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  چكيده

در پژوهش حاضر به مفهوم معنويت محيط كـاري از رويكردهـاي اسـالمي و غربـي و تبعـات      
ه شــده اســت. الزم بــه ذكــر اســت كــه اغلــب عملكــردي هريــك در رفتــار ســازماني پرداختــ

ي هـا  مؤلفـه در حوزه معنويت محيط كاري با رويكـرد غربـي و    انجام يافتهي داخلي ها پژوهش
رو تالش ما بر آن بوده است تا بـا اسـتفاده از روش    اشند. از اينب ميبرآمده از مباني اين رويكرد 

و  تـر  قروايـات، بتـوان بـه درك عميـ     ي از آيـات و گيـر  بهرهتحقيق تحليل و تفسير مفهومي، با 
ي هـا  برنامـه ي از اين مفهوم و كاربرد عملي آن در سطوح رفتار سازماني دست يافـت و  تر روشن

اسالمي جامعه خود اجرا و ارزيـابي  −ي كاري را متناسب با فرهنگ ايرانيها محيطمعنويت در 
آنجـايي   معنويت محيط كاري ازنتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه ديدگاه اسالمي به  كرد.

اشـد در مقايسـه بـا    ب مـي ي دين اسـالم  ها آموزهيي و تعالي انسان و جو كمالكه بر مبناي فطرت 
ي در سـه حـوزه   نگـر  جانبـه  همهي غربي پيامدهاي بسيار ارزنده و گرا ماديو گرا  لذترويكرد 

ي ديـن  هـا  آموزهگروهي و سازماني براي سازمان به همراه دارد. لذا، با توجه به جامعيت  فردي،
و اهميت وجود معنويت كاري از سوي ديگـر، پـرورش معنويـت بـا رويكـرد       سو يكاسالم از 
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  مقدمه
های امـروزی، حفـظ سـالمت و موفقیـت خـود در محـیط  های پـیش روی سـازمان از جمله چالش

آشوبناک و پرتالطمی است که با آن در تعامل و ارتبـاط هسـتند. تغییـر و تحـوالت مسـتمر و فزاینـده 
اخته و ها در پاسخگویی به نیازهای محیط تعاملی را با دشـواری مواجـه سـ محیط، اثربخشی سازمان

این مسئله نه تنها بر رابطه سازمان با محیط بیرونی خود تأثیرگـذار بـوده اسـت بلکـه ارتبـاط اعضـای 
های مهم هـر سـازمانی، ایجـاد  درونی سازمان را نیز متأثر ساخته است. بر این اساس یکی از رسالت

آن، بـا حفـظ  محیط کاری مناسب و مطلوب برای افراد است تا در سـایه امنیـت و آرامـش حاصـل از
هـای  انسجام و یکپارچگی حداکثر توان و تالش خود را در راستای تحقق اهداف سازمانی و مطلوبیت

خویش به کار بندند. پژوهشگران بسیاری بر این باورند کـه در چنـین محیطـی، معنویـت منبـع بقـا و 
 .  )١٣٩٣؛ نقوی و همکاران، ١٩٩٩ 1آید (کاواناق، ها به شمار می پایداری سازمان

شناسان مشهوری چون ماکس وبر، که مدرنیتـه را گشـاینده  های جامعه پردازی با وجود آنکه نظریه
سپارند و جامعه مدرن را "قفسی آهنـین"  طور کلی به فراموشی می دانستند و معنویت را به همه رازها می

ای عکس  یر به نتیجههای اخ نامیدند که از معنا و آزادی تهی گشته است، متفکران اجتماعی در دهه می
دهـد در عصـری کـه افـراد و  های بسیار صورت گرفته نشـان می ). پژوهش١٣٨٩اند (مصباح،  رسیده

جوامع به دلیل فشار رو به گسترش تغییرات و تحوالت نوعی بحـران اخالقـی و هـویتی را پشـت سـر 
و پیوسـتگی افـراد  تواند ثمرات چشمگیری را در جهت ایجاد معناداری گذارند، وجود معنویت می می

بر اینکه ایجاد و تشویق معنویت در محیط کار منجر به دسـتیابی   ). مضاف٢٠٠١ 2فراهم آورد (گیبنز،
)، افزایش اعتمـاد، امانتـداری و ١٩٩٩ 3مزایا و منافعی از جمله افزایش کار گروهی (میتروف و دنتون،

(کلـود وری  افزایش خالقیت و بهره) ٢٠٠٢ 4صداقت بیشتر کارکنان در سازمان (کریشناکومار و نک،
شود؛ که تمامی پیامدهای بیـان شـده  ) می٢٠٠٩ 6و افزایش رضایت شغلی (پاور، )٢٠٠٣ 5و زامور،

گردنــد  طور مســتقیم و غیرمســتقیم ســبب بهبــود عملکــرد، ســودآوری و اثربخشــی ســازمانی می بــه
  ).٢٠١٠ 7(کاراکاس،

است مفهوم معنویت از نگاه سکوالر غربی بـا معنویـت اسـالمی و برآمـده از  یادآوریالزم به 
را اشد. از دیدگاه اسالم، حد و مرز معنویـت یـک فـرد ب میمتفاوت طور کامل  بهی وحیانی ها آموزه

شـالوده اما در نگاه غربی، دین مبنـا و  ؛و نقش دین بسیار حائز اهمیت است کند میدین وی معین 
  اشـد و الزامـی بـرای وجـود آن در کـار نیسـت ب مییک محیط کـاری معنـوی ن یده شکلاساسی 

                                                           
1. Cavanagh    2. Gibbons  
3. Mitroff & Denton  4. Krishnakumar & Neck  
5. Claude & Zamor   6. Pawer  
7. Karakas 



      ٣  …تأملی بر معنویت محیط کاری از منظر رویکرد اسالمی و غربی

 eslam modiriat11 Sn torkzade 25-12-96 هایینبندی  صفحه ١١اسالم و مدیریت  ترک زادهمقاله 

در چند دهه اخیر میـزان مطالعـات و تألیفـات با وجود آنکه ). در این راستا، ١٣٩۴(رابینز و جاج، 
ی داخلـی هـا پژوهشامـا اغلـب  ؛پیرامون وجود معنویت در محیط کاری رو به افزایش بوده است

ی اصولی میـان معنویـت غربـی و ها تفاوتویت محیط کاری سازمان، صورت گرفته در حوزه معن
ی نظـری ها هاسالمی را از نظر دور داشته و بیشتر بر مبنای دیـدگاه رایـج غربـی و حـاکم بـر پیشـین

هـای مـدیریتی جهـت راهکارحالی است کـه ارائـه  ). این در١٣٩۵اشند (معصومی، ب میوارداتی 
و نهادهای کشور که بـا مشـکالت متعـدد  ها سازماناداره تقویت معنویت محیط کاری و کمک به 

ها با فرهنـگ و راهکاری مواجه هستند، مستلزم همخوانی داشتن ور بهرهنیروی انسانی و پایین بودن 
  ).  ١٣٩۴ریعتمداری، شاشد (میرزایی توکلی و ب میمذهب حاکم بر جامعه 

ی امـروزی و همچنـین ها سازماندر  توجه به جایگاه و نقش حائز اهمیت معنویت ، بارو ایناز 
ی معنویت اسـالمی و تمـایز آن بـا معنویـت سـکوالر غربـی در شناس مفهومضرورت بازنگری در 

ی موجود در این سازه مهـم، در پـژوهش حاضـر تـالش ها پتانسیلاز  تر مطلوبی مند بهرهراستای 
شده است تا معنویت محیط کاری از منظر رویکرد اسالمی و غربی در حوزه رفتار سـازمانی مـورد 
بررسی قرار گیرد. این مطالعه با ارائه درکی بهتر از مفهوم، مبانی و پیامدهای معنویت محیط کـاری 

ی میـدانی در خصـوص حـوزه مـورد هـا پژوهشانجـام مفهومی برای  ای زمینهاسالمی ضمن آنکه 
ان سازمانی کمک خواهد کرد تا بـا ریز برنامهورد، به مدیران و آ میمطالعه را برای پژوهشگران فراهم 

ی ارتقای معنویت در ها برنامهدرک تمایز و افتراق میان معنویت اسالمی و غربی، در اجرا و ارزیابی 
اشـد ب میمده از معنویت اسالمی که متناسب با جامعـه اسـالمی سازمان خود به مبانی و اصول برآ

زیرا محوریت قرار دادن اصول معنویت اسالمی متناسب با فرهنـگ اسـالمی  ؛بیشتر متمرکز باشند
اثر  واند موجب کاهش و رفع مسائل و مشکالت متعددی گردد که برت میحاکم بر جامعه کشور ما، 

با گسترش معنویت اسالمی و  رو ایناشد. از ب میان کارکنان عدم وجود روحیه معنوی مطلوب در می
وحیانی در سطوح مختلف سازمانی زمینه انسـجام بیشـتر افـراد و پاسـخگویی اثـربخش آنـان بـه 

ید. این پیامدها در قالب سالمت سازمان در محیط نمود خواهد آ میالزامات محیط سازمانی فراهم 
سـالم  ای ی بیشـتر موجـود در جامعـه، ظهـور جامعـهها انسـازمیافت که با وسعت یافتن در میان 

 ازد. س میبرخوردار از معنویت برانگیزاننده را میسر 
  

  روش تحقیق
کیفی است که با استفاده از روش تحلیل و تفسیر مفهـومی بـه انجـام  ای این پژوهش ماهیتًا مطالعه

، روش جمهوری اسـالمی ایـراندرآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت در رسیده است. باقری در کتاب 
 عنوان بـه» تحلیـل اسـتعالیی«و » استنتاج عملی«ی ها روشکنار  را در» تحلیل و تفسیر مفهومی«
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). در ٣۵، ص١٣٨٧یی برای پژوهش در حوزه مفاهیم اسالمی معرفی نموده است (باقری، ها روش
ک مفهوم، روابط میـان ی به عناصر معنایی یدستیابروش تحلیل و تفسیر مفهومی، مفاهیم با هدف 

 راین عناصر و روابط میان کل یک مفهوم با سایر مفاهیم مرتبط با آن، مورد بازشکافی و تحلیـل قـرا
وان تصـویر اساسـی یـا تـ مییرند. با مشخص شدن ایـن روابـط و مرزهـای معنـایی مفـاهیم گ می

م را معلـوم کـرد ی مفهـومی مـورد مطالعـه از دیـدگاه اسـالها هچارچوب مفهومی از مفاهیم یا ساز
ی دیگـر ها هی مفهـومی مشـابه بـا دیـدگاها ه). این مهم خصوصًا در مقایسه با سـاز٣۶(همان، ص

  ابد. ی می(غیراسالمی) بیشتر نمود و بروز 
 

  تعاریف معنویت
ین رابطه انسانی تا جستجوی یک معنـای تر عالیطیف وسیع تعاریف موجود در رابطه با معنویت، 

متعالی انسان تا نظرات و رفتارهای شخصی که حس تعلـق بـه یـک بعـد  وجودی، و همچنین بعد
). مفهـوم معنویـت در ١٣٨٩یـرد (مصـباح، گ میاشـند را دربـر ب میمتعالی یا چیزی فراتر از خود 

). گسـتره ١٣٩٢همکـاران، و (طالقـانی  اند هی متفاوتی بیان شـدها صورتی مختلف به ها فرهنگ
یرند از چنان وسعتی برخوردار است کـه در بسـیاری از گ میکار  بهیی که مفهوم معنویت را ها هحوز

سد معنویت بیشتر یک مشترک لفظی اسـت تـا مـدلولی از یـک حقیقـت واحـد ر میموارد به نظر 
). معنویت در زبان عربی از ریشه عنی: منسوب بـه معنـی، خلـف مـادی و ١٣٩٠(صفایی مقدم، 

ندارد و تنها بـا  ای بارت دیگر آنچه که از زبان بهره). به ع١٣٧۵حالت نفس و باطن است (بستانی، 
 بـه ایـنخـود "معنویـت" را  نامه لغت). دهخدا در ١٣٩٢ود (مروتی و یعقوبی، ش میقلب شناخته 

صورت معنا کرده است: معنویت: معنوی بودن؛ مصدر جعلـی معنـوی و معنـوی یعنـی بـا معنـا، 
ی، صوری و ظاهری و معـادل راسـت، حقیقـی، منسوب به معنا، مربوط به معنا؛ مقابل لفظی، ماد

ود و زبـان را ش میوسیله قلب شناخته  اصلی، ذاتی مطلق، باطنی و روحانی و نیز معنایی که فقط به
). تعریف اصـطالحی ایـن مفهـوم شـامل دو ١٧٣، ص١۴، ج١٣٧٧نیست (دهخدا،  ای هدر آن بهر

تنیدگی عمیق و  احساس وابستگی و درهم گردد. در نگاه غربی معنویت یعنی نگاه بومی و غیربومی می
امـا در  ).٢٠٠٢و همکـاران،  1کند (جرالـد به شدت شهودی بین انسان و جهانی که در آن زندگی می

نگاه بومی و اسالمی، معنویت حالتی نفسانی و ذومراتب است که در ارتباط با خدا یا امـر متعـالی 
گاه آدمی از طریق تعقل، جوشش درونی گاهانـه پدیـد  در روان خودآ گاهانـه یـا ناآ و عمل بیرونی آ

). شـریعتی ٢۵ص ،١٣٨٩اشـد (منصـورنژاد، ب میید و بر شیوه نظر و عمل شخص تأثیرگـذار آ می
ازد سـ میوید: "مادیت آن است که نیاز غریزی و طبیعی آدمی را برآورده گ می) در این رابطه ١٣٨۶(

                                                           
1. Gerald  
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 طور بـهمعنـوی اسـت".  کند میسان را برآورده و آنچه نیازهای غیرطبیعی و غیرغریزی و غیرمادی ان
کلی محققان اسالمی معنویت را ارتباط با وجود متعالی، باور به غیب، باور به رشـد و بالنـدگی در 

های زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر مبنای ارتباط با وجود متعالی و  راستای گذشتن از پیچ و خم
انند (غباری د میدار الهی  دار، سازمان یافته و جهتدرک حضور دائمی وجود متعالی در هستی معنا

  ). ١٣٨۶بناب و همکاران، 
ای دینـی در نظـر گرفـت،  شود و باید برای آن ریشه از آنجایی که معنویت امری درونی قلمداد می

دهد کاری بس دشـوار اسـت  تمییز آن از دین به نحوی که قلمروهای کامًال متمایز و جدا به دست می
) و حتی افرادی که در تفکیک و جداسازی قلمرو معنویت از دین ١٣٩٣زاده،  ی و کاشی(عرب صالح

کوشند، باور دارند که معنویت در مقام تحقق در بستر دین، ظهور و بـروز داشـته اسـت (ملکیـان،  می
ها و قـوانین حـاکم بـر آنهـا  ). معنویت باید به معنای نگریستن به نظام هستی، پدیده٢٧٨، ص١٣٨٠
های مادی و معقوالت معنا شود و اصوًال مفهوم معنویت تنها در چارچوب گفتمـان دینـی  از نظام فراتر

توانند از معنویت به مفهـومی معنـادار سـخن بـه میـان آورنـد  یابد و غیر از ادیان آسمانی نمی معنا می
هـای دیـن  زه). در جامعه ما معنویت مبتنی بر رویکرد دینی است و تعالیم و آمو١٣٧٨(جوادی آملی، 
شـود. سرچشـمه  باشد که از آن تحت عنوان معنویت اسـالمی یـاد می دهنده معنویتی می اسالم شکل

 باشد. می و ائمه اطهار چنین معنویتی قرآن کریم، قول و افعال پیامبر
 

  معنویت اسالمی 
) ولی با توجه به معنای لغوی آن ١٣٨٩کار نرفته است (مصباح،  واژه معنویت در قرآن و روایات به

وان گفت منظور از این واژه عالم باطن و حقیقت و روح جهان مادی و ظاهری است که برخـی ت می
(اخـوان ارمکـی و حمیـدیان،  اند هبهترین واژه قرآنی نزدیک به آن را "حیات طیبه و نور الهی" دانست

ت اسالمی، پذیرش موجودی برتر و تأثیرگذار تام در زندگی انسان و در معنوینخست ). قدم ١٣٩٣
  ). ١٣٩٢ همکاران، اشد (عطافر وب میعالم هستی 

اشـد. ب میمعنویت اسالمی در ارتباط و پیوند با دستورات دین مبین اسالم و نگرش یکتاپرستی 
های  الم و کلید فهم جنبهخورد و قلب اس در حقیقت، گوهر معنویت اسالم با توجه به توحید پیوند می

). از منظر اسالم، معنویت ریشه در مـذهب دارد و مـذهب عامـل ١٣٨۴مختلف آن است (رستگار، 
از نظرگـاه  ).١٣٨۵شـود (مشـبکی،  ها تلقـی می اصلی تقویت و تشویق معنویت در افراد و سـازمان

سـلیم در برابـر اراده ، زندگی معنوی، هم بر ترس از خدا مبتنی است و هم بر عشق، هم تمسلمانان
). ١٣٨٧نژاد و احمدی،  خدا و هم جستجو برای شناخت او که هدف نهایی آفرینش است (شمخی

  ابند.ی می، معنویت و دیندارای ارتباط و پیوند تنگاتنگی با یکدیگر رو ایناز 



                        ١٣٩۶بهار و تابستان / ١١ش/ ۶س/ و مدیریتاسالم    ۶

 eslam modiriat11 Sn torkzade 25-12-96 هایینبندی  صفحه ١١اسالم و مدیریت  ترک زادهمقاله 

یف ، جامع و آمیخته با توحید توصـنگر کلمعنویت مبتنی بر اسالم را معنویتی  ییعالمه طباطبا
انـد د میدهنده میان عوالم و نشـأت هسـتی  بخش دنیا و آخرت و ارتباط و احکام اسالم را سامان کند می

). از نظر شهید مرتضی مطهری معنویت و راه حصول از آن جدای از اجـرای ١٣٩۴(رستگار و نوبری، 
اسـت (مطهـری، دستورات دین نیست و این اتحاد میان رفتار دینی و رشد معنوی مختص به دین اسالم 

). شهید مطهری معنویت را نوعی احساس و گرایش ذاتی انسان نسبت به امور ۴٢٩و  ٢٨۵ص ،١٣٧۴
انـد کـه وجـه تمـایز د میغیرمادی مانند علم و دانایی، خیر اخالقی، جمال و زیبایی، تقدس و پرستش 

یت مجموعه "معنو )١٣٧٨( خمینیامام ). به زعم ١٣٩۵انسان و موجودات دیگر است (معصومی، 
صفات و اعمالی است که شور و جاذبه قوی و شدید و در عین حال منطقـی و صـحیح را در انسـان بـه 

. "وری پـیش ببـردآ باعجـا طور بـهورد تا او را در سیر به سوی خدای یگانه و محبوب عـالم، آ میوجود 
با فطرت و مبتنی بر  وان معنویت در رویکرد اسالمی را مجموعه صفات و اعمال مطابقت میکلی  طور به

صورت منطقـی و عقالیـی و در نظـر گـرفتن ه دین و مذهب دانست که با هدف تعالی و کمال انسانی ب
  ). ١٣٩۵تمامی جوانب زندگی بشر در جهت قرب الهی تدوین شده است (معصومی، 

 در مجموع، در فرهنگ اسالمی معنویت منهای خدا نه تنها معنایی ندارد و امکان دسـتیابی بـه
ارزشـی و  اسـت کـه دیـر یـا زود بـی ای هاشد بلکه امری غیرواقعی و تئوریزه شدب میآن نیز ممکن ن

زیرا با فطرت انسان ناسـازگار و غیرقابـل جمـع اسـت و تناقضـی  ؛معنایی آن روشن خواهد شد بی
) معنویتی که قرآن ١٣٩۴زعم نقوی و همکاران ( ). به١٣٨٨آشکار با حقیقت وجود آدمی دارد (رودگر، 

 )؛ ٩۶باشد: الف) جاودانـه و ابـدی اسـت (نحـل،  ها می آورد دارای این ویژگی از آن سخن به میان می
ــاتی اســت (نحــل )ب ــر ایمــان و عمــل صــالح اســت  )ج ؛)٩٧، فراجنســیتی و فراطبق ــی ب  مبتن
دهنــده و  نهایــت آرامــش در ھ) ؛)١٠، ســت (فــاطرا پــذیر تصــعیدیابنده و تعــالی )د ؛)١٠، اطر(فــ

  ). ٢٨، اشد (رعدب میبخش  سکونت
 

  مبانی معنویت در قرآن
اندیشمندان اسالمی بر این باورند که ادیان، بهترین راه تقویت ابعاد معنوی افـراد هسـتند و تصـویر 

و اصولی دارد که ضمن اتصال فرد به مبدأ وجود و کمال  اه هحقیقی از معنویت اسالمی نیز شاخص
مطلق، بر شیوه نظر و عمل او در زندگی فردی و اجتماعی تأثیرگذار است و تحوالت شـگرفی را در 

ل و صودر اسـالم، ا ). مبانی معنویت١٣٨١ود (شـایگان، شـ میابعـاد فـردی و اجتمـاعی موجـب 
وز رفتارهــای برو ت میباشد ــمعنویی اــربنـــیزه ــه منزلــست که باسالمی دی اعتقای اهـا آموزه

ــی و نسانی ا ــثیرگأتد یت فردعبوو اله ــسار اذـ ــبو او را ت ـ ساند رمیص خالی از اجه باالتردره ـ
ــدی( ــاران،  راد محم ــا پژوهش ).١٣٩٣و همک ــه، ه ــن زمین ــه در ای ــورت گرفت ــاگون ص ی گون
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کلـی  طور بـهکـه  انـد هقرآن ارائه دادی گوناگونی از مبانی و اصول معنویت در اسالم و ها یبند دسته
  وان مبانی معنویت در نگاه قرآن به سه دسته مبانی اعتقادی، اخالقی و عبادی تقسیم کرد. ت می

مبانی اعتقادی معنویت در قرآن بر اصول روح الهی، فطرت، عالم غیب و شریعت قـرار گرفتـه 
قـوای درونـی و بیرونـی تغذیـه است که از عقالنیت و از عبودیت، عقالنیـت، معرفـت و معـدلت 

ورنـد آ میی معنویت را فـراهم گیر شکل). مبنای اعتقادی شالوده و اساس ١٣٨٨ردد (رودگر، گ می
. مبنـای اخالقـی کند میجانبه استعدادها و قوای آنان کمک  همهدر توسعه و پرورش  ها انسانکه به 

. این اصـول کند میاشد را بیان ب می ها انسانروابط  کننده نظیمنیز اصول و قواعد مهم رفتاری را که ت
تا سازنده رابطه مطلوبی با یکدیگر و با خالق خویش باشند و به سعادت دنیـا  کند میبه افراد کمک 

عـد اشد. در بُ ب میو آخرت دست یابند. در نهایت نقطه تمرکز مبنای عبادی، رابطه انسان با خداوند 
داوند دستور داده است بـه تقویـت معنویـت افـراد کمـک عبادی انجام واجبات و مستحباتی که خ

 ) مبانی مذکور و مصادیق آیات هریک را نشان داده است. ١. جدول (کند می
  

  : مبانی معنویت از نگاه قرآن١جدول 
  شواهد آیات محقق مبانی

  اعتقادی

  اصالت روح

  ١٣٨٨رودگر، 

  )٧۵؛ انعام، ١٨۵انتساب روح به ملکوت و از سنخ امر بودن (اعراف،
  )۵٨؛ اسرا، ٩امری قدسی و الهی (سجده، 

  )۴٢؛ زمر، ٩ها (سجد،  منشأ حیات تمامی انسان

  )٣٠ها (روم، وجود فطرت در تمامی انسان  اصالت فطرت
  )١٧٢ها (اعراف، وجود معرفت فطری نسبت به خدا در تمامی انسان

 )٣ایمان به عالم غیب (بقره،   عالم غیب
  )١٢٣؛ هود، ١٧٩عمران،  خدا به امور پنهان (آلاحاطه علم

  )١٨های ناآگاهان (جاثیه،  لزوم پیروی از شریعت و آئین حق و دوری از هوس  شریعت
  )٢۴حیات بخش بودن دعوت خدا و پیامبر (انفال، 

  
  
  
  
  
  
  
  

  اخالقی
  
  
  
  
  
  
  

  حسن معاشرت

 
  
  
  
  
  
و  راد محمدی

همکاران، 
١٣٩٣  

  
  
  
  
  
 

  )١١احترام به عالمان و دانشمندان حاضر در مجلس (مجادله، 
  )١٣۴عمران،  و آل ١٩۵احسان به دیگران (بقره، 
  )١٠و حجرات،  ٢٢٠برخورد برادرانه (بقره، 

  )١۶١و  ٧۵عمران،  و آل ٢٨٣(بقره، ادای امانت به اهل آن 
  )۵٩و  ۵٨اجازه خواستن پیش از ورود به حریم خصوصی دیگران (نور، 
 )٧۵عمران،  رعایت انصاف در برخورد با مردم بدون در نظر گرفتن اعتقادات آنان (آل

و  ١٩نرمی در گفتار و پایین آوردن صدا در معاشرت و سخن گفتن (لقمان، 
  )٣و  ٢حجرات، 

  )١۵٩عمران،  رویی (آل خلقی و خوش خوش
  )٣۴و فصلت،  ٩۶دفع بدی با خوبی (مؤمنون، 

  )٨و  ۵و نساء،  ٨٣سخن نیک و رفتار نیکو داشتن (بقره، 
  )١٧و بلد،  ١٠های مخالفان (مزمل،  صبر و شکیبایی در برابر گفته

و  ١٠٩های مردم و گذشت از خطای آنان (بقره،  عفو و نادیده گرفتن لغزش
  )١۵٩و  ١٣۴عمران، آیات  یز آلن

  )۵٨تا  ۵١و حجر، آیات  ٨١معرفی خود به مخاطب (هود، 
  )٢٧و حدید،  ٢٩و فتح، ١۵٩، عمران مهربانی در گفتار و رفتار (آل
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  شواهد آیات محقق مبانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اخالقی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توکل

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
راد و  محمدی

همکاران، 
١٣٩٣  

  
  
  

  )۶٢اعتماد و توکل به خدا حاصل از یقین (شعراء، 
  )۴١(رعد،  ناپذیر بودن خداوند شکست

  )١٢٩(توبه،  کافی بودن خدااعتقاد توحیدی به حسیب و 
  )٨١(نساء،  کفایت کردن برای هر متوکل

  )١۶٠عمران،  (آل غیبی الهیبرخورداری از امدادهای 

  کسب علم

  )١١درجات عالی بخشیدن به صاحبان علم (مجادله، 
  )٩مساوی نبودن افراد صاحب علم با دیگران (زمر، 

  )۴٣(عنکبوت، فهم فرزانگان و صاحبان علم از آیات الهی 
  )٢٨خداترس بودن بندگان دانا و دانشمند (فاطر، 
  )٣١علم الزمه خالفت و جانشینی خدا (بقره،

  تواضع

 )٢٠۶تواضع در برابر خدا (اعراف، 
  )٨٨) و مؤمنان (حجر، ١٨)، مردم (لقمان، ٢۴تواضع در برابر والدین (اسراء، 

  )١٩؛ لقمان، ٣٧) و رفتار (اسراء، ١٩تواضع در گفتار (لقمان، 
  )۶٣ویژگی بندگان خاص خدا (فرقان، 

  احسان

  )٩٠فرمان دادن خدا به عدل و احسان (نحل،
  )١٣۴عمران،  احسان در سختی و گشایش (آل

  )٩٢عمران،  پاکیزگی در احسان (آل
  )٢۶٢و ٢٧۴پنهانی و ظاهری بودن احسان (

  زیستی ساده

  )٢٠(حدید،دوری از دنیا و فریفته نشدن به آن 
  )٢٠خواهی افراد در اموال و فرزندان (حدید،  فریبنده بودن زندگی دنیا و فزون

  )١٣١کند (طه،  بهتر و پایدارتر بودن روزی که خداوند نصیب می
  )۵۵مایه آزمایش بودن اموال (توبه، 

  )٨٨چشم ندوختن به اموال کافران و غصه نخوردن (حجر، 

  پرهیزگاری

  )١۴ارزش انسان (حجرات،تنها معیار سنجش 
  )١٩٧بهترین زاد و توشه (بقره، 

  )٢۶بهترین لباس انسان (اعراف، 
  )٢٨(حدید،امر کردن مؤمنان به تقوا داشتن 

  عبادی

  انس با قرآن

یدائیان، ش
١٣٨٧  

  )٢ و ١، مؤمنونرستگاری به واسطه خضوع در نماز (
  )۴۵ ،(عنکبوت کند مینماز از کارهای زشت نهی 

  )١۵ ،امر به برپایی نماز برای ذکر خدا (طه
  )٨٧(یونس، واسطه برپایی نماز ه دستیابی به پیروزی ب

 نماز
 نوافل و مستحبات

  دعا
  )٨٠های نیک و دعا کردن (اعراف، خواندن خدا به نام

  ور )١٨۶جایگاه واالی دعا در نزد خدا (بقره، 
  )۶٠الزمه پاسخ دادن خدا درخواست کردن است (غافر، 

  معنویت در رویکرد غربی 
) بـه معنـای نقـش spirtius) از واژه التین اسپیرتیوس (spiritualityدر زبان انگلیسی، معنویت (

گاهی یافتن از یک  بعد غیرمـادی بـه زندگی یا "روشی برای بودن" و "تجربه کردن" آمده است که با آ
). در رویکرد غربی ١٩٩٨ 1،ازد (الکینزس میقابل تشخیص، آن را معین  های ید و ارزشآ میوجود 

  . در ایـن راسـتا کننـد میبرخی معنویت را از دین جـدا دانسـته و آن را مفهـومی غیرالهـی اسـتنباط 
                                                           
1. Elkins 
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ائر مـذهبی نبـوده و شده شع دهی سازمان) نیز معتقد است معنویت به معنای انجام ٢٠٠٣( 1رابینز
) در تحقیقات جامع و تجربی خـود در ١٩٩٩اشد. میترف و دنتون (ب میدر رابطه با خدا یا الهیات ن

ذارند و آن دو را یکی و گ میکلی افراد بین دین و معنویت فرق  طور بهجامعه غربی اذعان داشتند که 
ویت، رویکردهـای مختلفـی در ایـن انند. با توجه به ادبیات موجود در حوزه معند میبه هم مرتبط ن

  حوزه وجود دارد که در ادامه به بیان اهم آنان پرداخته شده است:
گاهی درونی است کـه از درون  2گرا / متافیزیکی: . رویکرد درون١ در این نگاه معنویت نوعی آ

معنویـت  باشد. در ایـن رویکـرد، ریزی شده می ها و باورهای برنامه خیزد و فراتر از ارزش فرد برمی
کید این دیـدگاه بـر ٢٠٠٢شود (کریشناکومار و نک،  فراتر از قوانین و ادیان نگریسته می ). اگرچه تأ

باشـد (اشـمس و  درون انسان است، شامل احساس همبستگی و ارتباط میان خود و دیگران نیز می
گرا در محیط کار نیز اعتقاد دارند تنوع معنوی افراد باید  ). معتقدان به رویکرد درون٢٠٠٠ 3،دوچن

به رسمیت شناخته شود و افراد باید راهی بیابند که بدون آسیب زدن به دیگران، امور معنوی خـود را 
 )؛ ٢٠٠۵و همکاران،  4انجام دهند (ماکز

گوید: "بسـیاری از مـا زمـان بسـیاری را  رس می) به نقل از پی٢٠٠٣بردلی ( 5. رویکرد دینی:٢
. ایـن رویکـرد "نیم، شرم آور خواهد بود اگر نتوانیم خدا را در آنجا پیدا کنـیمک یصرف کار کردن م

 )؛ ٢٠٠٢داند (کریشناکومار و نک،  معنویت را جزئی از یک دین یا مذهب خاص می
دف اصلی، یـافتن معنـا در محـیط در این رویکرد ه 6. رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکوالر:٣
  شود: های زیر مطرح می ) و در آن پرسش٢٠٠٢باشد (کریشنا کومار و نک،  کار می
 دهم؟ کار را انجام می چرا این −
 معنا و مفهوم کار من چیست؟ −
 این کار مرا به کجا خواهد برد؟ −
 دلیل وجود من در سازمان چیست؟ −

اشد. افـراد بـا یـافتن ب میدر محیط کار بسیار حائز اهمیت برای افراد  ها پرسشیافتن پاسخ این 
ی و ور بهـرهاحسـاس معنـای بیشـتر خواهـد داشـت، رضـایت و در نتیجـه آن  ها پرسشپاسخ این 

ولی افرادی که در محیط کـاری خـود احسـاس معنـاداری نکننـد  ؛ابدی میعملکرد آنها نیز افزایش 
ی و عملکـرد ور بهـرهوانـد ت میوند و این امر ش یمدچار ضعف وجودی خواهند شد، از خود بیگانه 

  ؛)١٣٨۵آنان را به شدت کاهش داده و موجب احساس ناکامی گردد (فتاحی و همکاران، 
                                                           
1. Robbins   2. Intrinsic / methaphysical  
3. Ashmos & Duchon  4. Marques  
5. religious   6. Existentialistic / secular  
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های شکاک بیشتر این رویکرد را قبـول دارنـد.  پست مدرن . رویکرد مخالفان معنویت و دین:۴
در این رویکرد نسبت به دین و معنویت نگاهی منفی وجود دارد و آنان را ابزاری در دست مدیران و 

 ). ٢٠٠٠ 1،دانند تا بدان طریق پیروان خود را استثمار کنند (بوژ رهبران سازمانی می
هد که در نگاه غربی جایگاه دیـن و رابطـه انسـان بـا د میکلی رویکردهای مذکور نشان  طور به

ود بیشتر اشاره به رابطه فرد با ش میاشد و حتی اگر بحث معنویت نیز مطرح ب میخدا بسیار کمرنگ 
گاهی   اشد. ب میدرون خود یا ماورا جهت کسب معنا و آ

  
  معنویت محیط کاری

  معنویت غربی محیط کار
آغـاز م، ١٩٩٠ی دهـه ها لمحیط کار در غرب از نخستین سا برای درک پدیده معنویت در ها تالش

معنویـت محـیط  دربـارۀانجام شـده  ۀی گستردها پژوهش). ١٣٩۴شده است (همتی و همکاران، 
ی قـرن حاضـر هـا چالشاز اهمیت این سازه در پاسخگویی بـه  حکایتی اخیر، ها لکاری در سا

ی معنویـت در طـول دو دهـه اخیـر در خود بـه افـزایش نسـب ۀ) در مطالع٢٠٠٩( 2. اوسویکدارد
. افـزایش احسـاس نارضـایتی، عـدم کنـد میی اجتمـاعی اشـاره ها یمطالعات مـدیریتی و بررسـ

آوری و ناامنی موجب شده است تا افراد بسیاری از کارشان احسـاس نارضـایتی داشـته باشـند  تاب
است بـر ایـن مـدعا کـه و ظهور معنویت در محیط کار تأییدی مارکز  )٢٠٠۵و همکاران،  3(مارکز

وند، آنهـا اسـتعداد شخصـی و روح شـ میافراد با چیزی بیش از جسم و فکر خود وارد محیط کـار 
  ). ١٣٨٨؛ ذکر شده در ساغروانی و غیور، ١٩٩٧ورند (لیگ، آ میمنحصر به فرد خود را به همراه 
ی اسـت امر −درست مشابه خود مفهوم معنویت− ی کاریها محیطموضوع معنویت در کار و 

گرایانه مورد توجـه خـاص قـرار گرفتـه  هستیی ادیان و هم رویکردهای فرادینی و ها آموزهکه هم در 
). امروزه برای برخی معنویت در سازمان بـه دیـن خاصـی ١٣٨٨فر و الماسی فرد،  است (ناصحی
). ٢٠٠٣و همکـاران،  4ی فـردی اسـتوار اسـت (میلیمـانها هبلکه بر ارزش و دیـدگا ،وابسته نبوده

گوید: "برای یک خداشـناس کاتولیـک، معنویـت راهـی اسـت کـه بـه  باره می ) در این٢٠٠٠( 5بروس
کند؛ برای یک پزشک در دانشگاه هاروارد، معنویـت چیـزی اسـت  واسطه آن به سمت اولیه حرکت می

قصـود و شـناس، جسـتجوی انفـرادی بـرای درک م بخشـد؛ بـرای یـک جامعه که بـه زنـدگی معنـا می
هایی است که ممکن است مفهوم خدا یا وجود متعالی را دربر داشته باشد یا نداشته باشـد؛ بـرای  ارزش

                                                           
1. Boje   2. Oswick  
3. Marques   4. Milliman  
5. Bruce 
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دیگران معنوی بودن به معنای دانستن و زیستن براساس این آگاهی است که زندگی بیش از چیزی است 
انی براسـاس ایـن بینیم، بلکه مبنایی برای تحول شخصی، بین شخصی، اجتماعی و حتی جهـ که ما می

بر  ).١٣٩١(مردی و پنجعلی پورشکرپسی،  معرفت و درک است خدا همواره در وجود ما حاضر است"
اند که ذاتًا به مفـاهیم و د میانسانی −خالف دیدگاه بروس، گریفین معنویت را یک خصیصه فطری

). اندیشـمندان ١٩٩٨ 1،اشد (گـریفینب میمبانی مذهبی اشاره دارد و نقش دین در آن حائز اهمیت 
 )٢(کـه در جـدول  انـد هحوزه سازمانی، تعاریف مختلفی برای معنویت در محیط کـاری ارائـه داد

ی سـازمانی ذکـر هـا محیطاز آن تعاریف به منظور درک بهتر این مفهوم و جایگاه آن در  ای خالصه
 ی، نـوعیهد که معنویت محیط کاری در نگـاه غربـد میشده است. تأمل در تعاریف مذکور نشان 

"نیرو، تمایل، احساس و تالش" در راستای یافتن معنا و هدفی غایی در زندگی کاری افراد است کـه 
اشـد. همچنـین مطـابق بـا ب میاغلب با هدف کسب مواهب مادی، لذت و آرامـش دنیـوی همـراه 

ین اشد رابطه بب میتعاریف مذکور در این رویکرد آنچه در حیطه معنویت محیطی کاری قابل توجه 
 اشد. ب میفرد با یک بعد غیرمادی و همچنین با دیگر افراد 

  : تعاریف معنویت محیط کاری از منظر رویکرد غربی٢جدول 
 تعریف سال  پژوهشگر

 از ژرف و عمیقدرک کاری، زندگی در هدفومعنییافتنبرایبرانگیزانندهوبخشالهامنیرویی  ١٩٩٠  2مایرز
  شخصی باور نظام و طبیعی هستی، موجوداتعالمپهناوریکار،ارزش

تالش جهت پرورش حساسیت نسبت به خویش، دیگران، موجودات غیرانسانی و خدا، یا کندوکاوی در جهت   ١٩٩۵  3هاینلز
  آنچه برای انسان شدن مورد نیاز است و جستجویی برای رسیدن به انسانیت کامل

میترف و 
در زندگی، برقراری رابطه مستحکم با همکاران و سایر افرادی که با کار فرد تمایل به جستجوی هدف نهایی  ١٩٩٩  دنتون

  های سازمان های اساسی فرد و ارزشدر ارتباط هستند و سازگاری بین ارزش
  های عمیق کار تمامیت، کمال و همبستگی در محیط کار و ارزش ٢٠٠١  گیبنز

 
  ٢٠٠٣  میتروف

 برقراری منظور بهکاری، زندگی برای فرد در یکغاییهدفیافتنوجستجوبرایتالشدربرگیرنده
 همچنین و دارند مشارکت با وی در کار نحوی به که افرادی و دیگر همکاران فرد و بین قوی ارتباط

  سازمانش های ارزش با فرد یکاساسیباورهایبینیگانگیباسازگاری
جیاکالون و 
 ایجاد تجربه کارکنان، فرهنگ ارتقای دهنده نشانکهسازمانهایارزشازاستچارچوبیکاردرمعنویت  ٢٠٠٣  جرکیویکز

  کاراز و لذت کمال حس ایجادبا دیگران،ارتباطافزایشبرتر،کارفرایند
کینگرسکی و 
  4اسکریپنر

 با ارتباط حس یک جمعی، مقصود و دیگران با ارتباط و پیوند احساس یک دربرگیرنده معنویت  ٢٠٠۶
  باشد می تعالی تکامل و حس یک نیز و واالتر موجودیتی

فر و  ناصحی
کوششی برای پیدا شدن حساسیت به خود، دیگران، محیط طبیعی و خدا که درون و فراسوی این   ١٣٨٨  فرد الماسی

  کلیت است

هستند و نوعی فرهنگ محیط کاری جایی که کارکنان در جستجوی یافتن معنا و هدف در کارشان   ٢٠١۵  شهباز و غفور
  خواهند که با دیگر کارکنان ارتباط برقرار کرده و جزئی از یک جامعه باشندمی

                                                           
1. Griffin   2. Myers  
3. Hinnels 

4. Kinjerski & Skrypnek 
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  سطوح معنویت کاری در رفتار سازمانی
وان در سه سـطح فـردی، گروهـی و ت می)، معنویت سازمانی را ٢٠٠٣زعم میلیمان و همکاران ( به

سازمانی مورد بررسی قرار داد؛ در سطح فردی، تالش برای یافتن معنـا و هـدف در زنـدگی کـاری 
است. در سطح گروهی، ارتباط قوی بین همکاران و افرادی که به نحوی در کار مشـارکت دارنـد. و در 

ای سازمان است. تأمین نیازهـای ه سطح سازمانی، هماهنگی بین اعتقادات و باورهای اصلی و ارزش
هـایی  معنوی در محیط کار به عواملی از جمله کـاربرد اصـول مبتنـی بـر معنویـات، اخـالق و ارزش

ــراد نمــود می ــدامات اف ــد (کیونهــا بســتگی دارد کــه در تصــمیمات و اق ). ٢٠٠٣و همکــاران،  1یابن
  نویت بر شمردند:) نیز ابعاد چهارگانه زیر را برای مع٢٠٠۶کینجرسکی و اسکرایپنک (

ود و شـ میوسیله احسـاس عمیقـی از سـعادت توصـیف ه ب (معنادار بودن کار): 2جذابیت کار
 3احسـاس همبسـتگیشخص مشغول کار معناداری اسـت کـه دارای یـک هـدف متعـالی اسـت. 

هـای  سـازگاری بـا ارزش احساس مشترک با دیگران و داشـتن هـدف مشـترک بـا آنـان. (مشترک):
  5تجربـه درونـیاحسـاس اتصـال و پیونـد بـا چیـزی فراتـر از خـود.  4معنـوی): سازمانی (ارتبـاط
ود، حسـی از تکامـل، شـ میبه وسیله حالتی مثبت از انرژی یـا نشـاط توصـیف  (معنویت فردی):
  از شادی است.  ای تعالی و تجربه

ه بـابیم که در رویکرد غربـی بـرخالف رویکـرد اسـالمی، ی میدر های یاد شده جنبهبا مالحظه 
و آنچه که در معنویت محیط کاری لحاظ گشته اسـت  نشدهتوجه  بخش رابطه انسان با خالق هستی

اشد. بـر ب میایجاد معنا و نوعی احساس واال در رابطه انسان با خود درونی و یا هستی پیرامون خود 
نـان دیدگاه محدود و تک بعدی آ براساساین اساس، ایجاد معنویت در محیط کاری از نگاه غرب، 

  اشد.ب میبرخوردار  تری به انسان نسبت به رویکرد اسالمی از سطوح و ابعاد محدودتر و سطحی
 

  معنویت اسالمی محیط کار 
پرداختن به پیامدهای مهم کاربرد معنویت اسالمی در محیط کار به منظور توجیه منطقی تمامیت و 

غربی مسـتلزم درک  وارداتیجامعیت این رویکرد و تناسب آن با جامعه اسالمی ما به جای رویکرد 
ملـه گونه که پیشتر ذکر شد، از ج اشد. همانب میبرخی اصول و مبانی رفتاری مطرح شده در اسالم 

اشد که در حوزه رفتـار سـازمانی نیـز کـاربرد بسـزایی ب میمبانی معنویت در اسالم، مبنای اخالقی 
) در پژوهش خود با استفاده از روش تحلیل محتـوا بـه ١٣٩۴دارد. در این راستا، جانیپور و لطفی (

                                                           
1. Cunha et al    2. Engaging work  
3. Sense of community  4. Spiritual connection  
5. Mystical experience 
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سـه بعـد کلـی قالب  ترسیم نظام اخالقی برگرفته شده از آیات قرآن کریم پرداختند. نظام مذکور در
از نظـام اخـالق فـردی و اجتمـاعی  منـد نظاماصول و مبانی، الزامات، مقدمات و موانع تصـویری 

ابعـاد از  ای خالصـه)، ٣( هـد. در جـدولد میمعرفی شده در اسالم و از منظر قرآن کریم را ارائـه 
 مذکور مطرح شده است.

 
  نظام هدایت فردی و اجتماعی :٣ جدول

سطوح رفتار و 
نظام ابعاد 

  اخالقی
  موانع  مقدمات  الزامات  اصول و مبانی

  فردی

فطرت خیرگرا، قلب
گرا، آزادی و  حقیقت

اختیار، اثرگذاری 
 اعمال

ایمان، بصیرت، استفاده از
امکانات، تالش و همت، 
عبودیت، توکل، ترس از 

 عذاب، امید

ایمان، علم، امیدواری به 
رحمت، تالوت قرآن، توجه 

های انسانی،  به ضعف
  اخالص در توحید، عبادت

یأس و ناامیدی، عدم 
بصیرت، تکبر، قتل 

  نفس، عجله

  اجتماعی

بلوغ فکری 
ها، عدم  انسان

سلطه شیطان بر 
بندگان مخلص، 
صداقت مبنای 

اخالق اسالمی، 
توحید، احترام به 
حقوق دیگران، 
  رعایت عدالت

انفاق، احسان، پذیرش 
نگری،  حقوق متقابل، آینده

وفای به رعایت عدالت، 
عهد و پیمان، امیدواری به 

رحمت خدا، صداقت، 
استفاده صحیح از 

امکانات، خضوع در برابر 
  دیگران و خدا

علو و بصیرت، رعایت 
صداقت، رعایت عدالت، 
  کسب ادب و احترام

اسراف و تدبیر، انحراف 
از توحید، افراط و 
تفریط، تعصبات 

جاهلی، فحشا، کم 
فروشی، تصرف اموال 

بر و غرور، دیگران، تک
القای دشمنی میان 

مردم، دلبستگی دنیا، 
های الهی،  تحقیر نعمت

عدم احترام به حقوق 
  دیگران

  )١٣٩۴منبع: جانیپور و لطفی (
 

شایان ذکر است، نظام هدایت رفتاری مطرح شده اگرچه از سوی طراحان آن نظام تحت عنوان 
اما ابعاد و عناصر مذکور وجود سه مبنای کلی معنویـت اسـالم  ؛نظام اخالقی معرفی گردیده است

ازد. تأمل در نظام مذکور گویای این حقیقت است کـه س می(عبادی، اعتقادی و اخالقی) را روشن 
مهـم شـمردن زنـدگی  افـزون بـردر همـه قـرون و اعصـار،  ها انسـانهدایتگر جامع  عنوان بهقرآن 

را  ها انسانرفتاری تسهیل این روابط را ممکن ساخته و تمامی اجتماعی بشر با وضع قوانین و اصول 
به پیروی از این قوانین دعوت کرده تا دوام فردی و اجتماعی خـویش را توسـعه بخشـند. رعایـت و 
تعهد به اصول مذکور موجب یکپارچگی زندگی فردی و سازمانی اعضا در جهت قـرب و رضـایت 

  ود کـه شـ میاصـول مـذکور موجـب  سـازی نهادینهیری و کـارگ ردد. به بیـانی دیگـر، بـهگ میالهی 
ابعاد مختلف معنویت در محیط کاری تقویت شده و حرکت سازمان به سـمت توسـعه و پیشـرفت 
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سـال  ١۴٠٠تسریع گردد. اندکی تأمل و تدبر در این اصول با پذیرش این حقیقت که قرآن بـیش از 
ای هر انسانی خواه مسلمان باشد یا خیـر روشـن پیش به بیان این موارد پراخته است، این نکته را بر

ازد که اسالم دینی جامع و پویا است که قواعد و دسـتورات آن نـه تنهـا بـرای مسـلمانان و در س می
بلکه برای تمامی نوع بشر در سراسر گیتی کاربرد دارد و قرآن هدایتگر او در تمـامی  ،اقلیمی خاص

   اشد.ب میی زندگی فردی و اجتماعی ها هعرص
پس از مشخص ساختن اصول حاکم بر رفتار فردی و گروهی از منظر قرآن کـریم در ادامـه بـه 

مبـانی معنویـت اسـالمی در رفتـار  عنوان بـهبیان پیامدها و دستاوردهای کاربست اصـول مـذکور 
  ود. ش میسازمانی و محیط کاری نهادهای موجود در سطح جامعه انسانی پرداخته 

  
  ی محیط کار و کاربرد در رفتار سازمانی پیامدهای معنویت اسالم

معنویت اسالمی در زندگی شخصی، سازمانی و اجتماعی افراد کاربرد عملی دارد. مطالعات صورت 
توانـد از مزایـای وجـود  های سازمانی کـه می گرفته حاکی از آن است که رفتار سازمانی از جمله حوزه

معنوی روشن در سازمان بـا بـرآورده نمـودن منـافع  معنویت استفاده زیادی داشته باشد. وجود دیدگاه
آورد که در نتیجه آن، انگیزه، کار تیمـی و تعهـد  فردی، پیوند محکمی بین کارکنان و سازمان فراهم می

طور کلـی مبـانی نظـری  ). بـه٢٠٠٣یابد (میلیمان و همکـاران،  نسبت به اهداف سازمانی افزایش می
وری و عملکرد سازمانی به واسطه وجود معنویت در سـازمان یافـت  فراوانی در مورد نحوه ارتقای بهره

). در ١٣٩٢شود که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار از جانب این متغیر اسـت (طالقـانی و همکـاران،  می
های انجام شده در حوزه معنویت محیط اسالمی با رویکرد اسالمی مـورد  این راستا، نخست پژوهش
 باشد.  های مذکور می دهنده پژوهش ) نشان۴ت. جدول (مطالعه و بررسی قرار گرف

 
  های انجام شده در حوزه معنویت محیط کاری با رویکرد اسالمی : پژوهش۴جدول 

  عنوان سال محقق
  ها از منظر رویکرد غربی و اسالمی تبیین مفهوم معنویت در رهبری سازمان ١٣٩۵ معصومی

  دینداری در تعالی معنویت محیط کارتحلیل نقش ١٣٩۵ پور و نعمتی ابراهیم
  های اسالمی بر شکوفایی زنان متأهل اثربخشی آموزش معنویت مبتنی بر آموزه ١٣٩۵ شفیعی و جزایری

  عقالنیت و علم معیار تمایز معنویت در اسالم از معنویت در سایر مکاتب ١٣٩۵ آهنگران
  های اسالمی عالی مبتنی بر آموزهالگوی معنویت سازمانی در آموزش  ١٣٩۴ نقوی و همکاران

 بررسی تأثیر معنویت بر ابعاد مختلف فردی در سازمان مبتنی بر نظریات شهید مطهری ١٣٩۴ کامفیروزی و همکاران
میرزایی توکلی و 
بررسی تأثیر معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی بر رضایت ستادی نهاد   ١٣٩۴  شریعتمداری

  در دانشگاه نمایندگی مقام معظم رهبری
  نقش معنویت اسالمی در بروز رفتار شهروندی سازمانی ١٣٩٣ رودسازو بیشه
  تأملی بر معنویت سازمانی با رویکرد اسالمی ١٣٩٢ شورگل
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  عنوان سال محقق
  های وحیانی های سالمت معنوی از منظر آموزهشاخص ١٣٩١ مرزبند و زکوی
  گرا رویکردی برای آموزش عالی معنویتگرایی و ارائه مطالعه تحلیلی نهضت معنویت ١٣٩٠ صفایی مقدم
  های ارزیابی تحقق معنویت در سازمان) مدیریت با رویکرد معنوی (شاخص ١٣٨٩ پورنادری و رجایی
  ها و کارکردهای معنویت قرآنی) گرایی در قرآن (مبانی، مؤلفهمعنویت ١٣٨٨ رودگر

  های توسعه معنویت اسالمی راهکارها و مدل ١٣٨٧ مظاهری سیف

  
) رفتار سازمانی را به سه سطح فردی، گروهـی ٢٠٠٩، رابینز و جاج (بندی طبقهترین  در مرسوم

ی انجـام شـده در ایـن حـوزه ها پژوهشمبنای اغلب  بندی طبقهکه این  اند هو سازمانی تقسیم نمود
وش اشد. در ادامه پیامدهای معنویت اسالمی محیط کاری در رفتار سازمانی نیز با استناد بـه رب می

). الزم بـه  ۵ ردد (جـدولگ میرفتار سازمانی بیان  گانه سهتحلیل و تفسیر مفهومی در قالب سطوح 
ی مـورد مطالعـه در قسـمت ها پژوهشطبقه بر مبنای مطالعه  ذکر است شواهد آیات موجود در هر

  اشد. ب میپیشینه پژوهش 
 

  نظر رویکرد اسالمی: پیامدهای معنویت محیط کاری در سطوح رفتار سازمانی از م۵جدول
  سطح         

  شواهد  سازمانی  شواهد  گروهی  شواهد  فردی  رویکرد

 
 
 
  
  
  
  
  
  

  اسالمی
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

افزایش توانایی 
  تفکر و تدبر

؛٢٢انفال،
؛ ٢۴محمد، 

، ٢١٩بقره، 
 ٨٢نسا،

عمران،  آل  وفای به عهد
  ۴؛ توبه، ٧۶

گزینی در  وحدت
  سازمان

؛ ۴۶انفال، 
  ۴صف، 

؛١۶رعد،  ایجاد بصیرت
؛ ٣٢٠بقره،   حسن معاشرت  ١٩−١٨فاطر، 

؛ ٢٩نسا،   تجارت هدفمند  ۵۴قصص، 
  ٩جمعه، 

تقویت توان
 پندپذیری

؛ هود،١٧نور،
؛ ٣٨شوری،  مشورت ١٢٠

  ١۵٩عمران،آل
توجه به رشد
 عمومی سازمان

عمران،  آل
١١۴  

عمران،  آل  افزایش صبر
١١۴−١١۵  

محبت مدارا و 
  با دیگران

؛ ١٠حشر،
، ٢٩فتح، 

  ١٨−١٧بلد، 
؛ ١٣۵نسا،   عدالت اجتماعی

  ٢۵حدید، 

کمک به
نگری افراد  واقع

و شناخت 
 های خودتوانایی

  ؛٣٠روم، 
  ٧٢احزاب، 

همکاری در 
  انجام امور

؛ ٢مائده، 
  ١انفال،   اصالح اجتماعی  ٧٢انفال، 

صدق رفتاری و
 پرهیز از ریاکاری

؛٢۶۴بقره،
 ١۴٢نسا،

اشتراک و
 همرنگی

عمران، آل
۶۴ 

تأمین نیاز 
 محرومان

و  ١۶ذاریات، 
١٩  

اعتدال در
اندیشه و رفتار 

 افراد

؛ ٢٢ملک، 
تمرکز زدایی جامعه   ١٠حجرات،   اخوت و برادری  ۶٧و  ۶٣فرقان

  سازمانی
؛ ٣١نور، 
  ۵٩احزاب
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  سطح         
  شواهد  سازمانی  شواهد  گروهی  شواهد  فردی  رویکرد

  
  
  
  
  

  اسالمی
  

افزایش روحیه 
  ۶٩عنکبوت،   تالشگری

احترام به 
همکاران و 

  تمسخرعدم 

؛ ۵۴انعام، 
؛ ٢۵١شعرا، 

  ٨٨حجر، 

تالش و جهاد
ناپذیر در خستگی

پیشبرد اهداف 
  سازمانی

؛ ۶٩عنکبوت، 
  ١٢٠توبه، 

اخالص در 
  انجام امور

؛١۴غافر،
؛ ٢٢لقمان، 
؛ ٢٨کهف، 

؛ ١٢۵نسا، 
 ۵بینه،

عمران،  آل  عفو و گذشت
  ٩١توبه،   خیرخواهی عمومی  ١٣۴

؛٨٧یوسف،  امیدوار بودن
  ٩١توبه،   خیرخواهی ١٠۴نسا،

  ٢٨−٢٧؛ فجر، ٢١−١٧لیل،  رضایت

 
ابیم که اگرچه مفهـوم معنویـت در ی می) در۵( با مطالعه پیامدهای اجمالی ذکر شده در جدول

ی کاری به دلیل پیامدهای قابل توجه آن چند صد سال است که در غرب مورد توجـه قـرار ها محیط
امـا  ؛داشـته اسـت ای گسـتردهی حـوزه سـازمانی بازتـاب بسـیار ها پژوهشگرفته است و اخیرًا در 

ضرورت وجود و کاربرد این مهم در جوامع انسانی هزاران سال پـیش از سـوی خداونـد متعـال در 
قالب دین اسالم و کتاب مقدس قرآن برای راهنمایی زنـدگی بشـری فرسـتاده شـده اسـت. شـواهد 

بی اهمیـت معنویـت در سـطوح مختلـف زنـدگی خو هد قرآن کریم بهد میموجود در آیات نشان 
 فردی و اجتماعی را پرورانده است و با نگاهی فراتر به انسان و شأن و منزلت او نگریسته است. 

  
  گیری نتیجه

کننده تجربه کارکنانی است که در کارشان پرحرارت  اصطالح معنویت در کار و محیط کار توصیف
و احساس  کنند می، معنا و هدف را در کارشان درک کند میا و با انرژی هستند، کارشان آنان را ارض

). بایسـتی بـه ایـن ١٣٨٨فرد،  فر و الماسی با همکارانشان ارتباط اثربخشی دارند (ناصحی کنند می
نکته توجه داشت که اغلب تحقیقات صورت گرفته در حوزه معنویت محیط کاری با رویکرد غربی 

این مفهوم را جهت کاربرد  سازی متناسبکه همین مسئله لزوم  اشدب میو اصول و مبانی آن رویکرد 
ی هـا آموزهازد. در حقیقت الزم است با تبیین این مفهوم مطـابق بـا س میدر جامعه اسالمی روشن 

ی عملـی کـردن آن را در سـطوح سـازمانی ها هدست آورد و بتوان زمین اسالمی درک بهتری از آن به
  این اصول را فراهم آورد.  سازی جهانیجوامع خود فراهم آورد و چه بسا به مرور جهت 

گرایی و معنویت رایج در جهان کنونی غرب، کامًال در نقطـه مقابـل و در  حقیقت آن است که دین
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ایـن دو تـالش در جهـت رهـایی و گرایی و معنویت اسالم است و تنها نقطه مشترک بـین  تضاد با دین
). در ١٣٨٢گرایی اسـت (حبیبـی،  نجات از محدوده تنگ عالم طبیعت و باز کردن غل و زنجیر حس

جامعه ایرانی و اسالمی ما بسیاری از رفتارها در زندگی فردی و اجتماعی افراد، مستقیم یا غیرمسـتقیم 
). ١٣٩۴وند و همکاران،  شود (زینی یز ارزیابی میها و باورهای دینی بوده و اغلب با آن ن متأثر از آموزه

اسالم دینی پویا و در حال جوشش است. دستورات دین اسالم متعلق به فرهنگ و نژاد خاصی نبوده 
این گستردگی تمامی  افزون براشد. ب میبلکه دینی جهان شمول است و مخاطب آن تمامی نوع بشر 

ترسـیم  ای گونه این پویایی، سازمان به براساسیرد. گ یمجوانب فردی و اجتماعی زندگی بشر را فرا 
از زنـدگی بشـر بـدون  ای ود که معنویت از ارکان ساختاری آن محسوب گشته تا هـیچ لحظـهش می

). در این پـژوهش ١٣٩۴برنامه مدون سیر معنوی و حرکت متعالی خالی نماند (رستگار و نوبری، 
نی نظـری موجـود در رابطـه بـا مفهـوم معنویـت و تالش شده است تا ضمن مرور نسبتًا جامع مبـا

کید بر معنویـت اسـالمی و اصـول  معنویت محیط کاری از منظر دو رویکرد اسالمی و غربی، با تأ
برخاسته به تبیین تحلیلی و تفسیری اصول رفتار فردی و اجتماعی مطرح شده از سوی خداوند یکتا 

ت و همچنین پیامدهای حاصـل از کـاربرد اصـول مبانی معنوی عنوان بهی وحیانی ها آموزهدر قالب 
مبـانی نظـری  بندی از جمع مضاف بر اینکهرفتار سازمانی پرداخته شود.  گانه سهمذکور در سطوح 

موجود در دو رویکرد اسالمی و غربی، شکلی مفهومی از معنویت محیط کاری در قالـب تعریـف 
  مفهوم، مبانی و پیامدهای معنویت ارائه شده است. 

لحاظ مفهومی، در رویکرد اسالمی، معنویت محیط کاری به مجموعه صفات و اعمالی کـه از 
ود که مطابق با فطرت و مبتنی بر دین و مذهب اسـت و هـدف اصـلی آن دسـتیابی بـه ش میاطالق 

). در ١٣٨٩دوسـت،  عترت؛ ١٣٩۵اشد (معصومی، ب میتعالی و کمال انسان در جهت قرب الهی 
که مطابق بـا  اندد میو اعتقاداتی  ها ارزشنویت در محیط کار را مجموعه مقابل، رویکرد غربی مع

ود شـ میغریزه و بر مبنای اصـالت لـذت و بـا هـدف کسـب لـذت و آرامـش دنیـوی بـدان توجـه 
ی گیر شکل). به عبارتی، در رویکرد غربی برخالف رویکرد اسالمی، مبنای ١٣٨٩، دوست عترت(

  اشند. ب میو عواملی است که جدای از دین و مذهب  معنویت در محیط کار بر مبنای اصول
اخالقی شد، شامل مبانی اعتقادی،  پیشتر بیانگونه که  مبانی معنویت در رویکرد اسالمی همان

بـردن از کـار، معنا (سطح فـردی: لـذت  ردد. از سوی دیگر در رویکرد غربی، کار باگ میو عبادی 
(سطح گروهی: احسـاس در کار)، احساس همبستگی انرژی گرفتن از کار، احساس معنا و هدف 

(سطح سازمانی:  ها ارزشپیوند با همکاران، پشتیبانی کارکنان از هم، مقصود مشترک) و همسویی 
سازمان نسبت به کارکنانش) سه مبنای ی سازمان، مالحظه ها ارزشپیوند با اهداف سازمان، پیوند با 

  ). ۴٢٨، ص٢٠٠٣دهنـد (میلیمـان و همکـاران،  می گیری معنویت محیط کاری را شکل اصلی شکل



                        ١٣٩۶بهار و تابستان / ١١ش/ ۶س/ و مدیریتاسالم    ١٨

 eslam modiriat11 Sn torkzade 25-12-96 هایینبندی  صفحه ١١اسالم و مدیریت  ترک زادهمقاله 

یابیم که برخالف رویکرد اسالمی که هر سه جنبه رابطـه انسـان بـا  با مقایسه مبانی این دو رویکرد درمی
خداوند، انسان با خود و انسان با دیگر همنوعان را در بحث معنویت محیط کاری مد نظر قرار داده است 

بـر مبنـای  طور اساسـی بـهرویکرد غربی که  )،١٣٩٣رودساز و بیشه، ؛ به نقل از ١٣۶۴اسحاق،  (آل
اصالت لذت و دستیابی به اهداف دنیوی شکل گرفته است رابطه انسان با خداونـد مطلـق و یگانـه 

 و ١گونه که در شکل ( همان رو از اینخالق خویش را از نظر دور داشته و از آن غفلت ورزیده است. 
ردد، از آنجایی که تعریف و مبانی موجود پیرامون معنویت محیط کـاری در نگـاه گ می) مشاهده ٢

تر بـوده اسـت، لـذا پیامـدهای حاصـل از کـاربرد ایـن مهـم در نگر جانبـه همهو  تر وسـیعاسالمی 
را  ها انساننیز در مقایسه با رویکرد غربی با نگاهی جامع اصالح زندگی دنیوی و اخروی  ها سازمان

داده است. در حقیقت، معنویت در رویکرد غربی، تنها وجه کاری دارد و پیامدهای آن مد نظر قرار 
ابد. به بیانی دیگر، رویکرد غربی، انسـان مـادی و سـازمانی را ی مینیز تنها در حوزه کاری فرد نمود 

جنبـه مـادی و زمینـی انسـان، افـزون بـر یرد؛ این در حالی است که رویکرد اسالمی، گ میدر نظر 
. انسـان، از منظـر دانـد میاو برای زندگی اخروی را نیـز حـائز اهمیـت  سازی آمادهی روحی و تعال

بلکـه خـود نیـز  ،یدآ می شماررویکرد اسالمی نه تنها یک عامل مهم در پیشبرد اهداف سازمانی به 
بایستی بـه پـرورش قـوای درونـی خـود و  ها فعالیتواسطه انجام کار و  وجود مقدسی است که به

بی به کمال همـت گمـارد. در ایـن میـان، وجـود محـیط کـاری مملـو از معنویـت اسـالمی دستیا
  ردد. گ میکننده این مهم  و هدایت کننده تسهیل
اشـد و ب میکلی، رواج معنویت اسالمی در محیط کار از آنجایی کـه بـر مبنـای فطـرت  طور به
و همکاری بیشـتر افـراد را فـراهم هد، زمینه همدلی د میی دین مبین اسالم را سرلوحه قرار ها آموزه
ی انسجام و یکپارچگی حاصل از کاربست معنویـت اسـالمی کـه بـر مبنـای گیر شکلورد. با آ می

اشد، اثربخشی اقدامات سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد ب می ها انسانفطرت مشترک در تمامی 
به نوبه خود موجب بهبود تـوان  ). این مسئله١٣٩۵و راضی،  زاده ترکآن را به همراه خواهد داشت (

ردد که در نتیجـه ایـن مسـئله سـازمان از گ میپاسخگویی سازمان به الزامات و اقتضائات محیطی 
). از ١٣٩٢و همکـاران،  زاده تـرکردد (گـ می منـد بهرهسالمت الزم جهت پیشبرد اهداف خـویش 

ی موجود در چنـین ها سازمانرو، با توجه به اهداف و مأموریت نظام اسالمی، شایسته است که  این
ی نـاب اسـالمی و متناسـب بـا هـا آموزهمعنویت برآمـده از  قدر گرانی از گنجینه گیر بهرهنظامی با 

فرهنگ ایرانی، اقتدار و شأن معنوی خـویش را بـیش از پـیش پررنـگ نماینـد و بـا عبـور از فـراز و 
هیز خود به ابزار معنویت، مقتدرانه های این راه و نوسانات اخالقی و فرهنگی پدید آمده یا تج نشیب

  خأل معنویت و تهدیدات ناشی از آن برخیزند.  های به مقابله با بحران
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دوفصلنامه مدیریت ، »اسالمی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شرکت گاز استان لرستان)

  . ٢٣٩−٢١٩، ص١، شماره ٢١سال اسالمی، 
وی، هـوش معنـ«)، ١٣٨۶ب، باقر؛ محمد سلیمی؛ لیال سلیانی و مقدم ثنـا نـوری (بناری غبا .٣١
  . ٧۴١−۵٢١، ص١٠، شماره ٣، دوره ینی»دندیشه نوین ا
معنویت در محیط کـار و نقـش آن «)، ١٣٨۵اکبر فرهنگی و بهاره واثق ( فتاحی، مهدی؛ علی .٣٢

ــازمانی ــهروندی س ــار ش ــود رفت ــدیریت،، »در بهب ــگ م ــه فرهن ــال  مجل ــماره ١٣س ، ١۴، ش
 . ٣٩−٢٣ص

بررسی تأثیر معنویـت «)، ١٣٩۴مهری (کامفیروزی، محمدحسن؛ علی بنیادی نائینی و رضا  .٣٣
شـماره  مدیریت اسالمی، ،»بر ابعاد مختلف فردی در سازمان مبتنی بر نظریات شهید مطهری

  . ٨٢−۶٧، ص١٠
مبـانی معنویـت «)، ١٣٩٣راد، حمید؛ هاجر سادات موسـوی و هـاجر جهاندیـده ( محمدی .٣۴

 یره و معـارف رضـوی،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی س، »های رضوی اسالمی در آموزه
  . ٣۶−١۵ص

بررسی اثـرات معنویـت محـیط کـار بـر «)، ١٣٩١مردی، غالمعلی؛ پنجعلی پورشکر پسی ( .٣۵
، »رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات در بیمارستان امـام خمینـی

 . ٩٨−۶٧، ص١، شماره ١دوره  فصلنامه مهندسی مدیریت نوین،
های سـالمت معنـوی از منظـر  شـاخص«)، ١٣٩١اصـغر زکـوی ( اله و علـی مرزبند، رحمت .٣۶

  . ٩٩−۶٩، ص٢٠سال اول، شماره  اخالق پزشکی،، »های وحیانی آموزه
ــوبی ( .٣٧ ــا یعق ــی، ســهراب و مین ــد «)، ١٣٩٢مروت ــر فراین ــأثیر مناســک اســالمی ب بررســی ت

  . ٢٠−٧، ص١۶سال چهارم، شماره  معرفت ادیان،، »یابی دینی معنویت
مطالعـات ، »معنویت و رهبـری«)، ١٣٨۵پور ( د باشکوه و وحیده علیمشبکی، اصغر؛ محم .٣٨

  . ٢٠٠−١٧٧، ص١۴، سال پنجم، شماره مدیریت صنعتی
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 فصلنامه اخالق پزشـکی،، »واکاوی مفهومی معنویت و مسئله معنا«)، ١٣٨٩مصباح، علی ( .٣٩
 . ١۴، شماره ۴سال 

  تهران: انتشارات صدرا. مجموعه آثار شهید مطهری،)، ١٣٧۴مطهری، مرتضی ( .۴٠
، »های توسـعه معنویـت اسـالمی راهکارهـا و مـدل«)، ١٣٨٧مظاهری سـیف، حمیدرضـا ( .۴١

  . ٢۵٢−١٩٨، ص١۴و  ١٣، شماره اخالق
ها از منظـر رویکـرد  تبیین مفهـوم معنویـت در رهبـری سـازمان«)، ١٣٩۵معصومی، هادی ( .۴٢

  . ٩، شماره هنامه پژوهش مللما، »غربی و اسالمی
فصـلنامه ، »اقتراح، دین و عقالنیت در نظرخواهی از دانشـوران«)، ١٣٨٠ملکیان، مصطفی ( .۴٣

 . ٢۶و  ٢۵، شماره نقد و نظر
بررسـی «)، ١٣٨٩باف؛ فریبا کیـانی و سیدرضـا پورسـعید (منصورنژاد، زهرا؛ محمدباقر کج .۴۴

ــا اضــطراب مــرگ در بــین گیری مــذهبی (درونــی، بیرونــی) و جن رابطــه بــین جهــت ســیت ب
  .١۴٣−١٣۵، ص١۵، شماره ۵، دوره شناسی های نو در روان یافته، »دانشجویان

بررسـی تـأثیر معنویـت در «)، ١٣٩۴میرزایی توکلی، سیدمنصـور و مهـدی شـریعتمداری ( .۴۵
محیط کار و تعهد سازمانی بر رضایت شغلی پرسـنل سـتادی نهـادی نماینـدگی مقـام معظـم 

 . ٧۶−۵٩، ص١، سال چهارم، شماره مدیریت در دانشگاه اسالمی، »رهبری در دانشگاه
های ارزیابی  مدیریت با رویکرد معنوی (شاخص«)، ١٣٨٩پور ( نادری، ناهید و سعید رجایی .۴۶

ــوم انســانی، »تحقــق معنویــت در ســازمان) ، ١، شــماره ١، ســال مطالعــات اســالمی در عل
  . ١٣٨−١١٩ص

جایگـاه معنویـت محـیط کـاری در «)، ١٣٨٨فرد ( فر، وحید و محمدرسول الماسی ناصحی .۴٧
  . ٢٧−١٧، ص۴−٣شماره ، ۴، دوره اخالق در علوم و فناوری، »جامعه سازمانی امروز

الگـوی معنویـت «)، ١٣٩۴الله میرغفوری ( نقوی، سیدعلی؛ میرمحمد اسعدی و سیدحبیب .۴٨
، ٢، شماره ٢٣سال  مدیریت اسالمی،، »های اسالمی سازمانی در آموزش عالی مبتنی بر آموزه

  . ١٧٧−١۴۵ص
بررسـی «)، ١٣٩۴زاده و فاطمه منزوی ( دوست گیالنی، مهناز؛ محمدصادق حسن همتی نوع .۴٩

، شماره ۴سال  مطالعات رفتار سازمانی،، »رابطه معنویت در محیط کار و عزت نفس سازمانی
  . ٧۴−۵١، ص١
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