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بررسی نقش مدیریت معنوی و معنویت در کار در آموزش و پرورش
فاطمه نیکنام فدافن
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چکیده
بحران های ناشی از تالطم و بی ثباتی دنیای امروز باعث ایجاد دغدغه های اساسی برای سازمان ها و کارکنان آنها شده است.
کارکنان در بخشی از زندگی خود ،در نتیجه ی این بحران ها  -که معموال هنگامی اتفاق می افتد که آن ها در یک سازمان مشغول
کار هستند  -به زندگی کاری و زندگی خانوادگی خود می نگرند و آینده و زمانی که پیش رو دارند را محاسبه می کنند و از خود
می پرسند :بقیه ی عمرم چه کاری می خواهم انجام دهم؟ هدفم چیست؟ آیا کاری را که در صدد انجام آن هستم همان است که می
خواهم؟ هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت معنوی و معنویت در کار در آموزش و پرورش است .این پژوهش یک
تحقیق کمی و از نظر هدف کاربردی است .همچنین از نظر روش پژوهش تحقیق توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق
شامل مدیران و معلمان آموزش و پرورش  099نفر می باشد .برای تعیین حجم نمونه با توجه به حجم نمونه موردنیاز در نرم افزار
لیزرل (با توجه به فرمول کوکران  490نفر) به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است .نتایج پژوهش با نرمافزار لیزرل نشان داد که
بررسی نقش مدیریت معنوی و کار با معنا در سطح فردی ،سطح گروهی و همسویی با ارزش های سازمان در سطح سازمانی در
آموزش و پرورش تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد .احترام به ارزش های معنوی و بهره گیری از آنها در کار ،می تواند باعث
تحریک رفتارهای اخالقی افراد در محیط کار شود و فهمی عمیق از بسیاری از مسائل اخالقی که دنیای امروز با آن مواجه است
فراهم کند .بالطبع اگر کارکنان احساس کنند که سازمان فضایی برای آنها فراهم ساخته که امکان رشد ،حمایت یا دفاع از ارزش ها
وجود دارد ،دچار یأس و نا امیدی نمی شوند و روحیه شاداب و با نشاطی خواهند داشت.
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