75-75 صفحه،9911 سال، )دوره دوم(فصل اتبستان،فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

تاثیر معنویت درمحیط کار بر رفتار طرفدار محیط زیست با استفاده از مدل میلیمن
1
2

حامد بحرانی

آرزو صالحی فر
:چکیده

این واژه و. در سال های نه چندان دور غرب به وجود مفهومی پر ارزش برای کسب و کار و مدیریت سازمانهای خود پی برد
در این تحقیق ابتدا به..مفهوم چیزی جز معنویت در محیط کار نبود که از آن به عنوان یک پارادایم جدید یاد شده است
ادبیات معنویت مروری گذرا شده بعد به م فهوم این مهم در محیط کار پرداخته شده است سپس به رابطه آن با محیط
 هدف در این تحقیق مروری بر رابطه ی معنویت در محیط کار و رفتار طرفدار محیط زیست به شیوه ی.زیست پرداخته ایم
پس از ارائه نظرات و گذر به پیشینه تحقیق نتیجه ای یافت شد که نشان می دهد ارتباط معقولی بین.توصیفی می باشد
محیط زیست با انسان وجود دارد،معنویت محیط کار با طبیعت
رفتار طرفدار محیط زیست،معنویت محیط کار، معنویت:واژههای کلیدی

The effect of spirituality in the workplace on pro-environmental
behavior using the Milliman model
Abstract
In the not-so-distant years of the West, it recognized the existence of a valuable concept
for business and the management of its organizations. This term and concept was nothing
but spirituality in the workplace, which was referred to as a new paradigm. In this research
Firstly, the literature on spirituality has been reviewed and then discussed in the context of
the work. Then we focus on the relationship with the environment. The purpose of this
research is to review the relationship between spirituality in the workplace and the
supportive behavior of the environment in a descriptive way. After presenting the
comments and moving to the research background, it was found that there is a meaningful
relationship between the spirituality of the work environment and nature, There is an
environment with humans.
Keywords: Spirituality, workplace spirituality, pro-environmental behavior
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مقدمه:

داوطلبانه کمک می کنند(،دی گروت و استگ  )2119,5از طرفی

در طول تاریخ انسانها نگاه ویژ ه ای به موضوع معنویت داشته اند .با

محیط زیست نیز فواءد بسیاری برای انسان به وجود میاورد  .محیط

توجه به این که محیط زیست در خطر نابودی میباشد نگاه ژرف و

زیست بر اعمال و رفتار اندیشه انسان تاثیر بسزایی دارد .قرآن کریم

عمیق به موضوع معنویت در محیط کار میتواند تا حدودی بر نوع

و روایات اسالمی فوائد بسیار آب ،هوا ،گیاهان و درختان را با

استفاده و رفتار مردم بر محیط زیست و حفظ این نعمت بزرگ

تعبیرهای بسیار دقیق و گاهی شگفت انگیز برشمرده اند و از تأثیر

خدادادی اثر گذار باشد به این دلیل که قسمتی از شهروندان را

به سزای آنها بر تن و روان آدمی سخن گفته اند .آلودگی محیط

افرادی که در درون سازمانها و محیط کار مشغول به فعالیت هستند

زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارد و پی آمدهای زیان

تشکیل میدهند

باری برای زندگی انسان ،حیوان ،گیاه و بناها دارد .در جهان امروز،

در اواخرقررن بیستم ،محققان و اندیشمندان مدیریت به موضوع
معنویت در سازمان توجه کردند به طوری که در حدود سال
1992افزایش ناگهانی همایشها و کارگاههای مربوط به معنویت در
کار ،و مقاالت و کتابهای فراوان در این زمینه مشاهده میشود (زاهدی
و پناهی،1631 ،ص )2در سازمانها مطالعاتی همچون معنویت در
محیط کار پدیدههای نوپایی هستند که میتوانند نیروی قدرتمند
مثبتی باشند .شهروندان به عنوان افرادی که تشکیل دهنده
اجتماعات بشری هستند هرچند در سالهای نه چندان دور مورد بی
توجهی وبی مهری حاکمان و مدیران بودند؛اما امروزه کانون توجه
همه کسانی هستند که می خواهند به نحوی در زندگی انسان نقش
داشته باشند(بیگ زاد و همکاران،1691،ص )2امروزه به نظر میرسد
کارکنان در هر کجا که فعالیت می کنند چیزی فراتر از پاداش های
مادی در کار جستجو می کنند  .آنان در جستجوی کاری با معنا،امید
بخش و خواستارمتعادل ساختن زندگی شان هستند(کینجرسکی و
اسکریپن .)،2111، 6مدیران باید رفتارهای طرفدار محیط زیستی را
در میان کارکنان خود تشویق کنند و تالش کنند تا مسئولیت های
زیست محیطی خود را بهبود بخشند (آگولرا و راف ),21114رفتار
حرفه ای محیطی در محل کار مستلزم آن است که کارکنان به منظور

مسئله آلودگی ،یکی از مهم ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی
است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم گیر است.
طبیعت ،برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستی
میان انسان و طبیعت وجود دارد(مجله طوبی  .)1633ما درباره
شرایط روانی و اجتماعی که در محیط کار بوجود می آید بر اساس
مولفه ی معنویت که احتماال با رفتار طرفدار محیط زیست رابطه
دارد به پژوهش پرداخته ایم .مطالعات قبلی تایید کرده است که
حمایت ادراکی درک شده بر موفقیت پروژه های زیست محیطی،
مشارکت و تالش های کارکنان تاثیر مثبت دارد(راموس و
استیگر )2111،3عالوه بر این ،معنویت در محیط کار ،شور و هیجان
زیست محیطی را تقویت می کند و این ارتباط را با آگاهی محیطی
تعدیل می کند .آگاهی محیطی به دانش و نگرانی از تاثیر رفتار انسان
در محیط زیست اشاره دارد(,مدسن ویولهی )2111 1معنویت در
محل کار نیز به افزایش انگیزه ذاتی برای محافظت از محیط کمک
می کند ،زیرا به هدف عمیق درونی برای فکر کردن در مورد طبیعت
کمک می کند و سپس احساس و انگیزه ای برای ایجاد سیاره ای
بهتر برای زندگی نسل های فعلی و آینده در ما ایجاد می کند).
کروسمن2111،؛هرناندز)2113 3

بهبود تصویر سبز شرکت در میان سهامداران خود  ،اختیاری و
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سمت پیدا کردن معنای زندگیشان نه در تعریف چیستی زندگی بلکه

-2پیشینه پژوهش

در تعریف اینکه رسالت من در زندگی چیست هدایت میکند و

1-2معنویت-

کمک میکند تا با رشد فردی و بلوغ ادراکی به تاثیرگذاری ،شادی و

معنویت دمیدن روح در زندگی فرد است .معنویت با جستجوی

رضایت عمیق و باالیی در زندگی دستپیدا کنندو می توان آن را

وجودی برای معنا و هدف در ارتباط است (نصر اصفهانی و

راهی درونی که شخص را قادر به کشف ماهیت هستی یا عمیقترین

همکاران1693،ص )1وجود فرهنگ لغت معنویت را اینگونه تعریف

ارزشها و معانی زندگی مردم میسازد دانست همچنین شواهدی در

می کند«حساسیت یا وابستگی به ارزش های مذهبی و مسائل مرتبط

دست است که مردم به طور فزایندهای به معنویت تمایل دارند و

با روح به جای عالقمندی های دنیوی ومادی»معنویت تاکیدی بر

»بررسیهای همگانی افزایش چشمگیری در عالقه به امور معنوی را

منافع مادی ندارد(غالمی و همکاران،1695،ص )2معنویت

12

تأیید میکند(گال اپ و جونز 2111،ص)21

درکاردربرگیرندة مفهوی ازاحساس تمامیت پیوستگی درکارودرک
ارز شهای عمیق درکاراست (گیبونس)2111،9
زندگی معنوی لزوماً به معنای تعلق به یکی از ادیان نهادینه و

2-2معنویت در محیط کار

تاریخی نیست بلکه به معنای داشتن نگرشی به عالم و آدم است که

محیط های کاری تبدیل به جامعه ای مهم و پیچیده شده

به انسان آرامش ،شادی و امید بدهد.کریشناکومرو نیک)2112(11

اندکه به شدت زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهندمحیط کار خانه

کوئنیگ و همکارانش معتقدند که معنویت عبارت است از جستجو و

دوم ماست(ایرحسینی ،قبادی1694،ص.)2معنویت در محیط کار

مطالعهی شخصی برای درک و فهم پاسخ پرسشهایی درباره ی

شامل ارزشهای یکپارچه ،نگرشها و رفتارهایی است که الزاما پیروان

زندگی ،معنا و ارتباط با نیروی مقدس یا متعالی که ممکن است

را از طریق فراخوانی و عضویت به طور ذاتی انگیزه می دهند .معنویت

منجر به رشد آیینهای مذهبی و تکوین جامعه شود(،موربرا

در محل کار ،افراد را با احساساتی که تغییر می کنند روشن می

آلمیدا،کوئینگ)2113،11برخی مدعی اند معنویت معنویت است و

سازد ،آنها درک می شوند ،از آنها قدردانی می شود ،رفتار آنها از قبل

ارتباطی با دین اسالم ندارد،اما تاملی گذرابه این مفهوم نشان می

متمایز می شود(فری.):211616،معنویت در محیط کار در برگیرنده

دهد دین گرایی و معنویت اسالم است و فقط نقطه این دو تالش در

تالش برای جستجو و یافتن هدف نهایی دریک فرد برای زندگی

رهایی از محدوده تنگ عالم طبیعت است(باقری و سعد

کاری و برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکارانش و دیگر افرادیستکه

آبادی،1691،ص)11

به گونه ای در کارش مشارکت دارند و همچنین سازگاری یا یگانگی

امروزه گرایش به معنویت به عنوان گرایشی نو،در عرصه های
آموزشی،تربیتی و فرهنگی بیش از عرصه های دیگر به چشممی
خورد (باقری مجد و همکاران )1693،معنویت بیشتر انسانها را به
9
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به مردم انرژی می دهد و انگیزه های ذاتی خود را برای استفاده از

رویکرد اگزیستانسیالیستی که معنویت را معنا جویی درکار و

استعدادها و توانایی ها به شیوه هایی که قبال متوقف شده اند ،کمک

زندگیانسان می داند(ناسینا وهمکاران )2111،13معنویت در محیط

می کند  ..از این رو ،از طریق فراخوانی و عضویت در گروه ،عالقه و

کار در فرهنگ اسالمی ،در قالب اخالق کار اسالمی مطرح

لذت بردن از فعالیت هایشان ،حس اعتماد به نفس یا مهارت برای

میشوداخالق کار اسالمی ،مسلمانان را به تعهد بیشتر به سازمان،

انجام وظایف ،ارضا شدن نیازهای باالتر و درک علیت های داخلی

همکاری ،مشارکت ،مشورت ،بخشش و ...تشویق میکند(توکلی و

کارمندان برای یافتن جایگاه و اتصال و پیوستگی به سازمانهایشان

شریعتمداری1694،ص )2هرچند معنویت در سازمان ،مفهوم فلسفی

نگاه می کنند(رایان و دسی.) 2111،14امروزه سازمان ها می توانند

و فردی عمیقی به همراه دارد .با وجود این ،تقریباَ در تمام تعاریف

به عنوان موجودات معنوی نام برده شوند به این علت که مردم,وقت

ارائه شده توسط مراکز علمی و آکادمیکی ،معنویت دربرگیرنده

زیادی را در آن صرف می کنند و از این رو هویت های معنوی آنها
در

سازمان

های

تعبیه

خود

است

شده

(،lبنفیل

15

.)2115مایرز()1991بیان می کندمعنویت در کار نیروی الهام بخش
و برانگیزاننده برای جستجو مداوم برای یافتن هدف و معنا در زندگی

مفهومی از تمامیت ،کمال ،پیوستگی در محیط کار و ارزشهای در
کار است(جعفری)1693،
3-2مدل معنویت میلیمن

کاری ،درک عمیق و ژرف از ارزش کار،زندگی،پهناوری عالم

در سال  2116میلیمن و همکارانش سه بعد از هفت بعدی را

شخصی

که آچمز و و دوچن)2112(19برای سنجش معنویت در محیط کار

است(کروسمن( 2111،13ورود معنویت در سازمان به کارکنان این

مطرح کرده بودند ،انتخاب کردند .در تحقیقی تجربی آنها را بکار

توانایی را میدهد تا چشمانداز یکپارچهتری را نسبت به سازمان،

گرفتند.این سه بعد که برگرفته از سه سطح فردی  ،گروهی،وسازمانی

خانواده و جامعهی خویش به دست آورند .اغلب کارکنان زندگی

هست عبارتند ازکار معنادار در سطح فردی ،حس اجتماعی بودن در

کاری ،زندگی خانوادگی و زندگی معنویشان از یکدیگر جداست .به

سطح گروهی و تطابق با ارزشهای سازمان در سطح سازمانی است.

محیط

هستی،موجودات

طبیعی

و

نظم

باور

لحاظ اجتماعی  51الی  11ساعت زندگی کاری در طول هفته،
پرداختن ساعاتی به نیایش ،پرستش و مراقبه و ساعات باقیمانده برای

1-6-2کار معنادار:

گذران زندگی خانوادگی ضرورت این جدایی است(کاواناق(199111،

جنبه اساسی معنویت در کار ،احساس عمیق معنا و هدف داشتن

-1معنویت در محیط کار ،سازه ای پیچیده و چند وجهی است -2

در کار فردی است..اصطالح معنویت در کار شامل این فرضیه است

و

که هر فرد انگی زه ها و حقایق و خواسته هایی برای خود داردتا در

شجاعی،1691،ص )92در طبقه بندی نسبتا جامعی سه دیدگاه در

میان فعالیت هاییکه معنای وسیع تری به زندگی اوو دیگران می

تعریف معنویت محیط کار مطرح کرده اند .1رویکرد دینی که

دهد.قرار میگیرد(آشمز و دچون)2111،

این

مفهوم

به

شدتفردی

و

انتزاعی

است(خنیفر

معنویت را درپیرویاز دستورات یک دین خاص مثل مسیحیت می
بینند؛-2رویکرد درون گرا که معنویت را امری درونی می داند؛-6
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معاصر شده است این بحران نخست در غرب شروع شد و پس از آن

2-6-2حس اجتماعی بودن:
معنویت در محیط کار ،پیوستگی و ارتباط با دیگران را شامل می
شود .که به عنوان احساس اجتماعی بودن بیان می شود.اجتماعی
بودن در کار بر اساس این باور است کهافراد خود را پیوسته با دیگران
می بینندو نوعی ارتباط میان هویت درونی هر فرد وهویت درونی
افراد دیگر وجود دارد.این سطح از معنویت شامل ارتباط ذهنی،حسی
،روحی میان کارکنان از جمله حمایت،آزادی بیان وتوجه واقعی
است(آشمز و دچون)2111،که در سطح گروهی افراد رخ می دهد.

با ورود مدنیته به شرق در سطحی جهانی مطرح شد(قلندریان و
همکاران 1695،ص)2بسیاری براین باورند که بحران زیست محیطی
در واقع یک بحران معنوی و دینی است و جدایی دین از زندگی
دنیوی می تواند مهم ترین عامل بروز بحران های زیست محیطی
باشد(.نبوی و شهریاری 1696،ص)6رابطه ی بین انسان،طبیعت ،و
خداوند به شکل منحصر به فرد و به گونه ای است که تخریب محیط
زیست ،صدمه رساندن به یکپارچگیه عالم هستی و آیات خداوند تلقی
می شود(سروستانی و همکاران. )1633،بسیاری از طرفداران محیط
زیست اکنون بر این باورند که که سیاست ها ی زیست محیطی

 6-6-2تطابق با ارزشهای سازمانی:
سومین جنبه معنویت در محیط کار زمانیست که افراد به طور
قویحس هماهنگی میان ارزشهای شخصی،ماموریت و هدف سازمان
را تجربه می کنند.این سطح از معنویت در محیط کار تعامالت
کارکنان را با اهداف سازمانی بزرگتر در بر می گیرد (دنتون و میتروف
.)1999،21هماهنگی با ارزشهای سازمان به ان فرض مربوط است که
هدف شخص  ،از خود شخص بزرگتر است و باید با دیگران یا جامعه
تعامل برقرار کند هماهنگی ،همچنین،به معنای باور افراد درباره ی
این است که مدیران و کارکنان در سازمان ارزش های متناسبی
دارندو به رفاه کارکنان و جامعه توجه می کنند(آشمز و
دچون)2111،

محتاج

حمایت

های

اخالقی

و

دینی

می

باشند()Rechardson;2115مناسب برای تقویت رفتار حرفه ای
کارکنان .منطقی ترین نظریه رهبری می تواند این باشد که باعث می
شود فرد به طور واقعی در مورد طبیعت و محیط زیست به عنوان
بخش یکپارچه از خود فکر می کند .این ادغام می تواند به بهترین
وجه توسط رهبری معنوی توضیح داده شود که ایجاد ارتباط قوی
بین معنویت و محیط زیست را به وجود می آورد
(شرایواستاوا ,))2111،21بر اساس یک مرور ادبی سیستماتیک ،رفتار
طرفدار محیط زیست به نوعی رفتار داوطلبانه اشاره می کند که به
صورت آگاهانه به مقابله با مسائل محیطی مانند تغییرات اقلیمی،
گرمایش جهانی و تخریب محیط زیست می پردازد و تاثیر منفی
اعمال خود را بر محیط طبیعی به حداقل می رساند)(کلمیوس و

4-2معنویت در کار و رفتار طرفدار محیط زیست

اگیمن)2112،22
طبیعت و محیط زیست ،موهبتی خداوندی است که از مجموعه
موجودات ،منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود

محیط کار یک نوع رفتار رفتار طرفدار محیط زیست در

زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید

طرفدارانه اجتماعی است؛ واجب نیست آن را با یک نگرانی واقعی

.تخریب محیط زیست به دلیل پیامد های ناگواری که برای بشر به

برای سیاره مرتبط کرد؛ آن را تنها زمانی می توان نمایش داد که

همراه داشته است ؛تبدیل به یکی از بزرگترین چالشهای دنیای
20

Mitroff, & Denton
Shrivastava

21

kollmuss and AgyemanT

22
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یک فرد به فکر نسل های آینده ،طبیعت و انسان است(پایلی و

در این پژوهش یافته ها نشان داد که رابطه ی مثبت و معناداری بین

بویرال()2116،26اسچربایوم 24و همکاران .)2113

معنویت و درگیر شدن در کار وجود دارد .

(شرایواستاوا)2111(25پیشنهاد می کند که رشد عاطفی و معنوی

فتاحی()1633مقاله ای را با عنوان بررسی اثرات معنویت محیط

یک فرد برای رفتار وی ضروری است تا محیط زیست را حفظ و

کاری بر رفتار های شهروندی سازمانی انجام دادند که نتایج این

محیط زیست را به نمایش بگذارد

پژوهش حاکی از آن بود کهرابطه ی معناداری بین معنویت در کار و

به گفته فایرلم  ،(1993)23رهبران معنوی مردم را از طریق گفتمان

رفتار شهروندان سازمان وجود دارد.

فکری هدایت می کنند ،وظایف انتخاب آزادانه اخالقی خود را به

فرهنگی و همکاران()1635به بررسی رابطه ی معنویت و نقش آن

منظور بهبود جامعه تشویق می کنند و اهداف کاری خود را برای آنها

در بهبود رفتار شهروندی سازمانی پرداختند .نتیجه حاصله از این

اهمیت می دهند  .این رفتارها از لحاظ مفهومی بسیار متناسب با

پژوهش اینبود که رابطه مثبت و معنا داری بین معنویت محیط کار

رفتارهای طرفدار محیط زیست است.

و رابطه شهروندی سازمانی وجود دارد

-3پیشینه تحقیق

نبوی و شهریاری()1696پژوهشی تحت عنوان دین ،اخالق ،محیط

21فرای و اسلکوم()2113نشان دادند که موثر ترین سبک
مدیریت از طریق معنویت با به حداکثر رساندن خطمشی سه گانه
(مردم از طریق شغلی کارکنان ،مسئولیت محیط زیست سیاره،
پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سود از طریق عملکرد مالی

زیست انجام دادند .که یافته های این پژو هش حاکی از آن بود که
رابطه ی مستقیم و معنا داری بین متغیرهای احساس مسئولیت
،اخالق زیست محیطی،و احیای ارزش های دینی و متغیر محیط
زیست وجود دارد

و رشد درآمد)بوجود می آید
دی گروت و استگ )2111( 23طی پژوهشی بیان کردندافرادی
که دارای ارزش های محیطی مانند  ،تمایل شخصی به حفظ سیاره
و فلسفه ی مرکزی بودند بیشتر متعهد به نمایش رفتارهای محیطی
بودند

-4بحث ونتیجه گیری:
در روزگار کنونی بحران های زیست محیطی به شدت افزایش
پیدا کرده اند .برای رها شدن از خطری بزرگ که همه انسانها را
تهدید می کند باید به تعامل عقالنی و درست انسان و محیط زیست

احدی شعار و همکاران()1696مقاله ای تحت عنوان بررسی رابطه

اندیشید .معنویت جز جدایی ناپذیر با محیط زیست به حساب می

ی معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و در گیر شدن در کار

آید چرا که نگرش و تفکر تهی از معنویت دلسوزی نسبت به نشانه

مورد مطالعه:سازمان جهاد کشاورزی قم را مورد پژو هش قرار دادند

های خداوند در زمین ندارد ،نه تنها در حفظ این میراث گرانبها کوشا
نمیباشد بلکه می تواد در راستای تحقق اهداف شخصی خود دست

23

26

24

27

Paillé&Boiral,
Scherbaum
25
Shrivastava

-Fairholm
Fry, L. W., & Slocum
28
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به تخریبشان نیز بزند .لذا این موضوع مهم نگاه پژوهشگران بسیاری

منابع

را به خود جلب کرده است .بحث معنویت در محیط کار و رفتار افراد
در محیط زیست دو حوزه مجزا ولی تاثیر گذار بر هم بوده که بیش

 -1احدددی شدددعددار ،مجیددد؛ایرانی،حمیددد رضددددا؛گلوردی

از این بر آنها زیاد توجه نشده است .این پژوهش به صورت مروری

،مهدی؛جعفری،محمد باقر(«.)1696بررسددی رابطه معنویت در

به بررسی این مهم پرداخته است.در ایران به این موضوع کمتر بها

محیط کار از دیدگاه میلیمن و در گیر شدددن در کار»مدیریت

داده شده است و مسئله ی نو پایی میباشد

فرهنگ سازمانی.شماره.1صفحات31-41

سازمان ها بدون توجه به امر معنویت نمی توانند به پایداری بلند

 -2امیر ح سینی ،زهرا؛قبادی ،شادی(«)1694برر سی معنویت

مدت دست پیدا کنند.معنویت در محیط کار می تواندبه ایجاد جو

در محیط کددار و بهروری نیروی سددددازمددانی در بددانددک

اخالقی در سازمان منجر شود.جو اخالقی در سازمانها بر رفتاراخالقی

گرد شگری»ف صلنامه ر سالت مدیریت دولتی ،شماره هفدهم و

فرد در سازمان اثر میگذارد و فرد اخالقی در راستای حفظ محیط
زیست برای خود و آیندگان خود کوشش میکند.برای حفظ محیط

هجدهم ،صفحات111-93

زیست باید متد و روش رفتار فرد را تغییر داد و بر اساس معنویت با

-6ب یگ زاد ،جعفر؛یزدانی،سدددهراب؛ح مداللهی ،مریم()1691

محیط برخورد کرد.رهبران خط مشی معنویت را در سازمان به

«معنو یت محیط کاری و تاثیر آن بر بر مول فه های رف تار

کارکنان خود نشر می دهند و کارمندان که هریک جزعی از این

شددهروندی سددازمانی«فصددلنامه علمی _پژوهشددی تحقیقات

مجموعه میباشند با تفکرات و ذهنیات مثبت معنویت در محیط به

مدیریت آموزشی،شماره 1صفحات91-31

می شود .

-4بددا قری مجددد،روح اال؛ م یال نی،ا میدددر فالح فرا مرزی

زندگی می پردازند باعث استفاده درست از این نعمت بزرگ خدادای

با توجه به این پژوهش می توان در نظر گرفت که هرچه معنویت
در سازمان بین افراد بیشتر باشد فرد در راستای حفظ محیط زیست
بیشتر تالش می کند .سازمانها باید برنامه های اخالقی که منجر به
باز شدن دید معنویت برای کارکنان خود می شود بپردازند و از سوی
به دنبال رهبرانی با شند که بتوانند تفکر معنویت گرا را در سازمان
نشر دهند .رهبر معنویتگرا ارزش های فردی را با توجه به خواست و
عضویت افراد ،به ارمغان می آورد و می تواند ارزش های محرک
محیطی را در آنها افزایش دهد .زمانی که افراد با ارزش های محرک
قوی تر نفوذ کندسطح انگیزه های خودمختار برای شرکت در رفتار
حرفه ای محیطی در آنان افزایش می یابد .از این طریق سازمان می
تواند دین خود را در حفظ محیط زیست و رساندن آن به دست
آیندگان ادا کنند.

،مح سن(«)1693برر سی نقش میانجی کیفت زندگی کاری بر
رابطه ی بین معنویت در محیط کار و بهروری کارکناندر نظام
آموزش عالی»نوآوری های مدیریت آموزشدددی،سدددال دوازدهم
،شماره  2صفحات 66-19
 -5باقری ،م صبح الهدی؛ سعدآبادی ،ح سن(«.)1691طراحی
الگوی معنوی بر ا ساس ارزش های ا سالمی :پژو ه شی مبتنی
بر راهبرد داده بنیددادبددا تدداکیددد بر ویژگی هددای فرمددانددده
سرلشکرپاسدار کاظمی»اندیشه مدیریت راهبردی،شماره دوم
،صفحات 122-51
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 -3زاهدی ،شمس ال سادات ؛ پناهی ،علی ( «.)1631برر سی

-14نبوی،عبدالحسین؛شهریاری،مرضیه(«)1696دین،اخالق و

نقش معنو یت در کرارای ی بان کدار ی «.فصدددل نا مل علمی-

محیط زیسددت»فصددلنامه انسددان و محیط زیسددت،شددماره

ترویجی مطالعات مدیریت ،شماره  ،53صفحا ت191-219

29صفحات 34-11

-1شدددیخی نژاد،ف؛احمدددی،گ(«)1631مدددیریددت در پرتو

-15جعفری،مریم(«)1693معنو یت در محیط کار و نقش آن

معنویت».مجله تدبیر .شماره .212صفحات56-49

در بهبود هویت سازمانی»

-3میرزایی توکلی،منصور؛شریعتمداری،مهدی(«)1694بررسی

-13فتاحی،مهدی(«)1633بررسی اثرات معنویت محیط کاری

تاثیر معنویت بر محیط کار و تعهد سازمانی بر ر ضایت شغلی

بر رفتار های شدددهروندی سدددازمانی و ارتباط آن با وفاداری

پرسدددنلی ن هاد ن مای ندگی م قام معظم رهبری در دانشددد گاه

مشددتری و کیفیت درمان در سددازمان تامین اجتماعی»پایان

ها»مدیریت در دانشگاه اسالمی،9شماره،1صفحات13-31

نامه کارشناسی،دانشگاه تهران

 -9غالمی ،مح مد؛ده قانی،علی؛شدددیخ،رضددددا(«)1695نقش

-11

خادمیت در تصمیم گیری های مالی و اخالق مدیران»فصلنامه

اصفهانی،علی؛امیری،زینب؛فرخی،مجتبی؛سیفی،محس()1693

اخالق در علومو فناوری،شماره،4ص)2

«تاثیر معنویت بر سایش اجتماعی با نقش میانجی جو اخالقی

-11فددددددددرهددددددددنددددددددگددددددددی،عددددددددلددددددددی

نصددددددددددددددددددددددددددددر

سازمان»جامعه شناسی کاربردی .شماره ،2صفحات 64-11

اکبر؛فتاحی،مهدی؛واثق،بهار(«)1635معنویت در محیط کار و

-13عابدی سدددروسدددتانی،مجید؛شددداه ولی ،منصدددور؛محقق

نقش آن در بهبودرفتار شدددهروندسدددازمانی»فرهنگ مدیریت

دا ماد،مصدددطفی( «)1633ماه یت و د ید گاهاخالق زیسدددت

.شماره .16صفحات 61-5

محیطی با تاکید بر گاهاخالق زیسدددت محیطی با تاکید بر

-11خنیفر،حسدددین؛شدددجاعی ،سدددامره.)1691(.معنویت در
سازمان.کرمان .جهاد دانشگاهی کرمان
-12مج له طوبی خرداد ،1633شددد ماره  «،13جای گاه محیط
زیست در زندگی انسانها»
-16قدددلدددنددددریدددان ،ایدددمدددان؛تدددقدددوایدددی،عدددلدددی
اکبر؛کامیار،مریم(«)1695مطالعه ی تطبیقی رابطه انسدددان و
محیط زیست در تفکر توسعه پایدار و تفکر اسالمی».فصلنامه
علمی –پژوهشی معماری .شماره دهم،صفحات 13-32

دیدگاه اسددالمی».فصددلنامه ی اخالق در علوم فناوری،شددماره
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