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Spirituality is an unlimited spiritual talent that flourishes in connection with
God. Spirituality means secret and need with God, spirit, thought and sincerity,
relying on the element of faith and firm and stable belief, in order to prepare for
the field of action and struggle and confronting the enemies of the Islamic
Revolution, the result of which is insight. The main goal of the research is to
explain organizational spirituality from the perspective of the Supreme Leader.
Researchers who have investigated the foundations of spirituality have used
western researches to explain spirituality. For this reason, the development of this
approach to Islamic societies is not correct. Organizational spirituality is
considered one of the main elements in the armed forces, and its explanation
based on the Supreme Leader's point of view can be of great help to decisionmaking commanders and managers to assess the situation of the armed forces of
the Islamic Revolution. In order to explain organizational spirituality, the method
of data-based theory based on the statements of the Supreme Leader was used.
The keyword of spirituality was investigated among the armed forces as the
studied organization. Focus group and Delphi were used for validation. The
results of the analyzes showed that organizational spirituality has the nature of
spirituality, organizational excellence, the consequences of spirituality,
preservation of spirituality and anti-spirituality, which is effective in the
environment of the Islamic Revolution. The nature of spirituality shows sincerity,
faith, piety, insight, self-improvement, moral virtues, struggle, knowledge,
stewardship, perseverance, connection with God and divine help. Organizational
excellence includes loyalty, pragmatism, organization, human capital
management, organizational identity and trust. The consequence of organizational
spirituality includes revolutionary ideals, success and progress, justice,
companionship of God, and material and spiritual authority. Based on the results
of the research, spirituality is a way to refine the soul, by following God's goals
and respecting moral values and virtues in order to connect with God, the Blessed
and Exalted, perfecting the human being and achieving knowledge and insight.
Keywords: Spirituality, Organizational Spirituality, Islamic Revolutionary
Guard Corps, Supreme Leader of the Revolution, Islamic Management.
DOR: 20.1001.1.22516980.1401.30.2.3.4

1. Ph.D. in Systems Management, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2. Corresponding author: Assistant Professor, Department of Islamic Human Resource Management,
Imam Hossein University, Tehran, Iran.
A.sharif@ut.ac.ir
3. Assistant Professor, Department of Education, University of Tehran, Tehran, Iran. A.nobari@ut.ac.ir

10

نشریه علمی مدیریت اسالمی

معنویت اسالمی در بستر سازمان :تحلیل کیفی بر بیانات مقام معظم
2

رهبری
حسن خلیلی | 1محمدامین پهلوان شریف | 2علیرضا نوبری

3

سال سیام
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چکيده
معنویت ،استعداد روحی نامحدودی است که در ارتباط با خدا شکوفا میشود .معنویت یعنيی را و نايا
با خدا ،روحاه ،فکر و اخالص با تکاه بر عنصر ایمان و اعتقاد راسخ و پایدار ،جهت آمياد سيا ی بيرای
مادان عمل و مجاهدت و مقابله با دشمنان انقالب اسالمی که دستاورد آن بصارت باشيد .هيد

مقاله پژوهشی

اليلی

پژوهش ،تباان معنویت سا مانی ا منظر مقام معظم رهبری اسيت .پژوهگيارانی کيه بيه بررسيی مبيانی

تاریخ دریافت:

معنویت پرداختهاند ،ا پژوهشهای غربی جهت تباان معنویت بهر برد اند .به همان علت ،توسيعه ایين

1400/6/31

رویکرد به جوامع اسالمی درست ناست .معنویت سا مانی ،یکيی ا عنالير اليلی در ناروهيای مسيل
محسوب میشود که تباان آن بر دیدگا مقام معظم رهبيری ،ميیتوانيد کمي

شيایانی بيه فرمانيدهان و

تاریخ پذیرش:
1400/11/24
صص105-130 :

مدیران تصمامگار جهت ار یابی وضعات ناروهای مسل انقيالب اسيالمیکنيد .جهيت تبايان معنویيت
سا مانی ،ا روش نظریه داد بنااد مبتنی بر باانات مقام معظم رهبری استفاد شد .کلادواژ معنویت ،بيان
ناروهای مسل به عنوان سا مان مورد مطالعه بررسی شد .جهت اعتبارسينجی ا گيرو کيانونی و دلفيی
استفاد شد .نتایج تحلالها نگان داد معنویت سا مانی دارای ماهات معنویت ،تعالی سا مانی ،پااميدهای
معنویت ،حفظ و ناهداشت معنویت و ضد معنویت میباشد که در محاط انقالب اسالمی اثرگذار اسيت.
ماهات معنویت مبان اخالص ،ایمان ،تقوا ،بصارت ،تهذیب نفس ،فضایل اخالقيی ،مجاهيدت ،معرفيت،
والیتمداری ،ایستادگی ،ارتباط با خدا و استمداد الهی است .تعالی سا مانی شامل وفاداری ،عملگرایی،
سا ماندهی ،مدیریت سرمایه انسانی ،هویت سا مانی و اعتمياد اسيت .پااميد معنویيت سيا مانی ،شيامل
آرمانهای انقالبی ،موفقات و پاگرفت ،عدالت ،همراهی خدا و اقتدار مادی و معنيوی اسيت .بير مبنيای
نتایج تحقاق ،معنویت راهی برای تهذیب نفس ،با دنبال کردن اهيدا

خيدایی و احتيرام بيه ار شهيا و

فضایل اخالقی جهت اتصال به خداوند تبارک و تعالی ،کامل شدن انسان و رسادن به معرفت و بصيارت
است.
کليدواژهها :معنویت؛ معنویت سا مانی؛ ناروهای مسل ؛ رهبر معظم انقالب؛ مدیریت اسالمی.
DOR: 20.1001.1.22516980.1401.30.2.3.4

 .1دکترای مدیریت ساستمها ،دانگاا جامع امام حسان علاهالسالم.
 .2نویسند مسئول :استادیار،گرو مدیریت منابع انسانی اسالمی ،دانگاا جامع امام حسان علاه السالم ،تهران ،ایران.
 .3استادیار ،گرو معار  ،دانگاا تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
قلمرو مديريت و سازمان ،چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي ،،خيريرخت تحيتتيثیرر نررويي،
قدرتمند تحت عنوخن معنويت قرخر گرفته كه به نظر م،رسد خگر بيه ررسيت ،خرخرو و ايدخيت يور،
ظرفرت الزم برخي منجر دن به ژرفترين تشريك مساع ،،نه تنها رر زمرنيهاياي ررفيهخي ،بلكيه
برخي بروز خنسانرت تمامعرار رخ رخرخ با د (نرل.)122 :1997 ،1
خزخينرو ،وجور معنويت رر محل كار رر رال تبيديل يدن بيه ييك مسيثله مهي رر مطالعيا
سازمان ،خست ،زيرخ بر پاييدخري كلي ،سيازمانايا و توسيعه خقتدياري تيثیرر مي،گياخرر (كمريل 2و
امكارخن )166 :2012 : ،و كاركنان رخ برخي يك محرط كار خنسان،تر ،بامعناتر و امچنيرن رسيتراب،
به چرزااي بهتر آمارو م،كند (روف ،)585 :2015 ،3چرخ كه سيازمانايا بيا كاركنيان ،ر يديافته و
بالندو روبه رو استند كه رر پ ،يافتن كاري بامعنا و ادفمندند (كرنجرسك ،و خسكرخيپنك:2004 ،4
 .)26سازمان ااي معنوي رخرخي ادف ،برتر بورو و فرانگ ،رخرند كه نگرخن،ااي خنسانگرخيانه رخ رر
عملكرر و يروج،ااي يور رر نظر م،گررند .سازماناا رخغبند بدخنند آيا رخبطهخي برن معنوييت و
نتايج رلخوخو و ياص سازمان ،وجور رخرر يا نه .لاخ الزم خست نشان رخرو ور معنويت سيازمان ،بيا
خادخف سازمان رر يك رخستا قرخر رخرر (جراكالون 5و امكارخن.)519 :2005 ،
نرروااي مسلح به عنوخن يك سازمان خنقالب ،رر ختدال به خنقالب ،خمامت ،واليت و خسالم خيين
ظرفرت و توخن معنوي رخ پردخ كررو تا قدر پرشبرندگ ،رخ ته با د و ار جا رركت كنيد ،ميررم
به رنبال آن نرز رركت م،كنند (نظري .)1398 ،به نظر محقق ،معنويت مهي تيرين عاميل رريات ،و
خارم ،رر روزو پرشروندگ ،نرروااي مسلح خست .به عقردو پرتر سينگه ،ريرف آيير رخ رر تركير
سرستم ،،خارمااي عملرات ،م،زنند؛ سازوكارااي ،كه سبب تغرررخ عمدو و پرشرفتااي بيزر
رر سرست اا م،گررند (سنگه.)1395 :145 ،

1. Neal
2. Kamil
3. Roof
4. Kinjerski & Skrypnek
5. Giacalone
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پژواشگرخن ،كه به بررس ،خربرا معنويت پررخيتيهخنيد ،خز پيژواشاياي غربي ،جهيت تبريرن
معنويت بهرو بررو خند .معنويت مورر توجه غرب با ايدف آزخرسيازي خنسيان خز نگياو محدوركننيدو
آزخري خو رر مقابل رخرو ااي تحريف دو كتب مقدس خرخئه گرريدو خست .به امرن عليت ،توسيعه
خين رويكرر به جوخمع خسالم ،كه آبشيخور خنديشيه و رفتار يان برآميدو خز وري ،مديون مانيدو خز
تحريف خست ،ررست نرست .خز سوي ريگر ،رويكرر معنويت مبتن ،بر رين ،گرچه تنها رويكيرري
خست كه توخن خرخئه نظام ،منسج خز معنويت رخ رخرر ،ول ،بري ،صاربنظرخن تحلرلااي ناررست،
خز خين مقوله خرخئه رخروخند كه با رويكرر رين فطري خسالم سازگار نرست (نوبري.)87 :1393 ،
نايت ردور و یغور معنويت خسيالم ،،مي ،توخنيد عيالوو بير تبريرن رييدگاواياي خسيالم ،،خز
خنحرخفا معنوي فرر و جامعه خسالم ،جلوگرري كند (خلوندي .)6 :1393 ،رر خين پژواش ،معنويت
خز ريدگاو مقام معظ رابري ناساي ،و تبررن يوخاد د .معنويت سازمان ،يك ،خز عناصير خصيل،
رر نرروااي مسلح محسوب م ،ور كه تبررن آن م ،توخند كمك يايان ،بيه فرمانيداان و ميديرخن
تدمر گرر جهت تعال ،و خرزياب ،وضعرت نرروااي مسلح كمك كند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ظهور معنویت در سازمان
رر راهااي قبل ،معنويت رخ برخي مديريت و تجار مناسب نم،رخنستند (كانگر ،)1994 ،1خميا
خمروزو به طور جدي به عنوخن يك ،خز موضوعا خصل ،پيژواشاياي رخنشيگاا ،و علمي ،مطير
خست (خُكنل ،2؛1999؛ مرتيروف و رنتيون)1999 ،3؛ بيه طيوري كيه معنوييت ،خصيول و نظرييهاياي
مديريت رخ چنان تحت تثیرر قرخر رخرو كه به عنوخن يك تحول خساس ،رر ريوزو ميديريت بيه يمار
م،رور (وخگنر-مارش و كنل.)292 :1999 ،4،
رر نترجه روند رو به ر د تحقرقا رخنشيگاا ،و عالقيه مشياورخن و نظرييهپيررخزخن سيازمان و
مديريت به موضوع معنويت ،آكارم ،مديريت و آكارم ،برنخلملل ،ر تهاياي بازرگيان ،رر سيال

1. Conger
2. O’Connel
3. Mitroff & Denton
4. Wanger-Marsh & Conley
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 2001خين ريوزو مطالعيات ،رخ بيه رسيمرت ينايتند (روجياس .)2002 ،1بيه تبيع آن ،چيالشاياي
پژواش ،رر رخستاي تغررر رر رگرگون،ااي معنوي فرري ،سازمان ،و خجتماع ،،رر قلميرو سيازمان
و مديريت و ر د فزخيندوخي رخ ته خست (نرل و بنت .)1 :2000 ،2گرخيشايا و عالقيهمنيدي رو بيه
ر د معنويت رر قلمرو سازمان و مديريت رر سه روزو خلف) رخنشگاا ،و مرخكز علم ،و پژواش،،
ب) كتاباا ،مجال وكنررخنساا و ج) خقدخما عمل ،سازماناا تقسير بنيدي مي ،يور (عابيدي
جعرري و رستگار .)101 :1386 ،نويسندگان مختلر ،كو ردوخند تيا بيرخي معنوييت تعيارير ،خرخئيه
راند .بري ،خز خين تعاريف عبارتند خز:
جدول  .1تعاريف معنويت
1

محقق
(پرناماسری و آمالاا)2015 ،3

تعریف
معنویت را میتوان تمایل به جستجوی هد
اساس این هد

نهایی در ندگی و یستن بر

تعریف کرد.

معنویت ،جستوجویی برای دریافت معنایی عماق ا ارتباط ندگی با جهان و
(مهادوان)2013 ،4

خدا است .تعاریف متعددی ا معنویت در ادباات مدرن ارائه شد است که به
گونهای به دنبال اتصال بان فرد ،جهان و خدا میباشند.

(کانگ)2007 ،5

معنویت ،جاذبه و حرکت انسان به سمت الهاات است.
معنویت میتواند به عنوان جستجوی نوعی تقدس و فرایندی تعریف شود که

(هال و پارگامنت)2003 ،6

افراد ا طریق آن به دنبال کگف و انتقال چازی هستند که در ندگیشان مقدس
است و ا احترام برخورداراست.

(م

نایت1987 ،7؛ کاواناق،8

 1999به نقل ا خانباشی و

معنویت ،نارویی روحبخش و اناازانند ندگی است؛ انرژی الهامبخش فرد به
سوی فرجامی معان یا هدفی به سوی ورای فردیت.

ابطحی)1388 ،
(احمدی)3 :1387 ،

معنویت ،رتبهای ا عالم روحانی است که انسان به واسطه ممارست و توجه به
1. Rojas
2. Neal & Bennet
3. Purnamasari & Amaliah
4. Mahadevan
5. King
6. Hill & Pargament
7. McKnight
8. Cavanagh
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تعریف

محقق
فضایل انسانی ،اولا

حماد ای (بیرغبتی به دناا ،خارخواهی ،تهذیب نفس و

تقوا) را در خود ملکه ساخته و آن اولا

و فضایل ،او را ا مهال

نجات داد

و سبب کماالت عالاه الهاه میگردد.
معنویت قدسی و مبتنی بر قرآن برای شکلگاری ،باید باورهای خود را در سه
محور هستیشناسی ،انسانشناسی و شناختشناسی مبنایی استوار کند تا توان
ایجاد و رشد و استکمال را در جامعه انسانی به دست آورد .در ساحت
(نوبری)142 :1393 ،

هستیشناختی ،به توحاد ،معاد و ارتباط وثاق عالم دناا با آخرت میپردا د .در
ساحت انسانشناختی ناز به باان انسان کامل و دوبعدی بودن انسان به عنوان
یرساختهای تعالی معنوی اشار مینماید و در انتها ناز در ساحت
شناختشناسی به مبنای وحاانی بودن قرآن اشار مینماید.
اسالم در همه چازش مقصد اعال را در نظر دارد .نظر اسالم به موجودات طباعی
در راستای همان مرتبه اعالء است .نظر اسالم به طباعت به جهت آن است که

(لحافه امام ،ج )434 ،8

طباعت لورتی ا االهات در خود دارد و در هر نظری به موجودات طباعی بعد
معنوی آن را در نظر دارد .نظر به انسان ناز به جهت آن است که او موجودی
است که قابلات الهی شدن را دارد .ترباتهای اسالم ،ترباتهای الهی است.

(مقام معظم رهبری،
)1370/6/27

ریگه حدوث معنویت نهفته در «را و ناا با خدا و ارتباط دلها با خدای متعال»
دانسته و لوا م خارجی ارتباط با خدا «فریب ظواهر دناا را نخوردن و دلبستای
به ر و یور و خار

دناا پادا نکردن» است.

معنویت در اسالم با توحاد درهمآماخته است .وی معنویت مبتنی بر اسالم را
معنویتی کلنار و جامع تولاف میکند و احکام اسالم را سامانبخش دناا و
(عالمه طباطبایی:1417 ،

آخرت و ارتباطدهند ماان عوالم و نگأت هستی میداند .او سعادت بگر را در

)109/4

ناا اسالمیاش ،برنامهریزی برای آخرت میداند ،ولی تأکاد میکند حصول
کامل این مهم ،با ناا جامعی ممکن است ناا های دناوی افراد ناز تعریفی
واقعی یافته و هر کدام در مان ضرورت مورد توجه قرار میگارند.

معنويت رر سازمان ،نرروي ،قدرتمند و ژرف رخ برخي زندگ ،خفرخر به خرمغان آوررو خسيت .خيين
نرروي قدرتمند زمان ،راصل م ،ور كه زندگ ،كاري با زنيدگ ،معنيوي كاركنيان پرونيد رخ يته
با د .كاركنان سازمان با نرروي معنوييت ،مي،توخننيد كياري ليا بخيش و معنيارخر رخ يته با يند.
يكپارچگ ،معنويت با زندگ ،كاري باعث رضايتمندي كاركنان خز كار دو و زمان ،كه خز محرط
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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كار فارغ م ،وند ،به يانوخرو كمك مي،كننيد .بيه رلريل خيين يكپيارچگ ،،سيازمانايا بيا خفيرخري
خيالق،تر و مولدتر ،به سورآوري برشتري رست م،يابند .عالوو بير خيين ،معنوييت رر محيرط كيار
م،توخند خنسانرت ،سختكو  ،و مسئولرت رخ برخي سازمان اا و خجتماع به خرمغان آورر و خيين مهي -
ترين وظررهخي خست كه جوخمع كنون ،رر ازخرو سوم با آن روبهروست (گربونز.)1999 ،1

معنویت در سازمان
معنويت رر سازمان ،پديدو جديد و جاخب ،خسيت كيه مي،توخنيد نريروي قدرتمنيد مببتي ،بيرخي
زندگ ،خفرخر با د ،زيرخ كمك به خفرخر رر جهت كوفا كررن خبعار معنوي خدرت ان م،توخنيد
به آن اا آرخمش ياطر راد و آنان رخ به زندگ ،خمردوخر سازر (نوبري .)1396 ،با ورور معنوييت بيه
سازمان ،يور كوفاي ،رر زمرنه قابلرت اا و توخنمنديااي فرري مرسر م ،ور (كندي .)2002 ،2خز
سوي ريگر ،به كاركنان خين توخناي ،رخ م،راد تيا چشي خنيدخز يكپارچيهتيري رخ نسيبت بيه جامعيه،
سازمان و يانوخرو به رست آوررند .زندگ ،ييانوخرگ ،،زنيدگ ،كياري و زنيدگ ،معنيوي بريي،
كاركنان خز يكديگر جدخست .به لحاظ خجتماع 50 ،،تا  70ساعت زنيدگ ،كياري رر طيول ارتيه،
پررخيتن ساعات ،به نرايش ،پرستش و مرخقبه و ساعا باق،ماندو برخي گارخندن زندگ ،ييانوخرگ،
ضروري خست (كاوخناق .) 186 :1999 ،بنابرخين نگرش به سازمان و منابع خنسان ،،ريگر يك نگيرش
صرف ماري نرست ،بلكه بايد نرازااي غررماري چون نرازااي زيست ،،خجتماع ،،روخن ،و معنوي نرز
مورر توجه قرخر گررر .خز خين رو ،خيجار خرزشااي معنوي چون امدل ،،رمردن رو خمرد و ترسير
آيندو يوب ،ترغرب يور و ريگرخن بيه خنجيام بهرنيه خميور ،توجيه بيه ييور و ريگيرخن ،يكوفاي،
خستعدخراا و ريگر راال معنوي م ،توخند رر خيجار يك سيازمان پرشيرفته مي یر با يد (محتشيم،،
 .)120 :1392معنويت رر كار با سه م لره مرتبط خست كه عبارتند خز:
 .1كار معنارخر (سطح فرري) :لا بررن خز كار ،خنرژي گيرفتن خز كيار و خرسياس ايدف رر
كار.
 .2خرساس امبسيتگ( ،سيطح گرواي :)،خرسياس پرونيد بيا امكيارخن ،پشيتربان ،كاركنيان خز
يكديگر و رخ تن ادف مشترك.
1. Gibbons
2. Kennedy
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 .3امسوي ،با خرزشاا (سطح سازمان :)،پروند با خادخف سازمان ،پروند با خرزشااي سازمان و
مالرظه سازمان نسبت به كاركنانش (رخيسورين و پرخباوخت.)29 :2011 ،1،
كمك به خفرخر رر جهت كوفا كررن خبعار معنوي خدرت ان مي،توخنيد بيه آنايا آرخميش
ياطر و خمرد به زندگ ،راد ،چرخ كه خفرخر م من خز آنجا كه رغدغه رنرا و آير يور رخ پروسيته
رر ذان م،پرورخنند ،چنانچه فضاي ،برخي كوفاسازي خبعار معنوي آناا رر محرط كار كه ساعا
زياري خز زمان و عمر ان رخ به يور خيتداص رخرو خست يكل گريرر ،خيين رلمشيغول ،كيه مي-،
توخنست عامل ركور و يموري خفرخر رخ رر كار منجر ور ،جاي يور رخ به نشاط ،خمرد بيه آينيدو و
معنابخش ،فعالرتااي سازمان ،راد.
خرساس رضور معنا و معنويت رر سازمان خز سوي كاركنيان ،عاميل تعيارل و یبيا

خديرت

م ،ور .رر وخقع معنويت رر سازمان م،توخنيد بيرخي سيازمانايا ،كاركنيان فعيال و بيرخي خجتمياع،
فعالرت و رفع نراز و برخي محرط خطرخف مسيئولرت بيه خرمغيان آورر .خامريت توجيه بيه معنوييت رر
محرط كار ،به وخقعبرن ،نسبت به سايتار خدرت ،خنسان و نرازااي خو نظر رخرر .گرچه بري ،ماننيد
مرتروف معتقدند رين برخي محرط كار مناسب نرست و رلريل آن رخ جيدخي ،خفيرخر معتقيد بيه خرييان
مختلف م،رخنند ،ول ،توجه به خين رقرقت كه رين خمري فطري خست و معنوييت مبتني ،بير آن نريز
امرن رالت رخ رخرر ،م،توخند به عامل ختحار و يكپارچگ ،خعضا تبديل ور (نيوبري.)1396 :129 ،
بررس،ااي مبان ،نشانراندو خين خست كه معنويت سازمان ،رر سه سطح فرري ،گروا ،و سازمان،
مطر خست.
معنويت خسالم ،،ررا طربه و نورخنرت رل خز طريق معرفت ،خيمان ،عمل صالح و بندگ ،ييدخ
خست .بدين ترترب -1 :خگر ررا طربه و نورخنرت رل به رست نرايد ،معنويت ،فرخچنگ نرامدو خست.
 -2بدون معرفت نسبت به رقايق عال و ملكو جهان ماري و نرز خيمان به يدخ و صيرا و خفعيال
خو ،معنويت مرهوم ،ندخرر -3 .بخش عظرم ،خز معنويت رر پرتو كارااي ايسته و نركو كل م-،
گررر و عمل صالح ،الزمه خيمان صيحرح و مقيوم معنوييت و يرط الزم آن خسيت .خيميان و عميل
صالح ،جان بندو رخ برخي تابش خنوخر معنوي آمارو م،سازند .با ر د خيمان و خيالص ،معنويت ر د

1. Riasudeen & Prabavathy
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م،كند و آیارش رخ آ كار م،سازر (خلوندي .)11 :1393 ،پژواشااي متعدري رر زمرنه معنوييت
سازمان ،خنجام دو خست كه بري ،به ر جدول زير م،با د:
جدول  . 2مطالعا صور گرفته رر زمرنه معنويت سازمان،
ردیف

محقق

نتيجه

عنوان پژوهش
پاندمی جهانی کووید

1

یان و ماروس

1

()2022

 ،19معنویت محاط کار

همهگاری جهانی کووید ،19-معنویت محاط کار را به

و افزایش سا مانهای

موضوعی مرتبطتر در دستور کار شرکتها تبدیل کرد

معنویتگرا در عصر

است.

پسا دیجاتال
بررسی ارتباط بان
2

پرابو و مودم

2

()2022

رهبری تحولآفرین و
معنویت محاط کار در

رهبری تحولآفرین با معنویت محاط کار مرتبط است.

تامها
معنویت باعث تعهد اعضا به شبکه میشود و حضور
معنویت تأثار متفاوتی در مگارکت اعضا و مطالبات در

3

کورت 3و

نقش معنویت در

همکاران

شبکههای تجاری

()2020

اسالمی

شبکه دارد .به طور خاص ،اعضایی که عضویت در
شبکه خود را به عنوان ی

برنامه تمرینی معنوی تلقی

میکنند ،تمایل دارند ا منابع نامگهود بهر ببرند ،در
حالی که به نظر میرسد اعضایی که دین مگترک خود
را به عنوان نقطه ورود به شبکه میبانند ،ا منابع شبکه
ملموس و نامحسوس بهر مند میشوند.

هالدورای 4و
4

همکاران
()2019

بررسی معنویت در کار
به عنوان واسطهای بان
جو اخالقی و رفتار
انحرافی در محاط کار

نتایج نگان داد معنویت در کار با واسطه عدالت
سا مانی رفتار شهروندی سا مانی و پاوند اخالقی-
محاط کار دارای انحرا

است.

1. Yin & Mahrous
2. Prabhu & Modem
3. Kurt
4. Haldorai
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ردیف

محقق

عنوان پژوهش

نتيجه
معنویت ارتباط ند با امر مقدس در بطن ندگی رو مر و
در چارچوبی عقالنی ،در سه سط  )1فردی :شامل مؤلفهها

5

معنویت ا دیدگا

و شاخصههای تقوا ،عمل لال و توکل؛  )2جمعی :شامل

شاکرنژاد

رهبر انقالب و نسبت

شاخصههای کم  ،همااری ،هم یستی و نوعدوستی و )3

()1398

آن با چهار گونه

اجتماعی :شامل مؤلفههای تمدنسا ی ،مبار با استکبار و

معنویتگرایی

بیعدالتی میباشد که هر سه اینها مبتنی بر معار

قرآن و

اهلبات است و را و منش امام خمانی (رحمةاهلل) در آنها
لحاظ میشود.

6

مدل معنویت سا مانی

بر اساس پژوهش مالامن و همکاران ( ،)2003سه

ا دیدگا اسالم در

سط فردی ،گروهی و سا مانی و بر اساس باانات

ثنایی و خلجی

سا مان آمو شو

مقام معظم رهبری به نقل ا علوی و اسماعالی

()1398

پرورش بر اساس

( )1397مؤلفههای اقامه حق ،دینداری ،اخالص عمل،

باانات مقام معظم

والیتمداری ،بصارت ،فرهنگ شهادت ،ساد یستی و

رهبری

عدالتمحوری برای معنویت در نظر گرفته شدند.
مبانی فلسفی نظام تربات معنوی نهجالبالغه را میتوان
به دو بخش کلی مبانی هستیشناختی ،شامل هستی
مخلوق خدای تعالی ،هستی تجلیگا باری تعالی،
هستی اعم ا غاب و شهادت ،تحول و دگرگونی در
هستی ،غایتمندی هستی و مبانی معرفتشناختی

معظمی
7

گودر ی
()1394

مفهوم معنویت در
نهجالبالغه و تباان
مبانی هستیشناختی و
معرفتشناختی آن

شامل محوریت معرفت ،ذومراتبی بودن معرفت،
ارجحات معرفت انفسی بر آفاقی ،تقدم معرفت عقلی
بر حسی ،معنویت بر پایه معرفت و ایمان تقسام نمود.
الول ترباتی استنتاج شد پژوهش ناز شامل الل
عبودیت و بندگی (الل ناظر به حاطه ارتباط انسان با
خدا) ،الل مانه قرار دادن دناا برای تحصال آخرت
(الل ناظر به حاطه ارتباط انسان با هستی) ،الل
مسئولاتپذیری (الل ناظر به حاطه ارتباط انسان با
خویگتن) ،الل تواضع و الل مدارا (الول ناظر به
حاطه ارتباط انسان با همنوع) است.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ردیف

محقق

8

الوندی ()1393

نتيجه

عنوان پژوهش

معنویت ا منظر امام خمانی (رحمةاهلل) دارای سه بعد
است؛ بعد اول باورهای معنوی است که دارای پنج
شاخص ا خدا بودن ،در محضر خدا بودن ،به نزد
خدا با گگتن ،اسالم تنها مسار لحا معنویت الهی
والیت شاخص اسالم ناب محمدی (للی اهلل علاه و
آله و سلم) است .بعد دوم ،ار شهای معنوی است که
الاوی مفهومی معنویت
ا دید حضرت امام
خمانی (رحمةاهلل)

منگعب و برگرفته ا باورهای معنوی میباشد و دارای
هفت شاخص ایمان به اسالم ،اخالص ،تقوا ،عفت،
شجاعت ،ایثارگری و دفاع ا اسالم و مر های اسالمی
است .بعد سوم ،رفتارهای معنوی است که برگرفته ا
باورها و ار شهای معنوی است و دارای شش
شاخص عمل به تکلاف شرعی به عنوان عبادت،
تبعات ا قوانان و مقررات سا مانی ،رعایت حقوق
دیاران و اقدام در چارچوب ضوابط ،جلب رضایت
خدا با خدمت لادقانه به مردم ،تبعات ا فرماندهی و
انضباط در کارها است.
مؤلفههای تدوینشد برای معنویت ،عبارتند ا :
اخالص در کار ،احساس معنی در کار ،خدمت به

9

خاتمی

واکاوی مؤلفههای

فارو آبادی و

معنویت و ار یابی آن

دستافر ()1393

در سا مان

مردم ،آرامش روانی در کار ،احساس تعهد در کار،
عزت نفس ،وجدان کاری ،انطباق رفتارها با اعتقادات،
مگورت و مگارکت با همکاران ،احترام به همکاران،
کم

به همنوع ،همسویی بان ار شهای فردی و

سا مانی ،همسویی بان اهدا

فردی و سا مانی و

توجه سا مان به ناا های سطوح عالی کارکنان.

مطالعا صور گرفته رر زمرنيه معنوييت ،فاقيد ييك ر يته مطالعيات ،نسيبتات منسيج اسيتند.
ر تهااي مختلر ،كه رر زمرنه معنويت مطالعه كررو خست ،مجموعهاياي متنيوع ،خز رويكررايا رخ
به امرخو رخرر كه به غن،تر دن و خنبا يت رخنيش معنوييت كميك مي،كنيد ،خميا عميق و وسيعت
رخروااي خنبا ته دو به ندر يالصه و رستهبندي مي ،يوند .خز خيين رو ،معنوييت فاقيد متاآنيالرز
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كيياف ،خسييت (اييرزو  1و امكييارخن .)2020 ،بييا وجييور كمييكايياي علم ي ،مطالعييا موجييور،
كمبورااي آ كاري رر زمرنه توسعه و كاربرر مرهوم معنويت وجور رخرر .خگرچه تحقرقيا خولريه
بر مرهومسازي نظريه تثكرد رخرند ،خما به نظر م،رسد به وخاد تجرب ،قيويتير نرياز خسيت (خُبي– ،
خِبدو 2و اكيارخن .)2020 ،خز خيين رو ،تبريرن معنوييت خز منظير مقيام معظي رابيري بيه عنيوخن ييك
خنديشمند خسالم ،باعث نايت ردور و یغور معنويت ،بخدوص معنويت خسالم ،يوخاد د.
رر پژواش راضر ،معنويت با رين امرخو و مالزم خست و خز ريدگاو مقام معظي رابيري تبريرن
م ،ور .بررس ،اا مبرن خين خست كه رر زمرنه تبررن معنويت خز منظر مقيام معظي رابيري پيژواش
چندخن ،صور نگرفته خست .لاخ خنجيام خيين پيژواش مي،توخنيد خيين نگياو مقيام معظي رابيري رخ
پررنگتر نمايد.

روش پژوهش
رويكرر مورر خسترارو رر تحقرق راضير خكتشياف ،خسيت؛ بيدين صيور كيه تيالش مي ،يور
معنويت سازمان ،با خسترارو خز رويكرر نظريه رخروبنرار متن ،و با بررس ،و تحلرل برانا مقيام معظي
رابري تبررن ور .رر خبتدخ ،برانا مقام معظ رابري رر جمع نرروااي مسلح ط ،سالااي  1368تا
 1399رول موضوع معنويت سازمان ،خز سيايت  ،Khamenei.irخسيتخرخج ،تحلريل و كدگياخري
د .مدل مرهوم ،خستخرخج دو با خسترارو خز نظير متخدديان و بيا روش گيروو كيانون ،و رلري،،
مورر خرزياب ،و آزمون قرخر گرفت .رلرل تمركز بر برانيا مقيام معظي رابيري رر جميع نررواياي
مسلح  ،به وخسطه موضوع پژواش و رسردن به معنويت سازمان ،خست .بيا توجيه بيه خينكيه موضيوع
مورر مطالعه معنويت سازمان ،خست ،مقام معظ رابري رر زمرنه كلردوخژو معنويت سيازمان ،خ يارو
مستقرم ،ندخ ته خند ،لاخ كلردوخژو معنويت برن نرروااي مسلح به عنوخن سازمان مورر مطالعه بررس،
د.
تحلرل رخرواا مطابق بيا روش نظرييهپيررخزي رخروبنريار خ يترخوس و كيوربرن ،طي ،سيه مررليه
كدگاخري باز ،محوري و خنتخاب ،خنجام يدو خسيت .رر مررليه خول و پيس خز گيررآوري رخروايا،
كدگاخري باز خنجام م ،ور .رر خيين مررليه ،پژواشيگر جميال ميرتبط بيا موضيوع پيژواش رخ
1. Herzog
2. Otaye‑ Ebede
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خنتخاب كررو و نسبت به كدگاخري آنها خقدخم م،نمايد .رر مررله كدگاخري محوري ،پژواشيگر
بر رخروااي وخقع ،تمركز و برچسبااي كد رخ به موضيوعا مشيخم مي،كنيد .رر خيين مررليه،
پژواشگر يك ،خز طبقهاا رخ به عنوخن طبقه محوري خنتخاب كررو ،آن رخ با عنوخن پديدو محوري رر
مركز فرخيند ،مورر كاوش قرخر رخرو و خرتباط ساير طبقهاا رخ با آن مشخم مي،كنيد .خرتبياط سياير
طبقهاا با طبقه محوري رر پنج عنوخن م،توخند تحقق رخ ته با د.
.1

رخيط عل :،خين رخيط باعث خيجار و كلگرري پديدو يا طبقه محوري م ،وند.

 .2رخابرراا (كنشاا و تعامال ) :برانگر رفتاراا ،وخقعرتاا و تعامال ادفرخري استند كه
تحتتثیرر رخيط مدخيلهگر و بستر راك راصل م ،وند.
 .3بستر يا زمرنه :مجموعه مشخدهااي ويژوخي خست كه به پديدو مورر نظر رالليت مي،كنيد؛
يعن ،محل روخرث و وقايع به پديدو.
.4

رخيط مدخيلهگر :رخيط ،اسيتند كيه رخابررايا خز آنهيا متيثیر مي ،يوند .خيين يرخيط رخ
مجموعهخي خز متغررااي مرانج ،و وخسيط تشيكرل مي،رانيد .يرخيط مدخيليهگير ،يرخيط
سايتاري استند كه مدخيله ساير عوخميل رخ تسيهرل ييا محيدور مي،كننيد و صيبغه علي ،و
عموم ،رخرند.

 .5نتايج و پرامداا :بري ،خز طبقه اا برانگر نتايج و پرامدااي ،استند كه رر خیر ختخاذ رخابررايا
به وجور م،آيند.
رر مررله بعد ،خقدخم به كدگاخري خنتخاب ،د .رر خين كدگاخري ،ادف يكپارچهسيازي و رر
كنار ا قرخر رخرن فرضرهاا و گزخروااي به رست آمدو و تحلرل رو به ر د خست .رر مررليه بعيد،
جهت تدقرق معنويت سازمان ،خز متخددان مديريت ،و رين ،جهت نظريوخا ،خسترارو د؛ به خين
صور كه رر گام خول ،بخش ،خز متن و كدااي خسيتخرخج ،رر خيتريار يكي ،خز خسياترد مسيلط بيه
تحلرل برانا قرخر گرفت و بعد خز ختقانگرري خز گروو كانون ،و رلر ،با مشاركت  11نرر خز خساترد
رخنشگاا ،روزو رين ،و مديريت ،خسترارو د و مبتن ،بر نظرخ خرخئه دو ،مدل خصال گرريد .خين
خساترد ،خعضاي متخدم روزو رين ،و مديريت ،استند كه رر زمرنيه معنوييت سيازمان ،ييا تحلريل
برانا مقام معظ رابري كار كرروخند.
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جدول  .3متخددان رين ،و مديريت،
ردیف

افراد متخصص

سابقه افراد

1

روحانی و استادیار دانگاا جامع امام حسان (علاهالسالم)

 30سال

استادیار معار

2

 15سال

دانگاا تهران

3

روحانی حو علوم دینی سپا پاسداران انقالب اسالمی

 12سال

4

استادیار مدیریت دانگاا جامع امام حسان (علاهالسالم)

 8سال

5

استادیار مدیریت اسالمی دانگاا جامع امام حسان (علاهالسالم)

 30سال

6

استادیار مدیریت اسالمی دانگاا جامع امام حسان (علاهالسالم)

 30سال

7

استاد مدیریت اسالمی دانگاا جامع امام حسان (علاهالسالم)

 30سال

8

مدرس مدیریت جهادی دانگاا جامع امام حسان (علاهالسالم)

 10سال

9

استادیار مدیریت دانگاا جامع امام حسان (علاهالسالم)

 8سال

10

استاد مدیریت دانگاا جامع امام حسان (علاهالسالم)

 30سال

11

دانگاار مدیریت دانگاا جامع امام حسان (علاهالسالم)

 15سال

جهييت محاسييبه نسييبت روخييي ،محتييوخي )CVR( ،خز نظييرخ كار ناسييان متخدييم رر زمرنييه
محتوخي آزمون مورر نظر خسترارو د .با خسترارو خز فرمول ضريب الو ه ،ضيريب اميه م لريهايا و
ايماا محاسبه د كه مقدخر  0/84بور ،لاخ پرسشنامه رخرخي روخي ،محتوخي ،م،با د.
0/7

روخي ،محتوخي ،منطق ،فرمول ضريب ال ه؛

𝑁𝑒−𝑁/2
≤
𝑁/2

= 𝑅 𝐶. 𝑉.

 Neتعدخر خفرخري استند كه نظر مببت رخرند و Nتعدخر كل خفرخري خست كه نظر رخرند.

یافتههای پژوهش
کدگذاری باز
رر خين مررله ،كل برانا منتخب مطالعه د و كلردوخژو معنوي ،معنويت و معنويا بيا رنيگ
قرمز متمايز گشت و به عنوخن متن خنتخاب ،جهت تحلرل مورر بررس ،قرخر گرفت .بعد خز خينكه امه
رخرواا كدگاخري خولره و گررآوري دند ،كيدااي خرديا

يدو (بيرش خز  2700كيد) رر قاليب

مضامرن پايه و سازمانراندو كدگاخري د.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

117

معنویت اسالمی در بستر سازمان :تحلیل کیفی بر بیانات مقام معظم رهبری

جدول  .4نمونهخي خز كدگاخري باز
کدها

جمله منتخب

افول ار شهای
اخالقی در دناا
افول معنویتها
در دناا
تبدیل دنااى مادى
در ماان دناایى که معنویتها و ار شهاى اخالقى افول کرد بود و دنااى مادى به ماد و
جسم بدل شد بود ،امام معنویت را در این دناا ند کرد و مثل ی

چهر معنوى درخگاد.

1368/03/18

به ماد و جسم
درخگش امام به
عنوان چهر
معنوی
ند کردن
معنویت توسط
امام
عامل اللی
موفقاتهای امام
خمانی
ارتباط با خدا

عامل اللى در موفقاتهاى این مرد(امام خمانی) ،آن چازِ دیار بود .آن چاست؟ معنویت،
ارتباط با خدا ،تقوا ،کار را براى خدا کردن ،کار را حتى براى نتاجه ظاهریاش انجام ندادن.
1368/06/26

تقوا
کار را براى خدا
کردن
کار را براى نتاجه
ظاهری انجام
ندادن
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کدها

جمله منتخب

توکل به خدا
مددخواهی ا خدا
استغاثه به درگا
الهی
را و ناا با خدا
به خدا توکل کناد ،ا او مدد بخواهاد ،به درگا او استغاثه کناد ،با او را و ناا کناد و
همهی تالش و ناروى خود را در این را روشن به کار باارید؛ و خدا با مؤمنان و متوکالن
است.

همراهی خدا با
مؤمنان
همراهی خدا با

1368/06/26

متوکالن
توکل به خدا

مددخواهی ا خدا

دین

تمس

به دین ،تقوا ،معنویت ،اهمات پرهازکاری و پاکدامنی ،اینجا معلوم میشود.
1374/10/05

تقوا
پرهازکاری
پاکدامنی
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کدها

جمله منتخب

روحاه فداکاری
نوعدوستی
نوعدوست
فداکاری
در نظر گرفتن
ا طرفی روحاه فداکاری و نوعدوستی داشت؛ یعنی برایش این ملت و آن ملت و مانند اینها
[مطرح] نبود .نوعدوست بود .واقعاً حالت فداکاری برای همه داشت .ا طرفی اهل معنویت
و اخالص و آخرتجویی بود .واقعاً معنوی بود .واقعاً اهل معنا و اهل اخالص بود و اهل
تظاهر نبود .خب اینها مجموعه مکارم اخالق است .اینها مکارم باار شی است.

همه
اخالص
آخرتجویی
شهاد سلامانی
اهل معنویت

1399/09/26

شهاد سلامانی
اهل معنا
اخالص
اهل تظاهر نبودن
مکارم اخالق
مکارم باار ش

کدگذاری محوری و انتخابی
رر مررله بعد ،مراار رر قالب مقولهاا جانماي ،د.
جدول  .5كدگاخري محوري و خنتخاب،
مفاهيم

کدها
ایمان مذهبی ،اعتقاد به خدا ،اعتقاد واقعی به ار شهای اسالمی ،تعبد به اسالم،
تکاه بر ایمان ،توجه به دین

ایمان
ماهات

اخالص ،برای خدا بودن ،حال خاص ،خلوص معنوی ،با اخالص جناادن،
ندیدن خود در مقابل اراد ذات مقدس ربوبی ،دلبستای به ر و یور دناا و
خار

دناا پادا نکردن ،فریب ظواهر را نخوردن ،هد
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اخالص

معنویت

را خدا قرار دادن
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بصارت

ماهات
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مفاهيم

کدها
قدرت تحلال سااسی ،بصارت

مقولهها
معنویت

رعایت تقوا ،تقواى الهى ،پاکی و پارسایی ،پرهازکارى ،پاکدامنی ،ورع ،اجتناب
ا گنا  ،درس خگوع

تقوا

موقعشناسیها ،سپا متکی به احساس تکلاف ،آمادگی کامل برای انجام دادن
وظایف بزرگ ،مجاهدت برای ادای تکلاف ،احساس وظافه ،کار را براى نتاجه
ظاهری انجام ندادن ،کار را براى نتاجه انجام ندادن ،کار را براى تکلاف انجام

تکلافمداری

دادن ،هویت کار ،معناداری کار ،معنویت کار ،حرکت سپا در چهارچوب
وظایف
خودسا ی مواظبت ا خود ،دور ناه داشتن جوانان ا تصر

هوای نفس ،دور

ناه داشتن جوانان ا خودخواهی ،دور ناه داشتن جوانان ا بدناری نسبت به
مسائل ،دور ناه داشتن جوانان ا دستخوش شاطان شدن ،مبار با اخالق فاسد

تهذیب نفس

در خود
کم

گرفتن ا خدا ،توکل به خدا  ،مددخواهی ا خدا ،استغاثه به درگا الهی،
اتکا به خدا ،توسل

استمداد الهی

رعایت اخالق اسالمى با مردم ،رعایت ادب اسالمى با مردم ،اخالق ،نصاحت
جوانان ،روح برادری ،تفقد ا

یردست ،فضایل انسانی ،توالى به حق ،توالى

به لبر ،محبت ،رفتار خوب ،راستی ،همبستای ماان عنالر سپا  ،وحدت

فضایل اخالقی

دلها ماان عنالر سپا  ،انسانات
رشد فکری ،معرفت اسالمی ،تغذیه فکری و معنوی فرماندهان ،مسئوالن و
ناروهای سپا  ،دید حکمت ،ادراک با احساس معنوی ،فهم حقایق ،معرفت،
آشنایی با الهامات قرآن ،شناخت را خدا ،شناخت دین خدا ،شناخت اولاای

معرفت

الهی
سپا دارای باگترین تالش ،سپا دارای باگترین حضور در مادانهای فااض
معنوی ،جهاد اسالم ،جهاد فی سبال اهلل ،شهادت ،مجاهدت برای خدا ،دائم در

مجاهدت

لحنه بودن
درخگش امام به عنوان چهر معنوی ،ند کردن معنویت توسط امام،
الهامبخگی پاروان ،انااز قوی پادا کردن ،به هاجان درآوردن ،کم

گرفتن ا

خدا به وساله امام ،تربات انسانهای واال ،پدیدآوری نفوس طابه ،تربات

والیتمداری

ماهات
معنویت

پاامبرگون پاروان امام ،پرتو فضالت را پراکندن
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مفاهيم

کدها

مقولهها

تسلام نگدن در مقابل جلو هاى فریبند دناا ،دفاع ا انقالب ،قدرت ایستادگی
در مقابل دناا ،مقابله با استحاله معنوی ابرقدرتها توسط سپا  ،عدم شکست ا
بزرگترین قدرتها ،ایستادن در را خدا ،ایستادن در را فضالت ،ایستادگی در

ایستادگی

مقابل قدرت استکبار ،خودمانایی
اُنس با خدا ،اُنس با قرآن ،ادعاه ،ارتباط با خدا ،اعترا

به عبودیت در مقابل

خدا ،تسلام در مقابل خدا ،ضرع در مقابل پروردگار ،توجه به خدا ،را و ناا

ارتباط با خدا

با خدا ،نما
حفظ معنویات ،مراقات ا برجستایهای روحی ،حفظ معنویت در سپا  ،حفظ
نعمت معنوی با تالش ،ناه داشتن حالت خاص ،عدم فراموشی معنویت ،قدر

حفظ معنویت

دانستن و حفظ معنویت ،حفظ سرمایههای معنوی
رشد معنویت ،رشد معنویت با روشهای برنامهریزی شد  ،رشد معنویت با
شاو های ابتکاری ،تلقان و تزریق معنویت در سپا  ،رشد معنویت انسانها در
بالهای سخت ،ارتقاء معنویت ،همکاری فرماندهان جهت ارتقاء معنویت،

حفظ و
رشد معنویت

ناهداشت
معنویت

تکمال بار معنویت در ماهای رجب ،شعبان و رمضان
نمایندگی ولی فقاه ،واحدهای عقادتی  -سااسی ،ارتباط برقرار کردن با عالمان

عالمان دینی و

دینی ،روحاناون مسئول حفظ معنویت سپا

معنویت

وفاداری ملت ایران ،پایبندی به عهد ،وفاداری به نظام ،وفاداری به اسالم،
وفاداری به انقالب

وفاداری

جدی بودن رکن اللی سپا  ،قاطع بودن رکن اللی سپا  ،عمل برای اهدا

تعالی

پاامبران عامل امتاا سپا  ،بافت عملی سپا  ،دنبال کردن خط مستقام و درست
در مانههای اقتصادی ،دنبال کردن خط مستقام و درست در مانههای مالی،

عملگرایی

سا مانی

دنبال کردن خط درست در مانههای سااسی ،شناخت درست مسئولاتها،
دانستن الزامات مسئولاتها ،خدمت به دیاران ،روحاه خدمتازاری
سا مان ر مى مورد اعتماد ،اعتماد کردن ی

ملت به جوهر حرکت ،اعتماد

کردن ملت ایران به خود ،احساس اطمانان ،اجا ندادن رخته در اعتماد ملی،
مستحکم ماندن اعتماد ملی ،اعتماد ملت به تواناییهای ناروهای مسل  ،اعتماد

اعتماد

ملت به روحاه ناروهای مسل  ،اطمانان ملت به معنویت ناروهای مسل
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پاسدار ،استخدام ناروهای ند و سا ند و فعال ،فرماندهان مجموعهای ا

مدیریت سرمایه

بهترین عنالر مؤمن ،مجموعهیی ا بهترین عنالر انقالبی ،جوان بودن

انسانی
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مفاهيم

کدها
سا ماندهیهای هوشمندانه ،نظم ،آمو ش معنویت ،ترتابات سپا  ،تنظامات
سپا  ،آشنایی برادران سپاهی با آیان سپاهیگری ،مانورهای بزرگ

مقولهها

سا ماندهی

الالت ،بناه معنوی سپا  ،معنویت در سپا تمایزدهند ا بقاه ناروهاى مسل ،
شخصات سپا  ،قوام سپا  ،منحصربهفرد بودن معنویات در سپا  ،سا مان نظامی،

هویت سا مانی

سا مان معنوی ،سا مان الهی
تقویت قدرت نظامی و ر می ،همراهی سلحگوری نظامی با خلوص معنوی،
هزیمت دشمن ،اقتدار معنوی ،سلطه عظام ،غلبه بر علل و عوامل تردیدناپذیر

اقتدار مادی و

عالم ماد  ،کوبادن دشمن ،اقتدار سپا  ،قدرت سااسی ،فراهم آوردن عنالر بقا

معنوی

در خود ،اقتدار ظاهری ،اقتدار مادی ،اقتدار فکری ،استقالل کامل
همراهی خدا با مؤمنان ،همراهی خدا با متوکالن ،نور هدایت ،دست کم
الهی ،بارقه الهی ،فضل الهی ،هدایت

همراهی خدا

موفقات شخصی ،موفقاتهای سا مانی ،توفاقات شخصی ،توفاقات معنوی،
توفاق جمعی ،پاگرفت ،حفظ دستاوردها ،موفقات جمهوری اسالمی ،موفقات
سپا با عنالر مگخصه ،موفقات سپا در جنگ ا اول انقالب تا حاال ،دنبال
کردن را موفق ،دائم در حال پاگرفت بودن ،پاشرانی در علم همرا با
معنویت ،پاشرانی در تمدن همرا با معنویت ،پاگرفتهای شار
پاگرفتهای شار

علمی ،پاگرفتهای شار

مادی،

پاامدهای
موفقات و

معنویت

پاگرفت

لنعتی ،پاگرفت در بعد

سااسی ،پاگرفت در بعد فعالاتهای اجتماعی
عدالت ،عدالت تصویر آرمانی ی

ملت ،استقرار عدالت ،نور عدالت در دل

عدالت

آرمانهای انقالبی ،مطرح شدن آرمانها ،اهمات دادن شعارها ،آرمانهای بلند

آرمانهای

اسالمی ،آرمان معنوی ،آرمان اخالقی ،آرمانهای متعالی

انقالبی

بغض و عداوت دشمنان با معنویت ،گردانندگان جریانها و سااستهاى مادى
دناا ،دشمنان خدا ،دشمنان اسالم ،گردن کلفتهای دناا ،آمریکا ،ایادی استکبار،
قدرتهای مادی

دشمنان نظام
اسالمی

معنویت

مادیگرایی ،ر و یورهای دناوی ،همهچاز را با محاسبات مادی مطرح کردن،
انااز های دناایی و مادی ،قطب خودپرستی ،برای خود کار کردن ،هوای نفس،

ضد

رذائل اخالقی

جهالت ،تکبر ،دنااطلبی به فکر جمعآوری ثروت
نظام جمهورى اسالمى پرچمدار معنویت ،حفظ و استمرار نظام جمهوری
اسالمی ،جامعه انقالبی ،عدم تضعاف حاکمات ،استحکام پایههای جمهوری

نظام اسالمی

محاط نظام
اسالمی
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کدها

مفاهيم

مقولهها

اسالمی ،انقالب اسالمی
شعائر دینى و اسالمی ،ار شهای معنوی ،تعالام اسالم ،رنگ باختن ظلمتها،

ار شهای

تحقار نکردن انسانها ،ظلم نکردن ،الول انقالب ،روایات ،احکام

اسالمی

بررس،ااي برشتر مبرن خين خست كه مدل خرخئه دو رخ مي،تيوخن رر قاليب ميدل ،نشيان رخر كيه
امل عوخمل ماارت ،تعال ،سازمان ،و پرامدااي معنويت خست و رر آن ،ررظ و نگهرخ ت معنويت
باعث خفزخيش و تقويت معنويت دو و ضد معنويت باعث كااش معنويت م ،ور .خين عوخميل رر
محرط خنقالب و نظام خسالم ،،قابلرت تعريف رخرند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
معنويت به عنوخن يك ،خز مراار نوظهور ،رخرخي معناي گسترروخي خز جمله ارگونه معنياگرخي،
خست .سازمانااي موجور رر فضاي مديريت غرب ،معاصر ،خادخف يور رخ بير پاييه ردخكبرسيازي
سور طرخر ،كرروخند .رر مقابل خين گونه سازماناا ،ادف كالن يك سازمان رر محرط خسالم ،،به
ردخكبر رساندن سور نرست ،بلكه خطاعت خز يوخست يدخوند خست .رر نگياو خسيالم ،،معنوييت بيا
خرزشااي خسالم ،،خعتقارخ و باورااي خيالق ،خرتباط رخرر .با خين تراسرر ،معنويت راصل فرآيند
معرفت ،خيمان و عمل صالح رر چارچوب يريعت خسيالم ،خسيت .ايدف خصيل ،پيژواش ،تبريرن
معنويت سازمان ،خز منظر مقام معظ رابري خست.
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كل  .1مدل معنويت سازمان،

برخي امرن منظور ،برانا مقام معظ رابري رر جمع نرروااي مسلح مبتن ،بير نظرييه رخروبنريار
مورر بررس ،قرخر گرفت .نتايج نشان رخر معنويت سازمان ،رر قالب يك مدل پيارخرخيم ،خسيت كيه
امل عوخمل ررظ و نگه رخ ت معنويت ،ضد معنويت ،خنقالب خسالم ،،ماارت ،تعيال ،سيازمان ،و
پرامدااي معنويت خست .ماارت معنويت رربرگررندو تهايب نرس ،فضايل خيالق ،،واليتمدخري،
خيالص ،خيمان ،بدرر  ،تقوخ ،تكلريفميدخري ،خسيتمدخر خلهي ،،معرفيت ،مجاايد  ،خيسيتارگ ،و
خرتباط با يدخ خست .ررظ و نگهرخ ت معنويت ،امل ررظ معنويت ،ر د معنويت و عالمان رين،
خست .ضد معنويت رربرگررندو رذخيل خيالق ،و ر منان نظام خسالم ،م،با د.
تعال ،سازمان ،،وفارخري ،عمل گرخي ،،سازماندا ،،مديريت سرمايه خنسان ،،اوييت سيازمان ،و
خعتمار م،با د .پرامدااي معنويت ،امل آرمانااي خنقالب ،،موفقرت و پرشرفت ،عدخلت ،امرخا،
يدخ و خقتدخر ماري و معنوي خست .خين عوخمل برخي محرط خنقالب و نظام خسالم ،قابلرت تبررن رخرر،
چرخ كه رر جوخمع غرر خسالم ،معنوبت جنبه فرري و غرر يدخي ،رخرر.
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خين نترجه مطابق با يافته محمدي و امكيارخن ( )1393خسيت .آنهيا رر پيژواش ييور ،معنوييت
سيازمان ،خز منظيير نهيجخلبالغييه رخ ميورر بررسيي ،قييرخر رخرنيد .نظرييه معنوييت سييازمان ،خز رييدگاو
نهجخلبالغه بر خساس مدل طر نظاممند نظريه رخروبنرار ،مشيتمل بير مقوليه كيانون( ،ييدخمحوري)،
عوخمل عل( ،خعتقار ،عمل و يور ناس ،)،رخابرراا و تعيامال (رخابرراياي آميوزش و بيهسيازي،
نظار و مشاورو) ،زمرنه يا بستر (قانونمدخري) ،رخيط مدخيلهگر (يورسازي و توخن ميديريت )،و
پرامداا (تعهد ،تعامل سازندو ،عدخلت سازمان ،و عدخلت خجتماع )،خست .نترجه تحقرق راضر نشيان
رخر عدخلت يك ،خز پرامدااي معنويت رر سازمان م،با د.
يك ،خز عوخمل مه رر معنويت سازمان ،،ررظ و نگهرخ ت معنويت خست كه رر ميدل تحقريق
به عنوخن يك نوع متغرر مستقل با ماارت معنويت رخبطه تنگاتنگ ،رخرر كه بايد بيه آن توجيه يور.
نگهبان ،خز معنويت يور و نظام خسالم ،م،توخند نرروااي مسلح كشيورااي خسيالم ،رخ خز آسيرب-
ااي سازمان ،رور نگه رخرر و خين خمر جز با خستمرخر روررهخي خنقالب ،و تقوييت بنريه معنيوي مرسير
نخوخاد بور.
بهبور عملكرر سازماناا رر گرو تعمرق معنوييت مي،با يد .بنيابرخين توجيه عمريق بيه رريظ و
نگه رخ ت ،باعث بهبور عملكرر سازمان يوخاد د .خين خمر خز طريق وخرداا و سازمانااي وخسيط
خمكان تحقق رخرر؛ برخي مبال رر نرروااي مسلح ،نهار نمايندگ ،ول،فقره به عنيوخن ييك كاتيالرزور
نقش تسهرلكنندوخي رر تعمرق و ر د معنويت رر سازمان خيرا م،كنيد .بنيابرخين ،معنوييت باييد رر
امه عرصهااي سازمان جريان رخ ته با د .خين كار خز طريق تعمرق برنامهااي فرانگ ،و مااب ،رر
سازمان و نهارينهسازي رر خفرخر محقق م ،ور .بنابرخين ،نهيار نماينيدگ ،ولي،فقريه بيه عنيوخن نهيار
مرتبط با خين موضوع بايد ررگرري برشتري با معنويتخفزخيي ،رر سيازمان رخ يته با يد .خيين كيار خز
طريق برنامهريزي يكپارچه و توسعه برناميهاياي معنيوي محقيق مي ،يور .خيين خقيدخما منجير بيه
كلگرري خنسان ،تورردمدخر ،آ نا به رخ تهاا و خستعدخرااي يور و نوعروست خست كيه خز روي
محبت و خيالص برخي خرتقاي كرررت و ماندگاري سازمان به فعالرت سازمان ،يور خقدخم م،كند.
معنويت رخا ،برخي تهايب نرس ،با رنبال كررن خادخف يدخي ،و خرترخم به خرزشاا و فضيايل
خيالق ،جهت ختدال به يدخوند تبارك و تعال ،،كامل دن خنسان و رسردن به معرفيت و بديرر
خست .معنويت م،توخند رر عملكرر سازمان ،تيثیرر بيهسيزخي ،رخ يته با يد .بيه نظير نيوبري ()1393
126

سال سی ام | شماره دوم | تابستان 1401

نشریه علمی مدیریت اسالمی

معنويت بايد رر تمام عرصهااي سازمان ،خع خز برنامهريزي ،رابيري و خعضياي آن رر يكلاياي
فرري و جمع ،جريان رخ ته با يد .بي،تررييد فضياي قدسي ،سيازمان رر تعيال ،و تكاميل خعضيا و
آرمانااي آن به نرع جامعه بشري رر مسرر تحدرل سيعار رنريوي و خييروي كيه محيوريتيرين
ادف سازمان خز نگاو قرآن خست ،بسرار م یر خست.
به نظر ررمت )1388( ،خصول مديريت خسالم ،به گونهخي عمل م،كنند كيه خايدخف خنسيان بيا
يوخست و خرخرو يدخوند رر يك رخستا قرخر م،گررند .مديريت غرب ،معاصر نرز م،توخند با خسيترارو
خز خصول مديريت خسالم ،،با گسترش خين خادخف سازمان ،به گونيهخي كيه رر رخسيتاي يوخسيت و
رستورخ يدخوند با د ،عمل كند .سيازمان اياي معنيوي رخرخي خايدخف متعيال ،و نگيرش خلهي ،و
خنسانگرخيانه استند .به نظر جراكالون و امكارخن ( ،)2005معنويت سازمان ،بايد با خادخف سيازمان
رر يك رخستا قرخر گررر .توجه به خادخف و مثموريتااي نرروااي مسلح رر رسيتراب ،بيه آميارگ،
كامل برخي ررظ نظام خسالم ،و رستاوررااي خنقالب ،ايسته خست كيه بيا بهيروگريري خز گنجرنيه
گرخنقدر معنويت رورخن ررا طربه خمام (ررمةخهلل) و رماسه رفاع مقيدس ،خقتيدخر و يثن معنيوي
يور رخ برشخزپرش تقويت و پررنگ نمايند.
نتايج خين پژواش برخي نرروااي مسلح ،بخديوص سيپاو پاسيدخرخن خنقيالب خسيالم ،رر ريوزو
تبررن معنويت سازمان ،مبمر یمر يوخاد بور .امچنرن رخنشگاوااي خفسري كشيور نريز مي،توخننيد خز
نتايج پژواش بهرو ببرند .خز سوي ريگر ،نتايج خين پژواش رر ساير سازمانااي رولت ،،يدوصي،
و غررخنتراع ،نرز م،توخند مورر بهروبررخري قرخر گررر.
مطابق با خسنار باالرست ،،معنويت مه ترين يدرده نرروااي مسلح خست و خنجام خيين پيژواش
با عث تعريف معنويت و تشريح قلمرو آن برخي نرروااي مسلح يوخاد يد .بيا توجيه بيه خينكيه رر
پژواش ااي خيرر ،معنويت سازمان ،به يوب ،تبررن نشدو خست ،محققان با بهروگرري خز برانا مقام
معظ رابري ،به تحلرل ،رر خين يدوص و مرتبط با نررواياي مسيلح رسيت يافتنيد .خز آنجيا كيه
معن ويت ،مركز یقل و محور خصل ،تحول سازمان ،نرروااي مسلح خست ،خرخئه خلگوي ،برخي معنويت
سازمان ،م،توخند تحقق تحول سازمان ،نرروااي مسلح رخ مرسر سازر.
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اإلدارة اإلسالمية

الروحانية اإلسالمية في إطار التنظيم :تحليل نوعي ألقوال المرشد األعلى
1

2

حسن خليلي | محمد أمين بهلوان شريف | رضا نوباري

2
المجلد ٣0

3

الصيف1٤٤٣

الملخص
منذ حركة العالقات اإلنسانية ،تم بذل العديد من الجهود في مجال تنمية الموارد البشرية ،أدى الكثير منهاا
إلى إنشاء عدة نماذج لتنمية الموارد البشرية .بإلقاء نظرة عميقة على النماذج المقدمة حتى اآلن ،يمكن مالحظة

ورقة البحث

أن معظم النماذج الحالية وضعت البشر بجانب عوامل اإلنتاج األخرى (وبالطبع أكثرها قيمة) ،وعلى الارغم مان
أنها أولت اهتمامًا للعوامل الروحية والروحية .العوامل األخالقية في التنظيم ولكن هذا االهتمام يأتي من العماق
وال يمتلك الثراء الالزم والعديد من أبعاده مهملة في هذه النماذج .من أجل تحسين الوضع الحاالي ،يمكان أن
تكون النظرة اإلسالمية إلى العالم وسيلة للمضي قدمًا برؤية شاملة لجميع الجوانب المادياة والروحياة للوجاود

الواردة:
 15صفر 1٤٤٣
المقبولة:
 11رجب 1٤٤٣
صص105-1٣0 :

البشري .في البحث الحالي جرت محاولة لصياغة نموذج نمو وتطور للماوارد البشارية للمنظماة علاى أساا
إحدى النظريات اإلسالمية المقترحة في هذا المجال وهي نظرية النماو .أسالوب البحاث الحاالي هاو تحليال
المح توى وطرق جمع البيانات ودراسات المكتبات والمقابالت شبه المنظمة مع خبراء اإلدارة اإلساالمية حتاى
الوصول إلى التشبع النظري وتحليلها على ثالث مراحل .كانت نتيجة تحليل البيانات  160موضوعًا أساسايًا و
 27موضوعًا تنظيميًا ،والتي تندرج تحت  6موضوعات شاملة هي "عوامل الخلفياة" ،و "متطلباات النماو" ،و
"عملية النمو" ،و "استراتيجيات النمو" ،و "أدوات النمو" ،و "أبعاد النمو" و "أهداف النمو" قاد تام تنظيمهاا
وشكلت نمط تنمية الموارد البشرية في المنظمة على أسا

نظرية النمو .إن النمط الذي تم الحصول عليه لنماو

الموارد البشرية وتطويرها ،مع وجود قواسم مشتركة مع األنماط الموجاودة فاي هاذا المجاال ،لاه اختالفاات
جوهرية معهم.
الكلماااات الرئيساااية :اإلنساااان ،تنمياااة الماااوارد البشااارية ،النماااو ،إدارة األنبيااااء ،اإلدارة اإلساااالمية.

DOR: 20.1001.1.22516980.1401.30.2.3.4
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