارب

پرسشنامه سبك های مدیریت تعـارض ):(CMSQ

دسوطلااب

بارسی الانجش مادیریت اعاارض در محاي کاار سز

شرکت کرده سند سالت .نمونا آماری گروه کنترل 12

پرالشناما البك های مدیریت اعارض 9سالاتفاده شاد.

آموزش معنویت شرکت

سین پرالشاناما اوالا دی درو و همکاارسن ()2001

اصادهی در دالاترس

الاخت و سعتباریابی شده و دسرسی 20الاوسل سالات و

سنتخاب شدند) سالت .گروه آزمایش احت  9جلسا

پان الابك مادیریت اعاارض شاامل اساليم شادن

دو الاعتا آموزش معنویت قرسر گرهتند سماا گاروه

(4الوسل) ،الازش (4الوسل) ،سعماال زور(4الاوسل)،

کنترل احت هيچگونا آموزشی قرسر نگرهتند .جهت

حل مسايا (4الوسل) ،و سجتناب (4الوسل) ،رس ماورد

سز پرالشناما سخی حرهاا سی

الانجش قارسر مای دهاد .مءيااس پاالاخگویی سیان

پتی و پرالشناما البك های مدیریت اعارض دی درو

پرالشناما 6درجا سی (هميشا= ،6اا هرگز = )1باوده

و همکارسن سالتفاده شاد و جهات احليال دسدههاا سز

سالت .دی درو و همکارسن ( )2001روسیی الازه سیان

آمااار اوصيااافی و آمااار سالتنبااااطی (آزمااون احلياال

پرالشناما رس با سالتفاده سز احليل عاملی مستند الاختا

باااهرسنی و همکااارسن )1392 ،بااا صااور
نفر سز سالاايد کا در جلسا
نکردند (سز بين معلمان بصور

جمع آوری سطیعا

کوسریانس) ،سالتفااده شاد.

و آيفای کرونباا

پرسشـنامه استانداردشـده اخـالق حرفـه ای پتـی

برسی پن البك اسليم شادن ،الاازش ،سعماال زور،

()1990با چهار بعد عیقا با کاار ،پشاتکار در کاار،

حل مسايا و سجتناب گازسرش نماوده سناد .برسالااس

روسب سنسانی در محل کار ،مشارکت در کار ميباشد.

گزسرش سین محءءان برسی پان الابك اساليم شادن،

سیان پرالشاناما بار سالااس مءيااس ييکار ) کاامیً

الازش ،سعمال زور ،حال مساايا و سجتنااب در سیارسن

مخايفم ،1مخايفم ،2نا مخايفم نا موسهءم ،3موسهءم 4و

آيفای کرونبا  ،0/93 ،0/83 ،0/82 ،0/72و  0/63باا

کامیً موسهءم )5می باشد .در سین پرالشناما الؤسر

دالت آمده سالت (گل پرور و همکارسن.)1391 ،

6-1مربوط باا بعاد عیقاا باا کاار ،الاوسر

12-7

مربوط با بعد پشتکار در کار 17- 13 ،مربوط با بعد
روسبا سنساانی در محال کاار  ،و الاؤسر

 0/7 0 ،0/7 ،0/71 ،0/81 ،0/86رس

خالصـه جلسـات آموزش معنویت بـا تاکیـد بـر
آموزه های دین مبین اسالم

23-18

جلسا ی سول :آماده الازی ،اعياين سهادسف و قاوسنين

مربوط با بعد مشاارکت در کاار ميباشاد (صاايحی و

گروه ،آشنایی سعضای گاروه باا یکادیگر ،مشااوره و

دسدگر .)1395 ،نمره بين  46-23نشان دهنده سخای

بحن در مورد معنویت و مدیریت اعارض و سخی

کار در حد ضعيی ،نمره بين 69- 46سخای کاار در

حرها سی و سجرسی پرالشناما های مدیریت اعاارض

حد متوالا و نماره بااری  69سخای کاار در حاد

و سخی حرها سی.

خوب سالات (پتای و همکاارسن .)2008 8،در مطايعاا

جلسا ی دوم :دسالتان حضر

عنایتی و همکاارسن ( ،)2013پایاایی سیان پرالشاناما

خدسوندی سین دسالتان و نحوه مدیریتی سیشان در زمان

et al Petty8

یوالی (ع) و حکمت

)Management Styles Questionnaire(CMSQ

9Conflict
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بحرسن و قحطی و در زمان عمرسن و آبادسنی.

کارکنان علمی وسدسری دسنشگاه پيام نور در پيش آزمون

جلسا ی الوم :افسير آیا ( 46الاوره مبارکاا الابأ):

و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل ،نتای گازسرش

سنما سعظلکم بوسحده سن اءوموس هلل مثنی و هُاردی .....و

آزمون هرض همگنی شيب ها و نتاای آزماون احليال

و رسئحا رحمانی و سنگيازه

پيش آزمون و

سینکا هر کاری کا با رن

سيهی سنجام گيرد دسخل در معنویت سالات...؛ همچناين
نيایش ،عبادس

و مناالك مرهبی.

جلسا ی چهارم :آیا

کووسریانس بر روی ميانگين های نمرس

پااس آزمااون گروههااای آزمااایش و کنتاارل در سراءااا
سخی حرها سی و مدیریت اعارض در کارکنان علمای

قرآنای و افساير ،ذکار سالاما

سيهی ،اوضايحاای دربااره قضاا و قادر سيهای ،سیماان

و سدسری در زیر سرسئا شده سالت.
جدول .1اطالعات توصیفی اخالق حرفه ای و مدیریت تعارض در
پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل

آوردن با سینکا نيرویی برار سز ما قادر سالت ماا رس باا

آزمایش

مسير الیمت هدسیت کند.

گروه

مرحلا

کرم سيهی ،سعتءاد با سینکا خايق هستی بهتارین یااور

سخی

ميانگين

حرها

سنحرسف

سالت.

سی

معيار

جلسا ی پنجم :اوضي و اشری محاالان و هوسیاد
شرکت در مرسالم مرهبی ،بخشایش و اوبا ،و عفاو و

جلسا ی ششم :گوش دسدن با صو

قرآن کاریم ،و

رو خوسنی قرآن کریم اوال سعضای گروه.

ميانگين
مدیریت

سنحرسف

اعارض

معيار

جلسا ی هفتم :قصا قرآنی اوالل با سنوسر سهال بيات
(ع) ،سهميت اوکل در سحادین.
جلساا ی هشاتم :اوضاي و اشاری هوسیاد نمااز
جماعت و نماز ،زندگيناما پيامبر سکرم(ص).
جلسا ی نهام :خیصاا و جماع بنادی جلساا

و

سختتام ،صحبت در مورد آموختا های خود در گاروه،
مرور برناما و جمع بندی برناما آموزشی معنویت  ،و
سجرسی پرالشناما های مادیریت اعاارض و سخای

کنترل

پيش

پس

پيش

پس

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

65/84

70/83

65/91

66/09

5/2

5/62

4/17

4/01

68/58

74/08

68/75

69/1

5/57

5/44

3/76

4/07

N=24
جدول ( )1سطیعا

اوصيفی در پيش آزماون و پاس

آزمون سخای حرهاا سی و مادیریت اعاارض در دو
گروه آزمایش و کنترل رس نشان می دهد .برسالاس دسده-
های جدول ( ،)1در متغير سخی حرها سی مياانگين و
سنحرسف معيار در گروه آزمایش بترايب در پيش آزمون
 65/84و  5/2و در پاااااس آزماااااون  70/83و 5/62
همچنااين در گااروه کنتاارل در پاايش آزمااون  65/91و

حرها سی.

 4/17و در پس آزماون  66/09و  4/01باود .همچناين

نتایج

در متغير مدیریت اعارض ميانگين و سنحرسف معياار در

هدف سز پژوهش حاضر کارآمدی آموزش معنویت باا
ااکيد بر آموزه های دین مبين سالیم بر سراءاا سخای
حرهااا سی و ماادیریت اعااارض در کارکنااان علماای و
سدسری دسنشگاه پيام نور سالت کاا سطیعاا
نماارس

اوصايفی

سخاای حرهااا سی و ماادیریت اعااارض در

گروه آزمایش بترايب در پيش آزمون  68/58و  5/57و
در پس آزمون  74/08و  5/44همچنين در گروه کنترل
در پيش آزمون  68/75و  4/07و در پس آزمون 69/1
و  3/76بود.
جدول .2نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیب ها

کارآمدی آموزش معنویت با تاکید برآموزه های دین مبین اسالم برارتقاء اخالق حرفه ای و مدیریت تعارض

مجموع
متغيرها

مجرورس

d.
f

.004

1

گروه
پيش

396.

آزمون

997

مجر

ميانگين

F

مجرورس

1

خطا

Sig

.9

.0

60

00
.9
30

.004

.003

396.

264.1

.0

997

42

00

یش

1/47

21

جدول ( )3نشاان مای دهاد کاا مءادسرF

مندرجا

() F= 108/54و الاااط معناااا دسری ( )0/001در
متغيرگروه بيانگر افااو

باين دو گاروه آزماایش و

کنترل در پس آزمون می باشد .بنابرسین نتای بدالات
آمده حاکی سز کارآمدی آموزش معنویات بار سراءاا

گروه*پ
.4

.0

ماادیریت اعااارض شاارکت کنناادگان ماای باشااد .بااا

81

25

عبااارای آمااوزش معنویاات اوسنسااتا سالاات نمااره

.774

1

.774

30.0

2

1.50

ماادیریت اعااارض رس در شاارکت کنناادگان گااروه

59

0

3

آزمایش سهزسیش دهد .مءدسر  2η=0/84نيز دييلی بار

یاهتاهای جدول ( ،)2نشان میدهد همگنی شيب ها باا

ميزسن سثربخشی باری سیان روش بار متغيار مارکور

آزمون
خطا

.515

30/83

ور
ساا

11

مءاادسر  F)1,20( = 0/515باارسی ماادیریت اعااارض

سالت.

معنی دسر نشده سالت ،يرس مفروضا همگنی شايب هاای

جدول .4نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیب ها

رگراليون برسی متغير مادیریت اعاارض محءاق شاده

مجموع

سالت .همچنين آزماون همگنای وسریانساهای ياوین در

متغيرها

متغياار ماادیریت اعااارض ( p= 0/9و  ) F= 0/01در

س

الط  0/05معنی دسر نمی باشد .بناایرسین وسریاانس دو

گروه

گروه آزمایش و کنترل در متغير مادیریت اعاارض باا
طااور معناای دسری متفاااو

پيش

نيسااتند و هاارض همگناای

آزمون

وسریانس ها اایيد می شاود .باا اوجاا باا یاهتاا هاای
نظر ،سز احليل کووسریانس سالتفاده شد کا نتاای آن در
جدول ( )3سرسئا شده سالت.
جدول .3نتایج آزمون تحلیل در مدیریت تعارض

متغيرها

منبع
اغييرس

مجموع

d.f

449/01

1

مجرورس

مدیریت

449/01

اعارض
گروه

/86
446

1

/001

/99

001

0

0

0/

/86

/28

00

446

190

0/1

4 /4

0/9

F

یش

/63

آزمون

0

خطا

/97

2

46

0

1

0/27

0/63

/61

014

0

0/

2/35

مجرور نشان میدهد همگنی شيب ها با
یاهتاهای جدول (،)2
Sig

 F)1,20برسی
مءدسر  ( = 0/27ساا

سخی حرها سی

معنی دسر نشده سالت ،يرس مفروضا همگنی شيب های

پيش
آزمون

4/4

1

مجرورس

ساا

گروه*پ

جدول ( )2و آزمون يوین ،جهت بررالی هرضيا ماورد

ميانگين مجرورس

مجرور

d.
f

ميانگين

F

Sig

مجرور

متغير سخی
305/8رگراليون
0/001برسی 0/936

حرها سی محءق شده

سالت .همچنين آزمون همگنی وسریانسهای يوین در
159/36

1

159/36

108/54

0/001

0/84

متغير سخی حرها سی ( p= 0/1و  ) F= 2/79در
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الط  0/05معنی دسر نمی باشد .بنایرسین وسریانس دو

دسنشگاه پيام نور می باشد کا با اوجا با یاهتا های

گروه آزمایش و کنترل در متغير سخی حرها سی با

پژوهش حاضر می اوسن نتيجا گرهت کا سالتفاده سز

نيستند و هرض همگنی

حرها سی و

طور معنی دسری متفاو

آموزش معنویت در بر سراءا سخی

وسریانس ها اایيد می شود .با اوجا با یاهتا های

مدیریت اعارض کارکنان سدسری و علمی مؤثر سالت .با

جدول ( )4و آزمون يوین ،جهت بررالی هرضيا مورد

جستجو در پایگاه های علمی -پژوهشی و الایتهای

نظر ،سز احليل کووسریانس سالتفاده شد کا نتای آن در

مختلی سینترنتی و جستجو در مجی

معتبر دسخلی و

جدول ( )5سرسئا شده سالت.

خارجی پژوهشی در زمينا ااثير آموزش معنویت بر

جدول .5نتایج آزمون تحلیل در اخالق حرفه ای
متغير
ها

منبع

مجموع

اغييرس

مجرورس

پيش
سخی

آزمون

حرها

گروه

/98
476
/09
140

سی
خطا

مندرجا

برراليهایی کا در زمينا رسبطا معنویت و متغيرهای

ميانگين
d.f

1

1

/59

2

47

1

سخی حرها سی و مدیریت اعارض یاهت نشد سما در
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جدول ( )5نشاان مای دهاد کاا مءادسرF

() F= 61/81و الاااط معنااااا دسری ( )0/001در
متغيرگروه بيانگر افااو

ر ساا

مشابا در الازمانها و سدسرس

صور

گرهت ،پژوهشها

باين دو گاروه آزماایش و

کنترل در پس آزمون می باشد .بنابرسین نتای بدالات
آمده حاکی سز کارآمدی آموزش معنویات بار سراءاا
سخی حرها سی شرکت کنندگان می باشد .با عبارای
آموزش معنویت اوسنستا سالت نمره سخی حرهاا سی
رس در شرکت کنندگان گروه آزمایش سهازسیش دهاد.
مءدسر  2η=0/74نيز دييلی بر ميازسن سثربخشای بااری
سین روش بر متغير مرکور سالت.

بحث و نتیجه گیری
هدف سز پژوهش حاضر کارآمدی آموزش معنویت با

و موجب اعايی سنسان می شود (مصباح یزدی،
 .)1382سميرسيمؤمنين علی(ع) هرمودند« :مَنْ عَمَرَ قَلْبَاُ
بِدَوَسمِ سيرِّکْرِ حَسُنَتْ أَهْعَايُاُ هِی سيسِّرِّ وَ سيْجَهْرِ»؛ آن کس
کا با یاد دسئمیخدسوند ،دل خود رس معمور نگاه دسرد،
امام سعمايش در پنهان و آشکار ،پسندیده و نيکو
خوسهد بود (ييثی وسالطی)1376 ،؛ کا سین حدین می
اوسنند ابيين کامل و جامعی برسی سین یاهتا ها باشند.
در حدیثی سميرسيمؤمنان علی (ع) می هرمایند« :هر کس
بر خدس اوکل کند بی نياز می شود» .همچنين سمام
محمداءی (ع) می هرمایند« :کسی کا با غير خدس
اوکل کند خدسوند سو رس با وی وسگرسرد» .مشاهدس
اجربی نيز بيانگر سین هستند کا اوکل با خدس موجب
سیجاد جرأ  ،سهزسیش سنگيزه ،سعتماد با نفس ،ميزسن
ریسك پریری ،خوش بينی و موسرد دیگر در سهرسد می
حرها سی و

ااکيد بر آموزه های دین مبين سالیم بر سراءا سخی

گردد کا ميتوسند باعن سراءا سخی

حرها سی و مدیریت اعارض در کارکنان و سالاايد

مدیریت اعارض گردد(قدم پور و همکارسن.)1391 ،
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کارآمدی آموزش معنویت با تاکید برآموزه های دین مبین اسالم برارتقاء اخالق حرفه ای و مدیریت تعارض

معنویت ميتوسند با سهرسد کمك کند اا وقا یع منفی رس

ميتوسن سز یاهتا های سین پژوهش در بهبود سخی

با شيوه مثبت و متفاوای سرزیابی نماید .بنابرسین،

حرها سی و مدیریت اعارض سالتفاده نمود .آموزش

معنویت حس قویتری رس سیجاد مينماید کا سز سین رسه

معنویت باعن می شود کا سهرسد ایش کنند اا

با الازگاری و کاهش اعارضا

کمك می کند

خصوصيا

سخی

حرها سی شامل وجدسن کاری،

در حين کار ،سجرسی سصول صحي کار

(بوسيهری و همکارسن .)1391 ،همچنين اوکل با خدس،

سجرسی مءررس

اعارض و سضطرسب رس کاهش می دهد .سز الوی دیگر،

و ...رس در خود اءویت کنند ،و همچنين باعن می شود

سعتءاد با محبوب بودن نزد خدسوند ،موجب سهزسیش

اا اعهدشان نسبت با کار و الازمان بار رهتا و در

سعتماد با نفس شده ،و بر ذهن و روسن مؤمن اأثيرس

موهءيت هر چا بيشتر آن ایش کرده و

مثبتی خوسهد گرسشت .سهزون بر سین ،هرد متدین

موهءيت و کارسیی سهرسد گردد؛ و در نهایت سخی

سحساس ميکند عضو گروهی سز سنسانهاالت کا

حرها سی ميتوسند منجر با حف کرسمت سنسانی ،عدسيت

پشتوسنا سو در مشکیاند و سحساس دسشتن پشتوسنا

محوری ،شایستا الارری ،روحيا رحمت و رسهت ،و

سجتماعی ،سز حس انهایی سو کاالتا و موجب اأثيرس

عفو و گرشت ،مدسرس با مخايفين ،رعایت حءو

مثبت بر ذهن و روسن سو می شود (موحدی و

سنسانی و برخوردسری سز مشی سعتدسل در روش و منش

ميتوسند

گردد و باعن رشد و سعتیی الازمان و دسنشگاه و

همکارسن .)1393 ،یکی سز دریل سین اغييرس

قرسر گرهتن هرد در گروه باشد ،گروه موجب سهزسیش
آگاهی سهرسد درباره خودشان ،در سثر اعامل با الایر
سعضا و دریاهت بازخورد سز آنها می شود ،همچنين
سراءای مهار

های بين هردی ،سجتماعی و سنطباقی

سهرسد با محي

کمك می کند (سالذيرس و

همکارسن ،)2000،سین موقعيت موجب سیجاد حمایت
سجتماعی برسی سعضای گروه ميشود .سین حمایت
برسالاس پژوهشهای پيشين ،عاملی مهم در حل
اعارضا

سالت .آموزش معنویت ،یکی سز رسههای

سالاالی و پرسهميت سالت کا بشر می اوسند با کمك آن
سز سبتی با بيماریهای جسمی ،روسنی و سجتماعی
پيشگيری کند و با سالتعانت گرهتن سز دین ،نماز و
نيایش ،با منبع ریزسل و نامتناهی قدر

سيهی وسبستا

شده و سحساس سميد و آرسمش کند .شرکت در مرسالم
مرهبی آثار روسنی-سجتماعی مهمی با همرسه دسرد کا
عیوه بر سنجام هرسیض دینی ،نوعی سراباط الايم و
عاطفی بين سهرسد جامعا سیجاد می شود .بنابرسین،

باعن

دسنشجو گردد.
معنویت درمانی یکی سز رسههای سالاالی و پر سهميت و
یك روش درمانی سالت کا بشر می اوسند با کمك آن سز
سبتی با بيماری های جسمی ،روسنی و سجتماعی
پيشگيری کند و با کمك گرهتن سز دین ،نماز و نيایش،
با منبع ریزسل و نامتناهی قدر

سيهی وسبستا شده و

سحساس سميد و آرسمش دسشتا باشد .شرکت در مرسالم
مرهبی آثار روسنی سجتماعی مهمی با همرسه دسرد کا
عیوه بر سنجام هرسیض دینی نوعی سراباط الايم و
عاطفی بين سهرسد جامعا سیجاد می شود .بنابرسین می
اوسن سز یاهتا های سین احءيق در سراءا سخی حرها سی
و مدیریت اعارض جامعا دسنشگاهی سالتفاده نمود.
معنویت می اوسند سهرسد رس قادر الازد اا سنتخاب های
الايم و رهتار مناالبی رس در طول زندگيشان سنجام
دهند .یکی سز سجزس زندگی الايم ،اوجا با نيازهای
معنوی سالت .سز آنجا کا سنسان موجودی زیستی،
روسنی ،سجتماعی و معنوی سالت بنابرسین در برناما ی

صهبای نور ،سال اول ،شماره چهارم ،پاییز 1396
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زندگی ،هما ی نيازهای سنسان باید در نظر گرهتا

سالاالی حضر  ،با اءوی سالت .حضر

سمير مبنای

شود .معنویت مبتنی بر جهان بينی اوحيدی ،البك

سراباط و رهتار سراباطی سخیقی رس حف

و رعایت

زندگی سنسان رس سعتی می بخشد .در سین البك زندگی

حءو مردم دسنستا و در موسضع مختلی بر آن اأکيد

رهتارهای آاليب زس با ادری کاهش یاهتا و رهتارهای

می ورزند با گونا سی کا جایگاه سجتماعی سهرسد با

الايم سهزسیش می یابد(سژدری هرد وهمکارسن:1389 ،

ویژه در مشاغل و مناصب مختلی رس بر آن سالتوسر می

.)111

نمایند .سمام علی) ع( مسؤوييت پریری هرد رس در رهتار

جامعا ما بر الر گن پنهان در سخی حرها سی نشستا

سراباطی نسبت با هما سهرسد سعم سز دوالت و دشمن،

سالت :ميرسث غنی سخی حرها سی در آموزه های

رهيق و بيگانا ،مؤمن و کاهر و حتی با محي و الایر

سالیمی و نيز ميرسث سخی

حرها سی در امدن

موجودس

سز جملا حيوسنا

یادآور شده و آن رس

سالیمی؛ شناخت سین ميرسث گرسنبها ،جایگاه رسهبردی

مبتنی بر مسووييت در برسبر پروردگار می نمایند :سی

و دین ما نشان می دهد.

مردم ،اءوس پيشا کنيد زیرس در پيشگاه خدسوند مسوول

سخی حرها سی در هرهن

هءدسن یا نءصان دغدغا سخیقی در حرها و عدم

بندگان خدس ،شهرها و خانا ها هستيد .سین مسؤوييت

سحساس نياز با پژوهش های سخیقی در صنعت ،کم

پریری در وسقع چيزی جز رعایت حءو غير ،نيست.

کاری محءءان و غفلت ،الا عامل عءب ماندگی ما در

حضر

سخی حرها سی سالت(هدسیتی و همکارسن .)1392 ،در

در کارگزسرسن خود نسبت با رعایت حءو مردم و

الوره هود(آیا
دعو

 )84 – 6رالايت حضر

شعيب در

با هدف سیجاد دالتگاه مسوورنا و متعهدسنا

سنجام وظيفا ،رعایت حءو مردم رس رعایت حءو

با خدس و وهای با مکيال و ميزسن و سجتناب سز

سيهی معرهی کرده ،رضایت سيهی رس در گرو آن می دسند

کم هروشی دسنستا شده سالت  .سگر در سخی حرها

و در موسضع متعدد بيان می کنند کا سین مسووييت در

سی رعایت حءو دیگرسن مبنای اعامل حرها سی سالت،

قبال مردم ،در وسقع ،مسووييت در قبال خدسالت با سین

رالايا حءو سمام الجاد) ع (مبين سین حءو سالت

معنا کا در قيامت نسبت با سدسی حءو مردم سز الوی

(هدسیتی و همکارسن .)1392 ،یکی سز پرثمرارین آثار

خدسوند متعال مورد الؤسل قرسر خوسهيد گرهت

امدن سالیمی رشد سخی حرها سی سالت .کتاب هایی

(هدسیتی و همکارسن .)1392 ،بر سین سالاس معنویت و

کا در امدن سالیمی در آدسب حرف و مشاغل چون

آموزش معنویت می اوسند با خير و صیح هرد و

آدسب اعليم و اربيت ،آدسب قضا و آیين های سخیقی

جامعا گردد و رضایت خلق خدس و خدسی متعال رس با

دیوسن ها نگارش یاهتا سالت ،حکایت سز سهميت

دنبال دسشتا و باعن سحساس آرسمش اوسم با رضایت و

رسهبردی سخی در هدسیت مشاغل سالت کا سميد سالت

موهءيت رس برسی هرد با دنبال دسشتا باشد و سین

در دسنشگاهها نيز سز سهميت ویژه اری برخوردسر گردد.

معنویت و سخی حرها سی نيز با عنوسن سيگویی موثر

مباحن هرسوسنی در سخی

با طور کلی و سخی

و کارآمد در دسنشجویان با عنوسن نيروی سنسانی آینده

رهبریت ،مدیریت و مناصب ویژه با طور خاص در

الاز نهادینا گردد و با جامعا الرسیت نماید و در

نه سيبیغا مطرح گردیده سالت .سمام علی) ع (میک

نهایت منجر با سخی مدسر بودن و وظيفا شناالی و

نهایی سخی رس خدس می دسند و با همين دييل اوصيا

 ...گردد و باعن جامعا سی الايم و بدون انش گردد و

کارآمدی آموزش معنویت با تاکید برآموزه های دین مبین اسالم برارتقاء اخالق حرفه ای و مدیریت تعارض

با اوجا با سهميت نءش

معنویت

در پرورش
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چنين پشتوسنا و گرشتا سی کا سخی در آن محور

سالتعدسدها و اربيت نيروی دسنشجویی کارآمد جهت

آموزش و عمل و سشتغال سهرسد و سجتماع و نءطا

الاختن آینده سی روشن وموهق ،گام بردسشت.

جوشان نيروی پویایی جامعا سالیمی و سیرسنی بوده

سميد سالت با اوجا با دالتاوردها و نتای سین پژوهش

سالت سميد سالت آموزش معنویت و نءش آن در

بتوسن طرقی پيشنهاد کرد کا با شناالایی عوسمل ااثير
گرسر در سخی حرها سی و مدیریت اعارض  ،بتوسن
سعمال و رهتار رس با شکل هوشمندسنا سی نظم و ارايب
و شکل دسد و زمينا سی رس هرسهم نمود اا سالاايد و
کارکنان رس با الوی یك زندگی الايم ار و رشد یاهتا
یاری نمود ،بدیهی سالت در سین زمينا پژوهشی سنجام
نگرهتا و سین پژوهش می اوسند زمينا الاز پژوهش
های آای گردد و سز سین طریق بتوسن با جامعا
دسنشگاهی نيز سهميت دسد و بتوسن با اشخيص رسههای

سخی

حرها سی و مدیریت اعارض بيش سز پيش

مورد اوجا قرسر گيرد اا سین گن های گرسنبها و غنی
الريوحا کار همگان و رعایت حق و حءو و سیجاد
رضایت و موهءيت و رشد و اعايی و کمال گردد.
پيشنهاد می گردد کا سین موضوع در در الایر مناطق
کشورسنجام شود .سز محدودیت های پژوهش ،سجرسی
جلسا

آموزشی معنویت درمانی بود کا در برخی

موسرد و بعضی جلسا

سز الوی مرسجعين الوسيهایی

مطرح می گردید کا پژوهشگر سز دسدن جوسب کامل و

سراءا سخی حرها سی و مدیریت اعارض در جامعا

قانع کننده اا حدودی نااوسن بود.

دسنشگاهی آن ها رس با الوی اوسنایی سالتفاده سز ظرهيت

نتیجه گیری :کارآمادی آماوزش معنویات مبتنای بار

سدرسک ،کاربرد معنویت

و رضایت سز خود و

سحساس سرزشمندی ،خوش بينی و سميدوسری رهنمون
الاخت .سیرسنيان بر پایا آموزه های دینی و هرهنگی
خود ،یادمانی چشم نوسز سز مءويا کار و سخی حرها
سی در ذهن بشر بر جای نهاده سند .آنجا کا اکاييی و
وظایی خاص و مءيدبودن با ضوسب سنسانی حاکم بر
کار ،هضيلتی سخیقی الءی می شد و العاد

سخیقی

هر کس رس بر سالاس کسب هضيلت ناشی سز وقوف
وی با خویشکاری و سیفای وظيفا خود می النجيدند.
چا سینکا هدف نخست سدیان سيهی نيز آموزش و
سراءای سخی و پاکيزگی معنویت در جامعا سنسانی
بوده سالت .اا آنجا کا پيامبر مکرم سالیم) ص (هدف
محوری رالايت خود رس ،اکميل الجایای سخیقی در
روح و جان و رهتار سنسان ها می دسنند .در سین معنا
سخی  ،شايوده سصلی زندگی معنوی و بنياد اعايی و
اکاپوی زندگی سنسانی با شمار می آید ،و با وجود

آموزه های سالایمی بار سراءاا سخای حرهاا سی و
مدیریت اعاارض کارکناان علمای و سدسری دسنشاگاه
مؤثر سالت .همچنان کا در هما ی مرسهب ،اوالل با
خدس با دعاها و آیا

مخصوص رسی سالت ،در سالیم

نيز سین سعتءاد وجود دسرد کا معنویات ،ذکار سالاما
سيهی و آیا

قرآنی ،قلاوب رس آرسماش بخشايده و در

معايجا ی سمرسض ماؤثر سالات و ناگفتاا نماناد کاا
شفایابی با مصلحت سيهی و درجا ی سخیص و سیمان
سنسان مربوط سالت .در وسقع معنویت درماانی باعان
آرسمش قلب شاده ،برناماا ریازی بارسی رالايدن باا
سهدسف و نگرش مثبات نسابت باا خاود و جامعاا،
سميدوسری ،خوش بينی ،ااب آوری و خودکارسمدی رس
اءویت کرده و سخی حرها سی و مدیریت اعاارض
رس بهبود و سراءا می دهاد و هماا سیان مويفاا هاا و
درکل معنویت می اوسناد موجاب سهازسیش الایمت
روسن و در نتيجا اوسنمند شدن سهرسد باا عناوسن مناابع
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