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 : چكيده

 رکا و کسب و مدیریت ادبیات در اخیر سالیان در که است جدیدي مفاهیم از ، کار محیط در معنویت

 در که غرب دنیاي شود می یاد نیز جدید پارادایم یك عنوان به آن از وقتی است کرده ظهور غرب در

 جوي و جست در اکنون است، داشته معنوي و دنیوي امور جدایی در سعی گذشته سال چهارصد

 ارویكردب کار محیط در معنویت ادبیات، در معنویت، درباره دیدگاهها تنوع به توجه با. آنهاست یكپارچگی

 :از عبارتند هاي رویكرد هس که است شده بررسی مختلفی هاي

 .بیند می مسیحیت مثل خاص دین یك دستورات از پیروي در را معنویت که دینی رویكرد -1

 .داند می درونی امري را معنویت که گرا درون رویكرد -2

 .داند می انسان زندگی و کار در جویی معنا را معنویت که اگزیستانسیالیستی رویكرد -3

 رهبران براي آن، وکاربردهاي سازمان و کار محیط در( Spirituality) معنویت مفهوم سریع رشد   

 گونگونا ابعاد که هنگامی. دارد فراوانی اهمیت تغییر عامالن و کارکنان انسانی، منابع مدیران سازمان،

 تجاري موقعیت هر سازمانی هماهنگی فردي، خالقیت و سعادت شوند، استفاده کار محیط در معنویت

 . دهد می افزایش را مدت بلند

 

 واژگان کليدي :

   .معنویت در محیط کار  

 

 

 

 

 

 

 


