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 چكیده 

کارکناان ازایايش   هاای معنويات   محسوب نموديکی از نقش داری دينتجلی درونی  توان میمعنويت را 

باا  باودن    تأثیرگااار هاای  حاوز   ازجملا  باشد. برد اهداف سازمانی می های آنان در راستای پیشتوانمندی

دنبال بررسی نقاش معنويات     باشد. در اين پژوهش ب معنويت، ازیايش انضباط ظاهری و معنوی کارکنان می

باشیم. روش تحقیق در ايان  اسالمی ايران میدر انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری 

گیاری  . برای انداز هستنفر از کارکنان نیروهای مسلح  093پژوهش پیمايشی و نمون  پژوهش شامل تعداد 

 0گوي  و تشکیل شد  از  22( استفاد  شد  ک  اين مقیاس شامل 9999) معنويت کارکنان از مقیاس پايدمونت

باشد. جهت سنجش انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیای  پیوند معنوی میمعنوی و  کامروايیمؤلف  وحدت،

سنجش مییان اعتباار ابایار    منظور ب های آنان استفاد  گرديد  و از پرسشنام  محقق ساخت  بر اساس شاخص

اساتفاد    بازآزماايی و  کرونباا  سنجش پاياايی از ضاريآ آلفاای     منظور ب اعتبار صوری و  ازگردآوری داد  

بین متغیرهای تحقیق بیانگر ارتبااط معناادار باین معنويات و انضاباط       داری معنی  است. نتايج آزمون گرديد

معنويات بار انضاباط     تأثیرگاااری ) ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح و تأيید هر دو زرضای  تحقیاق  

انضباط ظاهری و معنوی بر روی معنويت نشان  زمان همباشد. نتايج حاصل ازرگرسیون ظاهری و معنوی( می

کنناد    بینای  پایش دار انضباط ظاهری و مؤلفا  پیوناد معناوی    کنند  معنی بینی پیشدهد ک  مؤلف  وحدت می

 .انضباط معنوی هستند دار معنی
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 مقدمه
کا    گیرد. ايان براساس اعتقاد ب  ماوراى عالم و جهان غیآ و باورهاى باطنى شکل مى معنويت،

انسان ب  ماوراى حس و جهان زییيک اعتقاد داشت  باشد، جهان ماد  و معناا، صاورت و سایرت و    

ظاهر و باطن را از هم جدا نداند، بلک  براساس تفکّر اصیل اسالمى، میان ملک و ملکوت و شاهود  

 (09: 9034)مطهری،. ند برقرار نمايد و معتقد ب  تعديل نسبت ماد  و معنا باشدو غیآ پیو

يقین هرچا  معنويات انساان     های زطرى است. ب  معنويت، پاسخ مثبت ب  نیازهاى درونى و گرايش

تر باشد، خالقیت و ابتکار، عدالت زکارى و روحاى، عادالت اخالقاى و اجتمااعى و      بیشتر و قوى

هاى اهال معنويات يعناى انساان     ت و مديريتش بیشتر خواهد بود و انسانعدالت در عرص  حکوم

بینی توحیدى ب  مبدأ و معاد باور داشت  باشاد و انساان را در برابار خادا و خاود و       براساس جهان

عناوان ابایارى باراى تحقّاق      جامع  و جهان مسئول و پاسخگو بداناد. معنويات، با  حکومات با      

نگرند. هر ظاهری را باطنی و هر صاورت را معناايی   هاى الهى مىهای اصیل انسانى و ارزش آرمان

است؛ انضباط معنوی روح و جان انضباط نظامی است و رابط  اين دو همانند پوست و مغی و روح 

و جسم است ک  با يکديگر همبستگی و پیوستگی دارند. متون دينی هم ب  رعايت و حفاِ  هار دو   

( اين مقال  با توج  با  اهمیات انضاباط ظااهری     22: 9044متی،جنب  ظاهر و باطن تأکید دارد.)حش

ومعنوی در بین کارکنان نیروهای مسلح درصدد تبیین آن است ک  انضباط نظامی يک دساتورالعمل  

روح نیست، بلک  نفخ  معنويت در او دمید  شد  و دريايی از زضائل و کرامت انساانی   خشک و بی

زند و صاورتی اسات کا  معناا با  آن زيباايی و       نضباطی موج مینام  ادر ورای بندها و الفاظ آيین

رو سازمانی مقتدر و مستحکم است ک  پشتوان  معنوی و اخالقی مقررات و  بخشد. ازاينحرکت می

نام  را احیا و تقويت نمايد و هنجارهای دينی را در جان کارکنان نهادين  ساازد. باا توجا  با      آيین

(. بررسی عوامل مؤثر بر برقراری نظم و انضباط  وياازتن  37:9099ی،عبداله) شد  های انجامبررسی

تواند کمک شايانی ب  مديران و مسئولین سازمانی نمايد تا هار چا     های تأثیرگاار بر آنان می حوز 

گااار  مدت سازمانی گام بردارند. يکی از عوامل تأثیر منظور نیل ب  اهداف بلندمدت و کوتا  بیشتر ب 

بررسای علمای    نظاامی کا  قابال    هاای  سازمانويژ   ها و ب عنوی و ظاهری( در سازمانم) بر انضباط

نظاامی در   های سازمانباشد، معنويت است. منظور از معنويت در عنوان يک مسئل  بسیار مهم می ب 

هاای نیروهاای مسالح    های وا ی اسالمی و انسانی است ک  با موزقیات مأموريات  اين مقال  ارزش

جمهوری اسالمی ارتباط نیديک دارد. ايمان، توکل، تقوی، شجاعت، صبر، صداقت، و يت مداری، 
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 پاايری عاشاقان ، اخاالز ازجملا  مصااديق اماور معناوی اسات         ايثار، وزاای با  عهاد، اطاعات     

ظاهری (. بنابراين مسئل  مطروح  اين پژوهش بررسی تأثیر معنويت در انضباط 92: 9034مطهری،)

باشاد. ازایايش معنويات    و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسالح جمهاوری اساالمی اياران مای     

هاای  نماياد کا  مؤلفا    های قدرت ملی میدرنیروهای مسلح سبآ تولید قدرت در هريک از مؤلف 

باشاد  قادرت زرهنگی،سیاسی،اقتصاادی،علمی،زناوری اطالعاات ونظاامی( مای     ) قدرت ملی شامل

چیای خادارا    چیی و با هم  اط روحى بامعبود است از طريق نماز و راز و نیاز و در هم چنین ارتب هم

ها را رنگ ورايح  خادايى دادن. معنويات   منظور داشتن و انگیی  و انديش  را الهى کردن و انگیخت 

انساان را معناوی باالطبا داناساات. اياان       تاوان  میگون  ک   های بشری است، آن يکی از ضرورت

پااياارد  گا  از سرشت او جدايی نامای کند و هیچيت طبعی، همیش  آدمیان را همراهی میماعاناو

باشاد. مسالماه هار ساازمانی کا  کارکناان آن از       های زعالیت انسانی تأثیرگاار مای و بر بیشتر حوز 

تواناد بار اسااس اتکاا با  نیروهاای انساانی        انضباط ظاهری و انضباط معنوی برخوردار باشد مای 

شد  سازمانی موزق باشد. دارا بودن  مدار و با اخالز خود در رسیدن ب  اهداف از پیش تعیین قانون

ويژ   باشد ب  ظاهری و معنوی( کارکنان می) ای از آن انضباطنظم و انضباط سازمانی ک  بخش عمد 

اتی نظامی ک  نظم و رعايت قوانین و مقررات بسیار بااهمیت است عاملی بسیار حیا  های سازماندر 

گاار بار انضاباط ظااهری و معناوی کارکناان دارای ضارورت       و مهم بود  ک  شناخت عوامل تأثیر

اندرکاران نماياد   ريیان و دستتواند کمک شايانی ب  برنام زراوانی است ک  شناخت اين عوامل می

ازناد و ايان   گیری در رابط  با کارکنان و امور ساازمانی بررد  تا هرچ  بیشتر و بهتر بتوانند ب  تصمیم

سازد. در ايان پاژوهش معنويات را    موضوع ضرورت انجام تحقیق در اين زمین  را بیشتر نمايان می

عنوان يکی از عوامل تأثیرگاار و بااهمیت در انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیروهاای مسالح    ب 

ی کشااور موردبررساای قاارار خااواهیم داد.عاادم انجااام تحقیااق و پااژوهش علماای در زمیناا  بررساا

صاورت علمای    تأثیرگااری معنويت بر انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح تاکنون ب 

 :باشند زير مطرح می« دوهدف»های ضرورت اين تحقیق است. در اين پژوهش نیی يکی از زمین 
-.بررسی نقش معنويت در انضباط ظاهری کارکنان نیروهای مسلح

- معنوی کارکنان نیروهای مسلح.بررسی نقش معنويت در انضباط

ز:ا اند عبارتهای پژوهش همچنین زرضی 
-معنويت بر انضباط ظاهری کارکنان نیروهای مسلح تأثیر دارد.
-معنويت بر انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح تأثیر دارد. 
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 مباني نظری 

 : شناسي پیشینه -الف

نقش معنویت در انضباط ظاهری کارکنان »را با عنوان  ای مقال ( 9097*ارد ن، ريحانی و الوانی )

ک   اند کرد . در اين مقال  ک  ب  روش اسنادی انجام پايرزت  محققین عنوان اند نمود تدوين « نیروهای مسلح

ی انیست بلک  دريايی از زضايل و کرامات انسانی در ور روح بیانضباط نظامی يک دستورالعمل خشک و 

سازمانی مقتدر و مستحکم است ک  پشتوان  معنوی و اخالقی مقررات و  رو ازاين. زند میآن موج  بندهای

 را احیا و تقويت نمايد و هنجارهای دينی را در جان کارکنان نهادين  سازد. نام  آيین

نیروهای مسلح در رشد  انضباطیبررسی رابطه بین مقررات »را تحت عنوان  ای مقال ( 9090*قادری نیا)

تحلیل انجام پايرزت  محقق  -انجام داد  است. در اين مقال  ک  ب  روش توصیفی« عنوی کارکنانو تعالی م

نیروهای مسلح ارتباط کاملی با معنويت و تعالی معنوی  مقررات 3عنوان کرد  ک  انضباط ماکور در ماد  

ايجاد معنويت و  عامل ترين اصلیاز انضباط ظاهری ، جنب  معنوی آن است ک   تر مهمکارکنان داشت  و 

 باشد و رابط  معنای داری بین اين دو مقول  وجود دارد. ظاهری و اداری در نیروهای مسلح میانضباط 

تحلیل نقش معنویت در محیط کار در رشد رفتار »( پژوهشی را با عنوان 9093*ابراهیم پور و سخندان)

پیمايشی  -ژوهش ک  ب  روش توصیفیانجام داد  است. در اين مر« کارکنان دانشگاه انضباطاخالقی و 

 ها آنانجام شد  محقق عنوان نمود  ک  معنويت در محیط کار و ابعاد آن بر رزتار اخالقی کارکنان و انضباط 

بستر مناسبی برای  توان میاز تقويت معنويت در محیط کار  گیری بهر دارند و با   داری معنیتأثیر مثبت و 

 اد کرد.رشد رزتار اخالقی کارکنان ايج

با بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و سازگار بودن »( در پژوهشی ب  2333*نیل و بنیت)

. اين پژوهش ک  ب  روش پیمايشی انجام اند پرداخت « نظامی های سازمانو مأموریت سازمانی در  ها ارزش

بر س  سطحِ زردی، سطوح مختلف معنويت در محیط کار)مشتمل ک   اند کرد پايرزت  محقق ين عنوان 

بودن کار )سطح زردی(،  معناداراز:  اند عبارتگروهی و سازمانی( می باشد: عناوين مبسوط اين س  سطح 

. ها و مأموريت سازمانی )سطح سازمانی( باارزشداشتن احساس مشترك )سطح گروهی( و سازگار بودن 

 نظامی وجود دارد. های سازمانهمچنین رابط  معناداری بین معنويت در محیط کار و سازگاری کارکنان در 

 مفهوم شناسي : -ب 

دهد و سرس معنای کلم   را مبسوطاه توضیح می« معنوی»نام  دهخدا ابتدا کلم  لغت: 9تعریف معنویت

منسوب ب  معنا مقابل »دهد. وی در ذيل کلم  معنوی چنین آورد : را ب  آن ارجاع  می« معنويت»

                                                           
1- spirituality 
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حقیقی، اصلی، مطلق »کند ک  معنوی يعنی ا طبا نقل می و از ناظم« مادی، صوری، ظاهری و لفظی 

شود و وسیل  قلآ شناخت  می معنايی ک  زقط ب »گويد: و همچنین از جرجانی ک  می« و روحانی

 (. 9459: 9053)دهخدا، « ت.ای در آن نیسزبان را بهر 

با نگاهی ب  تعاريف موجود، معنويت بیانگر وجود چهار ويژگی اساسی  زم و ملیوم در اين 

معنويت ب  پايرش سیستمی از باورها  -9از :  اند عبارت( ک  22: 2337،  9تعاريف است )دلگادو

خودساخت  باشد؛ بلک  طی تواند کاماله معنويت نمی»( معتقد است 9992) 2نیاز دارد. مارکوئن

گرايان  ممکن است ماهبی  هستی اين باورهای«. گیردتعامالتی ک  زرد بازرهنگ خود دارد شکل می

معنويت مستلیم جستجو يا پرستش برای  -2)خداپرستان ( يا غیرماهبی )منکر وجود خدا( باشند 

ی. يازتن معنا و هدف ها مربوط است ب  جوهر و اصل هستمعنا و هدف زندگی است. اين پرستش

کند ب  خاطر آن ب  سرنوشت خاصی زراخواند  شد  است. زندگی و ب  رسالتی ک  زرد احساس می

های مادی ب  شود )از ارزشهای زرد ديد  می در راستای اين جستجو،معمو ه تغییراتی در ارزش

يا ارتباط با ديگران است.  معنويت شام آگاهی از پیوند -0گرايان (  دوستان  يا آرمان های نوعارزش

دهد، خودشناسی و رشدی حین جستجويی ک  زرد برای يازتن معنا و هدف زندگی انجام می

-شود ک  ب  برقراری پیوندی بین خود، ديگران، جهان و وجود نهايی )خدا( منجر میحاصل می

الی يعنی باور ب  باشد. تعی تعالی يا زرا رزتن از خويشتن خود می معنويت دربرگیرند  -2.شود

ای متازییيکی)زرای پاير است. تعالی در ضمن اشار  دارد ب  تجرب  اينک  زرا رزتن از خود امکان

( معتقدند تجرب  تعالی شبی  است ب  9944و همکاران ) 0های معمول ادراك انسان( الکنیی جنب 

ی تماس با بعدی ناديدنی  درنتیج گون  تجارب زرد  برد. در اينتجرب  اوجی ک  مازلو از آن نام می

های زوق، معنويت را تالش زرد ( با تأکید بر ويژگی2332کند. پايدمونت )قدرت خاصی پیدا می

برای ساختن معنايی وسیا از هدف نهايی مرگ و زندگی تعريف کرد  است. بدين معنا ک  انسان 

اش ف و معنايی برای زندگیکند تا هداست و درنتیج  تالش می خودآگا از مرگ و زناپايری 

پرسد ک  هدف از وجود چیست و ارزش او برای جهانی ک  در آن سکنی بیابد. او از خود می

کند تا باشد. پاسخ ب  اين سؤا ت وجودی )هستی گرايان ( ب  انسان کمک میگیيد  است، چ  می

گیری ن میان، جهتهای مجیای زندگی را بههم متصل کند و يک کل معنادار بسازد. در ايبخش

                                                           
1- Delgado 

2-Marcoen 

3- Elkins 
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ها انسان را هدايت کند ب  سمت تدوين معنايی از تعالی گیرد ک  اين پاسخمعنوی زمانی شکل می

استعداد زرد بر ای بیرون ايستادن از زمان و مکان حاضر و ديدن زندگی از يک »معنوی يا استعداد 

ز طريق آن يک کلیت اين ديدگا  متعالی چییی است ک  شخص ا«. ترتر و عینی منظرگا  بیرگ

 .(.292: 9999، 9های طبیعت است. )پايدمونت بیند ک  اساس هم  تالشبنیادی و زير بنايی را می

ابعاد معنويت در محل کار: معنويت در کار دربرگیرند  مفهومی از احساس تمامیت، پیوستگی در 

تلف معنويت در (. سطوح مخ72: 9042محمديان زر، ) های عمیق در کار استکار و درك ارزش

باشد: عناوين مبسوط اين س  سطح مشتمل بر س  سطحِ زردی گروهی و سازمانی( می) محیط کار

از: معنادار بودن کار )سطح زردی(، داشتن احساس مشترك )سطح گروهی( و سازگار  اند عبارت

 (999: 2333،  2ها و مأموريت سازمانی )سطح سازمانی( )نیل و بنیت باارزشبودن 

يکی از ابعاد اساسی و بنیادين معنويت در سازمان، احساس معنادار بودن و معنادار بودن کار: (الف

شان در سطح زردی،  هدف داشتن در کار است. اين بُعد بر چگونگی تعامل کارکنان با کار روزان 

اشار  دارد. معنويت در محل کار در بُعد زردی دربرگیرند  مفروضاتی است ک  در ذات شخص 

اش معنای بیشتری  هايی است ک  ب  زندگی ت  است و ب  شکل تمايل ب  درگیر شدن در زعالیتنهف

( از منظر اين بُعد، معنويت در سازمان تنها اين نیست ک  کار 00: 9990،  0دهد. )هاولی  می

تر در کار بود.يک  برانگیی باشد  بلک  بايد در جستجوی معنا و هدزی عمیق موردعالق  و چالش

دارد در اهلل لبنان، هر قدمی را ک  برمیهايی مانند حیبد  در سازمان رزم سرا  و يا تشکلرزمن

بیند ک  ب  مجاهدين و شهدا بیند و خود را غرق در پاداشی میراستای خدمت ب  مقدساتش می

توجهی از  های غربی، درصد قابل اذعان رسان  بنابروعد  داد  شد  است و اين در حالی است ک  

کنند يا پس از بازگشت از جنگ ب  ربازان آمريکايی و انگلیسی در میدان جنگ خودزنی میس

 (.997: 2333،  2)آشومس و داچان .شوند های میمن روانی دچار میبیماری

ازتد و بر تعامل بین کارکنان   اين بُعد از معنويت کاری در سطح گروهی اتفاق می احساس مشترك: (ب

ها غالباه و همکارانشان تأکید دارد. احساس مشترك در کار بر مبنای اين اعتقاد قرار دارد ک  انسان

های اشخاز وجود دارد  بینند و اينک  نوعی رابط  بین زطرت  خودشان را مرتبط با ديگران می

                                                           
1- Piedmont 

2  - Neal And Bennett 

3- Hawley 

4- Ashoms And Duchon 
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(. اساس اين اشتراك، وجود احساسی عمیق بین ازراد، مثل احساس حمايت 43-39: 9992،  9لر)می 

و مراقبت نسبت ب  همکاران است. اين بُعد از معنويت دربرگیرند  ارتباط ذهنی و احساس معنوی 

 (.79: 2333نیل و بنیت، ) های سازمانی است بین کارکنان در گرو 

های  سومین جنب  معنويت در سازمان احساس سازگاری بین ارزش:های سازماني باارزشسازگاری  (پ

دهند  تعامل کارکنان  شخصی زرد، با مأموريت و اهداف سازمانش است. اين بُعد از معنويت نشان

 با اهداف اصلی سازمان است. 

داف ( اين جیء از معنويت در کار، دربرگیرند  تعامل کارکنان با اه44: 9999،  2)میتروف و دينتون 

گويد: زرد  های سازمانی می تر سازمانی است. مالفرس در بیان اهمیت سازگاری زرد باارزش بیرگ

(. 72: 9993،  0اش سهیم نیست )مالفورس های سازمانی نبايد برای سازمانی کار کند ک  در ارزش

اسالم نیی با اين بعد از معنويت کارگاهی بیگان  نیست. در اسالم کارکردن تحت امر طاغوت حرام 

است و مسلمین در صورت استطاعت بايد ب  تشکیل حکومتی بر مبنای عقايدشان مبادرت ورزند 

کنند. بوديسم نیی پیش  نمايند و هجرت « تقوای گريی»و اگر توانايی تغییر وضا موجود را ندارند، 

ازراد بايد کاری را انتخاب کنند » گاارد، زيست درست يک اصل بودايی است؛  بر اين امر صح  می

(. میايای معنويت در 20: 9992،  2)مک کرومیکس« ک  موجآ رنج ديگران يا حیوانات نشود

متعددی را برای  میايای شد  انجامسازمان: تحقیقاتی ک  در دو ده  اخیر در مورد معنويت در کار 

توان صداقت و اعتماد، خودشکوزايی زردی و تعهد را اند ک  از اين میان میاين امر برشمرد 

: 2332، 7ترين میايای تشويق معنويت در سازمان محسوب کرد )کريشنا کومار و نیک  ازجمل  مهم

توجهی در محیط بلپايری را ک  نقش قاپايری و اصالحتوان زرمان ( و در کنار اين عوامل می94

 .پردازيممی ها آنهای نظامی دارند، اضاز  کرد ک  ذياله ب  تشريح 

های مبتنی بر معنويت از بدو تأسیس بر صداقت و اعتماد بسیاری از سازمان صداقت و اعتماد: (الف

وضوح  توان ب ( و اين عناصر را می9999 ، 3عنوان مبنای کارشان تأکید داشتند )مارشال و کنلی ب 

ک  اقتصاد در شرايط  (. هنگامی9999، 5شان مشاهد  کرد )کرگر و هانسون  در اکثر معامالت تجاری

                                                           
1- Miller 

2- Mitroff And Denton 

3- Malphurs 

4- Mccormicx 

5- Krishnakumar And Neak 

6- Marsh And Conely 

7- Kriger And Hanson 
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خوبی انجام دهد، اعتماد بین کارکنان و مديريت  تواند وظايفش را ب رکود قرار دارد و سازمان نمی

تواند از طريق اعتمادمی(. 9999،  9باراك) نقش بسیار مهمی در عملکرد سازمان ايفا خواهد کرد

گیری و بهبود ارتباط بین مديران و کارکنان، بهبود تمرکی بر مشتری و تسريا در زرآيند تصمیم

(. امروز  ب  مدد 9999)کرگر  وهانسون، سازمان کمک کند  خالقیت، ب  ازیايش عملکرد

ديريت های کاری مجازی، بسیار موردتوج  دانشمندان م گسترش زناوری اطالعات، محیط

ترين عامل در مديريت يک محیط کاری مجازی می قرارگرزت  است. چارلی هندی صداقت را مهم

های مجازی و غیرمتمرکی  سوی سازمان های متمرکی و سنتی ب طورکلی هرقدر از سازمان داند. ب 

قات کنیم، از مییان قدرت کنترلی و هماهنگی کاست  خواهد شد. زيرا ازراد در بیشتر اوحرکت می

(. معنويت 79:9040طبری و کابلی ) دهند دوراز ديد ساير همکاران و مديران انجام می کارشان را ب 

شود. در  می ها آنصداقت اعضا و گسترش اعتماد بین  های مجازی منجرب  سازمانی درمجموع 

 ای دارد. کنند  عرص  رزم نیی وجود صداقت و اعتماد بین زرماندهان و لشکريان، نقش تعیین

موجآ کاری  ارتقای معنويت در کار منجر ب  احساس تکامل )در کارکنان ب خودشكوفایي فردی:  (ب

منتج  ای با تر ب  خودشکوزايی زردی دهند( خواهد شد و اين احساس در درج  ک  انجام می

 (9999،  2انجامد. )ترنر نوب  خود ب  ازیايش عملکرد می خواهد شد و اين امر نیی ب 

شود. تعهد سازمانی بیانگر اين مفهوم معنويت باعث ازیايش تعهد کارکنان ب  سازمان می تعهد: (پ

ن ها در جستجوی ايجاد دلبستگی بین کارکنان و کارشان در سازمان هستند )کیتچاست ک  سازمان

تواند از دو بُعد تعهد کارکنان ب  سازمان و تعهد (. تعهد سازمانی می03: 2339،  0و استروسر

(. تعهد کارکنان ب  سازمان، تعهدی 9999،  2سازمان ب  مشتری نگريست  شود. )مارش و کنلی

کند و ب  همین خاطر در جهت عاطفی است ک  در آن کارمند ب  سازمان دلبستگی عاطفی پیدا می

توان گیری تعهد سازمانی نقش دارند را می هداف سازمان حرکت خواهد کرد. عواملی ک  در شکلا

گیرد. اين دست  ب  دودست  تقسیم کرد: اول عوامل شخصیتی ک  از بینش و نوع تفکر زرد نشأت می

عوامل اند و دوم  هايی هستند ک  قبل از پیوستن زرد ب  سازمان نیی وجود داشت  از عوامل جیء علّت

کیتچن و استروسر، ) کنند موقعیتی، ک  ريش  در تجربیاتی دارد ک  ازراد در محیط کارشان کسآ می

                                                           
1-Burack 

2- Turner 

3-Ketchand and Strawser 

4- Marsh And Conely 
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گیری تعهد سازمانی است )کرگر  و  (. درهرصورت، اعتماد، عنصری حیاتی در شکل2339 

گريخت گیری پیرامون سربازان زراری از جنگ عراق ک  ب  کانادا  اکنون تصمیم (. هم9999هانسون، 

ای از نمايندگان کانادايی معتقدند ک  با توج  اند، در دستور کار مجلس اين کشور قرار دارد و عد 

پنا  داد، ارتش رژيم صهیونیستی نیی  ها آنب  گريی اين سربازان از جنايت علی  مردم عراق بايد ب  

جنگ تحمیلی شاهد  ک  در رو بود درصورتی در جنگ علی  مردم لبنان با مشکالت مشابهی روب 

شدند با تضرع و التماس می  ها منا بوديم حتی ازرادی ک  بهعلت جراحت ازحضور درجبه 

خواهان حضور در کارزار و بازگشت ب  رزم بودند ا چ  برسد ب  خیل مشتاق رزمندگان حاضر در 

مندگان عرص  ا و اين دقیقاه نقط  مقابل وضعیت نیروهای استکبار است. شايد بتوان تعهد رز

ب  عملکرد سران سازمان و اعتقاد ب  آرمان ها آنمتبوعشان را معلول اعتماد  های سازمانمعناگرا ب  

چنین بود. ()های آن دانست. کما اينک  رابط  بین بسیجیان و حضرت امام خمینی 

 (9: 9049)علیرضايی،

گويد: عالق  و محبت زمامدار عامل بیرگی برای  بار  می استاد شهید مطهری دراينپذیری: فرمان( ت

تواند و يا بسیار دشوار است  تا عامل محبت نباشد رهبر نمیو است،   ثبات وادام  حیات حکومت

عدالت و   را رهبری کند و مردم را ازرادی منضبط و قانونی تربیت کند ولو اينک   ک  اجتماعی

در آن اجتماع برقرار کند. مردم آنگا  قانونی خواهند بود ک  از زمامدارشان عالق  ببینند مساوات را 

کشد. قرآن خطاب ب  پیغمبر )ک  خود زمامدار  هاست ک  مردم را ب  پیروی و اطاعت می و آن عالق 

اجتماع  و زرماند  لشکر اسالم بود( زرمود: ای پیغمبر! نیروی بیرگی را برای نفوذ در مردم و ادار 

و   دل شدی ک  اگر تندخوی موجآ لطف و رحمت الهی، تو برايشان نرم در دست داری، ب 

شدند. پس، از آنان درگار و برايشان آمرزش بخوا  و در  دل بودی از پیرامونت پراکند  می سخت

 (34: 9034کار با آنان مشورت کن. )مطهری، 

و غیرنظامی، معضالت اصلی سازمان روشن و نظامی  های سازماندر بسیاری از  :پذیری اصالح(ث
باشد ولی زرماندهان و مديران غالباه از روند کند انجام اصالحات، شاکی هستند. آيا  واضح می

های  شب  رزت؟ شهید مطهری در کتاب توان ر  صدسال  در انجام اصالحات سازمانی را يک می
اند:  رمستقیم ب  اين سؤال پاسخ گفت صورت غی ب  ()سیری در سیر  نبوی و جاذب  و دازع  علی

تواند آن حرارت اعتقاد  آيد نمی دهد ک  حقیقتی ک  از را  عقل محض ب  دست می تجرب  نشان می
شود. ب  همین دلیل است ک  عقل محض  حاصل می  ای را داشت  باشد ک  تنها ب  الهام شخصی زند 
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  ست  ماي  ارتقای ازراد و تغییر شکل جواماک  دين پیو چندان تأثیری در نوع بشر نکرد ، درصورتی
 (. 95: 9034بشری بود  است )مطهری، 

 ایران الميی مسلح جمهوری اسهامعنویت در نیرو

معنويت سااازمانی در نیروهای مسلح، راهبرد و مسیری سااازمانی ب  سوی تعالی معنويت است  
تعالی معنويت کارکنان در نیروهای مسلح های نظام زرماندهی و سااازمان برای ايجاد و  الشک  ت

های سااازمانی را دربرمی گیرد. بر  در راسااتای تحقق اهداف و ارتقای کارآمدی و توانايی
 مسلح؛تعالی نیروهایٔەهای عینی مطرح شد  در حوز ها و شاخص اساااس موقعیت کالبدی مؤلف 

، »محبت و عواطف«، »شااناخت و معرزت ايمانی«رشااد و پیشرزتی اساات ک  در  معنوی
توان شااناخت و معرزت  رو، در يک تحلیل، می گردد. ازاين متجلی می» کارکردها«و » ها کنش«

ايمانی، محبتو عواطااف معنوی، کنش و رزتار ديناای و کارکردها و ثمرات را ب  عنوان چهار 
های کلی باورهای معنوی، احساسات مثبت و  معنوی دانست ک  شاااخصمؤلف  اصلی تعالی 

منفی، عبادت، اخالق، حس حمايت در ارتباط با خداوند را دربرمی گیرند. با توج  ب  مفاهیم 
ها و محتوا تعريف  برحسآ ويژگی» معنويت در نیروهای مسلح«يادشد  و ماهیت معنويت 

ال مديريت و رهبری برای بیداری زطرت، تهايآ نفس، اعم«معنويت در نیروهای مسلح:  :شود می
ازیا برای مجاهدت،  آمادگی و اقتدار معنوی کارکنان و ساارآمدی نیروهای مساالح در تعامل هم

تحکیم و رشااد استعدادها و حساسیت نساابت ب  ارتباط کارکنان (با خود، ديگران، و خداوند) و 
خصی کارکنان و کارآمدی سازمان در انجام مأموريتهای کار برای خدا ب  منظور بالندگی هويت ش

 .»است المیهای کشورهای اس محول  درشأن ملت حیباهلل و الگو برای ارتش
 (93:9092)رشیدزاد ،

اسالم است. در زرهنگ  وحیانیهای معنويت دراسالم برگرزت  از آموز معنویت در دیدگاه اسالم:
بخشی از آن معنوى  تان مادى است و يک طوری نیست ک  بگويند يک بخشى از زندگی اسالمى اين

ای برای بیان گوهر و  معنويت در سنت اسالمی واژ »تواند معنويت باشد.  بلک  هم  ابعاد زندگى می
ول آغازين آيات قرآن کريم بر زمان با نی تاريخ پیدايش آن را هم توان میباطن دين اسالم است ک  

درك کرد با عقالنیت و با عدالت  ای گون  ب دانست. معنويت اسالمی را بايد ()قلآ پیامبر اسالم
اجتماعی و اقتصادی هماهنگ باشد و ب  هم مربوط باشند و از هم  ينفک. معنويت اسالمی 

 نیست. معنويت پشت ابرها نیست. انتیاعی و غیرعملی نیست. مختص خواز هم
ها و  کشی يا انداز  گرزت لکن شاخص توان وزنمعنويت را نمی: عوامل افزایش و تعمیق معنویت

موجآ زوال  ها آنيابد و زقدان  معنويت ازیايش می ها آنهايی وجود دارند ک  با تقويت  گیار 
معظم های حفِ و ازیايش معنويت را در نگا  مقام گردد در اين بخش عوامل و را  معنويت می
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بخشی ب  معنويت،  کنیم. معظم ل  علیرغم تأکید بر ضرورت گسترش و عمقرهبری بیان می 
 اند: های اين رويکرد حیاتی را برشمرد  شاخص

مجاهدت و ايثار و تالش: ازرادی ک  نخواهند تالش کنند و زحمت بکشند، در بازار معنويت   -9
 و در سودای عشق و ايمان و تقوا و زضائل معنوی، چییی گیرشان نخواهد آمد. 

طوری عمل کنید، بايد  گويند اين دهند و می ايمان و تعبد اسالمی: آنجايی ک  ب  شما نقش  می  -2
 گويد جی اين راهی نداريد.  نید، تعبد ب  شما میگون  عمل ک اين
ها را ب  حرکت و قیام  انسان( )انتخاب روش زندگی بر اساس تعلیمات انبیا: پیغمبر اکرم   -0

 ها را ب  تیکی  و تصفی  و تربیت نفس دعوت کرد. دعوت کرد، انسان
بیتی، با تأثیر شگرف در دارای نقش کلیدی: حقیقت آن است ک  نماز با نقش عظیم تر نماز  -2

و تکامل و اخالز در نمازگیار، با ايجاد   ايجاد آرامش و سکین  قلبی مؤمنان، با دمیدن روح تقوا
زضای تقدس و معنويت در پیرامون نمازگیار، و . . . دارای نقش کلیدی در ادار  زرد و جامع  

را ک  پشتوان  حتمی واجبات های  زم ايثار و گاشت و توکل و تعبد  است. نماز است ک  ماي 
آورد و او را  پرخطر و دشوار همچون جهاد و نهی از منکر و زکات است، در روح آدمی پديد می

 دارد.  می ها گسیل شجاعان  بدان میدان
 و نیاز، دعا و توسل همرا  بامعرزت  راز  -7
نگری  خويشتنهای خود: خودنگری، بازنگری و  بازنگری در خود و ديدن نقايص و عیآ  -3

همیش   زم است، هر زردی بايد از زندان نفسانیات و خودبینی و غرور، خود را خارج کند و از 
 بیرون ب  خود بنگرد هم  ما ب  اين تحول نیاز داريم. 

روز بین خودمان و خانواد  مطهر  بیت: محبت را روزب  اطاعت خدا و محبت اتصال قلبی با اهل  -5
بیشتر کنیم و همچنین خودمان را با  ()خصوز زاطم  زهرا مبر و ب بیت پیغ و معصوم اهل

 ها نیديک سازيم. اطاعت خدا ب  اين
ها: اين س  ما  ايام بسیار مغتنمی است و  های رجآ، شعبان و رمضان و دعاهای اين ما  ما   -4

  ها زرصت بازبینی است. بايد از برکات الهی در اين س  ما  استفاد  کنیم. اين ما 
وقتی است ک  هم  حقیقت را در مشاهدات و  بر اصل غیآ: بدبختی بشر آن اعتقاد و تکی  -9

  محسوسات خودش محدود و مهجور کند.
 حضور روحانیت و ايفای درست وظیف  -93
استغفار و توب : استغفار يعنی طلآ مغفرت و آموزش الهی برای گناهان اگر درست انجام  -99

 (9049: 03کند. )پرتو و يت،دزتر  را ب  روی انسان باز میبگیرد باب برکات الهی 
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معنويت را ()حضرت امام خمینی :و رهبر معظم انقالب اسالمي()حضرت امام خمیني  ازنظرمعنویت 

 اند:چنین تعريف و تشريح زرمود 

حال  معنويت، مجموع  صفات و اعمالی است ک  حال و شور و جاذب  قوی و شديد و درعین»

سوی خدای يگان  و محبوب عالم  آورد تا او را در سیر ب و صحیح را در انسان ب  وجود می منطقی

های مختلف در انسان پديد  سازی واسط  زمین  آوری پیش ببرد. اين حالت درونی ب  طور اعجاب ، ب 

يابد. وج  غالآ  شدت و ضعف آن، سرعت و مییان  قرب الی اهلل تحقق می آيد و بست  ب می

سی در معنويت، توج  ب  خدا و انجام عمل برای اوست. هم در نیت و هم در عمل، خدا را اسا

صورت  اش را ب تواند کارهای عادیحاضر و ناظر دانستن، معنويت است. اصو ه وقتی انسان می

کارها خدا را حاضر و ناظر قرار  گون  عمل نکند؟ يعنی چرا در تمام  معنوی انجام دهد، چرا اين

معنويت يعنی آن حالت درونی و  ()( در ديدگا  امام  4: 93،ج  9039، )امام خمینی ،  ندهد

دهد.  روحانی و باطنی انسان ک  هر کاری را با قصد قرب الهی و کسآ رضايت خداوند انجام می

صراحت  ( همین نگرش در مورد معنويت، ب 4: 93،ج 9039)حضرت امام خمینی ، صحیف  امام ،

گرايی را معظم انقالب اسالمی نیی آمد  است. معظم ل  معنويت ، دنیاگرايی و آخرت در کالم رهبر

آنچ  زاصل  عمیق بین نگا  مادی و نگا  الهی و معنوی را ب  وجود »زرمايند:  گون  تشريح می اين

ها و جواما ب  دو امر متضاد است. وابستگی و تعلق ب  خاطر انسان آورد  است، وابستگی و تعلق

ها و امکانات دنیوی و غفلت از آخرت و محاسب  الهی، را  را برای استعمار،  ها و نعمتلات

کند و اين امر ريش  و اساس تمام استثمار و استکبار و سدکردن را  خدا و بندگی او ، باز می

الهی  بر دنیاست. نگا  ها آنسازان سلط   ها و آرای زورمداران و زرسا ران و زمین  ها و نظري تئوری

ها و امکانات دنیوی، اعتقاد خود ها و نعمتتابد و با وسیل  دانستن لات و معنوی، اين امر را برنمی

ها و را ب  اطاعت خداوند و تالش برای کسآ رضايت او نشان داد  و اساس حرکت و نیت انسان

کارگیاران نظام در ای، در ديدار با  داند )حضرت امام خامن گرايی معنوی می جواما بشری را آرمان

 (2/5/9042تاريخ 

ب  معنی سعی تمام در حفِ چییی، سامان گرزتن، پیوستگی، عدم « انضباط» تعریف انضباط:

ومرج و پیروی کامل از دستورات نظامی و آراستگی ظاهر، و معادل انگلیسی آن واژ   هرج

لغت، باطن و واقعیت در  ب  معنی مريد و مقلد است. معنوی منسوب ب  معنا و معنا در 9ديسیرلین

                                                           
1- Disiplin 
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مقابل صورت و ظاهر است .در امور نظامی مقابل ماديات ب  معنی روحیات است؛ رَزَاَ المَعنَويّات   

 الجُنُود؛ يعنی روحی  سربازان را تقويت کرد. 

ادبیات نوين نويسندگان و گويندگان با واژ  انضباط، ترکیبات بديعی در  درحوز انضباط معنوی:

، «انضباط اخالقی»، «انضباط اقتصادی»، «انضباط علمی»اند، ازجمل :  های مختلف رايج کرد  حوز 

مقصود هرکدام از اين « انضباط نظامی»و «انضباط اجتماعی»، «انضباط زردی»، «انضباط خانواد »

حوز  و قلمرو تخصصی خود برای مخاطبانشان تقريباه مشخص است. معنويت در ترکیبات نیی در 

نام  انضباطی نیروهای مسلح ما را  آيین 4و  5نام دارد و ماد  « اضاز  مقلوب»انضباط ازنظر ادبی 

بودن آن « اضاز  مقلوب»و « معنويت»با « انضباط»در تعريف اين عنوان و دلیل همسايگی واژ  

 .رساندياری می

 نام  انضباطی نیروهای مسلح آمد  است: در آئین

 ـ انضباط دارای دو جنبه است: الف ـ جنبه معنوی ب ـ جنبه ظاهری 7ماده 

 :ـ جنبه معنوی انضباط 8ماده 

جنب  معنوی انضباط در اثر ايمان و اعتقاد ب  خدا و مبانی دين مبین اسالم و انجام زرايض دينی و 

های اخالق اسالمی، احساس مسئولیت معنوی در قبال نظام حکومت زشپايبند بودن ب  احکام و ار

اسالمی، میهن و ملت ايثارگر ايران، قانون و وظايف محول  اعتقاد ب  منطقی و عاد ن  بودن 

آيد. مقررات و اعتقاد )يا اعتماد( ب  زرماندهان، رؤسا و مديران و همکاران در کارکنان ب  وجود می

ماند. ها برداشت  شود جنب  معنوی انضباط همچنان پابرجا و برقرار می م نظارتک  اگر تما طوری ب 

شناس را تشکیل  جنب  معنوی انضباط، پاي  و اساس تربیت نیروهای مسلح مکتبی، زداکار و وظیف 

 دهد.می

بخش اسالم،  : هدف مکتآ حیاتتأثیر متقابل انضباط ظاهری و معنوی: بندی مباني نظری جمع

های جاما و  هاست و برای رسیدن ب  اين مقصود برنام سطح معرزت دينی و تعالی انسانارتقاء 

بینی کرد  تا انسان بتواند با پای  دقیقی را برای عبور از مسیر پر نشیآ و زراز دستیابی ب  کمال پیش

تن امور توش  زضايل اخالقی ب  قل  انسانیت صعود کند. بنابراين با سامان ياز اعتقادات دينی و ر 

نام   شوند. عمارت آيینمعرزتی و اخالقی و معنوی طبیعتاه رزتارهای بیرونی و ظاهری هم منظم می

گون  ک  عمل ب   های مستحکم باورهای دينی استوار شد  و همان انضباطی نیروهای مسلح بر پاي 

ای نظم ظاهری ه کند؛ عبور از پل های معنوی و تقويت اعتقادات، در نظم ظاهری جلو  می مؤلف 
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داری و تقوا از يک  سازد. پس، توقا دينهم دستیابی ب  عمارت رزیا مقامات معنوی را مسیر می

تنها انضباط نظامی و اداری هیچ تضادی با امور  مجموع  نظامی و آموزشی امر باطلی نیست و ن 

و مديريت دهی  معنوی و اخالقی ندارد، بلک  ارزشمندی و قداست آموزش، انضباط و سازمان

نظامی بر معیار رعايت تقوا، پرورش اعتقادات، تواضا و روح برادری است. در دوران دزاع مقدس 

ا و بايد ا  توان میطور کامل خود را نمايان ساخت و ثابت شد ک   اين تعامل و تأثیر متقابل ب 

ست  شدن ب  های اعتقادات دينی و آرازمان با کسآ دانش و زناوری نظامی، ب  تحکیم پاي  هم

زضايل اخالقی همت گماشت و با ايجاد يک ترکیآ زيبا و آرمانی، در میدان کارزار شگفتی آزريد. 

هايی را شايست  آمادگی دزاعی حفاظت از کشور و دستاوردهای انقالب نیی يگان()امام خمینی

هم خود را مجهی دانستند ک  توانست  باشند عالو  بر آراستگی ظاهری، ب  نظم معنوی و باطنی می

ترين انسان است. امام ترين و منظم ترين زرد نظامی، باانضباطکرد  باشند. پس معتقدترين و مؤمن

مراتآ و  نام  و سلسل  های معنوی نیروهای مسلح را مرهون رعايت آيینموزقیت()خمینی

قويت کرد، کس ک  جهات معنوی خودش را ت آن»دانستند. و معتقد بودند ک : پايری میاطاعت

ها و مبانی انضباط معنوی: انضباط در نیروهای شاخص .شود کس در جهات طبیعی هم قوی می آن

ها و سیستم بايست برنام يابد. بنابراين میمی« معنويت»مسلح کارايی و اثربخشی خود را با قید 

دهی شود تا  نگیينش و آموزش بر معیار و محور پرورش روح و تقويت بنی  معنوی نظامیان سازما

های انقالب تجلی  ها و قدرت نظامی و زکری معنوی يک نظامی مسلمان و مدازا ارزششايستگی

ک  تحقق آن در  ها آنترين  هايی استوار است و مهميابد. انضباط معنوی بر مبانی و شاخص 

ب  وجود  تواند يک نیروی آرمانی برای دستیابی ب  اهداف متعالی نظام اسالمینیروهای مسلح می

 :قرار زير هستند آورد، ب 

- ک  هم  امور را ب  دست خداوند بداند و ب   ای گون  وتعالیب  تباركايمان آگاهان  و راسخ ب  خداوند
.های او برای امداد الهی ب  مؤمنان ايمان بیاورد و پاداش آخرت را باور داشت  باشدوعد 

- ب  نبوت پیامبر()و امامت امامان() عصمت ايشان اعتقاد داشت  باشد و ذوات مقدس  را و
.مجرای زیض الهی و حاکمان راستین بشريت بداند، قول و زعل و تقريرشان را حجت بشمارد

-را استمرار و يت و حکومت انبیاء و ائم  بداند و التیام عملی ب  زرامین و دستورات او  زقی  و يت
 .تفسیر کند زقی  ولیيران را در راستای تبعیت از داشت  باشد و اطاعت از زرماندهان و مد
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 - ثبات قدم در اعتقادات؛ در حوادث و رويدادهای سخت و پرنشیآ و زراز جنگ و صلح، پیروزی
تیلیلی در ايمان او  ها مأموريتيا اسارت بتواند اعتقادات دينی خود را حفِ کند و شرايط متفاوت 

.نی التیام عملی داشت  باشددي زرايضپديد نیاورد و نسبت ب  انجام 
- اعتقاد ب  مبانی نظام جمهوری اسالمی؛ حاکمیت را در اين نظام قوانین الهی بداند و پايرزت  باشد

و کرامت انسانی برقرار  ها ارزشاست ک  بر پاي   خوا  عدالتدينی و  سا ری مردمک  نظام و يی همان 
 .گرديد  است و خود را نسبت ب  اجرای قوانین و مقررات اين نظام متعهد بداند

- های از رد اي گوش دانستن؛ مؤمنان و نیروهای مسلح اسالمی در هر  تعالی حقعالم هستی را محضر
ر الهی هستند و کنند بايد اين باور در آنان تقويت شود ک  هم  در محض نیروهای مسلح خدمت می

کند و طبق نص آيات و متون دينی خداوند هموار  نگهبان تمام ازعال و اعمالشان را خداوند نظارت می
شود. عرض  می ()و امام زمان ()و مراقآ است. و عالو  بر آن اعمال شیعیان ب  محضر پیامبر

بیند خدای زرمايد: اسالم باطن و ظاهر هم  را دارد، می می ()گون  ک  امام خمینی همان
وتعالی، محیط باطن و ظاهر است. همچنین در جما زرماندهان و مسئو ن سرا  آنان را ب  اين  تبارك

ای ک  در لحظات چشم شما برخالف آن چییی ک  دستور است دهد ک : هرلحظ  نکت  مهم تاکر می
ای دومرتب  اعمال ها هفت  ثبت است و در روايت هم هست ک  اينواقا بشود، در حضور خداست و 

،توج  داشت  باشید ک  در کارهايتان جوری نباشید ک  وقتی ()شود بر ولی امر،بر امام زمانعرض  می
 .نخواست  آزرد  بشود خدای )سالم اللّ  علی (عرض  شد بر امام زمان 
انضباط معنوی: انضباط ظاهری نظامی در جنگ و صلح  اندازهای نظامی از چشم روحی  رزمی و انگیی 

میان تمام نیروهای مسلح جهان يکسان است وج  تمايی نیروهای نظامی مسلمان در حاکمیت دينی با 
های ما در انضباط معنوی بر های آنان در رزم و دزاع است. شاخص ها انگیی  نظامیان ساير حکومت

بینی الهی است. و از اين دريچ  نگاهی  معرزت دينی و جهان مبنای يک نگرش درون دينی، متأثر از
 .اندازيم های غیر اسالمی و دينی می اجمالی ب  وضعیت روحی و انگیی  نیروهای نظامی در حاکمیت

کارهای تحقق انضباط معنوی: انسان دارای دو جنب  ظاهری و معنوی است. ظاهر او همانند  را 
است، اما ازنظر معنوی عصار  هم  موجودات عالم و دريچ  جهان ساير موجودات مادی و حیوانی 

انسان موجود ضعیف و کوچکی   ()مادی ب  دنیای معنويت است. ب  تعبیر زيبای حضرت علی
های الهی  نیست بلک  جهان بیرگ معنويت در وجود او پیچید  شد  است. هدف بعثت انبیا و کتاب

ها عوامل مادی را برای ترل غرايی نفسانی است تا انسانشکوزايی استعدادهای نهفت  معنوی و کن
تکامل معنويت ب  خدمت گیرند. پس را  اصالح جامع  حرکت در مسیر مستقیم مکتآ انبیای الهی 

ترين است و انقالب و نظام اسالمی نیی تالش برای حرکت در همین را  را دارد. معنويت برجست 
ک   تاری، مولود مبارك انقالب اسالمی است. اکنونترين رکن ساخ شاخص  هويت سرا  و مهم

هاست. برای پیشگیری از گسست زرهنگی نسل اول با سوم و معطر ساختن جايی نسل دوران جاب 
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کارهای  انگیی زرهنگ و معنويت دوران دزاع مقدس شايست  است را  زضای جامع  با رايح  دل
ام در جما زرماندهان سرا  بر اين نکت  تأکید مناسبی را برای ترويج معنويت دينی ب  کاربست. ام

آن چییی ک  از شما پاسدارها و ساير رزقای خودتان و هم  پاسدارهای ايران من توقا »داشتند ک : 
دارم اين است ک  آن جهات لطیف اسالمی را حفِ کنید. انسان اگر چنانچ  آن جهت روحانیت 

« شود هیارتا. شود صدتا، يک آدم می ک آدم میاسالم را آن جهت معنويت اسالم را حفِ بکند. ي
« بنی  معنوی سرا  را تقويت کنید»مقام معظم رهبری نیی ب  مسئو ن سرا  توصی  کردند ک : 

مدل مفهومی تحقیق در شکل شمار  يک  "کندقدر معنويت انسان را حفِ نمی چیی ب  هیچ"
 کردد. درستی ب  شرح ذيل بیان می ب 

 
مدل مفهومی تحقیق :9شکل  

 ي شناس روش
اساتفاد  گردياد  اسات. جامعا      « ماوردی  -ایزمین »در اين پژوهش کاربردی از روش تحقیق 

و برای تعیین حجم نمون ،  9آماری پژوهش را کلی  کارکنان پايور نیروهای مسلح تشکیل داد  است

نفر انجام شد و با توج  ب  مییان انحراف معیاار   03گیری از جامع  آماری ب  تعداد ابتدا پیش نمون 

آمد و با توج  حجم جامع  آمار، بر اساس زرمول تعیین  بهدست 52/3اين پیش نمون  ک  ب  مقدار 

 093نفر مشخص گرديد. بر هماین اسااس تعاداد     042حجم نمون  کوکران، حجم نمون  ب  تعداد 

                                                           
 ی گرديد  است.خوددارب  لحاظ محرمان  بودن تعداد کل نیروهای مسلح پايور از ذکر آمار  -9

انضباط 

 ظاهری

انضباط 

کارکنا

ن ن.م انضباط 

 معنوی

 معنویت

 وحدت

 کامروایی معنوی

 پیوند معنوی

معنوی پیوند  

 کامروایی معنوی

 
 وحدت

 

سطوح 

 معنویت

سازگار 
بودن با 
ارزشها و 
مأموریت 
 سازمان

معنادار 
بودن 

 کار

داشتن 
احساس 
 مشترک

های بایسته 
معنوی 
 مدیریتی

های بایسته
معنوی فردی 

 و عمومی
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طبق  اصالی،   2با تشکیل ) شد  با توج  ب  حجم بندی گیری طبق  استفاد  از روش نمون  پرسشنام  با 

ارتش ج.ا.ا، سرا  پاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی و بسیج مردمی(توزيا گرديد ک  از ايان  

پرسشنام  دريازت شد و مبنای تحلیل قرار گرزات.در ايان پاژوهش از پرسشانام  بارای      042تعداد 

ناما    ها و اطالعات موردنیاز استفاد  گردياد. پرسشانام  مورداساتفاد  از سا  بخاش      ری داد گردآو

شد  اسات. در ناما  همارا  عاالو  بار بیاان        همرا ، سؤا ت عمومی و سؤا ت اختصاصی تشکیل 

کننادگان   عنوان پژوهش، هدف گردآوری اطالعات توضیح داد  شاد  اسات و در پاياان از تکمیال    

های کارکنان آمد  است. در بخش سؤا ت عمومی در مورد ويژگی عمل و تشکر ب  پرسشنام  تقدير

ن.م شامل درج / رتب ، مدرك تحصیلی و سنوات خدمتی مطارح شاد  اسات. بخاش اختصاصای      

ساؤا ت در خصاوز متغیرهاای انضاباط     ) گوي  است ک  ب  دو بخش اصلی 04پرسشنام  شامل 

ز معنويت( تقسیم شد  است. بخاش اول ساؤا ت   ظاهری و انضباط معنوی و سؤا ت در خصو

-گیاری مای  گوي  است و متغیرهای انضباط ظاهری و انضباط معنوی را انداز  94اختصاصی شامل 

صاورت محقاق سااخت  طراحای گردياد  اسات. در        های آنان ب کند ک  سؤا ت بر اساس شاخص

 از مقیااس پايادمونت   بخش دوم برای گردآوری اطالعات موردنیاز در خصاوز متغیار معنويات   

(STS) منظاور   ( با  9999) باشاد و توساط پايادمونت   گوي  می 22استفاد  گرديد. اين مقیاس شامل

: کامروایی معنویاز:  اند عبارتهای اين مقیاس  شد  است. مؤلف  های معنويت ساخت  سنجش مؤلف 

وحـدت و  ی شخص با يک وجاود متعاالی اسات.    احساس لات و خرسندی ک  ناشی از مواجه 

: بااور با  اينکا  زارد بخشای از      پیونـد معنـوی  ی زندگی. : باور ب  ماهیت متحد کنند یکپارچگی

کند. در مقابل هر گويا  طیاف    ها عبور می ها و گرو تری است ک  از بین نسل حقیقت انسانی بیرگ

در نظار گرزتا    « کااماله ماوازقم  »تا پنج برای« کاماله مخالفم»ای )لیکرت( از نمر  يک برای گیين  پنج

منظور سنجش اعتباار پرسشانام  از اعتباار صاوری اساتفاد  شاد         شد  است. در پژوهش حاضر ب 

نظران مربوط  ازجمل  برخی از  است. در بررسی اعتبار صوری ابتدا پرسشنام  ب  تعدادی از صاحآ

ظرخاواهی  داد  شد  و از آنان در مورد هار ساؤال ن   ()اساتید دانشگا  دازوس آجا و امام حسین

منظور سنجش پاياايی از   گرديد و با اصالحات جیئی پرسشنام  مورد تأيید قرار گرزت. همچنین ب 

ضااريآ آلفااای کرونبااا  و باااز آزمااايی و باارای تعیااین رواياای از روش تحلیاال عواماال اسااتفاد   

و  هاا( متغیرهاای انضاباط ظااهری     های )زير مقیااس گرديد.نتايج پايايی آلفای کرونبا  برای مؤلف 

محاسب  گرديد. ضاريآ   52/3بود و ضريآ بازنمايی نیی برابر  52/3معنوی کارکنان نیروهای مسلح 
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پايادمونت( شاامل وحادت، کاامروايی معناوی و      ) های مقیاس معنويتآلفای کرونبا  برای مؤلف 

بود. ضاريآ بازآزماايی نیای     49/3و در کل مقیاس برابر 52/3و  53/3، 53/3پیوند معنوی بهترتیآ 

باود.   49/3و بارای کال آزماون برابار      49/3و  40/3،  54/3های ماکور ب  ترتیآ  برای زير مقیاس

بود  اسات. نتاايج    دوهفت همچنین زاصل  بین دوبار اجرای آزمون جهت محاسب  ضريآ بازآزمايی 

های اصلی برای متغیار معنويات و باا چارخش واريمااکس مؤياد        تحلیل عوامل ب  روش شاخص

بار عاملی پايین از عوامال اساتخراجی حااف     ب  دلیل 29و  92، 0،92های  بود.گوي عوامل ماکور 

و در 9427و مقدار حاصل از آزماون کرويات بارتلات نیای برابار       42/3برابر  KMOشدند. شاخص

 .دار بود معنی 333/3سطح 

 های تحقیق ها و یافتهداده لیوتحل هیتجز
 22درصد از آنان ازسر ارشد،  04دهد ک  نشان میاطالعات مربوط ب  درج / رتب  پاسخگويان 

درصد(  05دهندگان ) باشند. همچنین بیشتر پاسخدار می درصد نیی درج  23درصد ازسر جیء و 

باشند. ضمن اينک  ازلحاظ تحصیالت بیشتر سال می 93-92دارای سنوات خدمتی بین 

 .ندباشدرصد(دارای مدرك تحصیلی لیسانس می 7/20) دهندگان پاسخ

بین « رابط »گیری در پژوهش حاضر ب  لحاظ ماهیت موضوع، برای انداز  :فرضیات  تحقیق آزمون

 .استفاد  شد  است« آمار  تی»متغیرهای مستقل و وابست  از 

 "معنويت بر انضباط ظاهری کارکنان نیروهای مسلح تأثیر دارد"فرضیه اول:

: نتايج مربوط ب  آزمون آماری زرضی  اول9جدول   

2) سطح معناداری خطای استاندارد tمقدار روش آماری χ) 

 097/2 359/3 339/3 (t) آمار  تی

باشد و  ( می339/3مشخص است، مییان معناداری نیی برابر ) 9طور ک  از جدول شمار   همان

-باشد، پس شرط معنا 37/3ک  برای معنادار بودن زرضی  بايستی مییان معناداری کمتر از  ازآنجايی

گیرد. موردپايرش قرار می H1رد و زرضی  Hoداری در اين زرضی  برقرار بود  و درنتیج  زرضی 

عنوان کرد ک  معنويت بر انضباط ظاهری کارکنان نیروهای  توان میدرصد  97بنابراين با اطمینان 

در چ  های معنويت تا چ  حد و منظور بررسی اينک  هر يک از مؤلف  چنین ب  مسلح تأثیر دارد. هم

زمان( محاسب  شد.  ب  شیو  هم) کند، رگرسیون چند متغیر بینی می جهتی انضباط ظاهری را پیش

 .صورت کلی در جداول زير آمد  است ها و ب  نتايج معادل  رگرسیون ب  تفکیک مؤلف 
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 الف: مؤلف  پیوند معنوی   
: رگرسیون مؤلف  پیوند معنوی2جدول   

 ها آماره

 مؤلفه
R R2  رگرسیونضريآ 

ضريآ استاندارد 

 رگرسیون

سطح 

 داری معنی

 32/3 22/3 24/3 20/3 24/3 پیوند معنوی

 
 ب: مؤلف  کامروايی معنوی

: رگرسیون مؤلف  کامروايی معنوی0جدول   
 ها آماره

 مؤلفه

R R2 ضريآ استاندارد  ضريآ رگرسیون
 رگرسیون

سطح 
 داری معنی

 90/3 92/3 97/3 33/3 27/3 کامروايی معنوی

 پ: مؤلف  وحدت

: رگرسیون مؤلف  وحدت2جدول   
ها آماره  

 مؤلفه
R R2   ضریب

 رگرسیون

ضریب استاندارد 
 رگرسیون

سطح 
داری معنی  

11/0 وحدت  77/0  11/0  21/0  000/0  

 معنويت  های مؤلف *جدول کلی آزمون رگرسیون 
: رگرسیون چند متغیر 7جدول   

های  مؤلفه
 معنویت

R R2 استاندارد  ضریب ضریب رگرسیون
 رگرسیون

سطح 
داری معنی  

78/0 پیوند معنوی  23/0  78/0  22/0  02/0  

25/0 کامروایی معنوی  01/0  95/0  92/0  93/0  

11/0 وحدت  77/0  11/0  21/0  000/0  

 داری معنیمثبت و  صورت ب دهد، عامل پیوند معنوی و وحدت نشان می 7های جدول ک  يازت  گون  همان

تر کنند  قوی بینی پیشباشند. عامل وحدت در مقايس  با پیوند معنوی، انضباط ظاهری میبینی کنند  پیش

 .کننددرصد انضباط ظاهری را تبیین می 20 درمجموعباشد. اين دو عامل انضباط ظاهری می

 "معنويت بر انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح تأثیر دارد"زرضی  دوم:
ن آماری زرضی  دوم: نتايج مربوط ب  آزمو3جدول   

2) سطح معناداری خطای استاندارد tمقدار روش آماری χ) 
) آمار  تی t) 237/7  352/3  333/3  

 

برای  ک  ازآنجايیو  باشد می( 333/3نیی برابر ) معناداریمشخص است، مییان  3ک  از جدول  طور همان

در اين زرضی  برقرار  معناداریباشد، پس شرط  37/3کمتر از  معناداریبودن زرضی  بايستی مییان  معنادار
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درصد  97. بنابراين با اطمینان گیرد میقرار  موردپايرش H1 رد و زرضی  Ho زرضی  درنتیج بود  و 

بررسی  منظور چنینب  همعنوان کرد ک  معنويت بر انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح تأثیر دارد.  توان می

کند، رگرسیون می بینی پیشهای معنويت تا چ  حد و در چ  جهتی انضباط معنوی را اينک  هر يک از مؤلف 

کلی در  صورت ب ها و ( محاسب  شد. نتايج معادل  رگرسیون ب  تفکیک مؤلف زمان همب  شیو  ) چند متغیر 

 .جداول زير آمد  است

 الف: مؤلف  پیوند معنوی  
ون مؤلف  پیوند معنوی: رگرسی5جدول   

ها آمار   
 مؤلف 

R R2 ضريآ استاندارد  ضريآ رگرسیون
 رگرسیون

سطح 
داری معنی  

33/3 پیوند معنوی  03/3  75/3  09/3  333/3  

 ب: مؤلف  کامروايی معنوی 
: رگرسیون مؤلف  کامروايی معنوی4جدول   

ها آمار   
 ضريآ رگرسیون R R2 مؤلف 

ضريآ استاندارد 
 رگرسیون

سطح 
داری معنی  

72/3 کامروايی معنوی  25/3  73/3  24/3  330/3  

 پ: مؤلف  وحدت 
: رگرسیون مؤلف  وحدت9جدول   

 مؤلف  
ها آمار   

R R2  ضريآ استاندارد  ضريآ رگرسیون
 رگرسیون

سطح 
داری معنی  

24/3 وحدت  35/3  95/3  90/3  99/3  

 معنويت های مؤلف *جدول کلی آزمون رگرسیون 
چند متغیر  : رگرسیون93جدول   

معنويت های مؤلف   R 2R ضريآ استاندارد  ضريآ رگرسیون
 رگرسیون

داری معنیسطح   

33/3 پیوند معنوی  03/3  75/3  09/3  333/3  

72/3 کامروايی معنوی  25/3  73/3  24/3  330/3  

24/3 وحدت  35/3  95/3  90/3  99/3  

صورت  و کامروايی معنوی ب  دهد، عامل پیوند معنوی نشان می 2های جدول  گون  ک  يازت  همان

باشند. عامل پیوند معنوی در مقايس  با  بینی کنند  انضباط معنوی می داری پیش مثبت و معنی

 03باشد. اين دو عامل درمجموع تر انضباط معنوی میبینی کنند  قوی کامروايی معنوی، پیش

 .کنند درصد انضباط معنوی را تبیین می
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 ی و پیشنهادریگ جهینت

 :گیری نتیجه الف ـ

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش معنويت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان و 
های پژوهش بینی انضباط ظاهری و معنوی کارکنان بود. يازت  های معنويت درپیش مقايس  اهمیت مؤلف 

و هر س  مؤلف  آن شد  نشان داد ک  او ه رابط  مثبت و معناداری بین معنويت  ب  ترتیآ سؤا ت مطرح
ی باشد. ثانیاه مؤلف باانضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران برقرار می

باشد و تر انضباط ظاهری کارکنان میی قویکنند بینی س  با مؤلف پیوند معنوی پیشوحدت در مقاي
بینی کند و همچنین مؤلف   طور معناداری پیش باشد انضباط ظاهری را ب مؤلف  کامروايی معنوی قادر نمی

باشد تر انضباط معنوی کارکنان میکنند  قویبینیپیوند معنوی در مقايس  با مؤلف  کامروايی معنوی پیش
بینی کند. همچنین بر طور معناداری پیش باشد انضباط ظاهری کارکنان را ب و مؤلف  وحدت قادر نمی

در انضباط معنوی بیشتر از انضباط ظاهری کارکنان نیروهای مسلح  اساس نتايج پژوهش نقش معنويت
روی آن در تمام های پیشمثاب  سازمانی بیرگ در نظر بگیريم و چالش باشد. اگر کشور ايران را ب می
ترين عاملی ک  تعهد مردم و  شک مهم مثاب  تهديدات محیطی بنگريم، بی های بعد از انقالب را ب سال

بود  است. مسلماه  ها آندر راستای اهداف اين سازمان را موجآ شد ، معنويت  ها آنزداکاری 
نظیر  های بی تر زندگی )کسآ رضای خداوند متعال( باعث خلق حماس های عمیق يابی ب  انگیی  دست

دزاع مقدس گرديد. يکی ديگر از پیامدهای معنوی بودن، احساس قدرت و آرامش درونی بیشتر است. 
دشوار معنويت ممکن است تنها منبا دست يازتن ب  آرامش يا پايرش موقعیت باشد. در شرايط 

کند. نتايج تحقیق در خصوز تأثیر عنوان پناهگا  آخر تعريف می ( معنويت را ب 9992) مارکوئن
باشد. وی در بررسی تأثیر  ( می2339) معنويت بر انضباط معنوی مطابق با نتايج تحقیق  مک سوی

يازت  ک  معنويت رابط  مستقیم و مثبتی  نضباط معنوی در محیط کار ب  اين نتیج  دستمعنويت بر ا
-هیچ سازمانی نمی» ( معتقدند 9994) باانضباط معنوی داشت  و بر آن تأثیرگااراست. میتروف و دنتون

نیی از  های نظامی( و سازمان2332)کريشنا کومار، « تواند برای مدتی طو نی، بدون معنويت زند  بماند
تنها در راستای  اين قاعد  مستثنی نیستند. و باوجود معنويت در بین کارکنان نیروهای مسلح کشور ن 

برقراری نظم و انضباط بخصوز در حوز  ظاهری و ايجاد انضباط معنوی موزق خواهیم بود بلک  
ها و  ی علمی و دور ها باشد. همسان با آموزشبینی می هايش نیی قابل پیش موزقیت نیروها در زعالیت

گا  دررا   های نظامی، کارکنان بايد ب  سرچشم  معنويت و اعتقادات دينی متصل باشند تا هیچ آموزش
رسیدن ب  اهداف وا ی نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران تحت زعامت مقام معظم رهبری و 

ای  گون  ن نیروهای مسلح ب زرماندهی کل قوا ناامیدی ب  خود را  نداد  و هموار  مديران و زرماندها
ريیی کنند ک  سلحشوران نظام اسالمی تحت هر شرايطی اقتدار معنوی خود را حفِ کنند. برنام 

گری بنیان اعتقادی و معنوی را مورد همچنین در دورانی ک  ارتش دنیاگرايی با سالح ابتاال و اباح 
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ترين مأموريت زرماندهان نیروهای شبیخون قرار داد  است، حفِ معنويت و انضباط معنوی اساسی
های قوی های آيند ، ابتکار عمل با نیروهای مسلحی خواهد بود ک  دارای انگیی مسلح است. در جنگ

کارگیرند  آوری نظامی و تکنولوژی تسلیحاتی را در خدمت انضباط معنوی ب  دينی و معنوی باشند و زن
يعنی انضباط ظاهری نیی توسط کارکنان رعايت  های يک رزمند  ترين ويژگی و همچنین يکی ازمهم

گردد. با  بودن معنويت کارکنان ک  بر اساس نتايج پژوهش منجر ب  دارا بودن انضباط معنوی و 
پايری  های کاری را عبادت تلقی نمود  و اطاعت شود ک  مأموريتگردد باعث میظاهری کارکنان می

ب  ايجاد قدرت  توان میر از آثار دزاعی و نظامی معنويت آنان از مسئو ن در با ترين حد ممکن قرا
بازدارندگی از تهاجم دشمن )دشمنان معمو ه از رويارويی با نیروهای مسلح باانگیی  قوی ايمانی 

گااری اقتدار معنوی و سیاسی نظامی در معاد ت منطق  ازنظر نظامی و کنند( و تأثیرخودداری می
 .های جنگ روانی دشمن اشار  کردبرنام  ها وسازی طرح همچنین خنثی

 :ب ـ پیشنهادها
 اظهارنظرتوأممطلآ مهم در هر پژوهش علمی اين است  ک  کار تحقیقاتی بايد همیش  با اجتهاد و 

موضوع اعالم  دربار قاطا نظر خود را  طور ب  شد  انجامباشد و محقق در پايان کار بر اساس مطالعات 
کمک کند در غیر اين صورت تحقیق از  ديجدی ها ازت ی معرزتی علم و يدارد تا ب  گسترش دامن 

ارزش علمی با يی برخوردار نبود  و اعتبار علمی زيادی در بر نخواهد داشت. با توج  ب  بررسی 
 معنوی وانضباط ظاهری درانضباط معنويت نقش منظور ب بر روی متغیرهای تحقیق،  آمد  عمل ب 

 گردد:ا  موارد زير پیشنهاد می.ا.ج مسلح نیروهای کارکنان
دوراز اعمال  های دقیق از انضباط و ابالغ و توجی  مديران و زرماندهان و کارکنان ب تعیین شاخص -9

ک  کلی  کارکنان در رعايت مبانی  نحوی های شخصی و ارتقاء زضای دينی و ماهبی ملی، ب سلیق 
 خودکنترلی(.) انضباطی احساس تکلیف نمايند

های مناسآ و  ها و بخشنام ارتقاء زرهنگ انضباط خواهی در محیط اجرا با صدور دستورالعمل-2
 کنترل و نظارت مديران و زرماندهان مربوط .

منظور باا  باردن    گردد ب بر اساس نتايج پژوهش ب  زرماندهان و مديران نیروهای مسلح پیشنهاد می-0
چنین ازیايش توانايی  وانین و مقررات نیروهای مسلح و همانضباط ظاهری کارکنان در راستای رعايت ق

منظور ارتقاء سطح معنوی کارکناان   ريیی دقیق ب  های محول  نسبت ب  برنام  کارکنان در انجام مأموريت
منظور ارتقاء انضباط معنوی کارکنان و در راستای ازیايش معنويت کارکناان باا    چنین ب  اقدام نمايند. هم

هاای مااهبی و تبلیغاات    هاای مااهبی و هماايش    های دقیق در حوز  برگیاری برنام ريییانجام برنام 
 .میدانی و ... اقدام گردد

 های تحقیقاتی با موضوعات معنويت در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايرانحمايت از پروژ -2
کاارگیری آن   رباط و با    ذیبا تکمیل و تبديل اين نوشتار ب  دستورالعمل و ابالغ آن ب  کلی  مباادی   -7

هاای مربوطا  مهیاا شاود.     سازمانی کلی  دساتگا   شدن آن ب  زرهنگ توسط مسئولین مربوط  زمین  تبديل
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