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چكيده
معنويت ،شرايط زيستي انسان را در زمانها و مكانهاي مختلف در يك نظام فرامعرفتي
اعتبار بخشيده است .هدف از انجام اين تحقيق ،ارائه الگويي براي معنويت در سازمان
آموزشوپرورش است .تحقيق ازنظر نوع ،اکتشافي و ازنظر روش ،کيفي است .جامعه آماري
تحقيق شامل  7نفر از خبرگان 02 ،نفر از کارشناسان ارشد و  002نفر از کارشناسان
آموزشوپرورش قزوين بودند .براي شناسايي شاخصها از مصاحبه نيمهساختاريافته با خبرگان و
کارشناسان ارشد استفاده شد .اطالعات بهدستآمده از مصاحبهها با استفاده از روش تحليل محتوا
در سه مرحله کدگذاري (باز ،محوري و گزينشي) شدند .درنهايت 35 ،شاخص بهدستآمده در
هفت مؤلفه و سه بعد دستهبندي شد .براساس پژوهش ميليمن و همكاران ( ،)0225سه سطح
فردي ،گروهي و سازماني و براساس بيانات مقام معظم رهبري بهنقل از علوي و اسماعيلي
( )7537مؤلفههاي اقامه حق ،دينداري ،اخالص عمل ،واليتمداري ،بصيرت ،فرهنگ شهادت،
سادهزيستي و عدالتمحوري براي معنويت درنظر گرفته شدند .سپس براي روايي سنجي الگوي
بهدستآمده پرسشنامهاي تنظيم و بين کارشناسان توزيع شد و با استفاده از فن تحليل عاملي
تأييدي ،روايي مدل و کليه شاخصها مورد تأييد قرار گرفت.
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مقدمه
تالش سازمان های امروزی به حفظ سالمت و موفقیت در محیط پرتالطم و آشوبناکی که با
آن در تعامل هستند ،معطوف شده است .لذا یکی از وظایف و رسالتهای مهم هر سازمان ،ایجاد
یک محیط مطلوب و مناسب برای افراد است که بتوانند در امنیت و سالمت آن ،حداکثر تالش
خود را بهکار گرفته و درراستای تحقق اهداف سازمانی و خواستههای خود بکوشند (ترکزاده و
راضی)2 :6931 ،؛ چراکه در دنیای امروزی زندگی برای بسیاری از افراد بیمعنا شده است و منابع
انسانی نمیدانند که از کارکردن در سازمان ،چه میخواهند .مردم دیگر با شغل خود خوشحال
نیستند و این باعث میشود زود خسته شوند ،احساس راحتی نکنند و در محل کار ناراحت باشند.
دلیل این اتفاق را میتوان در این موضوع جستجو کرد که انسانها وارد دوران جدید و بیسابقهای
در زندگی خود شدهاند؛ دورانی که در آن ،دنیا بهشدت درحال تغییر و تحول است .بههمینمنظور،
طی چهارصد سال گذشته ،غرب بین دنیای بیرونی و دنیای درونی ،تفاوت قائل شده است و
فعالیتهای دنیوی را از اموری مثل مذهب ،معنویت و عرفان بهکلی جدا کرده است (جعفری
شورگل .)686 :6932 ،بهتازگی ،محققان تالش کردهاند تا بدانند چرا رفتار کارکنان در محل کار،
نشان از افزایش سطوح رفتار انحرافی مانند سرقت ،خرابکاری ،تقلب و  ...دارد .این امر باعث شده
است که زمینه معنویت در محل کار مورد بررسی قرار گیرد .بسیاری از پژوهشگران و
صاحبنظران درپی شناخت دالیل موفقیتها و شکستهای سازمان به این نتیجه رسیدهاند که تنها
علل توفیق سازمانها عواملی چون ساختار ،فناوری و تجهیزات نیست .پژوهشگران بسیاری براین
باورند کـه در محیط ناپایدار امروزی سازمانها ،معنویت منبع بقا و پایداری آنها بهشمار میآید
(محمدپور و همکاران611 :6931 ،؛ نقوی و همکاران611 :6931 ،؛ مهاجران و شهودی:6939 ،
.)26
بهنظر میرسد در پارادایمهای جدید ،سازمانها بهجای تأکید بر شیوههای سنتی و مکانیکی،
درجهت مفاهیمی همچون سازمان معنویتگرا یا ایمانمحور متمایل شدهاند .تغییرات بنیادی درحال
شکل گیری در محیط کار است و معنویت یکی از موضوعات اساسی در این زمینه خواهد بود
(شهبازی و ناظم .)11 :6931 ،وجود معنویت در محل کار درحال تبدیلشدن به یک مسئله مهم
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است ،زیرا بر پایداری کلی سازمانها و توسعه اقتصادی تأثیر میگذارد (کمیل 6و همکاران:2166 ،
 .)611کارکنان نیز برای یک محیط کار انسانیتر ،سادهتر ،بامعناتر و همچنین دستیابی به چیزهای
بهتر ،اشتیاق دارند (روف .)288 :2162 ،2دراینراستا ،با وجود آنکه در چند دهه اخیر ،میـزان
مطالعات و تألیفات پیرامون وجود معنویت در محیط کاری روبهافزایش بوده است ،اما اغلب
پژوهشهای داخلی صورتگرفته در حوزه معنویت محیط کاری سازمان ،معنویت سازمان براساس
ارزشهای اسالمی را ازنظر دور داشته و بیشتر برمبنای دیدگاه رایج غربی و حاکم بـر پیشینههای
نظری وارداتی میباشند (معصومی .)612 :6932 ،معنویت بهدلیل نقش بازدارندگی از آسیبها و
هنجارشکنیها و همچنین بهلحاظ نقش برانگیزانندگی افراد درجهت سودرسانی و خدمت به
جامعه ،نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه اندیشمندان جوامع بشری قرار گرفته است (شهبازی و
ناظم.)16 :6931 ،
در اسالم منظور از معنویت ،برخورداری از ارزشهای اعالی انسانی همچون ایمان به خدا،
احترام و تکریم دیگران ،تقوی ،خدمت ،خوشبینی و صداقت است که بهصورت عام و
جهانشمول است .معنویت در جامعه ایرانی ما مبتنیبر دین است ،بدین معنا که تعالیم و آموزههای
دین اسالم شکلدهنده معنویت و توسعه جوامع است (جعفری شورگل .)682 :6932 ،معنویت در
سازمان ،قاعده نوپایی است که می تواند نیرویی قدرتمند و ژرف را برای زندگی افراد بهارمغان
آورد .این نیروی قدرتمند زمانی حاصل میشود که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پیوند
بخورد .با چنین نیرویی کارکنان تقریباً با هزاران ساعت کاری ،میتوانند کاری لذتبخشتر،
متوازنتر و معنادارتر داشته باشند.
آموزشوپرورش ،زیربنای توسعه جوامع است و بههمیندلیل درمیان سازمانهای دولتی از
اهمیتی ویژه برخوردار است .این سازمان ،محور توسعه و موتور محرک تحول در جامعه ،هسته
کانون تربیت منابع انسانی متخصص و آیندهساز است که میتواند حرکت آینده جامعه را ازطریق
نوع آموزشهایی که ارائه میکند ،تعیین کند .آرمانهای این سازمان از مرزهای سیاسی و
جغرافیایی فراتر رفته و تمام بشریت را دربر میگیرد و متضمن رسالتی است که باید استقرار حقوق
و عدالت اجتماعی و پیشبرد بشریت به سوی کماالت را برعهده گیرد و این مهم با شیوههای غربی
1. Kamil
2. Roof
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امکانپذیر نخواهد بود .چنین بهنظر میرسد که معنویت در سازمان ،به آموزشوپرورش کمک
میکند تا به این اهداف دست پیدا کند .باتوجهبه مطالب فوق و تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش
معنویت در سازمانهای دولتی ،این مقاله با هدف ارائه الگوی معنویت سازمان براساس ارزشهای
اسالمی درراستای بیانات مقام معظم رهبری با رویکرد کیفی انجام گرفت.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
معنویت در سازمان ،پدیدة نوظهوری است که نگاه بسیاری از صاحبنظران مدیریت و سازمان
و نیز مدیران را در سطوح مختلف بهخود جلب کرده است .برایناساس ،بسیاری از آنان معنویت را
بهعنوان منبعی پایدار برای سازمانها دانستهاند که میتواند به آنها در زمانهای پر تالطم و آشوب-
زده ،یاری رساند و تناقضنمایی نظم و بینظمی در سازمان را حلوفصل کند و بدون طرد هریک،
آنها را بهصورت مقتضی بهکار ببندد؛ چراکه سازمانها برای فعالیت مستمر در عرصههای مختلف،
نیازمند رفتوآمد همیشگی بین دو حالت تغییر و ثباتند (میرزایی و شریعتمداری .)12 :6931 ،اخیراً
توجهات به سمت ارتباط معنویت (مذهب) و مدیریت به بارش ناگهانی مجموعه مقاالت مرتبط با
مذاهب متفاوت مطابق با جنبههای گوناگون کسبوکار با رفتار اخالقی در محل کار منجر شده
است،؛ ولی باید دانست بررسی نقش مذهب در محل کار ،موضوع جدیدی نیست (پاربوتیا،6
.)22 :2113
معنویت سازمانی ،چارچوبی از ارزشهای سازمانی است و نشانه آن وجود فرهنگی است که
کارکنان را بهطور فزایندهای از میان فرایندهای کاری فراتر میبرد و فهم آنان را از ارتباط با
دیگران بهبود میبخشد ،بهگونهایکه احساس لذت را تجربه کنند (احمدی و همکاران:2161 ،
 .)211معنویت سازمانی ،درک و شناسایی بعد از زندگی درونی و باطنی کارکنان است که قابل
پرورش است و بهواسطه انجام کارهای بامعنا ،در زندگی اجتماعی پرورش مییابد (عباسپور و
همکاران )88 :6931 ،معنویت در محل کار تالش میکند مبنایی درونی ازطریق معنابخشی ،هدف
و وابستگی برای زندگی کاری ایجاد نماید.
درواقع ،معنویت تمایل برای پیداکردن هدف نهایی و مطلوب و زندگیکردن براساس این
1. Parboteeah
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اهداف است (پرناماسری و آمالیا .)891 :2162 ،اصول معنویت در کار شامل :خالقیت (تالشی
آگاهانه برای دیدن افکار متفاوت) ،ارتباط (وسیلهای که افراد را ترغیب میکند با همدیگر کار
کنند) ،احترامگذاشتن (احترام به خود و دیگران که شامل احترام به محیط خلوت شخصی افراد،
نظرات متفاوت ،فلسفهها ،جنسیت ،سبک زندگی توانایی ،اعتقادها و شخصیت میشود) ،چشمانداز
(یعنی دیدن و ترسیم ماورای امور ظاهری) ،مشارکت (شامل مسئولیتپذیری افراد و اعتماد به
دیگران میشود) ،انرژی( ،وقتی افراد احساس خالقیت میکنند و میتوانند نظرات و افکار خود را
بیان کنند و انرژی شامل احترام نسبت به مدیریت و خود فرد و همساالن میشود .بهعبارتدیگر
وقتی انرژی منفی است ،دشمنی و تخاصم در موقعیتهای کاری افزایش مییابد) و انعطافپذیری
(سازگاری با تغییر) میشود (ظفر611 :2166 ،6؛ واالب و واالب.)298 :2161 ،2
مفهومسازی معنویت در محیط کار در سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی مطرح میشود
(نصراصفهانی و همکاران63 :6931 ،؛ پرناماسری و آمالیا.)823 :2162 ،
 همسویی ارزشها (درسطح سازمانی) :تجربه یک حس قوی از همسویی بین ارزشهایفردی کارکنان با رسالت مأموریت و ارزشهای سازمان است؛ به این معنا که افراد باور دارند
مدیران و کارکنان در سازمان ،ارزشهای مرتبط و نوعی وجدان کاری قوی دارند و سازمان به
رفاه کارکنان و همبستگی آنان توجه دارد.
 احساس همبستگی (در سطح گروهی) :بعد دیگر معنویت در محیط کار ،احساس نوعیپیوند و احساس همبستگی عمیق با دیگران است .تعامالت بین کارکنان ،ارتباطات ذهنی ،احساس
معنوی بین کارکنان در گروههای کاری است.
 کار بامعنا (در سطح خودی) :حس عمیق معنا و مقصود در کار است .این بعد معنویت درمحیط کار مشخص میکند که چگونه کارکنان در کارهای روزمره در سطح خودی تعامل دارند.
هر فردی انگیزش درونی ،تمایل و عالیقی برای مبادرت به انجام فعالیتهایی دارد که معنای
بیشتری به زندگی او و دیگران میبخشد.
معنویت ،موضوعی است که به عمیقترین احساس در روح و روان انسان و قلب او مربوط
میشود و نوعی قدرت است که میتواند همه چیز را ازطریق روح انسان احساس کند .معنویت
1. Zafar
2. Vallabh & Vallabh
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اسالمی مترادف احساس نزدیکی به خدا و تمرکز بر فعالیتهایی برای جلب رضایت وی است
(داستی و سیتوات.)26 :2161 ،6
معنویت متغیر ،پویا و جاودانه است و ما نمیتوانیم آن را از جنبههای مختلف اندازهگیری کنیم.
مسائل مربوط به فعالیتهایی که برای دستیابی به پیشرفت معنوی یا هر چیزی به نام معنویت است،
صرفاً یک مورد برای مسلمانان نیست ،بلکه برای همه انسانها نیز مهم است .نظام معنوی مستلزم آن
است که همه از دستورات خداوند اطاعت کنند و از هر چیزی که ازلحاظ جسمی و معنوی ممنوع
است ،اجتناب کنند .این برای رسیدن به یک مکان عالی و محترم درنظر خدا ضروری است.
معنویت در اسالم ،یک نظام بسیار سازمانیافته است که بر پایههای ایمان واقعی ،عدم تبعیض بین
روح و جسم ،یک ساختار متعادل ،پایبندی به اصول پنجگانه دین و رهایی از زیادهروی در هر
مسئله است (آداویاه 2و همکاران.)881 :2161 ،
منظور از معنویت در اسالم ،برخورداری از ارزشهای اعالی انسانی همچون ایمان به خدا،
احترام و تکریم دیگران ،تقوا ،خدمت ،خوشبینی و صداقت است که بهصورت عام و
جهانشمول است .معنویت در جامعۀ ایرانی ما مبتنی بر دین است ،بدین معنا که آموزههای دین
اسالم شکلدهندة معنویت است .سرچشمۀ معنویت اسالمی ،قرآن کریم و فرمودههای حضرت
محمد(ص) و ائمۀ اطهار(س) است .زبانهای اسالمی برای واژة غربی معنویت ،اصطالحات
گوناگونی دارند که این اصطالحات دربرگیرندة این معانی است :باطن ،حق ،عالم معنا ،مقام،
لطف الهی ،مفهوم کمال اخالقی ،جمال ،جان و ذکر خدا .ازنظر مسلمین ،زندگی معنوی هم بر
ترس خدا مبتنی است و هم بر عشق او؛ هم تسلیم در برابر ارادة خدا و هم جستجو برای شناخت
او که هدف نهایی آفرینش است .معنویت اسالمی با الگوهای آداب اسالمی رابطه دارد که
ساخته و پرداختۀ ارکان دین است .گوهر معنویت اسالم با توحید پیوند میخورد و قلب اسالم،
کلید فهم جنبههای مختلف آن است (نقوی و همکاران.)621 :6931 ،
نظام معنوی اسالمی در قرآن شامل سه حوزه عمده تقرب ،مراقبه و استقامت معرفی شده است.
تقرب به هر تالشی اطالق میشود که برای نزدیکترشدن به خدا صورت بگیرد (ذاریات26 ،
شعرا 21،آلعمران 669 ،و صف .)66،مراقبه نیز بهمعنای تالش برای عدم آلودهشدن به بیماریهای
1. Dasti & Sitwat
2. Adawiyah

مدل معنویت سازمانی از دیدگاه اسالم در سازمان آموزشوپرورش براساس بیانات مقام معظم رهبری

(مد ظلهالعالی)

09 /

روحی و وسوسه در مقابل گناه است (قرآن کریم 263-268 :21 ،و نحل .)21،همچنین استقامت به
ثابتقدم بودن در مسیر درست معنا میشود .استقامت در هر فعالیتی که شامل توسعه و ارتقای
معنوی مسلمان است ،مورد نیاز است .استقامت یکی از پایههای نظام معنوی اسالمی است که به
تقرب و مراقبه متصل است (حجرات.)62 :13 ،
دیدگاههای اسالمی درمورد معنویت با دیدگاههای غربی متفاوت است (رولیندو 6و مردهاتیال،
 :)2166اول ،معنویت اسالمی ریشه در دین دارد که لزوماً یک چشمانداز غربی نیست؛ چراکه
اسالم معتقد است روح همیشه تالش میکند تا به خدا نزدیکتر شود و بهدنبال لذت الهی باشد.
دوم ،معنویت اسالمی در نحوه بیان ،تسهیل و حفظ سطح معنویت متفاوت است .در جهان پرفریب،
مردم غیرممکن است که بهطور مداوم یک رفتار ثابت از خود بروز دهند .بعضی از غربیها با
درگیرشدن در یوگا یا مراقبه برای دستیابی به شادی ،باالرفتن تمرکز و حفظ سالمتی و رفاه تالش
میکنند تا سطح باالیی از معنویت را در خود حفظ کنند ،ولی اسالم معتقد است که برای حفظ
سطح معنویت باید اقدامات خود را بر آموزههای دینی پایهریزی کرد .بهعنوان یک عمل عبادی،
خداوند در آخرت اعمالی را که به نفع دیگران انجام شده باشد ،پاداش خواهد داد (آداویاه و
همکاران.)886 :2161 ،
در مورد معنويت از ديدگاه مقام معظم رهبري ،ايشان چنين ميفرمايند که معنویت دینی باید
عنصری اصلى در حرکت و پژوهش علمى قرار گیرد ،دراینصورت ،اخالقىشدن جامعه نیز تحقق
پیدا خواهد کرد (بیانات ،امام خامنهای6988 ،؛ بهنقل از رودگر .)3 :6932 ،معنویت دینی با
پیشرفتهای زمان نه تنها مخالف نیست ،بلکه متدینین و اهل معنا را درجهت دستیابی به پیشرفت
مادی و معنوی سوق می دهد و تفکرى که امروز ازطریق انقالب به دنیا عرضه شده بسیار نو و
مبتنىبر مذهب است .تحلیلها و نگرشهاى مادى مدرنیسم را از تفکرات الهى و معنوى جدا
میکنند ،هر چیز مذهبى و معنوى ـ چه اسالمى و چه غیراسالمى ـ متعلق به گذشته و ارتجاعى
بهحساب مىآمد .هر چیز نو و مدرن به این معنا بود که بهحتم ضدمذهبى و غیرمعنوى است .این

1. Rulindo & Mardhatillah
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برداشت غلط از مذاهب بود .اما تفکر معنوی عرضهشده در انقالب اسالمی به دنیای کنونی تفکری
پویا و پیشرفته است (بیانات ،امام خامنهای 6918 ،؛ بهنقل از رودگر.)3 :6932 ،
 -6معنویت دینی :معنویت اسالمی که در انقالب اسالمی عرضه شد ،با معنویت متحجرانه و
لیبرال سازگار نبوده و تعارض واقعی دارد؛ چراکه اسالم متکى به معنویت ،عقالنیت و عدالت
است .چنانچه ایشان معتقدند« :ما از معنویت به هیچ عنوان صرفنظر نمىکنیم؛ روح و اساس کار
ما معنویت است .اسالمِ معنویت  ،عقالنیت و عدالت .به اسم اسالم قانع نیستیم که اسالم لیبرال داشته
باشیم تا ارزشهاى غربى و ارزشهاى امریکایى را ترویج کند و از روشهاى آنها استفاده کند و
با آنها در بخشهاى مختلف همرنگ و همصدا شود و دعاى ندبهاى هم بخواند .ما اسالم متحجرِ
طالبانى را هم قبول نداریم .ما بین این دو ،صراط مستقیم خودمان را انتخاب کردهایم و پیش
مىرویم .بنابراین ،اساس کار ما این است و اجازه نمىدهیم که بخواهند ما را در معادالت رایج
جهانى حل کنند و هویت و شخصیت ما را ازبین ببرند» (بیانات ،امام خامنهای6989 ،؛ بهنقل از
رودگر.)61 :6932 ،
 -2معنویت غیردینی :معنویت غیردینی که بر ظاهر دنیا و تفکر مادی تکیه زده است میتواند
هم ضددین و هم غیردینی باشد .معنویت غیردینی در سایه معنویت دینی تکون و توسعه مییابد؛
زیرا انسان در جستجوی معنویت صادق است .معنویت کاذب نیز مطرح میشود که بدلی است.
امروزه وضع نظام مادى و فشار مادى جوانها را بىحوصله مىکند؛ جوانها را افسرده مىکند .در
یک چنین وضعى ،دستگیر جوانها ،توجه به معنویت و اخالق است .علت اینکه مىبینید
عرفانهاى کاذب رشد پیدا مىکند همین نیاز هست؛ جوان ما نیازمند تهذیب است (بیانات ،امام
خامنهای6988 ،؛ بهنقل از رودگر.)61 :6932 ،
براساس نظام اندیشهای رهبر انقالب که یک منظومه فکری مبتنیبر اصل توحید و آموزههای
ناب توحیدی است و تمامی ساختارهای این نظام فکری برایناساس بنا شده ،معنویت حقیقتی است
که هیچگونه نقطهعطفی با ظلمپذیری ندارد .برایناساس ،انسان معنوی کسی است که در مقابل
طاغوت و ظلم ،سر سازش فرود نمیآورد ،بلکه با نظام سلطه و طاغوت مبارزه خواهد کرد؛ چراکه
معنویت اصیل و حقیقی در ذات خود ،ظلمستیزی و ناسازگاری با طاغوت را همراه دارد؛ «آدم
معنویای که با ظلم مىسازد ،با طاغوت مىسازد ،با نظام ظالمانه و سلطه مىسازد ،این چطور
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معنویتى است؟ اینگونه معنویت را ما نمىتوانیم بفهمیم (بیانات ،امام خامنهای6981 ،؛ بهنقل از
رودگر .)66 :6932 ،این عبارات ،بیانگر تفاوت ماهوی و تعریفی «معنویت» در منظومه فکری رهبر
انقالب ـ یا بهعبارتی نظامِ اندیشهای توحیدی اصیل ـ با انواعی از «معنویت»های غیراصیل و
سازشکاری است که از درون تفکرات التقاطی و سازشگرایانهای چون انجمن حجتیه پدید
میآید که همواره مورد نقد جدی امام خمینی رحمۀاهللعلیه بودهاند.
این «معنویت» همانند «عقالنیت» در مفهوم انقالبیگری قابلتعریف است و ترابط معنایی دارد
با عدالت؛ چراکه از شاخصههای عدالت در نگاه اسالم ،سکوتنکردن درمقابل ظلم و استبداد و
طاغوت است و در این رابطه احادیث و آیات بسیاری وارد شده است که براینمونه ،به حدیثی از
حضرت علی علیهالسالم که خود اسطوره و اسوه کامل معنویت ،عدالت و عقالنیت توأمان است،
اشاره و اکتفا میکنیم« :اَحسَنِ العَدلِ نصرة المظلوم :بهترین عدالت ،یارى مظلوم است (بیانات ،امام
خامنهای6931 ،؛ سخنرانی بهمناسبت بیستوهشتمین سالگرد رحلت امام خمینی).
در مورد پیشینه پژوهش میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
علوی و اسماعیلی ( )6931تحقیقی باعنوان ارائه الگوی فرماندهی مطلوب ازمنظر اسالم و
بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا (مدظلهالعالی) با رویکرد فرا ترکیب انجام دادند و با ارائه الگو
برای ابعاد معنوی ،مدیریتی ،نظامی ،رفتاری و فردی ،مؤلفههای والیتمداری ،بصیرت ،فرهنگ
شهادت ،اقامه حق ،عدالتمحوری ،دینداری ،اخالص عمل و سادهزیستی را برای الگوی معنویت
معرفی کردند .امیرحسینی و زارع ( )6931الگویی برای پیشبینی سطح معنویت در سازمانهای
ورزشی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی ارائه دادند .نتایج از چهار نمونه شبکه عصبی ،مشخص
کرد که عوامل خودآگاهی شامل فرصتهایی برای خودشکوفایی فردی و همسویی بین اهداف
فردی و سازمانی ،مهمترین عوامل مؤثر بر معنویت سطح فردی ،گروهی و معنویت در سازمان
کارکنان اداره ورزش و جوانان شیراز بود .نصر اصفهانی و همکاران ( )6931در بررسی تأثیر
معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با نقش میانجی :جوّ اخالقی سازمانی در سازمان تأمین
اجتماعی شهر اصفهان ،معنویت را دارای سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی معرفی کرده و به
بررسی فرضیات پرداختند .ستاری ( )6931معنویت سازمانی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی دانشکده
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل را مورد بررسی قرار داده و مدل خود را براساس تلفیقی
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از پژوهشهای میلیمن 6و همکاران ( )2119و آشمون و داشن )2111( 2دارای پنج بعد احساس
کار بامعنا ،لذتبردن از کار ،یافتن فرصتی جهت توجه به زندگی باطنی ،حس همبستگی تیمی و
همسویی ارزشهای فردی با ارزشهای سازمان معرفی کرد .ترکزاده و راضی ( )6931تحقیقی
باعنوان تأملی بر معنویت محیط کاری ازمنظر رویکرد اسالمی و غربی :کاربرد در رفتار سازمانی
انجام دادند و ابعاد مورد بررسی خود را براساس پژوهش کینجرسکی و اسکرایپنک)2111( 9
معناداربودن کار مشترک ،ارتباط معنوی و معنویت فردی درنظر گرفتند .جواهریزاده ( )6932نیز
در الگوی معنویتافزایی در سازمان ،شرایط علّی ،زمینهای و مداخلهگر را برای مقوله معنویت
بررسی و راهبردها را در یک الگو ارائه نمود .نقوی و همکاران ( )6931نیز الگوی معنویت
سازمانی در آموزش عالی مبتنیبر آموزههای اسالمی ارائه دادند و ده عامل فضائل ،فضای معنوی،
محتوایی ،ساختاری ،رهبری ،فرهنگی ،خالقیت ،ایمان ،انگیزش و اجتماعی را بهعنوان عوامل
مؤثر بر معنویت سازمانی بهشمار آوردند .سرلک و همکاران ( ،)6936تحقیقی تحت عنوان
"طراحی مدل سازمان معنویتگرا در آموزش عالی ایران" انجام دادند .عوامل سازمانی ،عوامل
فردی و عوامل محیطی ازطریق فضای معنوی سازمان در ایجاد سازمان معنویتگرا مؤثر بودند و
فضای معنوی سازمان در ایجاد سازمان معنویتگرا نیز مؤثر بود.
که و دنگ )2168( 1در پژوهش خود اعالم کردند که تمرینات دوستانه در محل کار و تعهد
سازمانی ،بر افزایش معنویت در سازمان تأثیرگذار است .پاوار )2161( 2در پژوهش خود معنویت
فردی را بر معنویت سازمانی تأثیرگذار دانسته است .افسر 1و همکاران ( )2161تأثیر معنویت محیط
کار ،انگیزه ذاتی و شور و شوق محیطی را در ارتباطات معنوی بررسی کردند و ابعاد معنویت را
براساس پژوهش میلیمن و همکاران ( )2119در سه سطح معرفی کردند .النگ و دریسکل)2162( 1
در تبیین نتایج تحقیقی تحت عنوان "استداللی از معنویت در محیط کار" وجود گفتمان معنوی،
سازمانی و سطح اجتماعی را بر ایجاد معنویت در محیط کار تأثیرگذار دانستند .کاریر 8و همکاران
1. Milliman
2. Ashmos & Duchon
3. Kinjerski, & Skrypnek
4. Ke & Deng
5. Pawar
6. Afsar
7. Long & Driscoll
8. Currier
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( )2162عوامل معنویت در پیشبینی عواقب درمان پس از حادثه برای سربازان را بررسی نموده و
در این بررسی تجربیات روحی روزانه ،بخشش ،اعمال روحانی ،مقابله مذهبی مثبت و مذهب
سازمانی را بهعنوان ابعاد معنویت معرفی کردند .خسانه )2166( 6در تحقیقی تحت عنوان "معنویت
در محیط کار برای منابع انسانی آموزش عالی" بدین نتایج دست یافتند که ابعاد "سطح خود از
معنویت در محیط کار"" ،سطح گروه از معنویت در محیط کار"" ،جامعه و معنویت در محیط
کار" امتیاز باال و ابعاد "خانواده و معنویت در محیط کار" و "سیستمهای مدیریت تشویق تحول
شخصی و معنوی" بر ایجاد معنویت تأثیرگذار هستند .میلیمن و همکاران ( )2119معنویت در محل
کار و نگرش کارمند کار :یک ارزیابی تجربی اکتشافی را بررسی کردند و بیان کردند یکی از
مسائل مهم در زمینه معنویت در محیط کار ،ارتباط این ساختار با نگرش کاری کارمند است .آنها
سه بعد فردی ،گروهی و سازمانی را در معنویت شناسایی کرده و آنها را بر نگرش کارکنان،
تأثیرگذار دانستند.

روش پژوهش
تحقیق حاضر اکتشافی از نوع کیفی آمیخته است؛ چراکه در گام اول بهمنظور شناسایی عوامل،
از روش کیفی (مصاحبه) و در گام دوم بهمنظور تأیید مدل در جامعه آماری رویکردی توصیفی
تبیینی دنبال شده و از روش کمّی (پرسشنامه) استفاده شد .بهلحاظ کاربرد مطالعه ،این پژوهش در
بخشی که دنبال طراحی و تبیین مدل است ،بنیادی بوده و در بخشی که دنبال ارائه راهکار برای
استقرار مدل در جامعه آماری موردمطالعه میباشد ،کاربردی است .باتوجهبه رویکرد ترکیبی،
دادههای پژوهش نیز کمّی و کیفی و فن گردآوری دادهها ،شامل کتابخانهای و میدانی بود.
جامعه آماری پژوهش نیز باتوجهبه مراحل مختلف به شرح زیر است.

1. Khasawneh
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جدول  .1جامعه و نمونه آماری
مشخصات

مراحل

جامعه آماری

مرحله

خبرگان

کارشناسي ارشد 73 ،سال

اول

آموزشوپرورش

سابقه کاري و  3سال

مرحله

کارشناسان ارشد

دوم

آموزشوپرورش

مرحله

کارشناسان

سوم

آموزشوپرورش

حجم

روش

حجم

جامعه

نمونهگيری

نمونه

هدف

داراي حداقل مدرک

77نفر

 7نفر

گلوله برفي

انجام
مصاحبه

سابقه مديريت يا معاونت

داراي حداقل مدرک
کارشناسي ارشد و 73

 73نفر

02

هدفمند

نفر

سال سابقه کاري
داراي حداقل مدرک
کارشناسي و  72سال
سابقه کاري

002
نفر

تمام شماري

رواييسنجي
محتوا و
پايايي

002

رواييسنجي

نفر

سازه

برای شناسایی عوامل از مصاحبه استفاده شد .پس از بررسی مصاحبهها ،محقق با استفاده از
کدگذاری باز شاخصها را استخراج نموده و با فن کدگذاری محوری ،شاخصهای همپوشان را
شناسایی و حذف نمود .درنهایت ،برای طبقهبندی شاخصها در تمهای فرعی (مؤلفه) و مؤلفهها در
تمهای اصلی (ابعاد) از کدگذاری گزینشی استفاده نمود.
جدول .2مشخصات خبرگان
ردیف

سمت

مدرک تحصيلی

سابقه مدیریتی

سابقه کاری

7

معاونت پژوهش ،برنامهريزي و نيروي انساني

دکتري

 72سال

71سال

0

معاونت توسعه مديريت و پشتيباني

فوقليسانس

 7سال

73سال

5

معاونت نهضت سوادآموزي

دکتري

 3سال

73سال

0

معاونت تربيت بدني

دکتري

 7سال

71سال

3

معاونت پرورشي

فوقليسانس

 1سال

71سال

1

معاونت آموزش ابتدايي

فوقليسانس

 77سال

71سال

7

معاونت آموزش متوسطه

دکتري

 1سال

 77سال
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یافتههای پژوهش
تحلیل داده ها از بررسی متون مصاحبه برای انجام کدگذاری باز آغاز شد .محقق با مطالعه
چندباره متنهای پیادهسازیشده از مصاحبه ،به کدهای اولیه زیر در هریک از مصاحبهها دست
یافت.
جدول  .3کدهای اوليه مصاحبه با خبرگان
شاخصها

خبره

صداقت ،توجه به اصول و فروع دين ،بيتوجهي به هوا و هوس ،کاهش پيرايههاي زندگي پرهزينه ،تالش

خبره 7

براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم ،بررسي دقيق سندهاي سازماني ،نهادينهکردن فرهنگ
سرمايهگذاريهاي عامالمنفعه ،پرهيز از تندروي ،تالش براي خوببودن ،توجه به اصل انتظار ،افزايش تعهد
در کارکنان ،شروع قناعت از حذف تجمالت در سازمان
اطاعت از ولي امر ،پرهيز از تجملگرايي ،ترويج فرهنگ قناعت ،الگو قراردادن بزرگان دين ،کاهش
چالشهاي بينفردي در سازمان ،يادآوري معاد ،توجه به مقوله حجاب ،افزايش اهميت اصول دين در

خبره 0

کارکنان ،عدم سوءاستفاده از مقام اداري ،آشكارکردن مفاسد و مظالم ،بهخطرانداختن خود با بيان حق ،توجه
به اصل انتظار ،تالش براي افزايش آگاهيهاي سازماني ،تعادل در حب و بغض ،بهکارگيري کارکنان داراي
حسن شهرت ،حرکت برخالف خواست دشمن
توازن در چرخه اداري ،ازبينبردن تشخصطلبي ،عدم برتريطلبي ،يكسانبودن ظاهر و باطن عمل ،توانايي

خبره 5

شكست هوا و هوس ،ترويج فرهنگ قناعت ،استفاده بهجا از موقعيتهاي شغلي ،تبين و شفافسازي حق و
ناحق براي مردم ،صدور احكام توبيخي ،طهارت کارکنان ،توجه به نوع روابط با نامحرمان ،برگزاري جلسات
بزرگداشت شهدا
استفاده از روشنگريهاي مقام معظم رهبري ،توجه به زندگي ساده افراد بزرگ ديني ،برخورد سريع با

خبره 0

خطاکاران ،زندهنگهداشتن وظيفه انتظار در کارکنان ،جلوگيري از تقليد کورکورانه ،انجام عبادات واجب و
مستحب ،توجه به اصل امر به معروف ،توجه به رفتوآمد کارکنان ،توجه به خطمشي فكري افراد
بهکارگيري کارکنان متعهد ،دوري از جاهطلبي ،دارابودن باورهاي ديني ،توجه به نماز کارکنان ،برطرفکردن
افراط و تفريط در سازمان ،زندهنگهداشتن ياد شهدا ،معرفي شهداي شامخ و شاخص در معنويت،

خبره 3

دشمنشناسي ،اميد به آينده روشن ،توجه به علم و يقين ،انجام وظايف اجتماعي ،افزايش درک آگاهانه از
وظايف اجتماعي ،صبر و استقامت در راه عقيده ،توجه به خطمشي فكري کارکنان ،دارابودن اخالقيات
(خوشقولي و )...
افزايش اعتقاد به مبدأ و معاد ،يكيبودن اصل و فرع کار ،جنگ با خواستتههاي نفستاني ،معرفتي خرابكتاران

خبره 1

سازماني ،صدور سريع حكم مجازات مفاسد ،بررسي حضور کارکنان در مهمانيها ،زندهنگهداشتن ياد شهدا،
شناسايي خواستههاي دشمن ،رفع سرگردانيهاي آخرالزمان با واليتمداري ،محبت بته واليتت و اهتل وال،
تالش براي تهذيب نفس
بيتوجهي به تجمالت ،تالش براي پرورش افراد قانع ،ايجاد توازن در فعاليتهاي سازماني ،مهمترکردن

خبره 7

مقوله برگزاري نماز در سازمان ،افزايش اميدواري در سازمان ،اطاعت از فرمايشات ولي امر ،روشنگري
درخصوص وظايف
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پس از انجام کدگذاری باز در مصاحبهها ،درادامه به کدگذاری محوری پرداخته و محقق دادههای
مستخرج از مصاحبهها را پس از شناسایی و حذف همپوشانها درقالب موضوعات فرعی که
براساس مؤلفههای معنویت از دیدگاه مقام معظم رهبری باتوجهبه بیانات و پژوهش علوی و
اسماعیلی ( )6931بهدست آمده بود ،دستهبندی کرد.
جدول .4دستهبندی عوامل درقالب موضوعات فرعی
ردیف

تمهای فرعی

7

واليتمداري

0

بصيرت

5

فرهنگ شهادت

0

اقامه حق

3

عدالتمحوري

1

دينداري

7

اخالص عمل

1

سادهزيستي

شاخص
اطاعت از ولي امر ،محبت به واليت و اهل وال ،صبر و استقامت در راه عقيتده،
تالش براي تهذيب نفس ،رفع سرگردانيهاي آخرالزمان با واليتمداري
افزايش درک آگاهانه از وظتايف اجتمتاعي ،انجتام درستت وظتايف اجتمتاعي،
پيروي از علم و يقين ،اميد به آينده روشن ،جلوگيري از تقليد کورکورانه ،پرهيز
از تندروي ،دشمنشناسي ،حرکت برخالف خواستههاي دشمن
توجه به خطمشي فكري افراد حاضر در سازمان ،زندهنگهداشتن ياد شهدا ،ادامته
حرکات جهادي شتهدا ،برگتزاري جلستات بزرگداشتت ،نهادينتهکردن فرهنتگ
سرمايهگذاريهاي عامالمنفعه ،معرفي شهداي شامخ و شاخص در معنويت
عدم سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي ،تالش براي جلوگيري از تضييع حقتوق
مردم ،آشكارکردن مفاسد و مظالم ،بهخطرانداختن جايگتاه ختود بتا بيتان حتق،
معرفي کامل حق و ناحق به مردم ،بررسي ستندهاي مجهتول ستازماني ،صتدور
احكام توبيخي
کاهش چالشهاي بينفردي در سازمان ،توازن در چرخه فعاليتهتاي ستازماني،
اعتقاد به مبدأ و معاد ،توجه به اصل انتظار ،افزايش آگاهيهاي ستازماني ،تعتادل
در حب و بغض ،دارابودن حسن شهرت کارکنان
توجه به اصول دين ،توجه به فروع دين ،دارابودن باورهاي ديني ماننتد حجتاب،
دارابودن اخالقيات (خوشقولي و  ،)...انجام عبادات واجب و مستحب ،امتر بته
معروف ،طهارت ،عدم رابطه با نامحرم ،عدم شرکت در مهمانيهاي نامناسب
صداقت ،تعهد ،عدم جاهطلبي ،عدم برتتري طلبتي ،يكستانبودن ظتاهر و بتاطن
اعمال ،تقويت توانايي نبرد با خواستههاي نفساني ،عدم اسارت در هوا و هوس
عدم توجه به تجمتالت ،کتاهش پيرايتههاي زنتدگي پرهزينته ،تترويج فرهنتگ
قناعت ،الگوقراردادن زندگي بزرگان دين
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پس از انجام کدگذاری محوری نوبت به کدگذاری گزینشی در موضوعات فرعی میرسد،
بدین معنا که این موضوعات در عناوین اصلی برگرفته از دستهبندی معنویت در پژوهشهای
میلیمن و همکاران ( ،)2119نصراصفهانی و همکاران ( )6931و پرناماسری و امالیا ()2162
دستهبندی میشود.
جدول  .5دستهبندی عوامل درقالب موضوعات اصلی
موضوعات اصلی

موضوعات فرعی
واليتمداري

سطح فردي

اقامه حق
دينداري
اخالص عمل

سطح گروهي
سطح سازماني

بصيرت
سادهزيستي
فرهنگ شهادت
عدالتمحوري

پس از مشخصشدن ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها بهوسیله کدگذاری متون مصاحبه با خبرگان،
پرسشنامه اولیه تهیه و جهت رواییسنجی محتوا و پایاییسنجی دراختیار  21نفر از کارشناسان ارشد
سازمان قرار گرفت .پرسشنامهها پس از تکمیل جمعآوری شده و دادهها از آنها استخراج شد.
روایی محتوای هریک از شاخصهای شناساییشده ،با استفاده از فرمول نسبت روایی محتوایی 6بررسی
شده و باتوجهبه اینکه مقدار  CVRبرای تمامی گویهها بیشتر از  1/12بود ،تمامی آنها ازنظر محتوا
تأیید شدند .پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و
باتوجهبه مقدار آلفای کرونباخ ( )1/131برای کل پرسشنامه ،پایایی شاخصها نیز تأیید شد.
بهمنظور بررسی این مطلب که گویهها میتوانند ابعاد را بهدرستی تبیین نمایند یا خیر ،از تحلیل
عاملی تأییدی استفاده میشود .تحلیل عاملی تأییدی خود دارای دو بخش است .در بخش اول
بارعاملی گویهها برآورد میشود و گویههایی اجازه باقیماندن در مدل را دارند که دارای بار
عاملی بیش از  1/2باشند .در مرحله دوم ،معنیداری گویهها با استفاده از آزمون تی مورد سنجش
قرار میگیرد و گویههایی که دارای آماره بیش از  6/31هستند در مدل میمانند و سایر گویهها
)1. Content validity Ratio (CVR
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حذف میشوند .ضرایب تخمین استاندارد در شکل یک ارائه شده است.

شكل  .1ضرایب تخمين استاندارد
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شكل .2آماره آزمون  tمدل ساختاری پژوهش

بارعاملی استاندارد و مقدار آماره آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین
این متغیرها با متغیرهای قابلمشاهده آنها (گویههای پرسشنامه) در تمامی موارد بهترتیب بزرگتر از
 1/2و  6/31بهدست آمده است .بنابراین ،گویهای از مدل حذف نمیشود .شکل دو آماره آزمونt
پژوهش را نشان میدهد .و نمودار یک مدل معنویت سازمان را ارائه میکند.
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براساس نتایج بهدستآمده ،سازمان آموزشوپرورش برای افزایش سطح معنویت ،بایدبر سه
بعد در سطوح مختلف فردی ،گروهی و سازمانی متمرکز شود .این سازمان باید برای تقویت
معنویت بیشتر بر منابع انسانی سرمایهگذاری کند .نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر نشان میدهد
در بعد فردی ،مؤلفههایی مانند والیتمداری ،اقامه حق ،دینداری و اخالص عمل وجود دارند .لذا
میتوان چنین بیان کرد که اگر افراد حاضر در سازمان از ولیامر خود اطاعت نموده و به والیت و
اهل وال محبت داشته باشند ،یا از موقعیتهای شغلی خود سوءاستفاده نکنند و همکاری خود را
باتوجه به اصول و فروع دین ادامه داده و باورهای دینی قوی داشته باشند ،معنویت سازمانی بیشتری،
ایجاد خواهد شد .لذا میتوان با تقویت ارزشهایی مانند صداقت ،تعهد ،بیریابودن ،رهایی از هوا
و هوس و  ...به افزایش اخالص در عمل کارکنان پرداخت و همچنین با افزایش میزان توجه به
اصول و فروع دین ،باورها و اخالقیات دینی و  ...دینداری را بهمنظور استقرار معنویت در سازمان،
میان کارکنان گسترش داد .همچنین با توبیخ کارکنان متخلف ،تبیین حق و ناحق ،جلوگیری از
سوءاستفاده از موقعیتها و  ...اقامه حق کرده و با تشویق کارکنان برای تهذیب نفس ،افزایش
محبت به اهل وال و صبر و استقامت در راه عقیده ،والیتمداری را در سطح فردی افزایش داد.
یکی دیگر از سطوح معنویت ،سطح گروهی است .در این سطح باید گروهی از افراد را برای
تقویت معنویت بهکار گرفت .افزایش بصیرت که از توصیههای مؤکد مقام معظم هبری است ،در
این سطح می تواند به استقرار معنویت در سازمان کمک بسزایی کند .افزایش درک آگاهانه از
وظایف اجتماعی و انجام درست آنها در کنار دیگر موارد میتواند به افزایش بصیرت گروهی
کمک کرده و معنویت را افزایش دهد .همچنین معنویت در سادهزیستی تجلی مییابد و اگر
سازمانی بخواهد به معنویت برسد باید بتواند تجمالت را در گروهها بهحداقل برساند .براساس
تحلیل های صورتگرفته در این تحقیق ،عدم توجه به تجمالت ،کاهش پیرایههای زندگی
پرهزینه ،ترویج فرهنگ قناعت و الگوقراردادن زندگی بزرگان دین ،شاخصهای مناسب برای
تحقق سادهزیستی هستند.
آخرین سطح از معنویت ،سطح سازمانی است .نتایج نشان داد که سازمان میتواند با تقویت
فرهنگ شهادت و افزایش عدالت ،معنویت بیشتری را تجربه کند .زمانیکه سازمان افرادی با
خطمشی فکری جهادی داشته باشد و در امور مختلف از جمله موفقیتها ،شهدا را از یاد نبرد،
فرهنگ شهادت و درنتیجه معنویت بیشتری خواهد داشت .براساس نتایج ،ادامه حرکات جهادی

 / 198نشریه علمی مدیریت اسالمی

سال  ،72شماره  ،1بهار 1308

شهدا ،برگزاری جلسات بزرگداشت برای معرفی شهدای شامخ و شاخص در معنویت و
نهادینهکردن فرهنگ سرمایهگذاریهای عامالمنفعه در تقویت فرهنگ شهادت مؤثر هستند.
همچنین توجه همه افراد سازمان به مبدأ و معاد ،جلوگیری از افراطوتفریط و عادالنه قسمتکردن
وظایف و  ...به عدالتمحوربودن منجر شده و سازمان را در راه رسیدن به معنویت کمک میکند.
تعادل در حبوبغض ،توازن در چرخه فعالیتهای سازمانی ،کاهش چالشهای بینفردی در
سازمان از شاخصهای مؤثر در این زمینه شناخته شدند.
محقق در این مقاله با استناد به بیانات مقام معظم رهبری و مؤلفههای ارائهشده برای معنویت در
پژوهش علوی و اسماعیلی ( ،)6931والیتمداری ،بصیرت ،فرهنگ شهادت ،اقامه حق،
عدالتمحوری ،دینداری ،اخالص عمل و سادهزیستی را برای بررسی برگزید و با تحلیل دادهها و
کدگذاری آنها ،والیتمداری ،اقامه حق ،دینداری ،اخالص عمل در سطح فردی ،بصیرت،
سادهزیستی در سطح گروهی و فرهنگ شهادت و عدالتمحوری را در سطح سازمانی ،گروهبندی
کرد.
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اقامه حق
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اخالص عمل
سطح

سطح

گروهي

فردي
سازمان

فرهنگ شهادت

دينداري

معنوي
واليتمداري

سطح سازماني

بصيرت

سادهزيستي

شكل  .3الگوی معنویت سازمانی بر اساس ارزشهای اسالمی درراستای بيانات مقام معظم رهبری

نتيجهگيری و پيشنهادها
معنویت ،یک اصطالح بوده و تعابیر مختلفی تا کنون از آن ارائه شده است .در تمام زوایا
معنویت از درهمتنیدگی نشئت میگیرد و به حاالتی درونی اطالق میشود که با انجام امور مختلف
به حالت شهودی و عمل بیرونی میرسند .باتوجهبه اینکه معنویت در جامعه ایران مبتنیبر دین است
و تعالیم و آموزههای دین اسالم ،شکلدهنده معنویت است و میتواند گامهای اساسی را درجهت
شناخت و آگاهی بیشتر مدیران و کارکنان نسبت به کسب آگاهی بیشتر درباره موانع و پیشرانهای
موفقیتها و اثربخشی ها و همچنین بستر مناسب رشد و ترقی فراهم کند و همچنین باتوجهبه
مزایای فراوانی که تقویت معنویت در سازمانها ایجاد میکند ،الزم بود تا این متغیر براساس
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ارزشهای اسالمی که دارای پایه های قوی از امور معنوی هستند ،از دیدگاه رهبری مورد بررسی
قرار گیرد ،لذا این پژوهش با هدف ارائه مدل معنویت در آموزشوپرورش براساس بیانات مقام
معظم رهبری انجام شد .لزوم این امر در سازمان آموزشوپرورش بهدلیل تأثیرگذاری باال در جامعه
کنونی و آینده بیش از دیگر سازمانها احساس شد .نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر معنویت
سازمانهای دولتی در ایران را دارای بیشترین تطبیق با معنویت سه بعدی میلیمن و همکاران ()2119
میداند .نتایج نشان میدهد مؤلفههایی که از دیدگاه رهبری برای معنویت اسالمی در سازمان
درنظر گرفته شدهاند ،در سطوح سهگانه معنویت از دیدگاه میلیمن و همکاران ( )2119طبقهبندی
میشوند.
بهطورکلی ،تمایل به معنویت برمبنای فطرت انسان است و اگر آموزههای دین مبین اسالم برای
رواج آن مدنظر قرار داده شود و از رهنمودهای مقام معظم رهبری برای استقرار معنویت در
سازمانها استفاده شود ،زمینه همدلی و همکاری بیشتری فراهم میآید .در ادامه همدلیها ،انسجام
بیشتر شده و یکپارچگی که یکی دیگر از کاربستهای معنویت سازمانی است ،عملکرد بهتری را
برای سازمان بهارمغان خواهد آورد .سازمان آموزشوپرورش جایگاه ویژهای میان سایر سازمانها
داشته و الزم است با سبک تفکری منحصربهفرد بر دانشآموزان تأثیر بگذارد که باتوجهبه اهمیت
و لزوم تقویت معنویت در تمامی جامعه و آیندهسازی معنوی ،توجه به هر سه سطح فردی ،گروهی
و سازمانی در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت .لذا باتوجهبه نتایج بهدستآمده از پژوهش
حاضر ،به مدیریت عالی و میانی سازمان آموزشوپرورش پیشنهاد میشود برای ارتقای سطح
معنویت در سازمان ،هنگام جذب کارکنان به عواملی چون دینداری ،والیتمداری و انگیزه
حضور افراد در سازمانی آموزشمحور و پرورش پیشه را بهدقت مورد بررسی قرار دهند .همچنین
دوری از تجمالت در برگزاری جلسات و اجرای کامل عدالتمحوری بهخصوص در پرداخت
حقوق و مزایا و تخصیص امکانات رفاهی براساس عملکرد ،برگزاری کالسهای تقویت بصیرت و
تالش درجهت بهبود فرهنگ کارکنان سازمان بهعنوان ناقلین فرهنگ به نسلهای آینده ،میتواند
سازمان آموزشوپرورش را به سازمانی پیشرو در زمینه معنویت تبدیل کند.
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