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  مدیریت هاي پژوهشفصلنامه 

    1391 پاییز/  96  نامه شماره ویژه

  

  مدل مفهومی ر ارتقاي کیفیت آموزش عالی: ارائهنقش معنویت د

  

  اختر جمالی

  استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

  نادرقلی قورچیان

   اسالمی واحد علوم و تحقیقاتاستاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

  معصومه لبانی مطلق

   دانشجوي دکتري مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

  0/0/90تاریخ پذیرش:      0/0/90تاریخ دریافت: 
 

   چکیده

این مقاله، خالصۀ پژوهشی است که به منظور ارائۀ مدل مفهومی براي تبیین نقش و اهمیت معنویت در ارتقاي کیفیت آموزش 

کاربردي، از نظر نحوة گردآوري اطالعات،  -پیمایشی، از نظر دستاوردها بنیادي –عالی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی 

به لحاظ کنترل متغیرها، غیر آزمایشی می باشد. در این پژوهش از دو   دانی است. هم چنینالکترونیکی) و می –کتابخانه اي (چاپی 

استفاده شده است. در بخش کیفی، با استفاده از مصاحبۀ اکتشافی، پرسشنامه و بررسی  1روش کمی و کیفی به عنوان روش ترکیبی

یفیت آموزش عالی پرداخته شد. در ضمن از آن جایی که در این ادبیات پژوهش به استخراج مهم ترین مؤلفه هاي معنویت و ارتقاي ک

پژوهش به آزمون مدل خاصی از رابطۀ بین متغیرها پرداخته شده است، از نوع مدل یابی علّی یا مدل معادالت ساختاري می باشد. 

احبنظران آموزش عالی بود، لذا  زیر مؤلفه استخراج گردید. نمونه آماري پژوهش، خبرگان و ص 80سپس هشت مؤلفۀ اصلی همراه با 

) از مدیران گروه دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، به عنوان حلقۀ واسط بین مدیران =200n1= N1نفر ( 200تعداد 

ند. هم ارشد، اعضاي هیئت علمی و دانشجویان به عنوان جامعۀ آماري، به صورت تمام شماري در مرحلۀ پرسشنامۀ اول انتخاب شد

) از دانشجویان دکتري به عنوان ذینفعان و مشتریان اصلی آموزش عالی با استفاده از جدول مورگان =206n2نفر( 206چنین تعداد 

گویه اي حاوي زیرمؤلفه هاي چارچوب ادراکی مدل پیشنهادي بود.  به  80انتخاب شدند. ابزار اندازه گیري پرسشنامۀ محقق ساخت 

پایایی پرسشنامه  مطالعۀ آزمایشی انجام شد. به این منظور پرسشنامه به چهل نفر از افراد جامعۀ پژوهش ارائه و پس منظور ارزیابی 

از تکمیل و  گردآوري تحلیل شد و براي تعیین همسانی درونی از سؤاالت ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید که ضرایب حاصل در 

استخراج گردید). جهت تعیین  85/0و  82/0طه هاي معنویت و ارتقاي کیفیت (به ترتیب رابطه با پرسشنامۀ سنجش هر یک از حی

2روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد، ضمن این که با کاربرد رویکرد دو مرحله اي و ارزیابی مدل معادالت ساختاري
 

(SEM)3، تحلیل عاملی تأییدي (CFA) ید قرار گرفت. در رابطه با پرسشنامۀ دوم نیز به همین روایی سازه پرسشنامه هم مورد تأی

براي ارزیابی برازندگی مدل هاي اندازه گیري متغیرهاي نهفته استفاده   (CFA) روش عمل شد. هم چنین از تحلیل عاملی تأییدي

)  t<2بزرگتر است( 2ی باشد و از م 28/8براي این مسیر برابر با   t، مقدار  t valueشد. بر اساس یافته هاي پژوهش با توجه به مدل 

بنابراین اثر مستقیم معنویت بر ارتقاي کیفیت آموزش عالی معنادار می باشد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی، مدل 

  .مفهومی نقش معنویت در ارتقاي کیفیت آموزش عالی طراحی و تدوین شد

  

  .عالیارتقاي کیفیت، آموزش  ،معنویت کلیدي: هاي هواژ
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  نقش معنویت در ارتقاي کیفیت آموزش عالی: ارائۀ مدل مفهومی/    78

  

  مقدمه -1

بنام خداوند بخشنده مهربان، عبارت فوق این نکته را 

معنـوي هسـتم و   به خاطرم می آورد کـه مـن موجـودي    

منشأ الهی دارم. به عنوان یک فرد مسـلمان ایـن واژه هـا    

کمکم می کنند که به یـاد آورم همـۀ مخلوقـات اطـرافم     

). معنویت عنوان پرچالش 2،2004شاه جهان (الهی هستند

پرچالش مباحثات دانشگاهی می باشد. معنویت نبایـد در  

حاشیه قرار داده شود و می بایست در مرکز ثقل پـژوهش  

). تاریخچــۀ 3،1998انشــگاهی قــرار گیــرد (پــالمرهــاي د

مباحث معنوي به تاریخ عمر بشر برمی گـردد و در طـول   

تاریخ بارها پیامبران الهـی بـر آن تأکیـد ورزیـده انـد. در      

معنویت مـورد توجـه    1980مدیریت کالسیک نیز از دهۀ 

به گونه اي کـه   ).4،2010بیشتري قرار گرفته است  (النگ

از مـدیریت، معنویـت و مـذهب    ربارة مطالعات پژوهشی د

در نگـاه  . ) 2008آغاز گردیده اسـت (بنفیـل،   1990 ۀده

مدیریتی معنویت، شامل تجربیات کارکنان، نظیر احساسِ 

ــت     ــالی اس ــر و تع ــروي برت ــا نی ــاط ب ــدف، ارتب ــا، ه معن

ــاور، ــراي  2009(پ ــدي اســت ب ــارادایم جدی ــت، پ ). معنوی

ارضـاي   پاسخگویی به چالش هاي آینده، بـه طـوري کـه   

نیازهاي متعـالی افـراد را مـی تـوان در مـدل مربـوط بـه        

). هم چنین 5،2008اسکرس-معنویت جستجو کرد (کارور

عنصر حیاتی، محرك اصلی و نیروي قطعی در وجود همۀ 

). در 2008، 6فراي واسـلوکام  (انسان ها معنویت می باشد

حال حاضر کارکنان، در پی چیزي هستند که به کارشـان  

آیا سـازمان   ). 2010و همکاران، 7ف دهد (فرايمعنا و هد

 افراد از صمیمِ قلـب  اگرو بهره ورتر می شوند  ها خالق تر

 -(دیــن و لیــپس& باشــندبــه محــیط کارشــان وابســته 

به عبـارت دیگـر دانشـگاه در یـک محـیط      ). 8،2009ورما

رقابتی و به منظور جهانی عمل کردن، باید دانشـجویان را  

به شمار آورد و برنامه هاي خـود   یان اصلبه عنوان مشتری

( ورنـر و   را با نیازها و خواسته هـاي آنهـا هماهنـگ کنـد    

وقتی برنامه هاي دانشـگاهی بتواننـد نظـر     ).9،2004لوك

د، نقطـه شـروع   نـ دانشجو را به عنـوان مشـتري جلـب کن   

ــا ــراي ارتق ــه وجــود آمــده اســت خــوبی ب  ي کیفیــت ب

ش معنویـت  لذا در این پژوهش به نقـ   ).2005(آهنچیان،

در ارتقاي کیفیت آموزش عـالی پرداختـه خواهـد شـد. از     

وابسـتگی انکـار ناپـذیري بـه      پیشرفت جوامعطرف دیگر 

ی و کیفی نظـام آموزشـی بـه    مسطح آموزش، گسترش ک

 ).2005دارد (اخـوان کـاظمی،  ویـژه نظـام آمـوزش عـالی     

آموزش عالی با دستیابی به اهداف و استانداردهاي  کیفیت

کیفیت به معناي برنامه ریـزي  . بهبود بط استعمومی مرت

ــنظم آن برنامــه هــا بــه منظــور تعیــین        و بررســی م

 استانداردهاي قابل قبول در آمـوزش، پـژوهش و سـاختار   

 بهبود مستمر کیفیـت  . )2005(پازارگادي، سازمانی است

آموزش عالی طی دهه هاي اخیر در سراسـر جهـان مـورد    

 ).1388 همکـاران،  (مدهوشـی و  توجه قرار گرفتـه اسـت  

کیفیت آموزش عالی بـه منظـور   ارتقاي  بنابراین، توجه به

سرمایه هـاي انسـانی و مـالی امـري ضـروري       هدر نرفتن

وقتـی برنامـه هـاي    ). 2006(نوه ابراهیم و کـامرانی،  است

دانشگاهی بتوانند نظر دانشجو را به عنوان مشـتري جلـب   

 وجـود کیفیـت بـه   ي د، نقطه شروع خوبی براي ارتقـا نکن

برگرفتـه از   10). واژه معنویـت 2005است (آهنچیان، آمده

به معناي انرژي، جـان، شـجاعت،    11واژه التین اسپیرتوس

. معنویـت  ).12،2009نیرو، روح و زندگی مـی باشـد (بـزي   

در عمیـق   ،معنویـت یک سري تجربیـات عرفـانی  اسـت.    

د تـــرین بخـــش، در مـــورد ســـاختن معنـــا مـــی باشـــ

از ریشـــه التینـــی  14تواژه کیفیـــ  ).13،2003(تیســـدل

به معنی چه نـوع و چـه کسـی    16 و کوآلیتاس 15کوآلیتات

می باشد. در واقع، واژه کیفیـت از نظـر ریشـه لغـوي بـه      

ــه     ــار رفتـ ــه کـ ــیاتی بـ ــه خصوصـ ــوان چـ ــتعنـ  اسـ

 17ریشۀ کیفیـت، واژة یونـانی کـوآلیس    ).1994(قورچیان،

است و ترجمـۀ اصـطالحی اسـت کـه توسـط افالطـون و       

هیت اشیاء به کـار بـرده مـی شـد     ارسطو براي تفکیک ما

    .)2007(بازرگان،

                                                                                         

  بیان مسئله

معنویت در محیط کـار بیـانگر تجربیـات معنـوي یـا      

یکـی از   محیط می باشـد. معمـوالً  آن مذهبی کارکنان در 

هدفمنـد اسـت، کـه بـه      مفاهیم مطرح در این بـاب کـارِ  

معناي کار به عنوان راهی جهت ایجاد  ارتبـاط بـا نیـروي    

راهی براي ارتبـاط   هم چنین کار به عنوان ،برتر یا متعالی

(گیاکـالون،   مـی شـود  در نظـر گرفتـه   عمیق بـا دیگـران   

معنویت در ). معنا و هدف 1999 ؛ میتروف ودنتون،2003

 محـیط کـار اسـت   ۀ وجود فـرد بـه   هم آوردنِ یط کارمح
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       79/    1391 پاییز/  96نامه شماره  ویژههاي مدیریت،  فصلنامه پژوهش

 

 

منظور این است کـه  ). ؛ میتروف و دنتون 2002(هیکس، 

معنـوي  و ذهنـی  فرد تمام ویژگی هاي فیزیکی، عـاطفی،  

خود را به محیط کـار مـی آورد. بـراي مثـال معنویـت در      

معنـادار و  رِ محیط کار می تواند تعهد، خالقیت، اعتبار، کا

زنـدگی  . ر را براي کارکنان  فراهم آوردثبات عاطفی بیشت

معنوي و مذهبی کارکنان به آنهـا کمـک مـی کنـد تـا از      

 ).2005(بنفیل،  محیط هاي سازمانی پرفشار برآیند ةعهد

به عبارتی همان گونـه کـه مسـتندات فـوق گـواهی مـی       

اثربخشی و مفید بودن با معنویـت    ،دهند، تعهد، خالقیت

طرفی طی قـرون متمـادي    در محیط کار آمیخته است. از

رسیدن به تعالی  ،هدف فردي و جمعی بشریت در زندگی

بنابراین بـه   ).1999(میتروف ودنتون،  و برتري بوده است

آمـوزش عـالی نیـز مسـیر      ۀنظر مـی رسـد کـه در حیطـ    

کـه  مـی   اسـت  معنویت براي رسیدن به  تعالی و برتـري  

ا لـذ  .بایست مورد شناسایی، تحقیق و تـدوین قـرار گیـرد   

 يتحقیق حاضر شناخت دقیـق نقـش معنویـت در ارتقـا    

بـراي مثـال معنویـت در     کیفیت آموزش عالی می باشـد. 

 کـار معنـادار و   ،محیط کار می تواند اعتبار، ثبات عـاطفی 

 (بنفیـل، ایجـاد نمایـد   بیشتر را بـراي کارکنـان     هدفمند

هم چنین وزارت علوم، تحقیقـات   ).2003 18نا؛ کاوا2005

و فنــاوري، طــرح معرفــت افزایــی اعضــاي هیئــت علمــی 

اعـالم کـرد. ایـن دوره     3/4/1391دانشگاه ها را در تاریخ 

براي معرفت افزایی اساتیدي است که به تازگی به عنـوان  

عضو هیئت علمی در دانشگاه ها جذب شده اند و معاونان 

ن طـرح معرفـی   آموزشی به عنـوان مسـئول پیگیـري ایـ    

دانشگاه به عنوان یک مؤسسـه خـدماتی مشـتریان    شدند. 

دولت و سایر سـازمان   ، از جمله دانشجویان،دمتعددي دار

هاي غیر انتفاعی که متقاضی خدمات آموزشی و پژوهشی 

در بین مشتریان آموزش  .)2005(روشن، این نهاد هستند

 عالی، دانشجویان متقاضیان اصلی خدمات آمـوزش عـالی  

واز نظر منابع اختصاص یافته، بـه ویـژه زمـان،     باشند می

مهم ترین سرمایه گـذاران آمـوزش عـالی محسـوب مـی      

ــوان  بخشــی از   ).2008(زوار، شــوند ــه عن دانشــجویان ب

بـه عنـوان   و  دروندادهاي دانشگاه و از ذینفعان اصـلی آن  

مرجع مناسبی براي ارزیابی کیفیت دانشـگاه مـی تواننـد    

ــبی از و ــگاهتصــــویر مناســ ــعیت دانشــ ــه  را ضــ ارائــ

گر چه مفهوم معنویـت را  ابنابراین ). 19،2007نزبکنند(گی

ی مـورد مطالعـه   به سختی می توان به صورت عینی و کم

در آمـوزش عـالی    آن خصوصـاً  انجام قرار داد، اما ضرورت

اجتناب ناپذیر است. در کشور ما به عنوان یک کشور دین 

 -ي اسـالمی مدار کـه داراي گنجینـه هـاي عظـیم معنـو     

کیفیت  يعرفانی می باشد، تاکنون نقش معنویت در ارتقا

در  .آموزش عالی مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است

انسـانی  ۀ حالی که دانشگاه بازتاب پیشرفت کشور و سرمای

). هم اکنون بـیش  20،2006(فلوریدا آن محسوب می شود

از دو میلیون و هفتصد هـزار دانشـجو در مراکـز آمـوزش     

(گزارش ملـی آمـوزش    الی کشور به تحصیل مشغول اندع

).  به این دلیل  تحقیق حاضـر  حـائز   2006، 21عالی ایران

معنویت  براي رسیدن به  و اهمیت اهمیت است که  نقش

کیفیت در آموزش عالی  را مـورد بررسـی    يتعالی و ارتقا

قرار داده و به ارائه مدلی مفهومی در این خصـوص اقـدام   

در مـورد تعـالی و برتـري     معنـوي   یـه هـاي  نظرمی کند. 

انسان ها در آموزش عالی  تا چـه حـد مـی تواننـد مـؤثر      

باشند؟ تا چه میزان با استفاده از نظریه هاي معنـوي مـی   

توان به ارتقاي کیفیت آموزش عالی دست یافت؟  تـا چـه   

اندازه می توان با استفاده از نظریـه هـاي معنـوي، نقـش     

  ت آموزش عالی را تعیین کرد؟معنویت در ارتقاي کیفی

  

  سؤاالت پژوهش

  مؤلفه هاي معنویت در آموزش عالی کدامند؟   )1

  مؤلفه هاي ارتقاي کیفیت در آموزش عالی کدامند؟ )2

  نقش معنویت درارتقاي کیفیت آموزش عالی چیست؟ )3

چه مدل مفهومی را براي نقش معنویت در ارتقاي  )4

  کیفیت آموزش عالی می توان ارائه نمود؟

  

معنویت در ارتقاي کیفیت آموزش عالی  فرضیۀ پژوهش:

  تأثیر مثبت دارد.

  

  روش پژوهش

با توجه به این که هـدف تحقیـق حاضـر ارائـه مـدل      

تبیین نقـش معنویـت در ارتقـاي کیفیـت       مفهومی براي

آموزش عالی بوده است، از این رو روش تحقیـق توصـیفی   

ي، از نظر کاربرد –پیمایشی، از نظر دستاوردها، بنیادي  –

ــاپی و   ــه اي (چـ ــات، کتابخانـ ــردآوري اطالعـ ــوه گـ نحـ
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الکترونیکی) و میدانی است.  هم چنین به لحـاظ کنتـرل   

متغیرها، غیرآزمایشـی مـی باشـد. در ایـن پـژوهش از دو      

اسـتفاده   22روش ترکیبـی   روش کمی و کیفی بـه عنـوان  

ــا اســتفاده از مصــاحبه    شــده اســت. در بخــش کیفــی، ب

و بررسی ادبیات پژوهش به استخراج پرسشنامه  اکتشافی،

مهم ترین مؤلفه هاي معنویت و ارتقـاي کیفیـت آمـوزش    

عالی پرداخته شـد. هـم چنـین از آن جـایی کـه در ایـن       

پژوهش به آزمـون مـدل خاصـی از رابطـۀ بـین متغیرهـا       

پرداختـه شـده اسـت، از نـوع مـدل یـابی علّـی یـا مــدل         

معـه  می باشـد. در ایـن پـژوهش جا    23معادالت ساختاري

آماري مورد نظر، در وهلۀ نخسـت کلیـۀ صـاحبنظران در    

آموزش عالی کشور بوده اند. اما بـا توجـه بـه محـدودیت     

هاي موجود، پژوهشگر ناگزیر براي جمع آوري اطالعـات،  

از خبرگان صاحبنظر در دانشگاه آزاد اسالمی (واحد علـوم  

ــل     ــاحبه و تکمی ــام مص ــت انج ــران) جه ــات ته و تحقیق

واسـت همکـاري نمـود. خبرگـان در ایـن      پرسشنامه درخ

پژوهش مـدیران گـروه هـاي آموزشـی  در دانشـگاه آزاد      

اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران به عنوان حلقۀ رابط 

ــی و    ــت علم ــاي هیئ ــی، اعض ــد اجرای ــدیران ارش ــین م ب

می باشند کـه بـه صـورت    (N1 = n1)    =200دانشجویان 

هـاي آنهـا در    تمام شماري انتخاب گردیـده انـد. دیـدگاه   

رابطه با تعیین مؤلفه هاي معنویت و کیفیـت در آمـوزش   

عالی است. هم چنین دانشجویان دکتـري ایـن واحـد بـه     

 =n2)206(عنوان مشتریان و ذینفعان اصلی آموزش عالی 

در واحد مذکور بوده اند. دیـدگاه هـاي گـروه مـذکور در     

رابطـه بـا تعیـین چگــونگی نقـش و اهمیـت معنویــت در      

کیفیت آموزش عالی می باشد. جامعۀ آماري مورد  ارتقاي

بررسی در بخش کتابخانه اي نیز شـامل کلیـه مسـتندات    

علمی و معتبر در زمینۀ نقش معنویت در ارتقاي کیفیـت  

 آموزش عالی است.

  

  پیشینۀ پژوهشمبانی نظري و 

پژوهش هـاي بسـیاري در حیطـۀ معنویـت در ایـران      

مستقلی در رابطه با نقش انجام پذیرفته است ولی تحقیق 

و اهمیـت معنویـت در ارتقــاي کیفیـت آمـوزش عــالی  و     

و  24تحقیقات مک شريساخت و ارائۀ مدل یافت نشد. اما 

 ،اکثر دانشجویانداد نشان )  در انگلستان 2008(همکاران

وجود، معنا، هدف و رضایتمندي  اصالتمعادل  معنویت را

افراد  وجـود  می دانند. معنویت عنصري است که در همۀ 

مـی   شـناخته دانشجویان با دیـدگاه معنـوي شـان    دارد.  

معنویـت شـامل    ،بخش عمده دانشجویان معتقدنـد  .شوند

25دافی و بالستین .اخالقیات نیز می باشد
ارتباط  )2005( 

اثبـات  بـه  معنویت، مذهب و سازگاري حرفـه اي را   مثبت

. آگاهی معنوي و مذهب هر یـک بـه عنـوان پـیش     رساند

مـی   سـودمندي حرفـه اي   - کننده هاي مهم خـود  یبین

معنویت و مـذهب مـی تواننـد در فراینـد توسـعه       .باشند

حرفه اي نقش مهمی بـازي کننـد. بـاارزش تـرین یافتـه      

 -تحقیق حاضـر اثبـات ارتبـاط معنویـت، مـذهب و خـود      

چـارچوب   .مـی باشـد   حرفـه اي گیري سودمندي تصمیم 

بـراي  افـراد   مذهبی نقش مهمی در اعتماد -هاي معنوي 

تصمیم گیري حرفه اي بازي می کنند. معنویت و مـذهب  

 بیشـتري  نـد تـا اعتمـاد و اطمینـان    ند کمک می کافرابه 

ــري   ــمیم گی ــام تص ــ هنگ ــته باش ــژوهش  د.نداش ــاه پ ش

اســتاد دانشــگاه تورنتــو نشــان داد کــه   )2004(26جهــان

ایـن  . تدریس خود به تنهایی تجربه اي بسیار معنوي است

اساتید معنوي هستند که دانشجویان را متحول می کنند. 

او معتقد است که ما به اعضاي هیئت علمی نیاز داریم که 

احساس تمامیت کنند و همـۀ وجـود خـود را بـه کـالس      

ما می خواهیم سفر دانشجو را بـراي رسـیدن بـه    بیاورند. 

کانون خود آسان نماییم. مرکز قرار دادن معنویـت، یعنـی   

زندگی به آنچه دانشجویان یاد می گیرند. این کار  دمیدن

از طریق درونی کـردن مطالـب و هماهنـگ کـردن آن بـا      

تصویر بزرگ گیتی انجام می پذیرد. دانشـجویان بایـد بـه    

27بردلـی  .یادگیري یـک سـفر معنـوي اسـت     یاد آورند، 
 

) معنویت اساتید و فرهنگ معنوي موجود در یـک  2003(

ــکوالر خصوصــی  ــیحی  دانشــکده س ــک دانشــکده مس ، ی

خصوصی و یک دانشـگاه دولتـی مـورد بررسـی قـرار داد.      

نتایج پژوهش ، تفاوت فرهنگ معنوي سه دانشـکده فـوق   

داد و ثابــت کــرد معنویــت اســاتید، انعکاســی از را نشــان 

معنویت برگرفته از فرهنگ موجود در دانشگاه می باشـد.  

ن برنامـه اي تحـت عنـوا    28براي مثـال، دانشـگاه چـاپمن   

کـه شـامل واحـدهایی     داده است ارائه "رهبري سازمانی"

است.   "معنویت در محیط کار"و  "رهبري از درون"نظیر 

، 29، دانشکده بازرگانی دانشـگاه سـانتاکالرا  1998در سال 
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معنویـت بـراي رهبـران     "یک دوره آموزشی تحت عنـوان 

نیـز ،  30ارائه داد. حتی دانشگاه ام آي تـی  "رشته بازرگانی

خدا و کامپیوترها، "واحدي را تحت عنوان  1998 در سال

بنیـان نهـاد، تـا تـأثیر      "ذهن ها، ماشین ها و متافیزیـک  

فرضیات مربوط به خدا و مـذهب را بـر هـوش مصـنوعی     

بیازماید، که بـا موفقیـت انجـام پـذیرفت (همـان منبـع).       

) مدعی است اگر اساتید با معنویـت درونـی   2003بردلی (

باشند و بتوانند به طور مسـتقیم یـا    خود بیشتر در ارتباط

غیر مستقیم بـه رشـد معنـوي دانشـجویانِ خـود کمـک       

نمایند، دانشجویان نیز بهتر آماده ورود به محیط کار خود 

) نیـز در تحقیقشـان    1999می شوند. میتروف و دنتـون ( 

در مورد شرکت هاي معنوي و غیر معنوي به نتایج مشابه 

دانشگاه هـاي گـروه اول     نرسیدند و دریافتند که کارکنا

شــادتر هســتند. در دو دانشــکده مــذکور، اســاتید گــروه  

آموزشی خود را نسبتاً افسرده تـر مـی انگاشـتند. آنهـا بـا      

همکاران کمتر احسـاس نزدیکـی داشـتند و خـود واقعـی      

شان را از همکاران پنهان می کردند، آنها تـالش کمتـري   

ــراي حــل تعــارض در گــروه آموزشــی شــان داشــتن  د و ب

احساس می کردند که همکاران، ارزش کمتري براي آنهـا  

) 2000( 32). اشـمیت ویلـک  31،1998قائل هستند (پـالمر 

استادان مدیریت در  "استاد دانشگاه ماهاریشی می نویسد:

پی یافتن روش هاي ادغام معنویت با دوره هاي آموزشـی  

در دانشکده ها می باشند. دانشـگاه ماهاریشـی، بـا هـدف     

  ویت در نسل حاضر احداث شد.ایجاد معن

هدف بسیاري از دیدگاه هاي معنوي در مورد آموزش 

مدیریت، رهبري انجام کارهاي خـوب و اخالقیـات اسـت.    

هدف آمـوزش مـدیریت در دانشـگاه ماهاریشـی آمـوزش      

    دانشجویانی است که براي تحول جامعه بـه سـوي ایجـاد

ن خوبی و نابودي بدي تالش کنند. اعضاي هیئت علمی ای

دانشگاه در تالش براي آموزش بهترین ایـده هـا هسـتند.    

ایده هایی که  نه تنها ارزش هاي متعالی به منظور ارتقاي 

همۀ جنبه هاي زندگی را توسعه می دهند، بلکه کیفیـت  

  زندگی همۀ آحاد بشر را نیز باال می برند. 

در این بخش تالش شد تا با ارائۀ نظریه ها، رویکردها، 

ها و چارچوب هاي مربـوط بـه معنویـت و     روش ها، مدل

ارتقاي مستمر کیفیت، مؤلفه ها استخراج و زمینۀ طراحی 

بـه  معنـوي   مـدیریت مدل مورد نظر پژوهش فراهم آیـد.  

ارزش هـا عبـارت اسـت از     . اسـت  وابسته ارزش ها بسیار

در  .خالقیــت، رشــد و ســهم بــازار ی،دهبهــره وري، ســود

اهد داشت که داراي صورتی یک سازمان عملکرد عالی خو

مـدار باشـد. معنویـت در     -ارزش هاي سـازمانی معنویـت  

 را برانگیخته، تطـابق پـذیر و متعهـد بـه     افراد محیط کار،

مدیر براساس عقالنیت عمل می کنـد،   ارزش ها می سازد.

براساس تعهد درونـی اش   معنوي در حالی که اقدام رهبر

است. هم اکنون زمـان بهـره منـدي از مـدل      به ارزش ها 

رهبري خدمتگزار می باشد که خود سفري است به سـوي  

از طریـق ارزش هـا، اخالقیـات و احسـاس      پایـدار توسعۀ 

  ).2010، 33کارکنان (چاتاپادي معنوي

  

 
 )2010رهبري معنوي (چاتاپادي، – 1شکل 

  تعهد سازمانی- 1

  بهره وري- 2

  کیفیت-3

  مشتري رضایت-4

 مالی عملکرد-5

  وقار انسان -1

  فراخوان -2

  عضویت -3

  مسئولیت -4

-صنفی  -5

 اجتماعی

 رهبري معنوي
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  )2008معنویت و فرهنگ سازمانی (فاوست، -2شکل 

  

 35به اعتقاد پیتر سـنگ  "می نویسد؛ )2008(34فاوست

تکنولوژي را می دانیم، امـا در  ما نحوة سرمایه گذاري در  

سرمایه گذاري بر افراد دچار کمبود هستیم. رهبران موفق 

قلب هاي کارکنـان را تسـخیر مـی     36مانند کلهر و نیلمن

  ."نمایند

مـدار ظهـور مـی کنـد،      -هنگامی که فرهنـگ مـردم  

ظرفیت افراد و هم چنین فرصـت جهـت اسـتفاده از ایـن     

نتیجه سـازمان شـکوفا   ظرفیت ها نیز افزایش می یابد، در 

افراد خوب در یـک محـیط خـوب، کـار خـوب       می گردد.

انجام می دهند. لیست ویژگی هـاي کلیـدي محـیط کـار     

قـرار   قـدردانی  مـورد  کاري کهشرح است؛ به این معنوي 

کاري که توانـایی هـاي کارکنـان را توسـعه      است؛ گرفته

هـایی کـه    تـالش  روابط بین فردي با کیفیـت بـاال؛   دهد؛

مـدیرانی   گیرند؛می تشخیص، حمایت و پاداش قرار مورد 

فرصـت جهـت پیـدا     که به عنوان راهنما عمل می کننـد؛ 

کردن معنا در کار که منافع اقتصـادي را نیـز تعـالی مـی     

 همکــاري؛ توانمندســازي؛ اخالقیــات کــاري قــوي؛ د؛دهــ

احترام به کارکنان؛ تعهـد بـه هـدف؛ توجـه بـه مشـتري؛       

ولیت رفتـار بـه شـیوة خـود     یادگیري از اشـتباهات؛ مسـئ  

  ).2008مدیریتی؛ رهبري شفاف و با ثبات (فاوست، 

در  بحث  ارتقاي مستمر کیفیت می توان ادعـا کـرد    

37که اکثـر مـدل هـاي تعـالی     
EMs     و جـایزه هـاي ملـی

38کیفیت
 NQAs  بـه وجـود    1990و  1980دهه در اواخر

سطح تعالی سازمانی را اندازه می  NQAsو  EMs. آمده اند

هســـتند  پویـــاگیرنـــد. مـــدل هـــاي مـــذکور ماهیتـــاً 

 ).39،2009(تالر

در مدل هاي تعالی در سال  "می نویسد، )2009تالر (

هاي اخیر ارزش هاي انسانی و خداپرستانه نیـز مـد نظـر    

ــاي      ــنش ه ــالی، بی ــاي تع ــدل ه ــت. م ــه اس ــرار گرفت ق

فراهوشیاري مطرح شده در ادبیات مذهبی را تأیید کـرده  

اخالقـی، اجتمـاعی و انسـانی امـروز را     و پایه ارزش هـاي  

ارزش هــاي  .)40،1995تشــکیل مــی دهنــد (چــاکرابورتی

بـراي  به علت طبیعت بشردوستانه و جهـانی شـان    انسانی

ر ایـن  ) د2009تـالر(  "مـی باشـند.  مدیران حائز اهمیـت  

چهـارده اصـل    )2005(41ساراسـات "زمینه ادامه می دهد؛

-1رده اسـت؛ ارزش هاي انسانی را به این ترتیب مطرح کـ 

ــاکی؛   ــی ب ــاکی -2ب ــت؛  پ ــاد -3نی ــش؛ ی -4گیري دان

ــود -5؛ خــواهینیک ــی؛ -خ ــس  -6کنترل ــاري از نف ــار ع ک

مهربـانی؛   -9زندگی با نظم؛ -8 ؛یادگیري -خود-7پرستی؛ 

ش خـاطر؛   رامـ آ-12 راسـتگویی؛ -11 عدم خشـونت؛  -10

ارزش هـاي اصـلی/   -1. جـدول  " تواضع-14؛ دوستی-13
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تعالی را نشان می دهد. از بررسی اصول اولیه شانزده مدل 

دقیق ارزش هاي مـذکور نتیجـه مـی گیـریم بسـیاري از      

. در بهتـرین  "ارزش هاي اصلی و انسانی مشترك هسـتند 

حالت، ارزش هاي اصلی مدل هاي تعالی برگرفته از ارزش 

هاي انسانی مـی باشـند. طرفـداران ارزش هـاي انسـانی،      

د. ارزش دانشـمندان اجتمـاعی و آمـوزش مـذهبی هســتن    

هاي انسانی به عملکرد  خودکار اکثـر ارزش هـاي اصـلی    

مدل هاي تعالی منتهی می گردند. تاکنون تـالش انـدکی   

جهت ادغام مدل هاي تعالی با ارزش هـاي انسـانی انجـام    

   ).2009گرفته است (تالر،

  

ارزش هاي اصلی/ اصول اولیه شانزده مدل  -1جدول 

 تعالی

ارزش هاي اصلی مدل هاي 

  تعالی
  ارزش هاي انسانی

  بی باکی  رهبري و ثبات هدف

  انسجام و پاکی نیت  تأکید بر مشتري/کیفیت

یادگیري مستمر، نوآوري و 

  پیشرفت
  بادگیري مستمر دانش

  کنترل احساسات  توسعه و مشارکت کارکنان

  توسعه مشارکت
وفاداري و کار عاري از نفس 

  پرستی

  یادگیري و تقسیم دانش -خود  زیرکی

  تنظیمی -خود  تأکید بر آینده

 Sraghtforwardness/uprightness  مسئولیت اجتماعی

تأکید بر نتایج و خلق سیستم 

  هاي ارزشی
Non-injuiousness  

  صداقت  مدار –مدیریت فرایند و حقیقت 

همکاري / کارتیمی / پاسخ سریع 

  تر
  عدم خشونت

توقف بازرسی انبوه/ شناخت 

  تفاوت ها
  چشم پوشی

  صلح  سهمیه بندي حذف

  عدم ارتکاب اشتباه و تهمت  حذف شعارها

آموزش و پرورش و بازآموزي 

  نیرومند

احترام و مهربانی به همه 

  مخلوقات

  عدم طمع کاري  مدیریت دانش

  خالقیت  یادگیري فردي و سازمانی

  فروتنی  بی طرفی نسبت به جهانی شدن

  آرامش  برداشتن ترس

  

  یافته هاي پژوهش

پژوهش: مؤلفه هاي معنویت در آمـوزش  سؤال اول 

  عالی کدامند؟

در پاسخ به این سؤال، داده هاي حاصل از پرسشنامۀ 

معنویت و ارتقاي کیفیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

که میانگین، میانه، انحراف استاندارد، واریانس و حـداقل و  

حداکثر نمرات ده بعد معنویت به تفکیک و در مجمـوع و  

 زیر ارائه شده است. در جدول 

با توجه به این که براي هر نشانگر حداقل نمره صفر 

و حداکثر هفتصد در نظر گرفته شده بود (طبق مقیاس 

  .=N1=n1 200) 42نیمه متریک

  

میانگین، میانه، انحراف استاندارد، واریانس،  -2جدول 

نمرات حداقل و حداکثر سازة معنویت و نشانگرهاي آن 

  )n1== N1 200به تفکیک (

  میانه  میانگین  نشانگر
انحراف 

  استاندارد
  واریانس

حداقل                         

  حداکثر

1-

رهبري 

  معنوي

3592/157  000/150  65478/75  646/5723  
00/9               

00/345  

2-

تجربیات 

  متعالی

2136/150  0000/135  00560/76  852/5776  
00/3                 

00/34  

 کمال-3

  درونی
4844/1  4000/1  8429/6  683/4  

00/15               

00/325 

4-

فرهنگ 

  معنوي

2E1651/1  2E0250/1  2E2941/5 3E803/2  
00/18               

00/245  

سازة -5

  معنویت
5243/572  0000/530  2E48228/2  4E 162/6  

00/45            

00/1180  

  

نشـانگرهاي  جدول فوق نشان می دهد که هر یـک از  

اصلی معنویت در آمـوزش عـالی از دیـدگاه گـروه هـدف      

200=N1=n1    بــین حــداقل و حــداکثر امتیــاز حــائز چــه

میانگین و میانه اي هستند و انحراف استاندارد و واریـانس  

هر یک چگونه است. با توجه به این که براي هـر نشـانگر   

حداقل نمره صفر و حداکثر هفتصد در نظـر گرفتـه شـده    

طبــق مقیــاس نیمــه متریــک) نمــرات نشــانگرها از بــود (

  میانگین کمتر بوده است.
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یافته هاي حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي پرسشـنامۀ  

معنویت نشان داد که وضعیت ابعاد معنویت به طور کلـی  

  به شرح زیر است:

 ) بیشتر از 36/157میانگین بعد رهبري معنوي  ،(

 )؛150میانگین (

 کمی 21/150متعالی ( میانگین بعد تجربیات ،(

 )؛150بیشتر از میانگین (

 )کمتر از 44/148میانگین بعد کمال درونی  (

 )؛ 150میانگین (

 )کمتر از 51/116میانگین بعد فرهنگ معنوي (

  ) .150میانگین (

مدل تحلیـل عـاملی متغیـر نهفتـۀ رهبـري       -3شکل 

معنوي دایرة بزرگ معرف عامل هاي نهفته و مستطیل ها 

یرهــاي انــدازه گیــري مربــوط بــه آن عوامــل  معــرف متغ

هســتند. دایــره هــاي کوچــک نشــان دهنــدة مقــداري از 

 واریانس تبیین شده براي هر متغیر است.  

هم چنـین مقایسـۀ نشـانگرهاي فرهنـگ معنـوي بـا       

استفاده از آزمون هاي تحلیل واریانس درون موردي نشان 

وجود داد که بین میانگین این نشانگرها، تفاوت معنی دار 

دارد. بیشترین میانگین مربوط به بعد رهبري معنوي بوده 

است و کمترین میانگین مربوط بـه فرهنـگ معنـوي مـی     

  باشد.    

 

  
مدل تحلیل عاملی متغیر نهفتۀ رهبري معنوي (نشانگر اول معنویت در آموزش عالی)-3شکل   

  
متغیر نهفتۀ تجارب متعالی (نشانگر دوم معنویت در آموزش عالی)مدل تحلیل عاملی -4شکل   
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مدل تحلیل عاملی متغیر کمال درونی (نشانگر سوم معنویت در آموزش عالی)-5شکل   

 
مدل تحلیل عاملی متغیر فرهنگ معنوي (نشانگر چهارم معنویت در آموزش عالی)-6شکل   

  

پژوهش: مؤلفه هاي ارتقـاي کیفیـت در    سؤال دوم

  آموزش عالی کدامند؟

ــل از     ــاي حاص ــؤال داده ه ــن س ــه ای ــخ ب ــراي پاس ب

پرسشنامه کیفیت مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت و      

میــانگین، انحــراف اســتاندارد، حــداقل و حــداکثر نمــرات 

مربوط به چهار بعد کیفیت به طـور کلـی در جـدول زیـر     

جه به ایـن کـه بـراي هـر نشـانگر      ارائه گردیده است. با تو

حداقل نمره صفر و حداکثر هفتصد در نظـر گرفتـه شـده    

بــود (طبــق مقیــاس نیمــه متریــک) نمــرات نشــانگرها از 

میانگین کمتر بوده است. جدول فوق نشان می دهـد کـه   

هر یک از نشانگرهاي اصلی معنویـت در آمـوزش عـالی از    

حائز چـه   دیدگاه گروه هدف بین حداقل و حداکثر امتیاز

میانگین و میانه اي هستند و انحراف استاندارد و واریـانس  

  هر یک چگونه است.

با توجه به این که براي هر نشانگر حداقل نمره صفر و 

حداکثر هفتصد در نظر گرفته شـده بـود (طبـق مقیـاس     
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نیمه متریک) نمرات نشانگرها از میانگین کمتر بوده است 

 ).6الی  3(شکل هاي 

مؤلفه هاي کیفیت در آموزش عالی  ژوهش:سؤال دوم پ

  کدامند؟

یافته هاي حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي پرسشـنامۀ  

کیفیت نشان داد که وضعیت ابعاد کیفیت به طور کلی به 

  شرح زیر است:

)، کمتر از میانگین 87/175میانگین بعد مدیریت ( )1

 )؛ 200(

)، کمتر از 17/170میانگین بعد ارزش هاي  انسانی ( )2

 )؛ 200میانگین (

)،  کمتر از 59/185میانگین بعد ارزش هاي تعالی ( )3

 )؛ 200میانگین (

)، کمتر از 22/173میانگین بعد ارزش هاي جهانی( )4

  ).   200میانگین (

نتایج نشان می دهد که بیشترین میانگین مربوط بـه  

ترین میانگین مربـوط بـه بعـد    بعد ارزش هاي تعالی و کم

ارزش هاي انسانی می باشد. مهـم تـرین عامـل در مـدل     

  هاي تعالی به شمار می آید.  

  

نقش معنویت در ارتقاء کیفیت  سؤال سوم پژوهش:

   آموزش عالی چیست؟

معنویت در ارتقاي کیفیت آموزش عالی تـأثیر  : فرضیه

 tر ) کـه مقـدا  t valueمثبت دارد. با توجه به مدل حاضر (

بزرگتر است  2می باشد و از  28/8براي این مسیر برابر با 

)2>t   لذا اثر مستقیم معنویت بر ارتقاء کیفیـت معنـادار ،(

بوده و فرضیه فوق که مبنی بر تـأثیر معنویـت بـر ارتقـاء     

  کیفیت آموزش عالی است، رد نمی شود.

  /.  معنادار هستند.      5روابط ساختاري موجود در سطح 

     =S/. 71ساختاري عبارت است از:معادالت 

  

میانگین ، میانه، انحراف استاندارد، واریانس، نمرات حداقل و حداکثر سازة معنویت و نشانگر هاي آن به – 3جدول 

  )n2=206تفکیک (

  حداکثر   حداقل                  واریانس  انحراف استاندارد  میانه  میانگین  نشانگر

  2E758/1  2E6000/1  1E7824/7  3E057/6  00/45          00/370  مدیریت

  00/395           00/21  773/6774  30901/82  0000/165  1650/170  ارزش هاي انسانی

  00/365             00/9  185/7110  32191/84  0000/160  5874/185  ارزش هاي تعالی

  00/35            00/11  189/6205  77302/78  0000/18  2233/173  ارزش هاي جهانی

  2E0485/7  2E9000/6  2E8975/2 4E395/8  00/107      00/1435  سازة کیفیت

  

 
 مدل تحلیل عاملی متغیر مدیریت -7شکل 
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  مدل تحلیل عاملی متغیر ارزش هاي انسانی -8شکل 

  

  

 
  مدل تحلیل عاملی متغیر نهفتۀ ارزش هاي اصلی تعالی (نشانگر سوم ارتقاي کیفیت آموزش عالی) – 9شکل 
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نقش معنویت در ارتقاء کیفیت  سؤال سوم پژوهش:

   آموزش عالی چیست؟

معنویت در ارتقاي کیفیت آموزش عالی تأثیر فرضیه : 

 t) کـه مقـدار   t valueمدل حاضر (مثبت دارد. با توجه به 

بزرگتر است  2می باشد و از  28/8براي این مسیر برابر با 

)2>t   لذا اثر مستقیم معنویت بر ارتقاء کیفیـت معنـادار ،(

بوده و فرضیه فوق که مبنی بر تـأثیر معنویـت بـر ارتقـاء     

  کیفیت آموزش عالی است، رد نمی شود.

  43تحلیل عاملی تأییدي

مدل ساختاري فرضی به منظور ایجـاد   قبل از ارزیابی

مدل انـدازه گیـري برازنـده و قابـل قبـول و تعیـین ایـن        

موضوع که آیا نشانگرها به خوبی سازة نظري زیربنـایی را  

اندازه گیري می کنند، تحلیـل عـاملی تأییـدي در مـورد     

کلیه عوامل نهفته اجرا شد. مدل فرضی ارزیـابی شـده در   

شامل چهـار متغیـر نهفتـۀ    این پژوهش در مورد معنویت 

رهبري معنوي، تجارب متعالی، کمـال درونـی و فرهنـگ    

معنوي می باشد. هم چنـین مـدل فرضـی ارزیـابی شـده      

براي ارتقاي کیفیت شامل چهـار متغیـر نهفتـۀ مـدیریت،     

ــاي   ــالی و ارزش ه ــاي متع ــاي انســانی، ارزش ه ارزش ه

جهانی هستند. هر کدام از این عامل هاي نهفتـه بـا چنـد    

غیر نشانگر اندازه گیري شده انـد کـه بـا ایـن رویکـرد      مت

روایی سازة پرسشنامه هم مورد تأیید قرار گرفت. بارهـاي  

عاملی متغیرهاي اندازه گیري عامل نهفتۀ رهبري معنوي، 

% گسترده است. بارهاي عاملی عامـل نهفتـۀ   97% تا 66از 

% می باشـد. بارهـاي عـاملی    97% تا 67تجارب متعالی از 

% گسـترده مـی   91% تـا  67هفتۀ کمـال درونـی از   عامل ن

باشد. هـم چنـین بارهـاي عـاملی عامـل نهفتـۀ فرهنـگ        

  گسترده است. 1% تا 66معنوي از 

بارهاي عاملی متغیرهاي انـدازه گیـري عامـل نهفتـۀ     

% گسترده اسـت.  بارهـاي عـاملی    67% تا 65مدیریت، از 

% گسـترده  76% تـا  73عامل نهفتۀ ارزش هاي انسانی، از 

می باشد. بارهاي عاملی عامل نهفتۀ ارزش هـاي متعـالی،   

% گسترده است. بارهاي عاملی عامل نهفتـۀ  59% تا 56از 

% گسترده می باشد . بار 58% تا 21ارزش هاي جهانی، از 

/. . 5عاملی همۀ نشـانگرهاي متغیرهـاي نهفتـه در سـطح    

معنادار است. با توجه به نتـایج تحلیـل عـاملی تأییـدي و     

مدل هاي اندازه گیري از برازنـدگی   ي ارزیابی،شاخص ها

  قابل قبولی برخوردار هستند.

  

چه مدل مفهومی براي نقش سؤال چهارم پژوهش: 

معنویت در ارتقاء کیفیت آموزش عالی می توان ارائه داد؟ 

به این منظور قبل از ارزیابی مدل مفهومی مفروض، به 

ل قبول و منظور ایجاد مدل اندازه گیري برازنده و قاب

تعیین این که آیا نشانگرها به خوبی سازه نظري زیربنایی 

را اندازه گیري می کنند، تحلیل عاملی تأییدي در مورد 

کلیه عوامل نهفته اجرا شد و با توجه به این که مدل هاي 

اندزه گیري از برازندگی قابل قبولی برخوردار بودند (شکل 

وض انجام ) سپس آزمون برازندگی مدل مفر10-3هاي 

شد. به عبارتی آزمون برازندگی روابط مفروض بین سازه 

ها و متغیرهاي مشاهده پذیر که به عنوان نشانگرهاي این 

سازه ها عمل می کنند و در نهایت با توجه به یافته هاي 

موجود مدل ساختاري که از برازندگی قابل قبولی نیز 

قاي برخوردار است و در آن اثر مستقیم معنویت بر ارت

  )11کیفیت را می توان مشاهده نمود (شکل 

 )chi-square=9.83  ،5%P> 44، شاخص برازندگی =

% ، و 95 =45، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته1

  ).46شاخص برازندگی تطبیقی

جهت بررسی نشانگرهاي معنویـت از آزمـون تحلیـل    

واریانس درون موردي (با انـدازه هـاي تکـراري) اسـتفاده     

است یعنی تقـارن مرکـب وجـود     P>001/0گردید. چون 

نداشت. هم چنین با توجه به ایـن کـه بـراي هـر نشـانگر      

حداقل نمره صفر و حداکثر هفتصد در نظـر گرفتـه شـده    

بود (طبق مقیاس نیمه متریک) بـه غیـر از نشـانگر ارزش    

هاي جهانی، نمرات بقیه نشانگرها از میانگین کمتـر بـوده   

  ). 6الی  3است (شکل هاي 
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  مدل تحلیل عاملی متغیر نهفتۀ ارزش هاي مشترك جهانی (نشانگر چهارم ارتقاي کیفیت آموزش عالی) -10شکل 

 
    

  

  

 
  : معنویت در ارتقاي کیفیت تأثیر مثبت دارد t valueمدل  -11شکل 
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  نتیجه گیري

براساس مرور ادبیات، کاوش مستندات و منابع علمی 

و پیشینۀ پژوهش، مؤلفه هاي معنویت و ارتقاي کیفیت 

شناسایی شدند و با توجه به این که مبناي کار و روش 

حاضر استفاده از مدل یابی معادالت مطالعه در پژوهش 

ساختاري بود، مدل ساختاري پیش تجربی  و نمودار 

مسیر درونداد، پس از صورت بندي فرضیۀ پژوهش 

 ساخته شد.

یافته هاي پژوهش در رابطه با وضعیت موجود 

معنویت در دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم  و تحقیقات 

ر مؤلفۀ همبستگی از دیدگاه مدیران گروه، نشان داد زی

و به ترتیب، ارتباط   07/0کارکنان داراي حداقل امتیاز 

، آرامش 18/0، ایجاد تحول:  16/0با نیروي برتر: 

، تغییر 24/0، هماهنگی فرد با کارش:  20/0درونی:

می باشد. در واقع نتایج  28/0معنوي از درون به بیرون: 

می فوق نشان می دهند که هر یک از نقاط ضعف مذکور 

توانند به عنوان فرصتی براي مدیران ارشد به منظور رشد 

 معنویت در آموزش عالی به شمار می آیند. 

یافته هاي پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه  

، 1مدیران گروه، تغییر معنوي از درون به بیرون با امتیاز 

داراي بیشترین همبستگی با فرهنگ معنوي، نقطۀ 

ن اولویت در آموزش عالی به مطلوب معنویت و باالتری

شمار می آید که مدیران ارشد می توانند به آن توجه 

 کنند.

از دیدگاه خبرگان آموزش عالی زیر مؤلفه هاي ذیل 

هر کدام نقاط قوت معنویت محسوب می شوند و داراي 

 اولویت بندي به این شرح می باشند: 

امتیاز زیر مؤلفه هاي خشنودي از کمک به دیگران: 

،  97/0، ارتباط با نیروي برتر: 97/0ایجاد تحول:  97/0

،  94/0، آرامش درونی 95/0هماهنگی فرد با کارش:

می  92/0، ارائۀ پاداش گروهی: 94/0ایجاد سبک زندگی: 

باشند.  لذا مدیران ارشد براي رسیدن به آن می توانند 

 توجه نمایند.

یافته هاي پژوهش در رابطه با وضعیت موجود کیفیت 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم  و تحقیقات از در 

دیدگاه  دانشجویان دکتري، نشان داد زیر مؤلفۀ  تمرکز 

و آرامش:   21/0،  عدم خودبینی:33/0بر مشتري: 

داراي حداقل امتیاز و نقطۀ ضعف ارتقاي مستمر 29/0

کیفیت آموزش عالی به شمار می آیند که ضروري است 

 بیشتر نمایند. مدیران ارشد به آن توجه 

یافته هاي پژوهش در رابطه با وضعیت مطلوب 

کیفیت در دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم  و تحقیقات 

از دیدگاه  دانشجویان دکتري نشان داد تمرکز بر 

/. داراي 90: /.،  خلوص نیت:91/. ، آرامش :91مشتري:

بیشترین امتیاز بوده، از اولویت باال برخوردار می باشند و 

از نقاط مطلوب براي رسیدن به ارتقاي مستمر کیفیت 

 آموزش عالی به شمار می آیند.

یافته هاي پژوهش در رابطه با نوع تأثیر و میزان تأثیر 

عوامــل مــؤثر بــر ارتقــاي مســتمر کیفیــت دانشــگاه آزاد  

اسالمی نشان داد که همۀ زیر مؤلفه هاي ارتقاي مسـتمر  

رامـش و عــدم  کیفیـت بـه غیــر از تمرکـز بـر مشــتري، آ    

خودبینی، کمی بیشتر از حد متوسط بوده است و به طور 

کلی میانگین ارتقاي مستمر کیفیت در حد چند صـدم از  

  .متوسط بیشتر بود
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  مدل مفهومی در خصوص نقش معنویت در ارتقاي کیفیت آموزش عالی -12شکل ادامه 
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  ها یادداشت

                                         
1-Mixed Method  
2-Sturctural Equation  Modeling 
3-Confirmatory Factor Analysis 
2- Shahjahan  
3   - Palmer 
4 -Long 
4-Benefiel 
5-Pawer 
5   - Carver-Sekeres 
6-Fry & Slocum 
7   - Fry et al. 
8   -  Dean & Lips-Wersma 
9  - Verner & Look 
10 -Spirituality 
11 -Spirtus 
12 -Bezzy 
13  - Tisdell 
14-Quality 
15 -Qualitat 
16 -Qualitas 
17 -Qualis 
18   - Cavanah 
19- Gibonz 
20 - Florida 
21- Iran’s National Higher Education Report  
22 -Mixed Method 
23 -Structural Equation Modeling 
24 -Mc Cherry 
25 -Duffy & Blustin 
26 -Shahjahan 
28-   Bradly    
28 -Chopman 
29 -Santa Clara 
30 -MIT 
31 -Palmer 
32 -Schmidt Wilk 
33 -Chottopody 
34 -Fawcett 
35 -Peter Senge 
36 -Kelleher & Nilleman 
37 -Excellence Models 
38 -National Quality Awards 
39 -Talwar 
40 -Chakraborty 
41 -Saraswat 
42 -Semi metric 
44- Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
45-Goodness of Fit Index (GFI) 
46- Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
47-Comparative Fit Index (CFI) 
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