تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
چارچوبی مفهومی برای معنویت در سازمان با محوریت تقرب الی اهلل
زمینهای برای تحقق پیشرفت معنوی در افق 1444
زهرا احتشام  ،1دکتر جواد پورکریمی
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چکیده
در الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت بر لزوم رشد معنوی مردم جامعه ایران در افق  1444تاکید شدهاست .بر همین اساا
پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی مفهومی برای معنویت در سازمانها انجام شدهاست .روش پژوهش از نظر هدف بنیادی
و از نظر نحوهی گردآوری دادهها از نوع کیفی و به صورت اسنادی میباشد .نتایج پژوهش با بهرهگیری از نظرات اندیشامندان
اسالمی حاکی از آن است که قبل از هر چیز برای ایجاد معنویت در سازمان ،ضروی است که تمامی مولفهها در راستای تقار
الیاهلل به کار گرفتهشود .در واقع نیت الهی است که تمامی مولفههای مرتبط را به معنویت حقیقی منتهی می نمایاد .باا مارور
سایر پژوهشها در این حوزه نیز ،این نتیجه حاصل میشود که می بایست معنویت در سازمان هم بهصورت سازمانمحور و هم
فردمحور مدنظر قرار گیرد .با محاسبه فراوانی کاربرد مولفهها در پژوهشهای پیشین ،مولفههای سازمانمحاور شاامل رهباری
مبتنی بر معنویت ،ساختار مبتنی بر معنویت ،فرهنگ مبتنی بر معنویت ،نظام انگیزشی مبتنی بر معنویت و مسئولیت پذیری
اجتماعی می باشد .مولفههای فردمحور نیز دربردارناده معنااداری کاار ،احساا

همبساتگی و همساویی ارزشهاای فاردی و

سازمانی است.
واژگان کلیدی :معنویت سازمانی ،معنویت اسالمی ،الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت

 - 1مقدمه
در دهههای اخیر ،مهم ترین جریانی که در برابر تمادن رار جهاوه کارده و نشاانگار کاساتی هاای بنیاادین در مباانی
مدرنیسم بودهاست ،جریان معنویتگرایی و بازگشت به دیان اسات رمروتای و بیرانوناد .)83 ،1392 ،اماروزه بسایاری از
افراد بشریت احسا

نارضایتی ،بی ثباتی و عدم امنیت میکنند ر خنیفار و هماااران)2010 ،؛ از ایانرو برخای محققاان

معتقدند که امروزه یک کشماش تاریخی بین اهداف مادی و توسعه معنوی در محیطهاای کااری باه وجاود آمادهاسات
رمارکو

و همااران )2005 ،3؛ پس می توان گفت معنویت یاک گمشاده و خواساته انساانی در پهناه گیتای اسات کاه

زمان و ماان نمی شناسد رمصباح .) 24 ،1389 ،دلیهش هم آن است که زندگی منهای معنویت زندگی نیسات؛ چارا کاه
جریان استجابت دعوت خدا و رسول با حیاتمندی مومنین یا کسب حیاتی فراتار از حیاات یبیعای ،کاه هماناا حیاات
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دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهرانze.sampad@gmail.com :

استادیار گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشگاه تهران
3 M arques et al
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ییبه است ،مطرح شدهاست؛ لذا خداوند سبحان میفرمایند « :یا ایها الذین ءامناوا اساتجیبوا هلل و لرساول اذا دعااکم لماا
یحییام»  1ررودگر.)1 ،1395 ،
در سطح تمدنی نیز می بایست اذعان نمود که تمدن منهای معنویت برای بشر همانناد خشاای بارای مااهی اسات کاه
زندگی در آن محال است .امروز انسان معاصر ،با گذشت چند قرن معنویاتساتیزی ،تشانه و آشافته ،همناون قحطای -
زدگان به سنتهای معنوی و ابعاد عرفانی ادیان پناه آورده و هارکس بخشای از آن را برگرفتاه و گروهای را گارد خاویش
آوره است .در این بین انقال اسالمی ایران با یرحی تازه برای زندگی و تمادن بشاری پاا باه عرصاه وجاود گذاشاته و
آمدهاست تا انسان را به راه راست معنویات و حیاات ییباه رهنماون شاود رمظااهریسایف .)199 ،1387 ،از هماینرو
برای به ثمر رساندن این نهال نوپا و حرکت هرچه سریع تر و مستقیم تر ایان انقاال باه ساوی اهاداف متعاالی ماادی و
معنوی ،الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت در افق  1444تدوین شدهاست .آن چه مساهم اسات ایان اسات کاه در ماتن
الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت ،باه کارات باه "معنویات" اشااره شاده و از ایان مفهاوم در مباانی مختهاف جهاان -
شناختی ،انسان شناختی و جامعه شناختی بهره گرفته شدهاست .این موارد در جدول شماره  1تهخیص شدهاست.
جدول ( :)1عبارات تاکیدکننده بر معنویت در متن الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
بخشی از الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
که به معنویت اشاره کردهاست.

عبارات مرتبط با معنویت در متن الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت

افق رسم شده برای 1444

مردم ایران می بایست به تناسب استعداد و عالقه تا عالیترین مراحل معنوی تربیت یابند .هم چنین کشور ایران دراین افق باید
مبتنی بر عقالنیت و برخوردار از معنویت اسالمی باشد.

بخش ابتدایی معرفی الگو

الگوی پایه ،چارچو الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کهی تحوالت مطهو ایران در عرصه فار ،عهم ،معنویت و زندگی
به سوی تمدن نوین اسالمی ایرانی در نیم قرن آینده است
سنتهای الهی به کردارهای

مبانی جهان شناختی

جها ن محل عمل و آزمایش و بستر تاامل و تعالی و یا سقوط معنوی اختیاری انسان است و بر اسا
آدمیان واکنش نشان میدهد.

مبانی انسان شناختی

انسان دارای حقوقی از جمهه حق حیات معقول ،آگاهی ،زیست معنوی و اخالقی ،دینداری ،آزادی توأم باا مسائولیت ،تعیاین
سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادالنه است

مبانی جامعه شناختی

جهتگیری تاریخ به سوی آینده ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان ،تقوا و رهبری امام معصوم  است.

در همین راستا سخنان مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر عرصه معنویت به عناوان یاای از چهاار عرصاه اساسای در
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،بسیار حائز اهمیت است .ایشان الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را به چهاار عرصاه مهام و
اساسی فاری ،عهمی ،زندگی و معنوی تقسیم بندی نموده و در توضایح عرصاه معناوی خاایر نشاان مایفرمایناد« :ماا
بایستی الگوی اسالمی ای رانی پیشرفت را یوری تنظیم کنیم که نتیجه آن ایان باشاد کاه جامعاه ایرانای ماا باه سامت
معنویت بیشتر پیش برود .باید برای همه روشن شود که معنویت نه با عهم ،نه با سیاست ،نه با آزادی ،نه باا عرصاههاای
دیگر ،هیچ منافاتی ندارد؛ بهاه معنویت روح هماه ایانهاسات»  .2عاالوه بار ایان معظام لاه در بیانیاه گاام دوم ،یاای از
عرصههای مهم پیشرو برای چهل سال آینده را عرصه اخالق و معنویت میدانند.
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بیانات رهبر معظم انقال

اسالمی در نخستین نشست اندیشههای راهبردی؛ 1389/9/10
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بیتردید تحقق این اهداف مهم و راهبردی در حوزه معنویت که بنیان و هویت نظاام جمهاوری اساالمی را تشاایل داده
و یای از مهمترین وجوه تمایز آن با سایر حاومت های دموکراتیک است ،نیازمند اندیشاهورزی عمیاق درخصاون نحاوه
نهادینه کردن این مفهوم در عرصه ها ،نهادها و حوزه های مختهف اجتماعی است .قطعا یاای از عرصاههاای مهام جامعاه
که نیازمند تحول عمیاق در خصاون معناوی شادن اسات ،عرصاه ساازمانی اسات .اگار ساازمانهاای اماروزی اعام از
دانشگاهها ،سازمان های دولتی ،شرکت های خصوصای و ریاره ،بتوانناد باا داشاتن الگاوی مفهاومی مناساب دررابطاه باا
معنویت و عزم راسخ در مسیر نهادینه کردن آن گام بردارند ،قطعا اعضای سازمان هاا نیاز اعام از کارکناان ،ارباا رجاوع،
مدیران و درنهایت بخش اعظمی از مردم جامعه از نظر معنوی رشد خواهند کرد.
هم چنین اندیشمندان اسالمی هم چاون عالماه مصاباح یازدی پیشارفت واقعای را هماان پیشارفت معناوی مایدانناد
رمصباح یزدی ،بی تا)؛ بنابراین تالش برای مفهوم سازی معنویت اصیل اسالمی و نهادینه کاردن آن در جامعاه مایتواناد
منجر به پیشرفت واقعی گردد.
اما پژوهشهای انجامشده تاکنون نشاان گار آن اسات کاه اماروزه ،اخاتالف نظرهاای شادید و گاهاا متعارضای پیراماون
معنویت وجود دارد؛ تا جایی که حتی بسیاری از محققان داخهای نیاز از الگوهاای متنااقن معناوی رربای در پاژوهش -
های خود بهره جستهاند .با این حسا ضروری است که با رور و تتباع در اندیشاه هاای متفاارین و محققاین اساالمی،
جوهره و بنمایه معنویت از منظر اسالم را کشف نمود و سپس آرای اندیشامندان رربای در خصاون معنویات ساازمانی
را با معیار معنویت اسالمی سانجید و ماورد اساتفاده قارار داد .هام چناین در پاژوهش هاای مارتبط ،تااکنون نگااههاای
فردمحور و سازمانمحور بهصورت توامان مورد توجه قرار نگرفتهاسات .در هماین راساتا پاژوهش حاضار بار آن اسات تاا
چارچوبی مفهومی برای معنویت در سازمان با نگاهی به اندیشه های اسالمی تدوین نمایاد تاا زمیناهای بارای پیشارفت
معنوی که یای از اهداف ترسیمشده برای افق  1444در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت است ،فراهم آورد.
 - 2مفهوم معنویت از منظر اندیشمندان مسلمان
واژه معنویت در قرآن و روایات و نصون اولیه نیامادهاسات و از لااات وضاعشاده در ساده هاای اخیار در عارف متشارعه
میباشد ربخشیان .) 1393 ،حتی مشتقات این واژه نیز در مناابع اصایل اساالمی کااربردی نادارد رمصاباح.)26 ،1389 ،
در کتب محدثین متقدم نیز خبری از واژه معنویت نیست و در کتب تفسیر و دیگر کتب عهوم اساالمی هام هماینیاور.
از نظر آیتاهلل رروی ربی تا) نبود این واژه در نصون اولیه به این دلیل است کاه نیااز خاصای نباوده تاا در متاون ماا باه
معنی و اصطالح معنویت پرداخته شود ،دلیل ای ن امر نیز آن است که اصل دیان در پرتاو اعتقااد باه خادا و دیان محقاق
می شود [ و این یعنی همان معنویت] .وی میافزاید که بزرگان ما معنویت را بیشتر با رویاارد اعتقااد باه خادا و تجاار
الهی بندگان بیان نمودهاند.
با این وجود در قرن یاازده و دوازده تادریجا در آثاار متفااران اساالمی باه ایان لاات برمای خاوریم .در کتاب فیهساوف
برجسته اسالمی در قرن یازدهم مرحوم مالصادرا و نیاز کتاب محمادتقی مجهسای رمجهسای اول) و نیاز فرزناد ایشاان
عالمه مجهسی و دیگران این واژه کااربرد معماولی پیادا نماوده و کهماه معناوی صافت بسایاری از کهماات دیگار مانناد
حیات معنوی ،سرمایه های معنوی و ریره گردیدهاست .با رور و تتبع در آثار ارزشامند هار یاک از اندیشامندان مساهمان
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متاخر پیرامون معنویت می توان به نتایج خوبی در این زمینه دست یافت .جادول شاماره  2ایان اندیشاههاا را تهخایص
نمودهاست.
جدول( :)2تعاریف معنویت از منظر اندیشمندان اسالمی
اندیشمندان
مالصدرا

حیات معنوی روی این اسا استوار است که کماالت باینی و مقامات معنوی انسان ،یک رشته واقعیت -
های حقیقی بیرون از واقعیت یبیعت و جهان ماده است؛ و عالم باین که موین حیات معنوی است،
جهانی است بسیار اصیلتر و واقعیت دارتر از جهان ماده و حس .خالصه حیات معنوی بر اسا اصالت
عالم معنی استوار ا ست.
ایشان معتقدند معنویت مخصوصا در لسان قرآن " حیات " نامیده شده است و حقیقتا یک واقعیت زنده بوده
و ازقبیل مقامات و موقعیتهای پنداری و قراردادهای اجتماعی نیست .ایشان معنویت را همان حیات
جدید اعطایی الهی دانسته که محصول اج ابت دعوت خدا ،رسول و درواقع اجابت دین که همانا ایمان و
عمل صالح است ،می باشد ربخشیان.)1393 ،



عالمه یبایبائی



امام خمینی



مقام معظم رهبری



عالمه جعفری



شهید مطهری

انسان معنوی با خط گرفتن از دستورات قرآن و سنت به بیداری رسیده ،اولین حقیقتی که برای او کشف
می شود ،این است که گمشده ای دارد و در جست وجوی آن از لذایذ و خودمحوری دست کشیده ،با قطب -
نمایی وجدان الهی و کشتی بانی عقل سهیم ،خود را در اقیانو هستی به حرکت درمی آورد و به سوی
مقصد نهایی رلقاءاهلل) ادامه میدهد رمروتی و بیرانوند.)84 :1392 ،
معنویت ،اندیشه های تابناک ،عوایف مهاوتی و گرایش ذاتی انسان به امور ریرمادی است که بر اصل
اساسی و مهم خداباوری استوار بوده و دارای شاخصهایی ازجمهه عبودیت و تاهیف محوری است ررجبی،
.)50 :1396

حرکت بهه سهوی خهدای یگاناه،
عبودیت و معرفات خادا ،تبعیات از
اوامر دین.

ارتباط با خدا ،نیات دریافات اجار
الهی در انجام کارها ،توجه و تضرع
نسبت به خدا
پیروی از دساتورات قارآن و سانت،
دستکشیدن از خودمحوری ،حرکت
به سوی لقاءاهلل.
گارایش ذاتاای باه امااور ریرمااادی،
معنویاات برپایاااه اصااال محاااوری
خههداباوری ،عبودیاات و تاهیااف -
محوری.

انسان معنوی کسی است که حیات الهی ،تاله و خداخواهی فطری خویش را در ماتب الهی و تعالیم قرآنی
به فعهیت رسانده ،مراحل تاامل انسانی را تا مقام خالفت و مظهریت اسمای حسنای الهی و تخهق به
اخالق اهلل میپیماید .این انسانی که عالم به معارف الهی و قرآنی است ،به مقام بیان رسیده و از وضعیت
روشنی بهره مند است؛ میداند از کجا آمده و به کجا میرود و رابطه او با خودش ،جهان ایراف و روابطی
که بین اجزای جهان برقرار نموده ،مبرهن است رمروتی و بیرانوند .)86 :1392 ،قر معنوی حالت خان
روحی یافتن است و نه تقر مادی و جسمی پیدا کردن ... ،و تقر عبد ،تعالی معنوی و رفعت مقام او نزد
خدای سبحان می باشد ربخشیان.)1393 ،

آیت اهلل رروی

از منظر اسالم ،معنویت دلبستگی قهبی به خداوندی است که حایم ،عادل و جهان آفرین است؛ انسان گل
سرسبد هستی است و تمام کائنات برای او خهق شده اند و هدف انسان نیز رسیدن به قر الهی است
ررروی ،بیتا).

دلبستگی قلبهی بهه خداونهد،
رسیدن به قر الهی.

محقق داماد

معنویت عنصر اصهی دین داری و هدف بعثت انبیا است که عنصر اصهی آن معرفت و ایمان به ریب و اتصال
به ساحت مقد یک منبع است .انسان معنوی می بایست به خداوند و وجود جهانی دیگر اعتقاد داشته
باشد رمحقق دام اد ،بیتا).

ایمان به ریب ،اعتقاد بهه خهدا و
معاد.

معنویت دربردارنده اعتقاد به خدا که دربردارنده اعتقاد به او ،انجام مناسک دینی و زندگی به سبک اصول
و قوانین اسالمی که ارتباط با خدا و جامعه را گسترش میدهد.

اعتقاد به خهدا ،انجاام مناساک و
قوانین دینی ،گسترش ارتباط با خدا
و جامعه.

آیت اهلل

2

معنویت مجموعه صفات و اعمالی است که شور و جاذبه قوی و شدید و در عین حال منطقی و صحیح را
در انسان به وجود می آورد تا او را در سیر به سوی خدای یگانه و محبو عالم بهیور اعجا آوری پیش
ببرد رصحیفه امام ،ج ،16ن .)17اصل در معنویت دینی ،قر الهی است و این امر در سایه عبودیت و
معرفت به خدا حاصل میشود؛ به همین جهت متدینان باید به تمامی اوامر و نواهی دین مهتزم بوده و از
آنها تبعیت کنند ررجبی.)50 :1396 ،
داشتن معنویت یعنی اهل ارتباط با خدا ،سهوک معنوی ،توجه ،تذکر ،خشوع بودن و باور به کمک الهی
داشتن  .1معنویت داشتن یعنی برای دریافت اجر الهی کاری را انجام دادن .2

اجابت خدا ،معنویت در سایه ایمان
و عمل صالح.

به فعهیترساندن خداخواهی فطری،
تخهق به اخالق الهی ،رسیدن به مقام
بیان رآگاهی از روابط اجزای جهان و
جایگاه خود در آن)



جوادی آمهی

1

معنویت از نظر مالصدرا در اثر ارتباط با خدا و عالم مهاوت شال میگیرد و " باور به ریب " محور اصهی
معنویت را سامان میدهد .نتیجه آن که هدف دین معنویت است و ررض خداوند از ارسال رسل و کتب
الهی ،رساندن انسان از مراتب پست مادی به مدارج عالی انسانی است ررجبی.)47 :1396 ،

ارتباط با خدا و عالم مهاوت؛ ررض
ارسال رسل و کتب؛ معنویت درجه
عالی انسانی
اصالت عالم معنی ،معنویت محصول





فار

تعاریف معنویت

مفاهیم اصلی تعریف

و بین نوردین  3ر)2016

بیانات در مراسم بیست و دومین سالگرد رحهت امام خمینی1390/3/14 ،
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت1384/6/8 ،
3 Fares & Bin Noordin
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اندیشمندان
جواهریزاده ر)1395

تعاریف معنویت
درک درونی راحسا باینی) عالم معنا است که بر اسا ایمان و عمل به آموزههای اسالم نا و در
ارتباط با خود ،ارتباط مستمر با خداوند ،ارتباط با دیگران و ارتباط با جهان پیرامونی شال میگیرد.

بخشیان ر)1393

حالت خان روحی و باینی انسان است که از رابطه ویژه بین او با خدا پدید می آید .این حالت خان بستر
حیات سرشار از نورانیت و صفای ضمیر است که بر انسان مستولی و در او مستقر شده و او را به عوالم باال
و حقائق ماوراء ماده سوق داده و به حضرت حق نائل می سازد

مروتی و بیرانوند ر)1392

انسان در صورت بهکارگیری شریعت ،ایمان به خداوند یاتا و معاد براسا تفار و عقلگرایی دینی و انجام
برنامههای عمل الهی ،انسانی معنوی خواهدبود.

اسهرلو

و جعفری ر)1390

توجه و اهتمام به باین تعالیم و آموزههای نظری و عمهی دین و بهیور کهی توجه به باین و ریب هستی
و پیراستن نفس از تعهق مادیات و آراستن آن به روحانیت احاام و دستورات مبین اسالم.

مفاهیم اصلی تعریف
ایمان و عمل به اسالم در ارتبایات
چهارگانه با خود ،خهدا ،دیگاران و
جهان.
حالت خان روحای در رابطه ویژه
با خدا ،رسیدن به حقائق مااوراء و
خداوند.
ایمان به خداوند و معاد ،عقلگرایی
دینی ،انجام برنامههای عمل الهی.
اهتمام به باین تعالیم نظری و عمهی
دین ،توجه به ریب ،دوری از مادیات،
انجام دستورات اسالم.

رودگر ر)1388

مظاهری سیف ر)1387

معنویت در اسالم براسا اعتقاد به ع الم ریب و جهان ماوراء و اص الت را به عالم باین دادن شال میگیرد
و معنویت گرایی یعنی ریب گرایی که خدا ،قیامت ،روح مجرد الهی انسان از مصادیق بارز آن هستند و لذا
معنویت منهای خدا و جهان ریب در اسالم قابل تصور نیست .معنویت ،حالت روحانیت و سبای و تجرد و
اماان عروج به عوالم قد است
معنویت اسالمی ،معنویتی است که هدف رائیش دستیابی به حقیقتی متعالی و فراتر از تمام نمودهای
هستی یعنی همان خداوند است .هم چنین این معنویت انسانباور بوده و معتقد است او سزاوار رسیدن به
قر الهی و خالفت خداوندی است.

گرایش به خدا ،معاد و روح مجارد
الهی ،عروج به عوالم مقد

دستیابی به خداوند ،انسانباوری

در بسایاری از مناابع نیاز معنویات اساالمی باا عرفاان حقیقاای باهصاورت متارادف باه کااربرده شاده اسات رحیاادری
کرمانشاهی) 42 :1391 ،؛ درنتیجه بسیاری از تعاریفی که برای عرفان حقیقی از سوی اندیشامندان اساالمی ارائاه شاده،
می تواند تعریفی برای معنویت اسالمی نیز باشد .بهیور مثال عالمه جعفری معتقد هستند که عرفاان اساالمی گساترش
و اشراف نورانی " من انسانی" بر جهان هستی است به جهت قرار گرفتن "من" در جاذباه کماال مطهاق کاه باه لقااءاهلل
منتهی می گردد .منظور از عرفان اساالمی ،عرفاانی اسات کاه آرااز حارکتش بیاداری انساان از خاوا و رویاای حیاات
یبیعی محن است و آگاهی از این که وجود او در حال تااپو در مسیر خیر و کمال در متن هادف خهقات عاالم هساتی
قرار میگیرد رجعفری .) 29 :1391 ،از نظر بوعهی سینا عارف کسی است که بااین خاود را باه قصاد تاابش پایادار ناور
جباروت کارده اسا ت ریثربای .)201 ،1387 ،در حقیقات

حق بر آن ،از توجه به ریر بازداشاته و متوجاه جهاان قاد

عرفان گذر از اعتباریات جهت اتصال به ذات الهی و قار وجاودی و فناای در خادای متعاال اسات تاا انساان وجاودی
متعاالی یافتاه و رناگ و رایحاه ا لهای یابااد رحیادری کرمانشااهی .) 30 ،1391 ،درواقاع اندیشامندان اساالمی یااای از
شاخص های عرفان و معنویت حقیقی را " قر الهی را به عنوان هادف راایی دانساتن" مایدانناد .آنهاا معنقدناد کاه
هدف نهایی و رایی عرفان حقیقی قر الهی یا خادایی شادن اسات .عرفاان حقیقای از یرفای خاود را اسایر اهادافی
ابزاری و میانی ازقبیل " شادی و نشاط و امید به زنادگی" کاه باه عناوان هادف نهاایی بسایاری از معنویاتهاای جدیاد
دانسته می شوند ،ناردهاست و تحصیل این ها را تنها در سایه قر الهی و ایمان حقیقای باه خداوناد مماان مایداناد؛ و
از یرفی اهدافی از قبیل "فنای در خادا" را کاه در ساخنان پاارهای از صاوفیان باه عناوان هادف متعاالی عرفاان معرفای
شدهاند را بهندپروازانه و ریرممان مایداناد .هرچناد کاه برخای از معاانی "فناای در خادا" و مفااهیم مشاابه آن ،قابال
توجیه است اما به دلیل لازندگی این تعابیر و نیاز آن ها به تفسیر و تبیین هاای دقیاق فهسافی از یاک یارف و بیگاانگی
آن ها با ادبیات اصیل اسالمی از یرف دیگر ،ترجیح دارد که از تعبیر روشن ،قرآنی و اساالمی "قار الهای" باری تعیاین
هدف رایی عرفان اسالمی استفاده کرد رشریفی .) 90- 89 ،1391 ،پس باید تاکید نمود کاه در عرفاان مثبات و حقیقای
هدف متعالی انسان" ،قر

الهی" است .محور همه فعالیت های سالک واقعی ،خداست.
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«قل ان صالتی و نسای و محیای و مماتی هلل ر العالمین»  .1ربگو در حقیقت ،نماز و سایر عباادتهاای مان و زنادگی
و مرگ من ،برای خدا ،پروردگار جهانیان است) .عارف واقعی ،هدفش خدا و قار باه اوسات و همگاان را هام باه ساوی
خدا و دستورات او دعوت میکند؛ این عرفان منفی است که مردم را به سوی خود می خواند رمحفوظی.)39 ،1391 ،
همانیور که در جدول شماره  2و مطالاب فاوق آماده ،وجاه مشاترک تماامی تعااریف اندیشامندان مساهمان دربااره
معنویت ،اعتقاد و باور به خداوند متعال و حرکت بهه سهوی اوسهت .بررسای و دقات نظار در مباحام مارتبط باا
معنویت سازمانی از دیدگاه نهجالبالره نیز نشان میدهاد کاه مقولاه اصاهی در معنویات ساازمانی در تماام جنباههاای
ارتبایی فرد ،باید مفهوم "خدامحوری" باشد .درواقع با وجود تمایزی کاه در مباانی نظاری ریراساالمی ،باین معنویات
و دین قائل هستند .از دیدگاه امام عهی معنویت با روح خداگرایی و خدامحوری گره خوردهاسات و نمای تاوان معناویتی
را بد ون پذیرش و باور به خالق هستی ،در نظر گرفت .بنابراین هر اعتقااد ،گارایش و حرکتای در ساازمان ،بایاد بار مادار
خدا قرار گیرد و همانگونه که حضرت امیار مایفرمایناد « :سارآراز دیان ،خداشناسای اسات» رمحمادی و هماااران،
 .)154 ،1393احمااد و خااان 2ر ) 832 ،2016نیااز در پااژوهش خااود بااه ایاان نتیجااه دساات یافتااهانااد کااه تقااوا یااا
"خداآگاهی  ، "3مولفه اصهی و حیاتی در معنویت اسالمی محساو شاده و هادف نظاام اعتقاادی اساالمی اسات .ایان
مولفه بهیور قایع ریشه در توحید مطهق – یگانگی خداوند  -یعنی هیچ خدایی جز اهلل نیست ،دارد.
با توجه به مباحم مطرح شده ،درنهایت می توان گفت که معنویت از منظار اساالم یاک حالات مطهاو روحای و ماورد
نیاز انسان است که در اثر اعتقاد صحیح نسبت به خداوند عالم و انجام اعمال صالح باه قصاد رسایدن باه تقار وی ،در
او به وجود میآید.
 - 3مفهوم معنویت از منظر اندیشمندان غربی
واقعیت آن است که در ادبیات اندیشمن دان رربی هنوز تعریف دقیاق و روشانی از معنویات ارائاه نشاده اساترمحمدی و
همااران) 140 ،1393 ،؛ برخی آن را به معنای به دنبال یک هادف راایی باودن در زنادگی ،ایجااد رواباط مساتحام باا
سایرین یا سازگاری ارزش های فرد و سازمان دانستهاندرالقویا و حاریم )172 ،2014 ،4؛ و هماانیاور کاه گفتاه شاد،
به یورکهی بر اسا

سه دیدگاه مختهف متافیزیای ،مذهبی و ساوالر ،این مفهوم تعاریف کاامال متفااوتی پیادا مایکناد.

اما شاید بتوان گفت عمده متفاران رربی ،معنویات را تجرباه و تاالش معناوی انساان در جهات امار متعاالی مایدانناد
رفونتانا1385 ،؛ بهنقلاز رجبی .)1396 ،درواقع نگااهی باه تعااریف معنویات از منظار اندیشامندان رربای ،ایان ناتاه را
روشن میکند که تقریبا تمامی آن ها در معنویت به دنبال یافتن یاک معناای کهای و نیرویای فراتار از مااده مایباشاند؛
چنانچه کوئالر جوارز و مولینا رایز ر )23 ،2018عنوان میکند که بار اساا
گونه پیش بینی کرد که به دنبال تعالی بودن ،احسا

نظارات محققاان مختهاف ،مای تاوان ایان

آگاهی از نیرویی باالتر و بزرگتر از خاود ،جساتوجاو بارای معنای

زندگی ،حضور برخی اثرات معنوی از قبیل ارزش ها که تاثیر بر همه جنبه های زندگی دارند ،مای توانناد معارف معنویات
باشند .بر اسا

این دیدگاهه ا معنویت یک شناخت درونی نسبت به یک نیروی بزرگتار از خاود یاا الوهیات اسات؛ کاه

 1انعام162 /
2 Ahmad & Khan
3 God-consciousness
4 Al-Qutop & Harrim
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فرد را بیقرار جستوجوی تعالی و پر کردن این نیازمندی و ضرورت مینمایاد؛ کاه منجار مای شاود اقاداماتی را تارجیح
دهد ،که ارهب برای رسیدن به آرامش درونی ،سرشاری و شادی است.
اما میتوان ادعا کرد ،نوعی سرگشتگی و گیجی در باین ایان دیادگاههاا دیاده مای شاود؛ چراکاه نمای تاوان باه نتیجاه
مشخص و نهایی رسید که باالخره این نیروی فرامادی و معنوی که نیااز مبارم انساان اماروز اسات ،چیساتق درواقاع باه
نظر می رسد اندیشمند رربی در یافتن خود معنا و نیروی ریرمادی با سرگشتگی مواجاه اسات .فیهساوف رربای  -هاانس
کونگ  -1نیز این ادعا را تایید می نماید .وی معتقد است که اماروزه بسایاری از ماردم باه یاک معناای کام تار در زنادگی
راضی هستند .وی میگوید :بهنظر من بهررم همه تجرباه هاای جزئای کاه از معناا وجاود دارد ،میهای سایریناپاذیر باه
معنای جامع نیز وجود دارد ،گرچه رالبا مخفی میماند ،سرکو  ،فرونشانده ،پوشانده یا نادیده گرفتاه مای شاود .پرساش
از معنای کل وجود دارد که هناوز سارکو نشاده اسات :پرساش از کال زنادگی و مارگ ،کال جهاان ،پرساش از بافات
معنوی وسیع تر ،معنای گستردهتررکونگ .) 124 ،1391 ،ایان پرساش بارای مان وجاود دارد کاه آیاا دساتکام تااریخ
بشریت به جهتی نمیرود که درنهایت کمال زندگی انسانی را شال دهد؟ق بههیچ وجه نمی خواهم مسائهه یاک معناای
فراگیر ،مشخص و بزرگ تر زندگی ،یعنی معنای کل را نادیده بگیرم .این بایاد یاک معناای مشاخص و نهاایی باشاد کاه
معنای مردن را نیز شامل شود .من نمیتوانم خودم را خادا و خاالق خاود بساازم[ ،ایان یعنای بایاد باه خداوناد اعتقااد
داشت] کونگ.)128 ،1391 ،
این درحالی است که در بخش تعاریف اندیشمندان اسالمی ،به وضوح نشان داده شاده کاه یاک قطعیتای دربااره محاور
بودن خدای متعال در معنویت اسالمی وجود دارد و بر پایه این محور است که جایگاه انساان در جهاان و ناوع ارتبایاات
چهارگانه او مشخص می شود .در همین رابطه کیانی و هماااران ر ) 114 ،1394معتقدناد کاه نتیجاه بررسای و مقایساه
مفهوم معنویت در اسالم و سایر دیدگاهها نشان می دهد که مفهوم معنویات باه شاناخت خداوناد و ارتبااط باا او اشااره
دارد .مهم ترین تف اوت مفهوم معنویت در اسالم و رر این است که مرجع معنویات بار اساا

دیادگاه اساالمی ،اماری

است دارای واقعیت بیرونی و بنابراین ساخته ذهن بشر نیست .این مرجع معنوی دارای صفات و ویژگایهاایی اسات کاه
میتوان آن ها را شناخت .معنویت همه شئون زندگی ،حتی بعد جسمی را ،در برمیگیرد .در این جاا جساتوجاوی معناا
امری صرفا ساختنی نیست ،بهاه اکتشافی نیز هست.
 - 3مفهوم معنویت در سازمان
تا این جا مفهوم معنویت به صورت کهی و بررسی آن از منظر اندیشمندان مسهمان و رربی بیان شاد .اماا هماانیاور کاه
قبال اشاره شد الزم است این مسئهه مورد عنایت قرار گیرد که چگونه می بایست معنویات را در ساازمانهاا ،محایطهاای
کاری و شال های افراد وارد کرد .از اندیشمندان رربی در پژوهشهاای خاود تعااریف مختهفای بارای معنویات ساازمانی
ارائه دادهاند .گیاکالون و جرکیویز  2ر  ) 2004مقصاود از معنویات ساازمانی را چاارچوبی از ارزشهاای مشاهود در فرهناگ
سازمان میداند که موجب تعالی کارکنان ضمن فرآیند کار می شاود و حاس در کناار هام باودن را باهگوناهای در آنهاا
بارور می سازد که احسا

کمال و سرزندگی میکنند .پاوار  3ر  )2009معتقد اسات معنویات در ساازمان عباارت اسات از
1 Kung
2 Giacalone & Jurkiewicz
3 Pawar

7

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
تسهیالت سازمانی در جهت تجربه معنویت کارکنان از کار خویش و احسا

معنوی کارمند از یریاق شااهی کاه انجاام

میدهد .مارکو  ،هیمان و کیناگ  1ر ) 2005معنویات در ساازمان را یاک تجرباه از ارتبااط و اعتمااد متقابال در میاان
افرادی میدانند که در یک فرآیند کاری مشارکت میکنند و به وسیهه خوش بینی و حسان نیات فاردی ایجااد مایشاود
که منجر به ایجاد یک فرهنگ سازمانی انگیزشی و افزایش عمهارد کهی شاده و درنهایات ،تعاالی ساازمانی پایادار را باه
همراه دارد که نه تنها منجر به شرایط کاری مطهو تر می شود ،بهاه منجر باه افازایش برگشات سارمایه نیاز خواهدشاد.
گیبنز  2ر  )2001معتقد است که معنویات در کاار دربرگیرناده مفهاومی از احساا

تمامیات ،پیوساتگی در کاار و درک

ارزش هاای عمیاق در کاار اساات .درنهایات اشامس و داچان  3ر ) 2000معنویاات در ساازمان را توصایف کنناده تجربااه
کارکنانی می دانند که در کارشان پرحارارت و باا انارژی هساتند ،توساط کارشاان ارضاا مای شاوند ،معناا و هادف را در
کارشان درک میکنند و احسا

میکنند با هماارانشان ارتباط اثربخشی دارند.

نگاهی به تعاریف ذکر شده به خوبی دوناته را روشن میسازد:


همانیور که قبال گفته شد ،عهی ررم آگاهی اندیشمندان رربی از نیاز مبارم بشار اماروز باه معنویات حتای در

محیط کاری ،هم چنان او را سردرگم و بدون معرفی مصداقی روشن و درست برای این نیاز اساسی ،رها کردهاند.


برخی تعاریف با نگاهی فردمحور ،تنها معنویت را از جانب افراد وارد محیط کااری مایکنناد ،و برخای دیگار باا

نگاهی سازمانمحور ،نهادینه کردن معنویت را از نقطه سازمان و فرهناگ ساازمانی شاروع ماینمایناد .چناانچاه وانادر
والت  4ر ) 7 ،2018نیز در پژوهش خود اشاره دارد که معنویت محیط کاار شاامل هار دو بخاش ساازمانی و فاردی مای -
باشد .در دیدگاه سازمانی ،معنویت محیط کاری به عناوان ماهیات معناوی خاود ساازمان در نظار گرفتاه مایشاود کاه
توسط ارزش های معنوی سازمان و فرهنگ سازمانیای که تجربه کارکنان و ارتبایشان باا دیگاران را تساهیل ماینمایاد،
نشان داده میشود.
این دو ناته به روشنی ضرورت تدوین الگویی مفهاومی را بارای معنویات در ساازمان ،باا پوشاش دادن ایان دو چاالش،
مشخص میکند .با همین هادف در اداماه جادولی از مولفاه هاای مطارح شاده از ساوی برخای اندیشامندان ،پیراماون
معنوی ت در سازمان ،ارائه و سپس الگوی مورد نظر محقق ،بر اسا

جوهره معنویت اساالمی و فراوانای مولفاههاای بیاان

شده در جدول ،مطرح خواهدشد.
جدول ( :)3مولفههای معنویت در سازمان
صاحبنظران
اشمس و داچن ر)2000

مولفه های معنویت در سازمان
رویکرد فردمحور
همبستگی با دیگران ،معناداری و هدفمندی کار ،زندگی درونی

رویکرد سازمانمحور
---

میهیمن و همااران ر)2003

همبستگی با دیگران ،معناداری و هدفمندی کار ،همسویی ارزشهاای فاردی و
سازمانی

---

کال و شریواستا ر)2003
کینجرسای و اساریپنیک
ر)2004

همبستگی با دیگران ،ارتباط با خدا /نیروی برتر ،زندگی درونی
همبستگی با دیگران ،معناداری و هدفمندی کار ،ارتباط با خدا /نیروی برتر ،انرژی
و شادی درونی ،حس لذت بردن از کار ،ذهنآگاهی

-----

1 M arques, Dhiman & king
2 Gibbons
3 Ashmos & Duchon
4 Van Der Walt
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مولفه های معنویت در سازمان

صاحبنظران
رویکرد فردمحور
کولدینیسای و همااران
ر)2004
رگو و کیونا ر)2008
مور و کسپر ر)2006
گیهبرت ر)2006

رویکرد سازمانمحور
---

معناداری و هدفمندی کار ،زندگی درونی ،شفقت و رم خواری
همبستگی با دیگران ،معناداری و هدفمندی کار ،همسویی ارزشهاای فاردی و
سازمانی ،حس لذت بردن از کار

احترام سازمان به ارزشهای معنوی کارکنان

همبستگی با دیگران ،ررق شدن در کار ،خودشاوفایی
همبستگی با دیگران ،زندگی درونی

--رهبری مبتنای بار معنویات ،فرهناگ مبتنای بار معنویات،
ساختار مبتنی بر معنویت ،نظام انگیزشی مبتنی بر معنویت
---

کینجرسای و اساریپنیک
ر)2006

همبستگی با دیگران ،معناداری و هدفمندی کار ،ارتباط با خدا /نیروی برتر ،انرژی
و شادی درونی

پتنساوانگا و داچن ر)2009

همبستگی با دیگران ،معناداری و هدفمندی کار ،ارتباط با خادا /نیاروی برتار،
شفقت و رم خواری ،ذهن آگاهی

---

همسویی ارزشهای فردی و سازمانی ،دینداری
همبستگی با دیگران ،معناداری و هدفمندی کار ،زندگی درونی

-----

همبستگی با دیگران ،ارتباط با خدا /نیروی برتر ،خودشناسی ،ارتباط درست با
محیط یبیعی
همبستگی با دیگران ،معناداری و هدفمندی کار ،همسویی ارزشهاای فاردی و
سازمانی
همبستگی با دیگران ،معناداری و هدفمندی کار ،همسویی ارزشهاای فاردی و
سازمانی ،دینداری

---

اداویه و پراکوما ر)2017
بال و همااران ر)2018
رستگار ر)1389
حسینی ر)1391
یالقانی ر)1392

-----

حسینزاده و یزدانی ر)1392

معناداری و هدفمندی کار ،همسویی ارزشهای فردی و سازمانی ،خوشناسای،
رهبری فراخود ،تفار وجودی انتقادی،

---

رودساز و بیشه ر)1393

همبستگی با دیگران ،ارتباط با خدا /نیروی برتر ،همسویی ارزشهاای فاردی و
سازمانی ،دینداری ،احسا مثبت بهداشت روانی

پروین ر)1394

همبستگی با دیگران ،معناداری و هدفمندی کار ،انرژی و شادی درونی ،کار جزئی
از یرح بزرگتر زندگی
ارتباط با خدا /نیروی برتر ،دینداری ،فضائل اخالقی ،وجود خالقیت بین کارکنان

رهبری مبتنای بار معنویات ،فرهناگ مبتنای بار معنویات،
مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان ،معناوی باودن رساالت
سازمان ،نظام منابع انسانی مناسب
---

نقوی و همااران ر)1394

جواهریزاده ر)1395

ارتباط با خدا /نیروی برتر ،دینداری ،فضائل اخالقی

رهبری مبتنای بار معنویات ،فرهناگ مبتنای بار معنویات،
ساختار مبتنی بر معنویت ،نظام انگیزشی مبتنی بر معنویت،
مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان
---

نگاهی به جدول شماره  3به راحتی نشان میدهد که اکثر اندیشمندان تاکنون ،به معنویات فاردی کارکناان در ساازمان
پرداخته اند .با این حال در بخش فردمحور ،سه مولفه همبستگی باا دیگاران ،احساا

معنااداری و هدفمنادی در کاار و

همسویی ارزش های فردی و سازمانی از فراوانای بیشاتری برخاوردار هساتند .در بخاش ساازمانمحاور نیاز مولفاههاای
رهبری مبتنی بر معنویت ،فرهنگ مبتنی بر معنویت ،ساختار مبتنی بر معنویات ،نظاام انگیزشای مبتنای بار معنویات و
مسئولیت پذیری اجتماعی از سوی محققان مورد تاکیاد بیشاتری قارار گرفتاهاسات .الزم باه ذکار اسات کاه در برخای
پژوهشها ،مولفههای مذکور با واژهای متفاوت بیان شدهاند اما بهمنظور یاساان ساازی ،باا واژهای مشاابه در جادول قیاد
شدهاند.
 - 4جمعبندی و ارائه چارچوب مفهومی برای معنویت در سازمان
آنچه تاکنون گذشت ،درباره مفهوم معنویت بهصورت عام و معنویت در سازمان بهصورت خاان باودهاسات .ابتادا اناواع
رویاردها درباره معنویت ،نظر اندیشمندان رربی و مسهمان درباره معنویات و مولفاه هاای آن ماورد بررسای قارار گرفات.
سپس مفهوم معنویت در سازمان ،رویاردهای مرتبط ،مدلها و مولفههای آن بیان شد.
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در بخش رویاردهای مرتبط با معنویات ،از برتاری رویاارد دینای باه دلیال واضاح باودن هادف بارای انساان معناوی و
مشخص بودن مصداق نیروی برتر معنوی – یعنی همان خدا  -سخن رفت .عالوهبر این از آن جاا کاه زمیناه فرهنگای ماا
آمیخته با عقائد و تعهقات دینی است ،انتظار میرود معنویت مورد استفاده در جامعه و ساازمان هاا نیاز متناساب باا ایان
زمینه فرهنگی – یعنی معنویت دینی  -باشد .از همینرو درپژوهش حاضر نیاز ساعی خواهدشاد ،معناویتی متناساب باا
تعاریف اندیشمندان مسهمان ،برای سازمان ها پیشنهاد شود .بدین منظور همانیور که قبال درباارهاش بحام شاد ،وجاه
مشترک و مفهوم کهیدی و متمایزکننده معنویات از منظار اندیشامندان مساهمان ،ایماان باه خادا و حرکات درراساتای
رسیدن به اوست .درنتیجه الزم است هر اقدامی که در سازمان صورت میگیرد باا نیات جهاب رضاایت الهای و رسایدن
به مقام قر او ،انجام شود .این همان چیزی است که در ادبیات دینی ما به "نیت" تعبیار مای شاود و حادیم معاروف و
ارزشمند "االعمال بالنیات" موید آن است .به بیان دیگر معنویت متناسب با اسالم ،تنها یاک مولفاه باه ناام "ارتبااط باا
خدا" را در کنار سایر مولفهها قرار نمیدهد؛ بهاه معتقد است تمامی مولفهها میبایست ممازوج در ارتبااط الهای باشاد؛
چنان چه قبال نیز از قول اندیشمندان اسالمی بیان شد که برای رسیدن به معنویت ،مای بایسات کارهاا باا نیات دریافات
پاداش الهی باشد .بر این اسا  ،بهیور مثال ،اگر در سازمان با دیگر همااران ارتباط برقرار میشاود ،مایبایسات بخاایر
جهب نظر الهی باشد؛ اگر کار ار با رجوع انجام می شود ،خو است به قصد قربت خداوند باشد و ریره.
در مرحهه بعد ،توجه به مولفههای سازمانمحاور و فردمحاور باهصاورت تواماان دربااره معنویات در ساازمان ،الزم اسات.
همان یور که مفصل بحم شد ،محققان زیادی بر روی معنویت سازمانی ،معنویات محایط کااری و ریاره کاار کاردهاناد؛
برخی از آنها مولفههایی را ارائه دادهاند که بر اسا

آنها معنویت باهوسایهه افاراد باه ساازمان آورده مایشاود .درواقاع

معنویت از افراد شروع و به سازمان سرایت میکند .اما بعضی دیگر از محققاان ،مولفاه هاایی را ماورد اشااره قارار دادهاناد
که بیانگر این واقعیت است که سازمان نیز می تواند با اقادامات مناساب ،افاراد خاود را معناوی کناد .درواقاع معنویات از
سازمان شروع و به اعضای آن سرایت کند .حقیقات آن اسات کاه مای تاوان از هاردو رویاارد در کناار یاادیگر اساتفاده
نمود .یعنی هم کمک کرد تا سازمان بتواند افرادش را معناوی کناد؛ و هام از قابهیات معناوی اعضاای ساازمان اساتفاده
نمود .بر همین اسا

جدول مولفه های معنویت در سازمان ،به دو بخاش مولفاههاای فردمحاور و مولفاههاای ساازمان -

محور تقسیم شدهاست.
از آن جا که فراوانی هر یک از مولفاههاا محاسابه شادهاسات ،ساعی خواهدشاد از هار یاک از قسامتهاای فردمحاور و
سازمانمحور ،مولفه هایی که دارای بیشترین فراوانی در باین صااحب نظاران هساتند ،انتخاا شاوند .درنهایات بار پایاه
توضیحاتی که ارائه شد ،مدل مفهومی تحقیق حاضر در شال  1ارائه شده است.
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شال ( :)1مدل معنویت در سازمان؛ محقق

در این مدل از باین مولفاه هاای فردمحاور و ساازمانمحاور کاه در جادول شاماره  5ذکار شاده ،پار کااربردترین آنهاا
استخراج گردیدهاست .هم چنین همانیور که توضیح داده شاد ،بار اساا

رویاارد اندیشامندان مساهمان ،همگای ایان

مولفهها می بایست در راستای رسیدن به قر الهای و دیادار خداوناد قارار گیرناد .لازوم تقار الایاهلل در باهکاارگیری
مولفههای معنویت در پژوهشهای متعددی هم چون کمیل و هماااران ر ،)2015دساتی و سایتوات ر ،)2014محسان
ر )2007بهنقالاز زنادی و هماااران ر ،)2017عبادلی ساهطاناحمادی و هماااران ر ،)1391عتارتدوسات ر )1389و
رودگر ر )1395مورد تاکید قرار گرفتهاست .در ادامه به تعریف هریک از مولفههای ماذکور پرداختاه مایشاود .در تعریاف
مولفه ها به اجزای ریزتر ،از پژوهشهای جواهریزادهر ،)1395نقوی و همااارانر )1394و رودسااز و بیشاهر )1393بهاره
گرفته شدهاست.
معناداری کار  :حسی عمیق از معنا و مقصود در کار است .هر فرد برای انجاام دادن فعالیات هاایی کاه معناای بیشاتری
به زندگی خود و دیگران می بخشد ،انگیزش درونی ،تمایل و عالقاه دارد راشامس و داچان .)2000 ،واضاح اسات کاه در
سازمان های اسالمی کارکنان می بایست کار را در راستای عبادت الهای دانساته و باه هماین جهات احساا
زیادی در کارشان بنمایند .بنابراین احسا
کار به عنوان عبادت خداوند ،احسا

معنااداری

معناداری کار مفهومی اسات متشاال از ماواردی ازقبیال ارزشامند دانساتن

نشاط از انجام کار که برای خداست ،اشتیاق به انجام درست کاار باه خاایر خداوناد

و مهم بودن کار چون برای خداوند متعال است.
احساس همبستگی  :احسا

نوعی پیوند و همبستگی عمیق با دیگران است رهمان) .ایان بعاد از معنویات ساازمانی

در سطح گروهی از رفتار انسانی رخ میدهد و بر تعامالت بین کارکناان و هماااران داللات دارد .ایان ساطح از معنویات
در محیط کار شامل ارتبایاات ذهنای ،احساسای و معناوی باین کارکناان در گاروه هاای کااری اسات راحادی شاعار و
همااران .)1393 ،در سازمان های مبتنی بر معنویت اسالمی ،کارکنان در پی خدمت به خهاق خادا باوده و از آنجاا کاه
خود و دیگران را در یک سطح و به عنوان بندگان پروردگار می بیند ،همواره ارتبااط مناسابی باا آنهاا برقارار ماینمایاد.
احسا

همبستگی مفهومی است دربردارنده مواردی هم چاون :همبساتگی اعضاا باا یاادیگر باه خاایر آن کاه همگای
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مخهوق خداوند هستند ،ارزشمند بودن همااری با دیگران برای اعضا ،توجه و حمایت اعضا از یاادیگر باه خاایر خداوناد
و احسا

مفید بودن در جامعه چراکه همگی هم چون مؤمن واقعی ،وظایف حرفهای خود را انجام میدهند.

همسویی ارزشهای فردی و سازمانی :سومین بعد معنویت سازمانی زمانی صورت میگیارد کاه افاراد ساازمانی یاک
حس قوی از هم سویی ارزش های فردی با اهداف و ماموریت های سازمان داشته باشند .ایان مولفاه از معنویات ساازمانی
عبارت است از تعامل کارکنان با اهداف سازمانی بزرگتر .همسویی با ارزش های سازمان بر ایان منطاق اساتوار اسات کاه
اهداف جمعی بزرگتر و مهم تر از اهداف فاردی باوده و هارکس بایاد در قباال دیگاران و نسابت باه جامعاه مسااعدت و
همااری به عمل آورد .هم سویی ،هم چنین به این معنی است کاه کارکناان بار ایان باورناد کاه مادیران و هماااران در
سازمان ارزشهای شایستهای دارند ،از وجدان برخوردار هستند و به رفاه کارکنان و باه رفااه جامعاه اهمیات و بهاا مای -
دهند راشمس و داچن .)2000 ،در سازمان های اسالمی هم سازمان و هم کارکنان بهصاورت همساو باا یاادیگر در پای
تحقق رسالت الهی خویش هستند .پس سومین بعد معنویت در سازمان ،مفهاومی اسات کاه ایان ماوارد را در برداشاته
باشد :سازمان و اعضای آن همگی بهصورت همسو برای خود رسالتی الهای تعریاف کارده باشاند ،اهاداف ساازمان بارای
اعضا مهم و ارزشمند باشد ،اعضا احسا

کنند در تحقق رسالت الهی دانشگاه نقش دارند و سازمان نسابت باه نیازهاای

اعضا توجه داشتهباشد.
نظام انگیزش مبتنی بر معنویت :نظام پاداش و ایجااد انگیازه در ساازمان مایبایسات باهگوناهای باشاد کاه باا روح
معنویت متضاد نبوده و معنویت را در ساطح فاردی و ساازمانی تقویات نمایاد .درنتیجاه نظاام انگیزشایای مبتنای بار
معنویت است که دربردارنده این موارد باشد :ارائه پااداش در ساازمان براساا

معیارهاای معناوی ،توجاه اعضاا باه اجار

اخروی کار ،ارزیابی منصفانه عمهارد افراد و اهمیت دادن به رضایت خداوند در انجام کار بیش از کسب منافع مادی.
رهبری مبتنی بر معنویت :رهبری در سازمان بهگونهای باشد که هم خود معنوی عمل نماید و هم معنویت را در
سطح سازمان و افراد آن گسترش دهد .اگر رهبری شامل چنین ویژگی های باشد ،رهبری مبتنی بر معنویت دانسته
می شود؛ رهبر به ارزش های معنوی معتقد باشد ،نسبت به نهادینه کردن ارزش های معنوی دردره داشتهباشد ،رفتار
معنوی و خداپسندانهاش برای دیگران الگو بوده و به رعایت اخالق الهی پایبند باشد.
ساختار مبتنی بر معنویت :ساختار سازمان بهگونهای ترتیب داده شده باشد کاه باا روح معناوی ساازگار و معنویات را
در سازمان و بین کارکنان تقویت نماید .پس ساختار مبتنی بر معنویت مفهومی است دربردارنده ویژگیهایی از قبیل وجاود
آزادی عمل در انجام وظایف اعضای هیئت عهمی ،اماان مشارکت در تصمیمگیریها و امور دراستای تقر به خداوند ،در نظار
گرفتن مسائل انسانی و دوری از بوروکراسی افرایی ،ساده بودن ساختار و دوری از پینیدگی.

فرهنگ مبتنی بر معنویت :فرهنگ سازمان موافق با ارزش ها و عقائاد معناوی باوده و باعام تقویات آنهاا در ساطح
سازمان و اعضای آن باشد .فرهنگ مبتنی بر معنویت مفهاومی اسات متشاال از وجاود فرهناگ مبتنای بار اعتمااد باه
دلیل دوری اعضا از کار نادرست به خایر خادا ،وجاود فرهناگ مشاارکتی باهدلیال دوری اعضاا از خودمحاوری باهخاایر
خداوند ،وجود فرهنگ شایسته ساالری براسا

آموزه های الهی ،فرهنگ توجه باه کراما ت انساانی ،اختصاان زماانی باه

عبادت در سازمان و برنامهریزی سازمان برای مناسبت های معنوی و مذهبی.
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روشن است که با بهکارگیری مولفههای مذکور در سازمان ها ،هم اعضاای ساازمان و هام خاود ساازمان باهصاورت یاک
کل ،از رشد معنویت بهرهمند خواهندشد .همانیور که قبال نیز اشاره شد ،یاای از عرصاه هاای اساسای الگاوی اساالمی
ایرانی پیشرفت ،عرصه معنویت و یاای از اهاداف مهام الگاو در افاق  ،1444بهارهمنادی کشاور از رشاد معناوی اسات.
درنتیجه اهمیت و کاربرد چارچو مفهومی ارائه شده ،می تواند گامی اساسای در جهات تحقاق اهاداف الگاوی اساالمی
ایرانی پیشرفت در افق پیشرو باشد.
از آن جا که در پژوهش حاضر نیت تقر الی اهلل محور اصهی معنویت مطهو اسالمی شناختهشد ،ضروری است که مادیران و
مسئوالن امر ،به گسترش اخالن در عمال و پرهیاز از تظااهر و ریاکااری مباادرت جادی ورزناد .بادین منظاور ،اساتفاده از
راهاارهای معنوی که عالمان اخالق و عرفای دینی در این زمینه ارائه میدهند ،بسایار مفیاد خواهادبود .پیشانهاد مایشاود
مدیران در مرحهه اول ،خود را مهزم به پای بندی به این راهاارها بدانند و در مرحهه بعد برنامههای اخالقی را در این حوزه ،به -
صورت منظم در سازمان گسترش دهند .با توجه به مؤلفه احسا
و مبتنی بر همااری ،بر اسا

این جهان بینی که ما انسان ها همه مخهوقات خدا بوده و وظیفه داریم حامی یادیگر باشیم ،به -

جای رقابتهای مخر میتواند باعم کاهش استر
کارکنان را بیشتر کند .براسا

همب ستگی الهی ،در کنار اصالح نیت ،ایجاد یک جو دوستانه

و ایجاد نوعی سارمایهگاذاری در ساازمان شاود و احساا

همبساتگی

لزوم توجه به همسویی ارزش های فردی و سازمانی ،ابتدا الزم است رسالتی الهی برای هریک از

سازمانهای موجود یراحی شده و سپس تبیین واضح رسالت و چشم انداز سازمان برای کارکنان ،نظرسنجی از کارکنان درباره
ارزشهای سازمان و تالش برای توجه به سالمت ،روحیه و شرایط زندگی کارکنان هم میتواناد باه پاذیرش بیشاتر اهاداف و
ارزش های سازمانی ازسوی کارکنان منجر شود .با توجه به لزوم ارتقای مؤلفه نظام انگیزشی مبتنی بر معنویت ،مدیران در کنار
تأمین نیازهای مادی کارکنان با بیشترین تالش و توان ،انگییزانن ده اصهی آنها را ،انگیزههاای معناوی قارار دهناد .گساترش
فرهنگ کار کردن برای خدا و خدمت به خهق ،میتواند مناسبترین انگیزه باشد .مدیران میتوانند با منش درست خود ،معرفی
الگوهای موفق در این زمینه و اجرای برنامههای فرهنگی متناسب ،به اجرای این امر ،کمک کنند .با عنایت به لزوم توجاه باه
مؤلفه ساختار مبتنی بر معنویت در پژوهش حاضر ،ایجاد ساختارهای مناسب با معنویت؛ ساختارهایی مبتنی بر مشارکت همه
اعضای سازمان و بهدور از بوروکراسیهای خشک و بیروح توصیه می شود .با توجه به اهمیت مؤلفه رهبری مبتنی بر معنویت،
الگو قرار گرفت ن رفتار مدیران و رهبران سازمان بسیار حائز اهمیت است؛ به صورتی که مسئوالن سازمان می بایست از پرتالش -
ترین ،خوش اخالقترین ،منظمترین ،مخهصترین و در مجموع معنویترین افراد سازمان باشند؛ نسبت باه ارزشهاای معناوی
دردره داشته و برای نهادینه کردن آنها تالش نمایند  .از آن جا که پژوهش حاضر بر لزوم ارتقاء فرهنگ مبتنای بار معنویات
تاکید داشته و پرداختن به نمودها و الگوهای مذهبی از جمهه عوامل فرهنگ مبتنی بر معنویت است؛ بنابراین احیای نمودهای
مذهبی ،مانند اعیاد و شهادتها و استفاده بهینه از آنها در معرفی شخصیت پیشوایان وال گوهای مناسب دینی و نهادینه کردن
تعالیم واالی آنان میتواند در ایجاد همبستگی ،همسویی ارزشها و به تبع ارتقای معنویت نقش بسزایی داشته باشد.
بیتردید پیشنهادات مطرح شده موجب ارتقاء سطح معنویت در سازمانها و بهتبع در جامعه خواهدشد؛ و به قول عالمه مصباح
این همان پیشرفت واقعی است .ایشان در توضیح این ادعا میفرمایند« :برای اصطالح "پیشرفت" در ادبیات سیاسی ا اجتماعی
امروز ،تعریف ها ی خاصی ارایه شده است؛ اما آننه در باره این اصطالح ،قطعی به نظر میرسد ،این است که « پیشرفت» ،صرف
نظر از واژه های معادل آن در زبانها ی دیگر ،متضمن این معنا است که ما راهی داریم که باید در مسیر آن به پیش بارویم؛ و
یبعاً راه ،مقصدی دارد که باید به آن منتهی شود .اختالفی که در محافل آکادمیک دنیا درباره «پیشرفت» و مؤلفهها ،عوامل و
موانع آن وجود دارد ،به این برمیگردد که هدفی که برای پیشرفت در نظر گرفته شده ،چیست؟ " پیشرفت" برای ما ،بر اسا
منطق اسالم ،پیشرفت انسانیت است ،نه پیشرفت شام ،نه پیشرفت حیوانیت؛ پیشرفت واقعی زمانی است که انسانیت جامعاه
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رشد کند؛ البته بدن مادی ابزاری برای این پیشرفت است که نباید از آن رافل شد؛ ولی به میزان الزم و در حدی که ضرری به
پیشرفت معنوی وارد ناند  ،پیشرفتی حقیقی است که موجب رسیدن انسان به قر الهی شود» رمصباح یزدی ،بی تا).
بنابراین شاید بتوان ادعا کرد پژوهش حاضر از دو یریق سعی در تحقق الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت داشتهاست:


یای از عرصههای مهم مطرح شده در الگو ،عرصه معنویت بوده و در افق ترسیم شده برای  1444به رشاد معناوی

جامعه تاکید شده است.


بر اسا

نظر اندیشمندان اسالمی ،پیشرفت حقیقی که درواقع الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت نیز به دنبال آن است؛

همان پیشرفت معنوی در راستای تقر الی اهلل است؛ که پژوهش حاضر سعی در تدوین الگویی مفهومی برای تحقق آن داشته
است.
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