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محمد عترتدوست



چکيذه:
چیستی حمیمت معىًیت ي اثشات آن بش بُبًد صوذگی ي خًشبختی دس دویا ي آخشت ،امشی استت
کٍ ارَان بشش امشيص سا بٍ شذت بٍ خًد مشغًل داشتٍ است .معىًیت دیىی دس يالع ،حالتی است کتٍ
دس پی استباط سيحاوی پیًستٍ با خالك ي اطاعت اص فشامیه اي دس فشد ایجاد متیشتًد معىًیتت دیىتی
ساٌ گشای اوسان دس صوذگی فشدی ي سبب استمای معىًی ساصمان مشبًطتٍ ي بتٍ تبتع آن ،عامعتٍ ي دس
وُایت عامل سعادت ا خشيی فشد ي عامعٍ خًاَذبًد .مًلعیت خاص کاسکىان ویتشيی اوتاتامی دس دي
بُعذ يظیفٍی خطیش اعشای سیاست مُم «امش بٍ معشيف ي وُی اص مىکش» ي اصالح مفاستذ ي بشلتشاسی
وام دس عامعٍ ي بُعذ امکان تأثیشپزیشی کاسکىان اص واَىجتاسیَتایی کتٍ بتا آن دس استباطىتذ ،تتشيست
يعًدی معىًیت سا دس ایه لشش ديچىذان میکىذ .دس ایه ممالٍ با سيش اسىادی بتٍ معشفتی معىًیتت
ساصماوی پشداختٍ ي دالیل تشيست آن سا با مطالعٍی مًسدی ویشيی اوتاامی مطشح میکىیم.

كليذ واشهها:
معىًیت ،اوسان معىًی ،ایمان ،اخالق اسالمی ،ساصمان ،ویشيی اوتاامی.
 .دانطجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانطگاه قم )(m.etratdoost@gmail.com
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مقذمه:
دس جبّعٚی اّشٗصٛ ،ش ؿخق یب ىشٗٛی ّْنٔ اػت ثشداؿت خبكی اص ّعٖ٘یت داؿتٗ ٚ
اٛذاف ّـخلی سا اص آٓ دٕجبً مٖذ.
اػبػبً ادیبٓ اٍٜی ٗ اص جَْ ٚدیٔ ّجیٔ اػالُ ،ثشای ّعٖ٘ی مشدٓ صٕذىی ثـشیت آّذٙإذ.
ٗػیَٚاى مّ ٚنتت اػالُ ثشاى سػیذٓ إؼبٓ ث ٚسػتيبسی ّعشفى ّىمٖذ ،اكالح ٗ تٜذزیت
ٕفغ اػت 1م ٚثْشٙی ایْبٓ ٗ تق٘ای اٍٜی حقیقی اػت.2
ّعٖ٘یت دس ٍغتّ ،لذسی جعَی ٗ ثّ ٚعٖبی ّعٖ٘یث٘دٓ اػذت .ایذٔ ٍغذت دس فشٖٛذو
ّعیٔ ایٔ چٖیٔ ّعٖب ؿذ ٙاػت« :ثبطٖی ،حقیقی ،دس ّقبثٌ ّبدی ،ظذبٛشی ،كذ٘سی» (ّعذیٔ،
،1381ف.)1118
اص آٓ جب مّ ٚعٖ٘یت ّلذسی جعَی ثّ ٚعٖبی ّعٖ٘ی ث٘دٓ ٗ ّعٖ٘ی  ِٛاػِ ّٖؼ٘ة اص
«ّعٖی» اػت ،ثٜتش اػت ثّ ٚعٖبی خ٘د مَْٚی «ّعٖی»  ِٛت٘ج ٚؿ٘د:
« قلذؿذّ ،ٙقل٘دّ ،شادّ .ف ُٜ٘مالُّ ،ف ُٜ٘ػذخٔ .حقیقذتّ .بَذت،ّ٘ ،ذ٘ا ،ثذبطٔ»
(ْٛبٓ ّٖجع.)1381،
ّعبدً التیٔ ّعٖ٘یت  Spiritualityثشىشفت ٚاص سیـٚی  Spiritusثّ ٚعٖذی «سٗح ٗ جذبٓ»
اػتّ .عٖ٘یت دسثبسٙی خ٘دآىبٛی ٗ ینیؿذٓ ثب دیيشآ اػتّ .عٖ٘یت تشمیجی اص فَؼذفٚی
اكَی صٕذىی ّب ٗ اسصؽٛب ٗ اعْبً ّبػت (ّقیْذی،1386 ،ف .)99دس جذذًٗ ؿذْبسٙی ()1
ّقبیؼٚی اجْبٍی ثیٔ ّعٖ٘یت اص ّٖظش اػالُ ٗ غشة پشداخت ٚؿذ ٙاػت.
ّعٖ٘یت ینی اص ٕیبصٛبی دسٕٗی إؼبٓ اػت م ٚدس قَتٛب ،رٛٔٛب ٗ دس آییٔٛب ،ثذٗ ٚیذظٙ
دس آییٔ ٛبی ّزٛجی ٗج٘د داسدّ .عٖ٘یت ّفّٜ٘ی ٛؼتیؿٖبختی اػت مٛ ٚذف اص آٓ إؼبٓ
ٗ تنبٌّ اٗػت .ث ٚدیيش ػخٔ ،إؼبٕیت إؼبٓ ٗاثؼت ٚثٗ ٚج٘د ّعٖذ٘ی اٗػذتب ثذذیٔػذبٓ
ّی ت٘آ ىفت مّ ٚعٖ٘یت ،سیـٛٚبی تنبَّی ٗ صیؼتؿٖبختی داسد (كذْذی ،1385 ،كذق
.)192-193
« .1
« .2

»« :آنکه نفس خود را تسکیه نمود ،رستگار ضد» (سورهی ضمس -آیهی .)9
»« :و اما آن کسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفسص را از

هوی بازبدارد ،پس بهطت جایگاه اوست» (سورهی نازعات -آیات 11و .)14
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ؿبیذ ثت٘آ فَؼفٚی ّعٖ٘یت سا تالؽ دس جٜت پشٗسؽ حؼبػیت ٕؼذجت ثذ ٚخ٘یـذتٔ،
دیيشآّ ،حیط طجیعی ٗ ّتبفیضیل (ّبٗساءاٍبجیع )ٚدإؼتب ایٔ تالؽ ٗ م٘ؿؾْ٘ٛ ،اس ٙدس پی
ٗحذتثخـیذٓ ث ٚایٔ حؼبػیتٛب ٗ جٜتدادٓ ث ٚػ٘ی ػعبدت دس جٜت إؼبٓ مبٌّ ؿذٓ
اػت (،یبیی،1387 ،ف.)79
جذٍل ضوارُی ( :)1هقایسِی هعٌَیت از هٌظر اسالم ٍ هعٌَیت از هٌظر غرب
هوضوع

تعزیف

ابعاد

هؤلفهها

شاخصها
هذف

هعنویت اس هنظز غزب
معىًیتبٍمعىابی«وما سواذ ی»یاب«ريشایبازای
تجزبٍوزدن»استوٍببآ بَییبفتهاسیاه
بًدن»ي« 
بُعااذریزماابدیبااٍيجااًدماایآیااذيارس َاابیلببااا
تشخیض،آنرامعیهمیسبسد.ایهارس َببٍدیگازان،
خًد،طبیعتيسوذ یمزبًطىذ،يبٍَزچیشیواٍفازد
بٍعىًانربییللمذادمیوىذ،اطالقمایشاًوذ(يسات،
تزجمٍیشُیذیيشیزافىه .)7931،

رابطٍیبیهفزديمبيرا 

حسپیًوذ ببيربٍایهوٍفزدبخشیاسجبمعاٍیباشري
بشزیاستيوم  زیشوبپاذیزيیدرتاذاي َابرمًوی
سوذ ی جُبنشمًهی ببيرباٍمبَیاتتاً بابيحاذ 
سوذ ی تقمكدعب احسبششع يخشاىًدیوبشایاس
ريیبريییشخظیببيالعیتمتعابهی تقمااتىبلضاب 
تًاواابییسیسااتیباابوبپبیااذاریيتىبلضااب درسوااذ ی
شخظی اوذیشٍدرببرٌیامًربزاسبش«َامایاهَام
آن»بٍجبی«یبایهیابآن» فماذانلضابي تًاوابیی
پذیز سوذ یيدیگزانبٍَمابنشاىلیواٍَساتىذ 
حسبسیتبٍویبسَبيدردَبیدیگازان يجاًدیباًدن 
میابٍسوذ یدرهقظٍ مشتبقريیبريییببتجزبٍَابی
سوذ یباٍعىاًانفزطاتَابییبازایرشاذيشابدی 
سابش حسشاگفتیيساابشبازایمشخظاٍَابی
باایَمتاابيمشااتزنباابدیگاازاندرسوااذ یخااًد

(لزببوی،7939،ص .)38

هعنویت اس هنظز اسالم
رابطٍیمیبناعمبليافعبلاوسبویيمیبنحابت 
يملىبتیوٍدروفسايبٍيجًدمیآيروذَ.مچىیه
رابطٍیمیبنایهحبت يملىب يمیابنممبماب 
يمذارجببطىیوٍاوسبنسیزمایوىاذَامچىایه
خًدایاهممبماب يمزاحاابابطىیيعابهمیواٍ
مًجااًداتیاطاایاييالعاایيبیاازيناسساالطٍي
حىًمتمبدٌيطبیعتَستىذ(طببطببیی .)7931،
رابطٍیبیهفزديخذا 

حسپیًوذ ببيربٍایهوٍفازدبخشایاسجبمعاٍی
بشريبشزیاستيوم  زیشوبپذیزيیدرتاذاي 
َبرمًویسوذ ی جُبنشمًهی ببيربٍمبَیاتتاً 
ببيحاذ سواذ ی تقماكدعاب احسابششاع ي
خشىًدیوبشایاسريیابريییشخظایبابيالعیات
متعبهی تقماتىبلضب تًاوبییسیستیببوبپبیاذاری
يتىبلضااب درسوااذ یشخظاای تًاواابییپااذیز 
سوذ یيدیگازانباٍَمابنشاىلیواٍَساتىذ 
حسبسیتباٍویبسَابيدردَابیدیگازان يجاًدی
بًدن میابٍسوذ یدرهقظاٍيامیاذباٍسواذ ی
بُتزدرآیىذٌ مشتبقريیبريییببتجزبٍَبیسوذ ی
بااٍعىااًانفزطااتَاابییباازایرشااذيشاابدی
(لزببوی،7939،ص )38ساابشَمیشاگیدربزاباز
وعمتَبیبیشمبراهُی حزواتَمازاٌباببایمي
امیذدرمسیزرضبیتاهُیدرَمٍیشئًنفازدی
ياجتمبعی .
آخز  زایی،پبیاذاری،سواذ یبازاسابشفطاز  ،عما زاییمقیطیياجتمابعی،وبپبیاذاری،سواذ یباز
اسبشرزیشٌ،اطبهتهذ 
اطبهتومبل 
وسبمًاَبمبدی،هذ يآرام دویًی 
معزفتتب ّبٍحك،هذ ابذیمعىًی 
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دس ایٔ ّقبٍ ٚدس اثتذاّ ،فّ ُٜ٘عٖ٘یت دسمذبس ّبذشح ؿذذ ٗ ٙػذاغ ثذب طذشح ّعٖ٘یذت
ػبصّبٕی، ،شٗست آٓ سا ثب ّببٍعٚی ّ٘سدی ٕیشٗی إتظبّی ثشسػی ّیمٖیِ.
معنویت در كار
ّعٖ٘یت دس مبسٕ ،یشٗیی اٍٜبُ ثخؾ ٗ ثشإيیضإٖذ ٙجٜت جؼتٗج٘ی ّذاُٗ ثشای یذبفتٔ
ٛذف ٗ ّعٖب دس صٕذىی مبسی ،دسك عْیق ٗ طسفب اص اسصؽ مبس ،صٕذىی ،پٖٜبٗسی عبٍِ ٛؼتی،
ّ٘ج٘دات ّحیط طجیعی ٗ ٕظبُ ثبٗس ؿخلی اػت (،یبیی ،1387 ،ف.)79
ث ٚثیبٕی دیيشّ ،عٖ٘یت دس مبس ،تذالؽ دس جٜذت ایدذبد حؼبػذیت ٕؼذجت ثذ ٚاستجذب
فشافشدی ،دسٗٓ فشدیّ ،یبٓ فشدی ٗ ثشٗٓ فشدی دس صٕذىی مبسی ثّٖ ٚظ٘س ثبٍٖذىی ؿخلی
دس سػیذٓ ث ٚتعبٍی إؼبٕی ٗ اٍٜی اػت (عبثذی جعفشی ٗ سػتيبس  ،1386 ،ف.)199
ّذً صیشّ ،ذً ّفّٜ٘ی ّعٖ٘یت دس مبس ،ثش اػبع ثشسػی تبجیقی ٗ تحَیَی تعبسیف رمذش
ؿذ ٙدسثبسٙی ّعٖ٘یت دس مبس ٗ ،آصّ٘ٓ آٓ ث ٚعٖ٘آ ّببٍعٚی ّ٘سدی دس ػذبصّبٓ دإـذيبٙ
تٜشآ ث ٚدػت آّذ ٙاػت .ایٔ ّذً پیـٖٜبدی داسای ػ ٚدػت ٚاص ّتغیشٛبػتّ :تغیشٛذبی
ثیشٕٗیّ ،تغیشٛبی ٗاػب ٚای ٗ ّتغیشٛبی دسٕٗیّ .تغیشٛبی ثیشٕٗی ؿذبٌّ چٜبسىٕ٘ذ ٚاستجذب
اػت مّ ٚجتٖی ثش اثعبد ٗج٘دی إؼبٓ اػتب
 استجب فشافشدیب استجب دسٗٓ فشدیب استجب ّیبٓ فشدیب استجب ثشٗٓ فشدی.استجب فشافشدی ّجتٖی ثش ثُعذ ّعٖ٘ی ،استجب دسٗٓ فشدی ّجتٖی ثش ثُعذذ سٗإذی ،استجذب
ّیبٓ فشدی ّجتٖی ثش ثُعذ اجتْبعی ٗ استجب ثشٗٓ فشدی ّجتٖی ثش ثُعذ صیؼتی اػتّ .عٖ٘یت
ایدبد حؼبػیت ٕؼجت ث ٚایٔ چٜبسىٕ٘ ٚی استجبطی ثّٖ ٚظ٘س سػیذٓ ث ٚمْبً ٗ تْبّیت یل
فشد تعشیف ّی ؿ٘د .افضٗٓ ثش ایٔ ،پشٗسؽ ٗ حؼبػیت ایٔ چٜبسىٕ٘ٚی استجبطیّ ،تغیشٛذبی
ّیبٕدی ،مبس ٛذفْٖذ ،مبس ثبّعٖب ،خ٘دؿن٘فبیی دس مبس ٗ احؼبع ٗاثؼتيی ثٛ ٚش چیض سا ایدبد
خ٘اٛذ ْٕ٘دب ػشإدبُ ٛش یل اص ایٔ ّتغیشٛبی ثیشٕٗی ٗ ّیبٕدی ّیت٘إذ ثب یل یب چٖذ ّتغیش
دسٕٗی ّثٌ إيیضؽ دس مبس ،اعتْبد مبسمٖبٓ ،مبسایی یب اثشثخـی ،ثٜشٗٙسی ٗ  ...ساثب ٚداؿذتٚ
ثبؿذ (ؿنٌ ؿْبسٙی .)1
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شاخضهای
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متغيرهای درونی

انگيسش

در كار

كار با معنا

اعتماد
كاركنان

فردی

متغيرهای
سازمانی
اجتماعی

زیستی

ارتباط

خودشکوفایی

كارایی یا

ميانفردی

در كار

اثربخشی

ارتباط
برونفردی

احساس به

بهره وری

هم وابستگی

و...

ضکل ضوارُی ( :)1هذل هفَْهی هعٌَیت در کار (عابذی جعفری ٍ رستگار ،1331 ،ظ)111

معنویت در سازمان
ّعٖ٘یت دس ػبصّبٓ ،اّش ٕ٘پبیی اػت مّ ٚیت٘إذ ٕیشٗیی قذستْٖذ ٗ طسف سا ثشای صٕذىی
ث ٚاسّغبٓ آٗسد .ایٔ ٕیشٗی قذستْٖذ صّبٕی حبكٌ خ٘اٛذؿذ مذ ٚصٕذذىی مذبسی ثذب صٕذذىی
ّعٖ٘ی مبسمٖبٓ پیٕ٘ذ ثخ٘سد .ثب چٖیٔ ٕیشٗیذی ،مبسمٖذبٓ تقشیجذ ًب ثذب ٛذضاسآ ػذبعت مذبسی،
ّیت٘إٖذ مبسی ٍزت ثخؾتشّ ،ت٘اصٓتش ٗ ّعٖبداستش داؿت ٚثبؿٖذ ٗ ٗقتی اص ّحیط مذبس خذ٘د
فبسغ ؿذ ٗ ٙث ٚخبٕ٘ادّ ٙی پیٕ٘ذٕذ ،ث ٚجبی ىشیض اص ینذیيش ث ٚیبسی  ِٛثـتبثٖذ .ث ٚدٍیٌ ایٔ
یلپبسچيی ٗ تَفیق ،ػبصّبٓٛب ثب افشادی اخالقیتذش ٗ ٍّ٘ذذتشّْ ،نذٔ اػذت ثذ ٚػذ٘دآٗسی
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ثیـذذتشی ٕیذذض دػذذت یبثٖذذذ (عبثذذذی جعفذذشی ٗ سػذذتيبس ،1386 ،ف ،193ثذذٕ ٚقذذٌ اص
ىیجٕ٘ض.)2991،
دس ّدْ٘ا ،اْٛیت ٗ ،شٗست ّعٖ٘یت ٗ ّعٖ٘یذت دس ّحذیط مذبس ،آٓ چٖذبٓ اػذت مذٚ
ّیت٘إذ ثشای ػبصّبٓٛب ،إؼبٕیت ٗ ثشای اجتْبا ،فعبٍیت ٗ ثشای ّحیطّ ،ؼئٍ٘یت سا ث ٚاسّغبٓ
آٗسدِّٜ .تشیٔ عبٌّ ثٜشٗٙسی دس ػبصّبٓٛب ٗ دس ٕٜبیت مٌ جبّعذّٖ ،ٚذبثع إؼذبٕی اػذت.
تشدیذی ٕیؼت م ٚؿن٘فبیی ٛش جبّعٚای دس ثٜج٘د ٗ پشٗسؽ ّٖذبثع إؼذبٕی آٓ ٕٜفتذ ٚاػذت
(،یبیی، 1387،كق.)68-69
دس ٗاقع ،اعتقبدت ّعٖ٘ی افشاد ٗ ایْبٓ آٓٛب ث ٚمبس ،ثبعث ّیؿ٘د م ٚخذ٘د سا عذالٗ ٙثذش
ّعٖ٘ی ث٘دٓ دس ّحیط مبس ،اص ٍحبظ ؿغَی ٗ تخلق ،تق٘یت ٗ ت٘ػع ٚدٖٛذ ٗ ّ٘ججبت ػالّتی
صیؼتی ٗ سٗإی خ٘د سا فشا ِٛآٗسٕذ (ْٛبٓ ّٖجع ،ف.)84
دس ؿنٌ ؿْبسٙی (ّ ،)2عٖ٘یت ثب ػ ٚػبح سفتبس ػبصّبٕی یعٖی ػبح فذشدی ،ىشٗٛذی ٗ
ػبصّبٕی پیٕ٘ذ ثشقشاس ّیمٖذ .ثب ٗج٘د ایٔمّ ٚعٖ٘یت دس ػذبصّبّٓ ،فٜذُ٘ فَؼذفی ٗ فذشدی
عْیقی ثْٛ ٚشا ٙداسد ،تقشیجبً دس تْبُ تعبسیف اسائ ٚؿذذ ٙت٘ػذط ّشامذض عَْذی ٗ دإـذيبٛی،
ّعٖ٘یت دس ثشىیشٕذ ٙی ّفّٜ٘ی اص تْبّیت ،مْبً ،پی٘ػتيی دس ّحیط مبس ٗ اسصؽٛبی عْیق
دس مبس اػت .ثٖبثشایّٔ ،عٖ٘یت دس ػبصّبٓ دس ػبح فشدی ،تالؽ ثشای یبفتٔ ّعٖذب ٗ ٛذذف
دس صٕذىی مبسی اػتب دس ػبح ىشٗٛی ،استجب ق٘ی ثیٔ ِٛمبسآ ٗ افشادی م ٚثٕ ٚح٘ی دس
مبس ّـبسمت داسٕذٕ ٗ ،یض دس ػبح ػبصّبٕیْٛ ،ذبٖٛيی ثذیٔ اعتقذبدات ٗ ثبٗسٛذبی اكذَی ٗ
اسصؽٛبی ػبصّبٓ اػت (عبثذی جعفشی ٗ سػتيبس ،1386 ،كق.)113-114
تحقیقبت ٕـبٓ ّذیدٛذذ مذ ٚؿذشمتٛذبی ّعٖذ٘یتذش 499 ،تذب  599دسكذذ اص دیيذش
ؿشمت ٛبی ّـبث ٚدس افضایؾ دسآّذ خبٍق ،ثٜج٘د ٕشخ ثبصىـت ػذشّبی ٗ ٚافذضایؾ اسصؽ
ػٜبُ ػٜبُداسآ ثٜتشٕذّ .ببٍعٚی دیيشی ٕـبٓ ّیدٛذذ مذّ ٚعٖ٘یذت دس ػذبصّبٓ استجذب
ّثجتی ثب خالقیت ،س،بیت ؿغَی ،عَْنشد تیْی ٗ تعٜذ ػبصّبٕی داسد .یل تحقیذق دیيذش دس
ثبٕل َّت ،حبمی اص ساثب ٚی ثذ ٚؿذذت ّثجذت ،ثذیٔ ّعٖ٘یذت مبسمٖذبٓ ٗ س،ذبیت ؿذغَی
آٓٛبػت .دس ایٔ تحقیق خالقیت ،كذذاقت ٗ اعتْذبد ،خ٘دؿذن٘فبیی فذشدی ٗ تعٜذذ ،اص
جَْ ٚی ّ ِٜتشیٔ ّضایبی تـ٘یق ّعٖ٘یت دس ػبصّبٓ ّحؼ٘ة ؿذ ٙاػت (ّقیْی،1386 ،
ف.)92
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سطح فزدی
کار با معنا

 هذ بزدناسوبر
 وسبویزيياوزصی
 وبربٍافزادمعىبيَذفمیدَذ
سطح گزوهی
احساس یگانگی و یک پارچگی

 احسبشپیًوذيَمبستگیببَموبران
 حمبیتوبروىبناسیهدیگز
 پیًوذخًردنببَذفیمشتزن
سطح ساسهانی
هم سانی و هم سویی با ارزشهای سازمان

 احسبشپیًوذيَمبستگیبباَذافسبسمبن
 شىبسبییمأمًریتيارس َبیسبسمبن
 حمبیتيمزالبتسبسمبناسوبروىبن

ضکل ضوارُی ( :)2هعٌَیت در هحیط کار با تَجِ بِ سِ سطح فردی ،گرٍّی ٍ سازهاًی
(عابذی جعفری ٍ رستگار ،1331 ،بِ ًقل از )Milliman, Czaplewski & Ferguson,2003

اثرات معنویت در سازمان
ػبصّبٓ ّعٖ٘ی ّذاس ٗ ّعٖ٘یتٗسصی دس ػبصّبٓ ف٘ایذ ثؼیبسی ثْٛ ٚشا ٙخ٘اٛذ داؿتب اص
جَّْ ٚیت٘آ ث ٚتأثیش ّعٖ٘یت دس ػالّتی مبسمٖبٓ ٗ خ٘د مٖتشٍی آٓٛب اؿبس ٙمشدب ِٛچٖیٔ
ت٘فیق اٍٜی ٕتید ٚؿذ ٙاص ّعٖ٘یت ،دس ّ٘فقیت مبسی ػبصّبٓ ّ ِٛؤثش خ٘اٛذ ث٘د .دس اداّذٚ
ث ٚط٘س جذاىبٕ ٚایٔ ّ٘اسد تـشیح ّیىشدد.
 -1هعنویت و سالهتی
اص اٍٗیٔ ؿشٗ عٌْ ّ٘فق ٕیشٗٛبی ػذبصّبٓ ،ػذالّتی جؼذْی ٗ سٗحذی آٓٛبػذتب ثذٚ
ط٘سی م ٚاص ثیْبسی خبف سٗإی یب جؼْی سٕج ٕجشٕذ ٗ تْشمض ح٘اع ٗ ْٛتـذبٓ ثذش إدذبُ
ٗظبیف خ٘د ث٘د ،ٙعَْنشدی ّ٘فق ٗ عبٍی اص ٕظش تفنش ،خَق ٗ خ٘ ٗ ،سفتبس داؿت ٚثبؿٖذ.
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اثش ّعٖ٘یت دس ػالّت جؼِ ٗ جبٓ ٗقتى خ٘ة فْٜیذّ ٙى ؿذ٘د مذ ٚثذذإیِ إؼذبٓ ثذب
ایْبٓ ،سٗحى ّبْئٔتش ٗ اعلبثى آساُتش ٗ قَجى ػبٍِتش داسدب دائْبً دس فنش تدذبٗص ثذ ٚحقذ٘
دیيشآ ٕیؼتب اىش دیيشآ ثٕ٘ ٚایى سػیذٕذ ،ث ٚحؼبدت ّجتال ْٕذیؿذ٘دب حذشف ٗ ثخذٌ ٗ
طْع ،آتؾ ث ٚجبٕؾ ْٕى افنٖذب ٕبساحتی ٛبى علجى ،اٗ سا ث ٚصخِ ّعذذ ٗ ٙصخذِ سٗدّ ٙجذتال
ْٕى ػبصدب افشا دس ؿٜ٘ت اٗ سا ،عیف ٗ ٕبت٘آ ْٕی مٖذب عْشؽ ط٘الٕى تش ّى ؿ٘د .ػالّت
تٔ ٗ ػالّت سٗح ثؼتيى صیبدى ث ٚایْبِّٜٓ -تشیٔ ّـخلٚی إؼبٓ ّعٖ٘ی -داسدّ .قل٘د
ایٔ اػت م ٚثب ٗج٘د ایْبّٓ ،حشّٗیت ٛب إؼبٓ سا اص پب دس ْٕىآٗسد ،ثَن ٚتعبدً اٗ سا ّحف٘ظ
ٕيّ ٚىداسد (ّبٜشی ،1379 ،ف .)228
تقشیجبً  ْٚٛی پضؿنبٓ پزیشفت ٚإذ م ٚثٜضیؼتی ّعٖذ٘ی ثذشای حفذال ػذالّت اص اْٛیذت
صیبدی ثشخ٘سداس اػتب ٕیْی اص آٓٛب ٕیض ثش ایٔ ثبٗسٕذ م ٚثبیذ دًّـغٍ٘یٛبی ّعٖذ٘ی سا دس
ٕظش ثيیشٕذ .دس ٗ،ع مٖٕ٘یٕ ،تبیج ىضاسؽٛب ٗ پظٗٛؾٛبی دس ایٔ صّیٖ ٚسا ّیت٘آ دس چٖذذ
ٕنتٚی اكَی خالك ٚمشد:
 ثؼیبسی اص ّقبٍٛ ٚبی پظٗٛـی مٖذٕ٘ی ،ثذ ٚاستجذب ّثجذت ثذیٔ افذضایؾ ّعٖ٘یذت ٗدیٔداسی ثب ٗ،ع ػالّت ثٜتش دػت یبفت ٗ ٚاستجب ثیٔ ایٔ ػبصٛٙب ثب ثشٗص ٗ ثٜجذ٘د
ثیْبسی سا دس ىؼتشٙی ٗػیعی اص ؿشایط پضؿنی ٕـبٓ دادٙإذ.
 تعذاد قبثٌ ت٘جٜی اص ثیْبسآ ،اص ت٘ج ٚپضؿنبٓ ثّ ٚعٖ٘یت اػتقجبً مشدٙإذ. ثؼیبسی اص دإـنذٛ ٙبی پضؿنی دس اغَت مـذ٘سٛبی جٜذبٓ ،ثشخذی اص ثشٕبّذٛٚذبیآّ٘صؽ عَْی ٗ ّ٘٘،عبت ّزٛجی ٗ ّعٖ٘ی سا دس ثشٕبّذٛٚذبی خذ٘د قذشاس دادٙإذذ
(دادػتبٓ.)1386 ،
 -2هعنویت و خودکنتزلی نیزوها
ّذیشآ ،خ٘د ثش ایٔ اّش ٗاقفٖذ م ٚتبمٖ٘ٓ ٛیچ اثضاس ٗ سٗؿی دس عَِ ّذذیشیت ٕت٘إؼذتٚ
اػت ّـنٌ ٕظبست ثش ٕیشٗی إؼبٕی سا ث ٚط٘س مبٌّ حٌ ْٕبیذب ٍٗذی اىذش دس ػذبصّبٓٛذبی
اػالّی ثب یل ثشٕبّٚی حؼبة ؿذ ،ٙسٗح ّعٖ٘یت ٗ ایْبٓ ث ٚخذای تجذبسك ٗ تعذبٍی دس دً
مبسمٖبٓ ثبسٗس ؿ٘دّ ،ؼَْبً ٕ ٚتٖٜب دس دسٗٓ ػبصّبٓٛب ،ثَن ٚدس مٌ جبّع ،ٚخیبٕت ،مبسؿنٖی
ٗ یب فشاس اص صیش ّؼئٍ٘یت ٗ ّبٕٖذ آٓ ،تقَیٌ خ٘اٛذ یبفتب چ ٚایٔم ٚث ٚثیبٓ كشیح قشآٓ:
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«خذذا چـذِٛذبی خذبئٔ ٗ اػذشاس دًٛذبی ٕبپذبك سا
ّیؿٖبػذ» (ػ٘سٙی ّؤّٔ-آیٚی .)19
دّیذٓ سٗح ّعٖ٘یت دس دسٗٓ ػبصّبٓ ثب تـذ٘یق مبسمٖذبٓ ثذ ٚاعْذبً خیذش ٗ ػذعی دس
ّتقبعذ ػبختٔ إٓبٓ دس حُؼٔ إدبُ ّؼئٍ٘یتی م ٚث ٚعٜذ ٙداسٕذ ،ثذب ت٘جذ ٚثذٕ ٚظذبستی مذٚ
خذإٗذ ثش مشداس ٗ ٕیبت إٓبٓ ث ٚط٘س ّذاُٗ اعْبً ّیداسدّ ،یت٘إذ مْل ثؼیبس ؿذبیبٕی دس
جٜت جَ٘ىیشی اص ٛذس سفتٔ ٕیشٗٛبی إؼبٕی ػبصّبٓ ث ٚإيیضٛٙبی ىٕ٘ذبى٘ٓ ٗ غیشّـذشٗا
ثبؿذ (افدٚای ،1377 ،كق.)193-195
 -3هعنویت و توفیقات الهی
دس ك٘ست تالؽ ثشای ایدبد استجب ثیـتش ثب خذإٗذ ّتعبً ٗ إدذبُ دػذت٘سات اٍٜذی دس
ػبصّبٓ ،عٖبیبت ّضبعف حضشت حق تعبٍی ثبعث ت٘فیقذبت سٗصافذضٗٓ ػذبصّبٓ خ٘اٛذؿذذ.
جَت اعتْبد ثیـتش ّشدُ خذاج٘ی جبّع ٚث ٚػبصّبٓ ّضث٘س ٗ دس ٕتید ٚػٌٜتش ؿذذٓ إدذبُ
ٗظبیف ٗ ؿیشیٔتش ؿذٓ آٓ ٛب ،اص ٕتبیج دیيش ت٘فیقذبت اٍٜذی ٕبؿذی اص استقذبی ّعٖ٘یذت دس
ػبصّبٓ اػتِٛ .چٖیٔ ت٘فیق اٍٜی ثبعث ّیؿ٘د سٗحیٚی خذّت مشدٓ ،استقب یبفت ٗ ٚإدذبُ
ٗظبیف ّحٍّ٘ ،ٚفتخشإ ٚك٘ست پزیشد.
ثٖبثشایٔ افضایؾ ّعٖ٘یت ٗ ایْبٓ اٍٜی ،اثشات ٗ ثشمبت ثؼیبسی دس ػبصّبٓ ّذیت٘إذذ ثذٚ
ْٛشا ٙداؿت ٚثبؿذب اّب ّؼَْبً ّ ِٜتشیٔ اثش ٗ اْٛیت آٓ ،س،بی اٍٜی دس تْبُ اّذ٘س فذشدی ٗ
اجتْبعی ٗ دس ٕتید ٚػعبدت اخشٗی مبسمٖبٓ خ٘اٛذث٘د.
معنویت و موقعيت خاص نيروی انتظامی
ؿبیذ اطال ،شٗست ّعٖ٘یت ثشای قـش خبكذی اص إؼذبٓٛذب ّذ٘سد ػذؤاً ثبؿذذب صیذشا
ّعٖ٘یت ّفّٜ٘ی عبُ ٗ ّ٘سد ٕیبص تْبُ آحبد جبّعٚی دیٖی اػتب ٍٗی ّب اص ایذٔ حیذث ایذٔ
عٖ٘آ سا تأمیذ ّیْٕبییِ م ٚمبسمٖبٓ ٕیشٗی إتظذبّی ثذب ت٘جذ ٚثذ ٚاختیذبسات ٗ حضذ٘س دس
كحٖٛٚبی خبفّ٘ ،قعیتی ٗیظٕ ٙؼجت ث ٚدیيش اؿخبف ٗ ؿبغالٓ داسٕذذ (رٗقذی ٗ مشیْذی،
 ،1387ف.)49
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 -1اهکان تأثیزپذیزی کارکنان اس ناهنجاریها
مبسمٖبٓ ٕیشٗی إتظبّی ّخل٘كبً مؼبٕی م ٚدس فعبٍیتٛبی اجشایی ّـغً٘ ث ٚمبسٕذ -ثٚ
دٍیٌ آٓ م ٚدائْبً ثب ٕبٖٛدبسیٛب ،ؿشاستٛب ٗ ث ٚط٘س مَی اعْبً خالف تأییذذ دیذٔ سٗثذٚسٗ
ٛؼتٖذّ -ؼتعذ ایٔ ٛؼتٖذ م ٚاص ػ٘ی ّشتنجیٔ ایٔ اعْبً ٗ ثذ ٚتعجیذش قذشآٓ مؼذبٕی مذٚ
«قَ٘ثـبٓ ّشیض اػت» ،تأثیش ّٖفی ثازیشٕذٍ .زا ،شٗست داسد مٕ ٚیشٗی إتظبّی ْٛیـ ٚثذب
ّؼَح ؿذٓ ث ٚػالح ّعٖ٘یت ،اص تْبُ آػیتٛب ٗ تٜذیذات احتْبٍی ،خذ٘د سا ّلذ٘ٓ ثذذاسد
(ْٛبٓ ّٖجع ،كق.)49-41
 -2ضزورت اتصاف به نیزوی هعنویت ،در جهت اصالح هفاسذ و هنکزات جاهعه
دس ثُعذ دیيش ثبیذ ث ٚایٔ ٕنت ٚت٘جٗ ٚافش ؿ٘د مٕ ٚیشٗی إتظبّی اص ِّٜتشیٔ اسىذبٓٛذبی
حنّ٘تی دس اجشای ػیبػت ّ ِٜاّش ثّ ٚعشٗف ٗ ٕٜی اص ّٖنش ،ایٔ فشیضٚی خبیش اٍٜذی ،دس
ػبح جبّعٚی اػالّی اػت .ایٔ ٕیشٗی إتظبّی اػت م ٚثبیذ دس سا ٙاكالح ّفبػذ ٗ حذبمِ
مشدٓ ٕظِ ٗ اّٖیت دس جبّع ٚثن٘ؿذ، .شٗستبً ثذٗٓ ثشخ٘سداسی اص ایْذبٕی قذ٘ی ْٕذیتذ٘آ
إتظبس ّ٘فقیت دس ایٔ ثُعذ ّ ِٜاص ٗظبیف قـش فذامبس ٕیشٗی إتظبّی سا داؿت.
«ٕبٛی اص ّٖنش ٗ پیؾ ىیشٕذ ٙاص فؼبد ْٕیت٘إذ خ٘دؽ فبػذ ثبؿذذ .اٗ ثبیذذ خذ٘دؽ دس
جبّع ٚاٍي٘ ثبؿذ» (احْذی ّقذُ ،1387،ف .)8
ؿبیذ ثت٘آ ،شٗست اتلبف ٕیشٗی إتظبّی ثّ ٚعٖ٘یت دس ایٔ ثُعذ سا اص فشّبیـبت ّقذبُ
ّعظِ سٛجشی-داُ ظَ ٚاٍ٘اسف -دس ّعشفی ثضسهتشیٔ ٗظیفٚی ٕیشٗی إتظبّی ،ثذ ٚسٗؿذٖی
پی ثشد:
«ثضسهتشیٔ ٗظیفٚی ٕیشٗی إتظبّی ،حفال اسصؽٛبػتٛ .شىبّ ٙشدُ ،یل ٕفش اص ؿذْب سا
ذ چ ٚدس پبػيبٛٙبی دٗسافتبد ٗ ٙچ ٚدس خیبثبٓٛبی ّشمض مـ٘س ٗ چ ٚدس ؿٜشٛب ٗ سٗػذتبٛب ٗ
جبدٛٙب ذ ّـبٛذ ٙمٖٖذ ،ثبیذ ّظٜذشی اص تقذ٘ا ٗ پشٛیضمذبسی ٗ ّعٖ٘یذت ٗ دٗسی اص فؼذبد ٗ
دؿْٖی ثب ٛشىٕ٘ ٚمج سٗی سا دس ٗج٘د ؿْب ثجیٖٖذ .آٓ مؼی م ٚاٛذٌ فؼذبد ٗ ثذیتقذ٘ایی ٗ
سؿ٘ ٙدادٓ ٗ سؿ٘ ٙىشفتٔ اػت ،ثبیذ اص ؿْب ثتشػذ ٗ آٓ مؼی مّ ٚتقی اػت ،ثبیذ ثب دیذذٓ
ؿْب ؿبد ٗ دً ىشُ ٗ اّیذٗاس ثـ٘د ٗ احؼبع مٖذذ ّحذیط جبّعذّ ،ٚحذیط خذ٘ثی اػذت ٗ
ّیؿ٘د دس آٓ تٖفغ ٗ صٕذىی مشد» (اّبُ خبّٖٚای.)1374 ،
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ارتقای معنویت در سازمان نيروی انتظامی
استقبی ّعٖ٘یت ثّ ٚف ُٜ٘ىؼتشؽ ّعٖ٘یت اص حیث مّْی ٗ میفی دس ػبح فشدی ،ىشٗٛی
ٗ ػبصّبٕی اػت .دس ایٔ قؼْت ،اثتذا ث ٚثشخی اص اّ٘سی م ٚدس استقبی ّعٖ٘یت ػبصّبّٓ ،فیذ
خ٘اٖٛذ ث٘د ،اؿبس ٙؿذ ،ٙدس ادإّ ،ٚقؾ ىشٗٛ ٙذبی ّختَذف ّذشتجط دس استقذبی ّعٖ٘یذت دس
ػبصّبٓ ٕیشٗی إتظبّی ّ٘سد ثشسػی قشاس ّیىیشد.
اهور ارتقا دهنذهی هعنویت در ساسهان
ثشخی اص ّؼبئَی م ٚدس استقبی ّعٖ٘یت دس ػبصّبٓ ثؼیبس ّؤثش اػذت ٗ ٕیذبص اػذت مذٚ
دػتإذسمبسآ ث ٚآٓ ت٘جٗ ٚیظ ٙداؿت ٚثبؿٖذ ،اص ایٔ قشاس اػت:
 اػتفبد ٙاص إيیضإٖذٛٙبی ّٖبػت ّبدی ٗ ّعٖ٘ی دس ساػتبی استقبی ّعٖ٘یت دس افشادػبصّبٓب م ٚمِتشیٔ ایٔ إيیضإٖذٛٙب ،تالؽ جٜذت تذأّیٔ حذذاقٌ ٕیبصٛذبی ّذبدی
مبسمٖبٓ اػت.
 احیبی ْٕ٘دٛبی ّزٛجی ّبٕٖذ اعیبد ٗ ؿٜبدتٛب ٗ اػتفبدٙی ثٜیٖ ٚاص آٓٛب دس ّعشفیؿخلیت پیـ٘ایبٓ دیٖی ٗ تعبٍیِ ٗاالی إٓبٓ.
 حٌ آػیتٛبی ّتذاًٗ دس ػبصّبٓٛب ّبٕٖذ اختالفبت دسٗٓ ػبصّبٕی ،تضذییع حقذ٘افشاد ،آصاس ٗ اریت اسثبة سج٘ا ،سؿ٘ ...ٗ ٙدس جٜت ایدبد اّٖیت ٗ آساّؾ ؿغَی دس
مبسمٖبٓ ٗ س،بیت ّشدُ اص ػبصّبٓ.
 فعبً ػبصی ٕیشٗٛذبی ت٘إْٖذذّ ،ؼذتعذ ٗ ثبایْذبٓ دس جٜذت ٕـذش ّعذبسف ٗ حفذالاسصؽٛبی دیٖی.
 ثشىضاسی مالع ٛبی آّ٘صؿی جٜت ثبال ثشدٓ ّیذضآ تحْذٌ ٕؼذجت ثذ ٚفـذبسٛبیصٕذىی ٗ ؿغَی.
 ایدبد ّـبٗسٛٙبی ّزٛجی ثب سٗینشد سٗآؿٖبػی اص طشیق ّتخللبٓ سٗآ دسّبٓىذشّزٛجی.
 تـنیٌ ىشٗٛٙبی حْبیتىش ّعٖ٘ی «ّذذدمبسآ ّذزٛجی» دس ثذیٔ مبسمٖذبٓ ،جٜذتّـبٗس ٙدس ٖٛيبُ ٗق٘ا ّـنٌ ثشای ٛش یل اص مبسمٖذبٓ ٗ یذب دس ساػذتبی استقذبی ّعٖ٘یذت
فشدی (رٗقی ٗ مشیْی ،1387 ،كق .)53-55
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سهن گزوههای هختلف در ارتقای هعنویت ساسهان
ثشای ثشخ٘سداسی اص یل ػبصّبٓ ّعٖ٘ی ّذاس ع٘اٌّ ّختَفی دخیٌ ثذ٘دٛ ٗ ٙذش مذذاُ اص
آٓ ٛب ثش ّیضآ ّعٖ٘یت دس ػبصّبٓ ٕقؾ داسٕذ .ىشٗٛٙبی ّختَفی ث ٚعٖ٘آ ع٘اٌّ تأثیشىزاس
ثش ّعٖ٘یت ٕیشٗی إتظبّی ٕیض ٗج٘د داسٕذ م ٚدس اداّ ٚثّ ٚعشفی ٗ ٕقؾ آٓٛب ّیپشداصیِ.
 -1کارکنان عقیدتی سیاسی و مدیران ادارات
اػبػبً ِّٜتشیٔ فَؼف ٚی ٗج٘دی مبسمٖبٓ عقیذتی ػیبػی ،استقذبی ّعٖ٘یذت دس ػذبصّبٓ
اػتّ .ذیشآ اداسات ٕیض ثب ت٘ج ٚث ٚاختیبساتی م ٚداسٕذّ ،بٕٖذ مبسمٖبٓ عقیذذتی ػیبػذی ،دس
استقبی ّعٖ٘یت اداسٙی خ٘د ّیت٘إٖذ ّٖـأ اثشات ّْٜی ثبؿذٖذ .تذالؽ ثذیٗقفذ ٚدس جٜذت
استقبی ایْبٓ ٗ ّعٖ٘یت دس خ٘د ٕیشٗٛبی ػذبصّبٓ عقیذذتی ػیبػذی ٗ ّدْ٘عذٚی ّذذیشیتی
ػبصّبٓ ،اٍٗیٔ ٗ ِّٜتشیٔ قذُ دس جٜت استقبی ّعٖ٘یت دس ػبصّبٓ ٕیذشٗی إتظذبّی اػذتب
چشا م ٚؿنی ٕیؼت ،تٖٜب مؼبٕی م ٚخ٘دؿبٓ ّعٖ٘ی ثبؿٖذ ّیت٘إٖذ دس ّؼیش ایدبد ّعٖ٘یت
دس ّدْ٘عٛٚبی ّشث٘طّ٘ ٚفق ثبؿٖذ.
اٍجت ٚسٗؿٔ اػت م ٚدس ایٔ اّ٘سْٛ ،نبسی ٗ ْٛشاٛی مبٌّ ٗاحذٛبی عقیذذتی ػیبػذی ٗ
ّذیشآ ٕیشٗی إتظبّی ،ثؼیبس مبسػبص خ٘اٛذث٘د.
 -2سازمانها و نهادها
ػبصّبٓ ٛب ٗ ٕٜبدٛبی ّختَفی ّیت٘إٖذ ٗ ّیثبیذ ث ٚاؿنبً ّؼتقیِ ٗ غیشّؼتقیِ ،دس اّذش
استقبی ّعٖ٘ی ٕیشٗی إتظبّی ْٛنبسی داؿتٚثبؿٖذ .اص ایٔ ّیبٓ ّیت٘آ ثٗ ٚصاست فشٖٛذو ٗ
اسؿبد اػالّی ،كذا ٗ ػیْبی جْٜ٘سی اػالّی ایشآ ٗ ػذبیش سػذبٕٛٚذبی ىشٗٛذی ،ػذبصّبٓ
تجَیغبت اػالّی ،ػبصّبٓ اٗقبف ٗ اّ٘س خیشی ،ٚح٘صٛٙبی عَْی ٗ ٚائْٚی جْع ٗ ٚجْبعذبت ٗ
ػبیش ػبصّبٓٛب ٗ ٕٜبدٛبی اػالّی اؿبسْٕ٘ ٙدب ٛش یل اص ایٔٛذب صّیٖذٛٚذبی ّٖبػذجی ثذشای
مْل ث ٚاستقبی ّعٖ٘یت دس افشاد جبّع – ٚاص جَْ ٚدس ٕیشٗی إتظبّی -ث ٚسٗؽٛبی ّختَف
داسٕذ.
-3آحاد جامعهی اسالمی
دس ایٔ م ٚاّش ثّ ٚعشٗف ٗ ٕٜی اص ّٖنش اص ٗاججبت ّ ِٜعجبدی ٗ اص فشٗا دیٔ ّب ث٘دٗ ٙ
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دس اكالح جبّعٚی اػالّی ٕقؾ ثٚػضایی داسد ،جبی ٛیچ ؿنی ٕیؼت .دس ایٔجب تٖٜب ثذ ٚدٗ آیذٚ
اص قشآٓ مشیِ ،دس اْٛیت ایٔ ٗاجت اٍٜی ٗ ٗظیفٚی ْٛيبٕی اؿبسّ ٙیىشدد.
«ثبیذ اص ؿْب ،ىشٗٛى ثبؿٖذ م ٚاّش ثٕ ٚینى ٗ ٕٜى اص ثذى مٖٖذ ٗ إٓبٓ ْٛبٓ سػتيبسإٖذ (ػذ٘سٙی
آً عْشآ ،آیٚی .) 194
«ؿذْب ثٜتشیٔ اّتى ث٘دیذ م ٚثشاى ّشدُ ظبٛش ؿذ ٙاػت [چ ٚایٔم ]ٚاّش ثّ ٚعشٗف ٗ ٕٜى
اص ّٖنش ّىمٖیذ ٗ ث ٚخذا ایْبٓ داسیذ( »...ػ٘سٙی آً عْشآ -آیٚی .)119
سٗؿٔ اػت اص جَّْ٘ ٚاسدی م ٚآحبد جبّعٚی اػالّی ّؼذئً٘ ٛؼذتٖذٕ ،ظذبست ثذش حُؼذٔ
اجشای ٗظبیف ت٘ػط مبسمٖبٓ ٕیشٗی إتظبّی اػتب چشا م ٚمبسمٖبٓ ایٔ ػبصّبٓ ،عالٗ ٙثش ایٔمذٚ
خ٘د ،إؼبٓ ٗ ّْنٔاٍخبب ٛؼتٖذٗ ،ظیفٚی اّش ثّ ٚعشٗف ٗ ٕٜذی اص ّٖنذش دس جبّعذ ٚسا ٕیذض داسا
ّیثبؿٖذ .ثٖبثشایٔ ؿبیؼت ٚاػت م ٚتل تل افشاد جبّعٚی اػالّی ْٛشا ٙثب ٕظذبست ثذش عَْنذشد
ایٔ ػبصّبٓ خذُٗ ،ثب خیشخ٘اٛی ،دس ساػتبی استقبی ّعٖ٘یت ٗ دس ٕتید ،ٚعَْنشد آٓ ثن٘ؿٖذ.
-4کارکنان سازمان
ْٚٛی ّ٘اسد پیـیٔ ثٕ٘ ٚعی ٗظیفٚی تالؽ جٜت استقبی ایْبٓ ٗ ّعٖ٘یت دس مبسمٖبٓ ػذبصّبٓ
سا داسٕذب سٗؿٔ اػت مٗ ٚظیفٚی خ٘د مبسمٖبٓ چيٕ٘ ٚخ٘اٛذث٘دٕ .یذشٗی فعذبً دس ٕیذشٗی إتظذبّی
جبّعٚی اػالّی پغ اص عٖبیت ث ٚجبیيب ٙاسصؿْٖذ خ٘د دس حنّ٘ت اػالّی ث ٚعٖ٘آ حذبفال ٕظذِ ٗ
اّٖیت ٗ اسصؽٛبی ٗاالی اػالّی جبّع ،ٚدس ؿٖبخت كحیح دیٔ ٗ فشٖٛو دیٖی ،عٌْ ثٗ ٚظیفذٗ ٚ
خ٘دػبصی ،جٜت استقبی ّعٖ٘یت ػبصّبٓ ،ثیـتشیٔ ّؼئٍ٘یت سا داسد .ثشای ایٔ ّٖظذ٘سٕ ،یذبص اػذت
مّ ٚعبسف دیٖی خ٘د سا خ٘ة ؿٖبخت ،ٚعبٌّ ث ٚفذشائض اٍٜذی ٗ تذشكمٖٖذذٙی ٕذ٘اٛی اٗ ثذ٘د ،ٙدس
استقبی سٗصافضٗٓ ّعٖ٘یت خ٘د ْٛت داؿت ٚثبؿٖذ .ایٔ اّش ثب استقذبی خل٘كذیبت إؼذبٓ ّعٖذ٘ی –
یعٖی استقبی ایْبٓ حقیقی ث ٚخذا ،تؼَط ثش ٕفغ ،اخال اػالّی ٗ ّ ،-...یؼش اػت.
نتيجه گيری
اْٛیت ٗ جبیيبٗ ٙاالی ّعٖ٘یت دس صٕذىی ثـش ،حتی ثشای غیش ّؤّٖیٔ ث ٚادیذبٓ اٍٜذی ،قبثذٌ
إنبس ٕیؼت .ثـش اّشٗص ،ث، ٚشٗست ت٘ج ٚث ٚحقذبیق ّذبٗسایی ٗ ّتذبفیضینی دس تحلذیٌ ػذالّت
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جؼِ ٗ سٗآ إؼبٓٛب اعتشاف ْٕ٘د ٙاػتب ٍٗی ؿبیذ ٖ٘ٛص خیَیٛب ثذ ٚؿذٖبخت حقیقذت ٗ جبیيذبٙ
ٗاقعی ّعٖ٘یت اػالّی دػت ٕیبفتٚإذ .اّب دیٔ مبٌّ اػالُ ٗ پیـ٘ایبٓ ٗاالی آٓ ،اص ْٛبٓ اثتذذا ٗ
اص ساٛٙبی ّختَف دس كذد تشثیت ّعٖ٘ی إؼبٓٛب ث٘دٙإذ .ثٕ ٚظش ّیآیذ ٕیبص اػت ثذب تعْذق دس
تعبٍیِ دیٖی ٗ دسیبفت حقیقت جٜبٓثیٖی ٗ ایذئٍ٘٘طی اػالّی ،دس جٜت ّعٖ٘یتذش مذشدٓ خذ٘د ٗ
جبّعٚی اػالّی ٗ ػبصّبٓٛبی ّ٘ج٘د دس آٓ–م ٚصّیٖٚػبص ػعبدت دٕیذب ٗ آخذشت اػذت-
ىبُٛبی جذی ثشداسیِ.
ثب عٖبیت ث ٚجبیيبٕ ٙیشٗی إتظبّی ٗ ٗظبیف ّـخق آٓ، ،شٗست استجب ثب ّجذأ ٗ ّعبد
دس ایٔ ػبصّبٓ ّ ِٜثیـتش احؼبع ّیؿ٘د .ایٔ كجغ ٚی ّعٖ٘ی اػت م ٚاثشات فشاٗإذی دس
استقبی ػبصّبٓ ٕیشٗی إتظبّی ثش جبی ّیىزاسدب افضایؾ ّعٖ٘یت دس ػبصّبٓ ،استقبی ػالّت
مبسمٖبٓ ،افضایؾ خ٘دمٖتشٍی ٕیشٗٛب ٗ إدبُ كحیح ٗظبیف ّحٍ٘ ،ٚافضایؾ ت٘فیقبت اٍٜذی دس
تعبٍی سٗصافضٗٓ ػبصّ بٓ ٕبجب ،اعتْبد ثیـتش ّشدُ ّؼَْبٓ جبّع ٚث ٚػبصّبٓ ّضث٘س ،دس ٕتیدٚ
ػٌٜتش ؿذٓ إدبُ ٗظبیف ٗ ؿیشیٔتش ؿذذٓ آٓ ٗ ،ثشمذبت ثؼذیبس دیيذشی سا ْٛذشا ٙخذ٘د
خ٘اٛذداؿت.
ّذیشآ ٗ ٕیشٗٛبی عقیذتی ػیبػی ،ثب ت٘ج ٚث ٚجبیيب ِّٜ ٙخ٘د ،ثؼیبس ّیت٘إٖذ ّٖـأ اثش
ث٘د ،ٙاستقبی ّعٖ٘یت دس اداسٙی خ٘د سا ْٛ-شا ٙثذب خ٘دػذبصی -اص ساٛٙذبی ىٕ٘ذبىّ٘ٓ ،بٕٖذذ
احیبی ْٕ٘دٛبی ّزٛجی ،حٌ آػیتٛبی ّتذاًٗ دس ػبصّبٓ ،ثشىضاسی مالعٛبی آّ٘صؿذی ٗ
ّـبٗس ٗ ٙایدبد إيیضؽ اص طشیق إيیضإٖذٛ ٙذبی ّذبدی ٗ ّعٖذ٘ی ّختَذف ٗ ّبَذ٘ة ٗ ،...
پیىیشی ْٕبیٖذ.
اىشچ ٚدس ایٔ ساػتب فعبٍیت ٛبی ثؼیبسی ك٘ست ىشفت ٗ ٚیب دس حبً إدبُ اػت ،اّب ٕجبیذ
ث،ٗ ٚع ّ٘ج٘د امتفب ؿ٘دب الصُ اػت اص تْبُ ظشفیتٛبی ّْنٔ ٗ حتی ػبصّبٓٛبی ّختَذف
جبّع ،ٚثشای پیـشفت سٗصافضٗٓ ایٔ اّش ثٜش ٙجؼت .ثب ایٔ حبً ،إدذبُ ٗظیفذٚی ّذذیشآ ٗ
ٕیشٗٛبی ػبصّبٓ عقیذتی ػیبػی ،چیضی اص تنَیف فذشد فذشد ٕیشٗٛذب دس مؼذت ّعٖ٘یذت ٗ
استجب ثیـتش ثب خذا ٗ تخَق ث ٚكفبت ٗ اخال اػالّی ْٕیمبٛذ ِٛ .چٖذیٔ آحذبد جبّعذٚی
اػالّیٕ ،جبیذ ٕؼجت ث ٚایٔ ّ٘٘،ا ثیتفبٗت ث٘د ٙاص سٛيزس إدبُ ٗظبیف قذبٕٕ٘ی ٗ ؿذشعی
خ٘د دس قجبً ٕیشٗی إتظبّی -ثب اّش ثّ ٚعشٗف ٗ ٕٜی اص ّٖنش ٗ یب اسائٚی إتقبد ٗ پیـذٖٜبد-
ّی ت٘إٖذ ث ٚاستقبی ّعٖ٘یت اداسات ٗ ٕیشٗی إتظبّی یبسی سػبٕٖذ م ٚدس ٕتیدذ ٚثذ ٚاستقذبی
ّعٖ٘یت جبّعٚی اػالّی ثیٖدبّذ.
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منابع :
 قشآٓ مشیِ. -احْذی ّقذُ ،اػْبعیٌ ( ،)1387هتي سخٌراًی سردار احوذی هقذم ،برگسیذُی هقاالت

ّوایص علوی – پژٍّطی ًَآٍری در ارتقای هعٌَیتت ٍ بیتٌص سیاستی کارکٌتاى ًاجتا،
تٜشآ :إتـبسات ػبصّبٓ عقیذتی ػیبػی ٕیشٗی إتظبّی.
 افدٚای ،ػیذعَی امجش ( ،)1377هذیریت اسالهی ،تٜشآ :إتـذبسات جٜذبد دإـذيبٛی(ّبجذ).
 -اّبُ خبّٖٚای ،ػیذعَی ( ،)1374بیاًات هقام هعظن رّبرى در دیذار فرهاًذّاى ٍ پرسٌل

ًیرٍى اًتظاهى بِ هٌاسبت ّفتِی ًیرٍى اًتظاهى ،پبیيب ٙاطالا سػبٕی دفتش ّقذبُ ّعظذِ
سٛجشی:

http://www.leader.ir/langs/fa/?p=bayanat&id=1150

 دادػتبٓ ،پشیشخ (ّ ،)1386عٖ٘یت ،دیٌذاری ٍ سالهت  :از پژٍّص تتا کتاربرد بتاییٌی،ٕـشیٚی سٗإـٖبػبٓ ایشآ ،ؽ.9
 رٗقیٍ ،یال ٗ مشیْی ،سٗح اهلل )ً ،(1387قص هعٌَیت در صحت عول ٍ سالهت کارکٌاىًیرٍی اًتظاهی ،برگسیذُی هقاالت ّوایص علوی -پژٍّطی ًَآٍری در ارتقای هعٌَیتت ٍ

بیٌص سیاسی کارکٌاى ًاجا ،تٜشآ :إتـبسات ػبصّبٓ عقیذتی ػیبػی ٕیشٗی إتظبّی .
-

كْذی ،پشٗیَّٔ ،)1385( ،ش هعٌَی ،اًذیطِّای ًَیي تربیتی ،دٗس ٙی  ،2ؿْبسٛٙبی
.4ٗ3

-

،یبییّ ،حْذكبد ب ٕشىؼیبٓ ،عجذبع ٗ آیجذبغی اكذفٜبٕی ،ػذعیذ (ً ،)1387قتص

رّبری هعٌَی در تَاًوٌذسازی کارکٌتاى داًطتگاُ تْتراىٕ ،ـذشیٚی ّذذیشیت دٍٗتذی،
دٗسٙی ،1ؿْبسٙی.1
 طجبطجبیی ،ػیذّحْذحؼیٔ( ،)1387هعٌَیت تطیّع بتِ متویوِی چٌتذ هقایتِی دیگتر،ىشدآٗسی ،تحقیق ٗ ٕيبسؽ ّحْذ ثذیعی ،قِٕ :ـش تـیّع.
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 -عبثذی جعفشی ،حؼٔ ٗ سػتيبس ،عجبػعَی ( ،)1386ظَْر هعٌَیت در سازهاًْا ،هفاّین،

تعاریف ،پیص فرضّا ،هذل هفْتَهی ،فلذَٖبّٚی عَذُ٘ ّذذیشیت ایذشآ ،ػذبً دُٗ،
ؿْبسٙی .5
 -قشثبٕیٕ ،یْب ) ،(1383هعٌَیت :رٍی آٍردی تجربِای ،گَّر ضٌاختی ٍ هذرى بِ دیتي یتا

یک سازُی رٍاىضٌاختی؟ّ ،قبالت ٗ ثشسػیٛب ،دفتش  )2(76فَؼف.ٚ
 ّبٜشیّ ،شتضی ) ،(1379بیست گفتار ،تٜشآ :إتـبسات كذسا. ّعیٔ ّ ،حْذ ( ،)1381فرٌّگ هعیي ،تٜشإٓ :ـش ٕذا.ّ -قیْی ،ػیذّحْذب سٛجش ،اّیشحؼیٔ ٗ اػالّی ،حؼذٔ ( ،)1386هعٌَیتت ستازهاًی ٍ

تأثیر آى در خالقیت کارکٌاى (رٍیکرد تطبیقی) ،فلَٖبّ ٚی اخال دس عَذُ٘ ٗ فٖذبٗسی،
ػبً دُٗ ،ؿْبسٛٙبی .4ٗ 3
 ٗػتٗ ،یَیبُ ()1387ب رٍاى درهاًی ٍ هعٌَیت ،تشجْ ٚی ؿٜشیبس ؿٜیذی ٗ ػذَببٕعَیؿیشافنٔ ،تٜشآ :سؿذ.
Gibbons, P .(1999), Spiritality at Work: A Pre-Theoretical Overview, MSC.
Thesis – Birnbeck Callege, University of London.
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