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چکیده
بهزیستی فضیلت طلبانه بر رشد فردی و تحقق ظرفیتهای انسانی تاکید دارد و به دنبال فرصتهایی برای پیشبرد پتانسیلهای
 بهزیستی فضیلت طلبانه به اعتقاد دانشمندان دیدگاه کاملتری از سالمت روانشناختی مثبت.شخصی افراد در محیط کار است
 هدف از پژوهش. عوامل مختلفی میتوانند بر بهزیستی فضیلت طلبانه موثر باشند که معنویت در محیطکار نقش بسزایی دارد.است
 با توجه به بررسی انجام شده در پژوهش حاضر می.حاضر بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر بهزیستی فضیلت طلبانه است
توان چنین نتیجه گرفت که معنویت در محیط کار موجب ایجاد حس خوب زندگی کاری کارکنان و بهزیستی آنان بویژه بهزیستی
 افزایش عملکرد و بهره وری سازمانی،فضیلت طلبانه میشود و بهزیستی فضیلت طلبانه می تواند موجب بالندگی و پویایی سازمان
.گردد
 معنویت در محیط کار، بهزیستی لذت گرایانه، بهزیستی فضیلت طلبانه، بهزیستی ذهنی:کلید واژه
Spirituality in the workplace is a way to- Духовность на рабочем месте, путь к достижению
wards a worker's virtuous well-being.
достойной благополучной жизни для работников.
Abstract
Virtue-based well-being emphasizes individual growth and the realization of human
capacities and seeks opportunities to advance the personal potential of individuals
in the workplace. According to scientists,
Virtuous well-being has a broader view of
positive psychological health. Various factors can be effective in the virtuous well-being that spirituality plays an important role
in the work environment. The purpose of
this study is to investigate the effect of spirituality in the work environment on virtuous
well-being. According to the survey carried
out in this study, we can conclude that spirituality in the workplace creates a good
sense of the working life of employees and
their well-being, especially virtuous wellbeing. Virtuous well-being can enhance organizational dynamism, increase productivity of organizational performance.
Keywords: Subjective Wellbeing, Eudaimonic Wellbeing, Hedonia Wellbing, Spirituality Workplace

Аннотация
Достойное благополучие, подчеркивает индивидуальный рост и реализацию человеческих способностей и ищет возможности для развития личного потенциала на рабочем месте. По мнению ученых достойное благополучие имеет более широкий взгляд
на позитивное психологическое здоровье.
Различные факторы могут быть эффективными в
достойное благополучие, но духовность играет
важную роль в рабочом месте. Целью данного исследования является изучение влияния духовности
в рабочом месте на достойное благополучие. Согласно опросу, проведенному в этом исследовании,
мы можем сделать вывод, что духовность на рабочем месте создает хорошее представление о трудовой жизни сотрудников и их благосостоянии, особенно достойное благополучие. достойное благополучие может развивать динамичность организации, улучшить производительность и повысить эффективность работы организации.
Ключевое слово: субъективное благополучие, достойное благополучие жизни, гедонистический
благополучие, духовность в рабочем месте
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مقدمه
عصری را که در آن زندگی می کنیم ،عصر پیچیدگی و تغییر نامیده اند ،طی چهارصد سال گذشته ،غرب بین دنیای بیرونی و
دنیای درونی تفاوت قائل شده است و فعالیت های دنیوی را از اموری مثل مذهب ،معنویت و عرفان به کار جدا کرده است .این
موضوع موجب شده بشر از جهات بسیاری از واالترین جنبه های وجودی انسانی اش جدا شود .در حقیقت به سهم روح و نیازهای
درونی انسان ها توجه نشده است .در عصر کنونی ،با بوجود آوردن محیط های کاری معنوی ،کارکنان به تالش و کوشش تمایل
زیادی نشان می دهند و با اهداف و ماموریت های سازمانی بیشتر عجین می شوند .از اواخر قرن بیستم ،محققان و اندیشمندان
مدیریت به موضوع معنویت در سازمان توجه کردند؛ بطوریکه در حدود سال  1992افزایش ناگهانی همایش ها و کارگاه های مربوط
به معنوبت در کار و مقاالت و کتاب های فراوان در این زمینه مشاهده می شود(زاهدی و پناهی .)1387،حتی صاحب نظران
معنویت در محیط کار ،اصطالح «نهضت معنوی» را مطرح کردند و بیان داشتند که امروزه سازمان ها به ایجاد زمینه هایی برای
ابعاد معنوی در سازمان که بیش تر مرتبط با معنا و هدف هستند ،توجه می کنند(مارکوس 1و همکاران .)2005 ،محققان بیان می
کنند محیط کار معنوی دارای مزایا و منافعی از قبیل افزایش تعهد سازمانی(دلبک ،)346 ،1999،2افزایش حس تکامل
شخصی(بوراک ،)283 ،1999،3افزایش صداقت و اعتماد(وانگر مارش و کانتلی،)296 ،1999،4عجین شدن با شغل و نیز کاهش
تمایل به ترک محیط کار(میلیمن 5و همکاران )2003،می باشد.
یکی از مزیت ها و برتری های سازمان ها در هزاره سوم بح ث منابع انسانی است .بیشترین تولید ثروت در کشورهای توسعه
یافته توسط منابع انسانی صورت گرفته و درصد عوامل دیگر مانند منابع طبیعی بسیار کم است(رسولی ،1390،ص .)1در دنیای
پویا و پیچیده امروز ،کارکنان برجسته می توانند پایه ای ضروری برای موفقیت های رقابتی پایدار سازمان ها می باشند(ژانگ و
همکاران .)2015،6معنویت در محیط کار ،سازه ای افزایشی از دلبستگی دانشمندانی است که آن را به عنوان ارائه بینش جدید در
معنای کار(روسو 7و همکاران )2010،و نگرش کاری کارکنان و از عجین شدگی شغلی می دانند(میلیمن 8و همکاران .)2017 ،افراد
د ر محیط کاری به دنبال احساس ارتباط عضویت و روابط اجتماعی مثبت با همکاران ،کار بامعنا و هدفمند می باشند( ِففِر.)2003،9
بهزیستی کارکنان به کیفیت عملکرد کارکنان و تجارب سازمان اشاره دارد(گرانت .)2007 ،10بهزیستی کارکنان یکی از ویژگی
های سازمان های سالم می باشد و منافع گسترده ای در سازمان دارد که آن را به موضوع مهمی در سازمان تبدیل کرده است.
محققان نیز به تازگی توجه دقیقی نسیت به این موضوع پیدا کرده اند .با ایجاد محیط کار معنوی می توان بر بهزیستی کارکنان
تاثیر گذاشت(شیپ.)2006،11
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معنویت در محیط کار به تجربه معنوی کارمندان در محیط کار اشاره دارد(آشموس و داکون .)2000،1تجربه معنا در کار و
اجتماع در کار دو جنبه از معنویت در کار می باشد(پاوار .) 2009،2این دو جنبه کارمند را برای رسیدن منافع بزرگتری کمک می
کنند .مشخصه این دو جنبه "اشتراک گذاری ،تعهد و تعهد دوجانبه" می باشد .معنویت در محبط کار می تواند با به وجود آوردن
تجربه معنوی کارکنان و همچنین با مفهوم کردن کار موجب بهزیستی کارکنان گردد.
معنویت در محیط کار
معنویت در محیط کار ،از مفاهیم جدیدی استتت که در ستتالیان اخیر در ادبیات مدیریت و کستتب و کار در غرب ظهور کرده
ا ست وقتی از آن به عنوان یک پارادایم جدید نیز یاد می شود دنیای غرب که در چهار صد سال گذ شته سعی در جدایی امور
دنیوی و معنوی داشته است  ،اکنون در جست و جوی یکپارچگی آنهاست  .با توجه به تنوع دیدگاهها درباره معنویت  ،در ادبیات
 ،معنویت در محیط کار بارویکردهای مختلفی بررسی شده است که سر رویکردهای عبارتند از :
 -1رویکرد دینی که معنویت را در پیروی از دستورات یک دین خاص مثل مسیحیت می بیند.
 -2رویکرد درون گرا که معنویت را امری درونی می داند.
 -3رویکرد اگزیستانسیالیستی که معنویت را معنا جویی در کار و زندگی انسان می داند.
ر شد سریع مفهوم معنوی ت در محیط کار و سازمان وکاربردهای آن ،برای رهبران سازمان ،مدیران منابع ان سانی ،کارکنان و
عامالن تغییر اهمیت فراوانی دارد .هنگامی که ابعاد گوناگون را معنویت در محیط کار استتتفاده شتتوند ،ستتعادت و خالقیت فردی،
هماهنگی سازمانی هر موقعیت تجاری بلند مدت را افزایش می دهد.
مینوایل ،گال و دوح )2004(3معنویت در محیط کار را مشتتارکت بیشتتتر ،اخالقیات ،مستتبولیت بیشتتتر ،همکاری بیشتتتر و در
نتیجه خالقیت بیشتر ،تعریف می کند .در سطح فردی معنویت در محیط کار به عنوان جو روان شناختی در کارکنانی که زندگی
درونی با معنی داری را در زمینه جامعه قرار داده اند ،مطرح می باشد(والنداری.)2014 ،4
بوراک ،معنویت را در سه مفهوم تعریف می کند :رشد و توسعه پیشرفت معنوی ،روانی ،حل مسایل بین فردی و یادگیری و
ابزارهای توسعه فردی .معنویت موجب رضایت فردی و نیازمند حس ویژه ای از رضایت می باشد .فرهنگ سازمانی ،سیاست گذاری
و برنامه ریزی کسب و کار همراه با عوامل دیگر را تقویت خواهد کرد(احمدی و همکاران .)2014 ،جدول( )1تعاریف مختلف
معنویت را از دیدگاه نویسندگان مختلف بیان می کند.
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جدول :1تعریف ها و دیدگاه ها در باره معنویت

منبع(:احدی شعار و همکاران)1393 ،
در سال  2003میلیمن و همکارانش سه بعد از هفت بعدی را که اُچمز و دوچن( )2002برای سنجش معنویت در محیط کار
مطرح کرده بودند ،انتخاب کردند و در تحقیقی تجربی آن ها را به کار گرفتند .این سه بعد که متناظر با سه سطح فردی ،گروهی
و سازمانی است ،عبارتند از کار معنادار در سطح فردی ،حس همبستگی در سطح گروهی و سازگاری با ارزش های سازمان در
سطح سازمانی.
کارمعنادار : 1جنبه اساسی معنویت در کار ،احساس عمیق معنا و هدف داشتن در کار فردی است .مفهوم معنویت محیط کار
نشان می دهد چگونه ک ارکنان در سطح فردی ،با کار روزانه خود تعامل دارند .اصطالح معنویت در کار ،شامل این فرضیه است که
هر فرد انگیزه ها و حقایق و خواسته هایی برای خود دارد تا در میان فعالیت هایی که معنای وسیع تری به زندگی او و دیگران می
دهد ،قرار گیرد(اُچمز و دوچن.)2000،
حس همبستگی : 2مفهوم معنویت در محیط کار ،پیوستگی و ارتباط با دیگران را شامل می شود ،که به عنوان احساس
همبستگی بیان می شود .این مفهوم ،در سطح گروهی رفتار انسان رخ می دهد و به تعامالت میان کارمندان و همکارانشان توجه
می کند .حس همبستگی در کار ،بر اساس این باور است که ا فراد خود را پیوسته با دیگران می بینند و نوعی ارتباط میان هویت
درونی هر فرد و هویت درونی افراد دیگر وجود دارد .این سطح از معنویت شامل ارتباط ذهنی ،حسی و روحی میان کارکنان ،از
جمله حمایت ،آزادی بیان و توجه واقعی است(همان منبع).
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سازگاری با ارزش های سازمانی :1سومین جنبه معنویت در محیط کاری زمانی است که افراد ،به طور قوی حس هماهنگی
میان ارزش های شخصی ،ماموریت و هدف سازمان را تجربه کنند .این سطح از معنویت در محیط کار ،تعامالت کارکنان را با اهداف
سازمانی بزرگ تر در بر می گیرد(میتروف و دنتون .)1999 ،2هماهنگی با ارز ش های سازمان به این فرض مربوط است که هدف
شخص ،از خود فرد بزرگ تر است و باید با دیگران یا جامعه تعامل برقرار کند .هماهنگی ،همچنین ،به معنای باور افراد درباره این
است که مدیران و کارکنان در سازمان ارزش های متناسبی دارند و به بهزیستی کارکنان و جامعه توجه می کنند(اُچمز و
دوچن.)2000،
معنویت در محیط کار به عنوان یک ساختار چندگانه موثر بر انگیزه ذاتی فرد است(شارما و حاسین )2012 ،3و به عنوان
"آگاهی درونی" خود و جستجو برای معنا توامان می باشد(هاگتون 4و همکاران .)2016 ،موضوع کلیدی در معنویت این است که
افراد تمایل دار ند نه فقط شایستگی داشته باشند ،بلکه باید نوعی تجربه معناداری در کار نیز داشته باشند .این نوع تجربه می تواند
جنبه های گوناگونی مانند احساس تعالی ،کار معنی دار و هدفمند ،ارتباط با دیگران یا قدرت باالتر ،تجربه خود "معتبر" ،خدمت
به دیگران یا بشریت و تعلق به یک سازمان خوب و اخالقی است(میلیمن .)2017 ،بینیفیل 5و همکاران( )2014مشاهده کردند که
معنویت در محیط کار بینش جدیدی در نگرش کارکنان ایجاد می کند و درک کاملی از واقعیت سازمانی بدون در نظر گرفتن
ماهیت معنوی افراد است.
از جمله نقش هایی که افراد در جامعه ایفا می کنند ،نقش هایی است که در سازمان و محیط کار می پذیرند .مهم ترین مساله
برای سازمان و رهبران آن ها درگیر کردن افراد در نقش های آنان است .معنویت در محیط کار موجب معناداری کار می شود و
حس همبستگی و سازگاری افراد را با نقش هایشان بیشتر می کند و موجب می شود که افراد با شغل خود درگیری مناسبتری به
لحاظ فیزیکی ،شناختی و عاطفی داشته باشند.
معنویت ،تالش برای جستجو و یافتن هدف نهایی در فرد برای زندگی کاری ،به منظور برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکاران،
و دیگر افرادی که به تحوی در کار او مشارکت دارند ،می باشد و همچنین سازگاری باورهای اساسی یک فرد با ارزش های سازمانی.
بهزیستی کارکنان
بهزیستتتی از مباحث مهم اخیر در نیمه دوم قرن بیستتتم بوده استتت .این مقوله نشتتان دهنده توجه به شتتان و انستتانیت و
همبستگی اجتماعی افراد در جامعه است که برای دستیابی فرد و گروه به حد مقبولی از زندگی و تندرستی و ...به کار می رود.
این مفهوم در دوبعد عینی و ذهنی تعریف می شود .در گذ شته بی شتر بر بعد عینی مثل دا شتن شغل و درآمد و ،...به تنهایی
تامین کننده رفاه افراد نیست(هیدی 6و همکاران ،)2007،توجه به رفاه ذهنی از قبیل امنیت ،رضایت شغلی ،احساس آرامش ...به
علت تاثیر مستتتقیم آن بر کیفیت زندگی انستتان اهمیت ویژه ای یافته استتت(الکستتاندوا .)2005،7از این رو ،مطالعات آینده نیز بر
درک بهتر عوامل متکی خواهد بود که بر بهزی ستی ذهنی ان سان تاثیرگذار ا ست .برهمین ا ساس ،تامین بهزی ستی ذهنی و ارتقای
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آن در جامعه ،از وظایف مهمی است که سازمان بهداشت جهانی آن را بر عهده دولت ها گذاشته است و به دلیل اهمیت موضوع،
سال  2001را سال بهداشت روان نامید تا بیش از بیش بر اهمیت آن تاکید کرده و توجه به همگان را به آن جلب کند.
بهزیستی ذهنی ،ارزیابی های احساسی و شناختی از زندگی افراد را دربرمی گیرد و حالت پیشرفتة خوشایند روان شناختی را
ارائه می کند .دینر( )1984معتقد ا ست بهزی ستی ذهنی به انواع ارزیابی های افراد از زندگی شان اعم از مثبت و منفی اطالق می
شود .وی در مطالعات خود شاخص های کیفیت زندگی ،دامنة ر ضایت ،ر ضایت از زندگی ،شادکامی ،اح ساس منفی و اح ساس
مثبت را برای بهزیستی ذهنتی در نظر گرفته است (هزارجریبی و همکاران.)1391 ،
بهزیستتتی در ابتدا بیشتتتر با عناوین بهزیستتتی و رفاه ذهنی مطرح شتتده بود .ریان و دستتی )2001(1مفهوم بهزیستتتی روان
شتتناختی را گذران زندگی به شتتیوه ای ستترشتتار از شتتادی و عمیق خشتتنود کننده بیان کرده اند .این مفهوم بیان می دارد که
بهزیستتتی روان شتتناختی یک حالت پیامدی و نهایی نیستتت ،بلکه فرایندی استتت که بر خوب زیستتتن و به فعل درآوردن تمامی
توانایی های انسان تمرکز دارد(دسی و ریان.)2000،
شتتیپ( )2006اشتتاره می کند که معنویت در محیط کار"رابطه بالقوه قوی با بهزیستتتی افراد ،ستتازمان و جوامع دارد" و بطور
بالقوه می تواند به سازمان ها در برخورد با کیفیت زندگی کارکنان کمک کند .به همین ترتیب کاراکاس )2010(2نیز پیشنهاد می
کند که معنویت موجب افزایش بهزی ستی کارکنان می شود و برا ساس برر سی برخی از ادبیات ن شان می دهد که "حمایت اولیه
برای اثبات" وجود دارد که اعمال روحیه روحانی در کار می تواند جنبه هایی نظیر روحیه کارکنان را ارتقا و ا سترس و فر سودگی
را کاهش دهد.
مکی و همکارانش( )2011نیز اشتتکال مختلف بهزیستتتی کارکنان اعم از روان شتتناختی ،عاطفی ،اجتماعی و معنوی را مورد
برر سی قرار دادند .دیدگاه های مختلف ومالحظات تجربی بطور کلی ن شان می دهند که معنویت در محیط کار می تواند صورت
های مختلف بهزیستی کارکنان را بهبود بخشد(پاوار.)2009 ،
بهزیستتتی ذهنی می تواند شتتامل عواملی مانند کیفیت زندگی و نشتتاط و ستتالمت روان شتتود .کیفیت زندگی را می توان با
متغیرهایی همچون سن ،جنس  ،سواد و ...بررسی کرد .نشاط از مظاهر شادی است و حالتی هیجانی است که بر اثر افزایش موقتی
حالت شور و شعف و شادمانی به وجود می آید و در رفتارهای بیولوژیکی و تجربه هیجانی م شاهده می شود .سالمت روان نیز
سازگاری انسان با محیط بیرونی با حداکثر اثربخشی و شادکامی است(برادران و حسین پور.)1391 ،
عجین شدن با شغل ،حضور روانی شاغل در زمان انجام وظیفه است .بهزیستی ذهنی نیز موجب حالت عاطفی خوبی در افراد
می شود که این حالت می تواند به صورت های فیزیکی ،شناختی و عاطفی در عجین شدن با شغل کارکنان نمود پیدا کند.
بهزیستتتی ذهنی کارکنان موجب می شتتودکه احستتاس مثبت شتتادی و ستتازگاری حاصتتل از حالت روان شتتناختی بهزیستتتی
کارکنان را به سمت عجین شدن با کارشان سوق دهد که در این رابطه عوامل معنویت در محبط کار نیز این رابطه را تشدید می
کنند .اح ساس معناداری شغل ،حس همب ستگی و سازگاری ارزش های سازمانی حا صل از محیط کار معنوی می تواند شاخص
ه تای کیفی تت زن تدگی ،دامن تة رضایت ،رضایت از زندگی ،شادکامی ،احساس منفی و احساس مثبت را برای بهزیستی ذهن تی
افزایش داده و موجب درگیری ذهنی و عاطفی کارکنان با شغلشان گردد.

Ryan and Deci
Karakas
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بهزیستی فضیلت طلبانه
روان شناسی مثبت شامل منابع ترویجی و مطالعه بر بهزیستی ،شادکامی و سالمت روانی است(دی فابیو و پاالزِچی)2015 ،1
تعریف جامع بهزیستی ذهنی( )SWB2شامل دو مفهوم اصلی کالسیک می باشد :دیدگاه لذت گرایی 3و فضیلت طلبانه( 4رایان و
دسی .)2001،5بهزیستی لذت گرا به تجربه ذهنی از لذت اشاره می کند بدون توجه به منابعی که از آن لذت بدست می آید(کاهنمان،
دینر وشوارز.)1999 ،6
می دهد(هاگ7

دستورالعمل انجمن روان شناسی آمریکا( )APAاهمیت دیدگاه پیشگیرانه در بهزیستی و سالمتی روانی را نشان
و همکاران .)2007 ،برنامه های پیشگیرانه کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظتی که می توانند نتایج منفی را کاهش دهند،
را نشان می دهد(هاگ و همکاران2007 ،؛ کنی 8و هاگ .)2009،دیدگاه پیشگیرانه موثرتر است وقتی تالش برای کاهش خطرات
با تالش برای افزایش منابع به منظور ایجاد نیروهای فردی ترکیب می شود(اسوینگر 9و همکاران2015 ،؛ کریستیانسین 10و
همکاران )2015،رویکردهای لذت گرایی بطور کلی بهزیستی ذهنی را در نظر می گیرند تا منعکس کننده یک وضعیت درونی
باشند که شامل ارزیابی ذهنی مختلف در مورد کیفیت زندگی فردی است که بطور گسترده تعریف شده است(دِله فاو ،ماسیمینی
و باسی)2011 ،11
این رویکردها بطور کلی تاکید بر ا همیت مشارکت در تعامالت است که تجربیات عاطفی مثبت را ایجاد می کنند و منجر به
رضایت تمایالت فردی می شود .مطالعات بطور معمول ،لذت گرایی را از لحاظ احساسات مثبت ،فقدان خلق و خوی منفی و رضایت
کلی از زندگی ،بیان کرده است(دینیر .)1984 ،12مانند مقیاس رضایت از زندگی ،که برای اندازه گیری قضاوت های جهانی از
رضایت زندگی فردی طراحی شده است.
تمرکز بهزیستی فضیلت طلبانه بر عوامل موثر بر رشد فردی و تحقق پتانسیل انسان است .دیدگاه بهزیستی ذهنی فضیلت
طلبانه به عنوان وضعیت دراز مدت عملکرد روانی مثبت درنظر گرفته می شود که ناشی از تعامل با توسعه متنوع و چالش های
موجود در زندگی ،معنا و خود بازتابی است(رایان و دسی .)2001،محققان اغلب بهزیستی فضیلت طلبانه را با استفاده از مقیاس
های سالمت روانی ارزیابی می کنند که ارزیابی فضیلت طلبانه را از لحاظ ویژگی های مرتبط با عملکرد روانی مثبت مانند استقالل،
رشد شخصی ،پذیرش پذیری ،هدف زندگی ،تسلط و رابطه مثبت ارزیابی می کنند(فادا 13و همکاران.)2017،
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فعالیت های بهزیستی فضیلت طلبانه با فرصت هایی برای پیشبرد پتانسیل های شخصی خود همراه است .آنها با تعادل چالش
و مهارت مشخص می شوند و با اهداف روشن ،با سرمایه گذاری تالش های زیاد و با تجربه مورد عالقه  ،مرتبط هستند .در مقابل
فعالیت های لذت گرایی ارتباطات قوی تری با احساس آرامش ،هیجان ،محتوا ،شادکامی و فراموش کردن مشکالت شخصی خود،
دارد .در حالی که بهزیستی لذت گرایی و فضیلت طلبانه هردو مثبت هستند ،واترمن( )2008پیشنهاد کرده است که بهزیستی
فضیلت طلبانه ترجیح داده شود ،زیرا این فرصت را برای افراد فراهم می کند تا توانایی یالقوه خود را توسعه دهند .در مفهوم سازی
بهزیستی فضیلت طلبانه واترمن( ) 2011قبول یک چشم انداز فلسفی را که محل خود ادراکی را به عنوان عنصر اصلی بهزیستی
فضیلت طلبانه و تقویت تمایز ذاتی از بهز یستی فضیلت طلبانه را نسبت به بهزیستی لذت گرایی به عنوان بهزیستی ذهنی نمایش
دهد ،پیشنهاد می کند .به همین منظور جهت روشن شدن این مفهوم سازی واترمن و همکاران( )2010ابزاری جدید برای اندازه
گیری بهزیستی ذهنی که بطور مستقیم با بهزیستی فضیلت طلبانه مرتبط کرده است.

بحث و نتیجه گیری
بشر همواره به دنبال این بوده که به بهترین صورت ممکن زندگی کند و در عین حال از زندگی خود لذت ببرد و همواره مشتاق
آن بوده که بداند چگونه می تواند کیفیت زندگی خود را بهبود بخشد .کیفیت زندگی مفهوم گسترده ای است که همه ابعاد زندگی
را شامل می شود .سالمت و شادابی افراد ،بزرگ ترین پشتوانه هر کشور برای پیشرفت های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن
جامعه است و هر گونه سرمایه گذاری در این زمینه را باید سرمایه گذاری بنیادی القی کرد .در این میان بهزیستی افراد نقش مهم
تر و ارزشمندتری را در جامعه بازی می کند.
بهزیستی به عنوان واژه که به منزله اهمیت عواطف در تمام جنبه های رفتار و تحول انسان ،از جمله سالمت ذهنی ،بدنی،
تحصیلی ،افزایش مهارتها ،توانایی اجتماعی و برقراری روابط مثبت اجتماعی است .همانطور که در بسیاری از نوشت های فالسفه
یونان مشاهده شده بهزیستی نگرانی عمده متفکران از دوره باستان است .در خالل سال  ،19950زمانی که با بهره گیری از روحیات
بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد زندگی بهتر الزم بود ،بهزیستی موضوع تحقیقات علمی شد.
در این میان محققان انسان گرا ،توانایی افراد را برای قضاوت مثبت بواسطه رشد و توسعه ویژگی های مثبت نظیر بلوغ ،قدرت
نفس ،مولد بودن و فضیلت ،فهرست کردند .در واکنش به تسلط رفتارگرایی ،درون گرایی و ارزیابی ذهنی را به عنوان اطالعات
معنادار مورد تشویق قرار دادند .یهزیستی همانطور که بحث شد دارای دو بعد است :لذت گرایی و فضیلت طلبی .بهزیستی لذت
گرایانه اصو ال شامل لذتی است که بیشتر جنبه فردی دارد و مبتنی بر حس خوب افراد در قبال زندگی ،است .بهزیستی فضیلت
طلبانه در مقابل فضیلت لذت گرایانه است .در این بعد از بهزیستی ،بهزیستی معادل فضیلت است .بر این اساس بهزیستی را نمی
توان صرف تجربه لذت دانست .بهزیستی به فعل در آوردن تمامی پتانسیل ها در زندگی است .فضیلت طلبی پرورش منش فردی
در سطح عالی است .گاهی زندگی خوب و بهزیستی فضیلت طلبانه معادل هم هستند و گاهی اینطور نیست ولی در هر دو ارتباط
نزدیکی با هم دارند .هر دو شامل لذت و معنا هستند .بهزیستی فضیلت طلبانه نیز شامل شادی است ولی همراه با تاکید بر معنادار
بودن و رشد فردی که نوع پایدارتری از شادکامی است .بیشتر متمایل به انسان گرایی است و مبتنی بر معنی دار بودن و رشد
فردی و ساده تر اینکه چقدر احساس فرد خوب است .در مجموع بهزیستی فضیلت طلبانه با ارزیابی احساس خوب با توجه به
معنای زندگی ارزیابی می شود.
معنویت در محیط کار با توجه به تجربه معنوی کارمندان موجب رسیدن آنان به منافع بزرگی در سازمان می شود .معنویت در
محیط کار موجب معناداری زندگی کاری ،کارکنان می شود و در مجموع سازمان بالنده را موجب می شود .با توجه به عواملی که
11

در پژوهش حاضر در موضوع معنویت بحث گردید از جمله کار معنادار ،حس همبستگی و سازگاری با ارزش های سازمانی ،معنویت
در محیط کار موجب معناداری کار و جستجوی اهداف عالیه در سازمان ،می شود.
بطور کلی کارکنان سازمان ،معموال چیزی فراتر از پاداش های مادی جستجو می کنند .آنان در جستجوی کار با معنا و امیدبخش
و خواستار متعادل ساختن زندگی شان هستند .معنویت در محیط کار عالقه به رشد ،دوام می شود و این همان عاملی است که در
بهزیستی فضیلت طلبانه وجود دارد .معنویت با ایجاد محیطی توام از نوع دوستی ،امید و ایمان ،یهزیستی فضیلت طلبانه را تقویت
می کند .شادکامی که از طریق معنویت در کارکنان تقویت می شود ،حس خوب زندگی و علی الخصوص زندگی کاری را موجب
می شود .پس می توان با توجه به مطالبی که در این پژوهش آورده شد چنین نتیجه گرفت که معنویت در محیط کار موجب ایجاد
حس خوب زندگی کاری کارکنان و بهزیستی آن ان بویژه بهزیستی فضیلت طلبانه می شود و بهزیستی فضیلت طلبانه می تواند
موجب بالندگی و پویایی سازمان ،افزایش عملکرد و بهره وری سازمانی گردد.
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