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چکیده :
هدف از ارزشهای نوین الهی ،جهانی و انسانی که در محیطهای کاری و به خصوص در
سطح امور تشکیالت نظام اداری بوجود آمده است و به عنوان بزرگتررین ارزش اخالیری
اینک مطرح میشود «خردمت بره ه ره اسرت» .برا عنایرت بره اشرکا ت ،کاسر یهرا و
ناکارآمدیها ،در وضعیت کنونی سیس م اداری در ابعاد گوناگون که ن یجرهی آن کراهش
بهرهوری در این سیس م است و نیز نقش و تاثیر شگرف فناوریهای نوین اداری ،الزامات
نوینی را در رابطه با نظام اداری پدید آورده است.روش با اسر فاده از مطالعرهی چنردین
نظامنامۀ دول ی از طریق سایتهای مخ لف و با م ردلویی عل ری کیفری ،خردمت اداری
مورد بررسی و پژوهش یرار گرفرت .یافتههاا بنرابراین برا مطالعرات تط یقری و بررسری
هزینههای ای صادی و اج اعی س کهای سن ی کارمندی با س کهای نوین و (سنجش
هزینه – فایده) بایس ی ایدام به ایجاد تغییرات و تحو ت منطقری در خصروص نیازهرا و
الزامات سیس م اداری کررد .نتیجهگیری در طری ایرن پرژوهش ضر ن بررسری ارت را
کارمند با خداوند ،مردم و ط یعت ،نیازها والزامات نوین ملی و جهانی در طی سره مقولره
دانش ،مهارت ،انگیزه در حریم اداری مورد کاوش یرار گیرد و در ه راهی اینها است که
خدمت به ه نوعان و در ن یجه ،انسجام معنایی ملی ،تحققپذیر میشود.
واژههایکلیدی:معنویت ،کارمند ،ویژگیهای کارمند ،ای دار ،اخالق
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با رشد سریع نیازها و ضرورتهرا ،در آغرازهزارهی سروم ،ط عرام مشرکالت گونراگونی در نقرا
مخ لفِ فضای اداری ملری جهرانی ،ریرم خروردهاسرت ،و ه رین امرر ،باعرد گردیردهاسرت کره
هرکارمندی سریعتر ،به سوی دغدغههای کراری و بره دن ران آن ،سرردرگ یهرای اندیشرهای و
اع قادی فلسفی ،سوق پیدا کنرد ،و خودبراوری و موفقیرت کارمنردان ،بره عنروان سررمایههرای
اج اعی در شکلدهی زندگی ای صرادی و اج راعیشران ،تحرت نیراز بره تغییررات ریشرهای و
خالییتهای کاری بیش ری یرار گیرنرد .در ن یجره ،سرازمانهرای اداری ،در رابطره برا پدیردهی
خدمتِ سازمانی ،3در شروع هزارهی جدید ،برای ک ک به کارمنردان در جهرتِ م روازن سراخ ن
زندگی حان و آیندهشان و نیز خود شکوفا ساخ ن یابلیتهرای برالقوهی کارکنران ،بخصروص در
محیط ملی و جهانی شغلی آینده ،راههای جدیدی را ،یاف هاند ،اتخاذ «مفهوم جدیدِ سرمایههرای
معنوی و فرهنگی در خدمتِ سازمانی» ،ناشی از گف ان 4منعطف و خلّاق اندیشر ندان آکرادمی
دانشگاهی ،به صورت «معنویت کارمندی ،به عنوان بزرگ رین ارزش اخالیری» در محریط ملری و
جهانی ،در پاسخ به نیازها و ضرورتها ،در آغاز هزارهی سوم ،ظهور کردهاست و محققران ،تککیرد
دارند که «معنویت خدمت سازمانی» به عنوان ح ی یک ابرزار هرم مریتوانرد ،رف ارهرای مت رت
شهروندی پسندیدهتر ملی جهانی را س ب شود .به ع ارتی ،در ارت ا با کارکنان ،وجدان شرغلی،
ع لکرد یابل توجه و شکلگیری اع قاداتِ انسانی آنها ،نیاز به محرّک درونی به نام «باور و ای ران
به معنویت خدمت سازمانی» دارد.
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نگاهیبهتعریفمعنویتوالگوینوینفلسفهسرمایهانسانی

از دیدگاه تاریخی و ح ی تط یقری ،در آغراز هرزارهی سروم ،بایرد از کتررت معنویرت در برین
کارکنان سخن گفت .معنویتهای گوناگون ،تعاریف گونراگونی را بررای خرود ارادره دادهانرد ،بره
طوری که میتوان گفت ،هیچ توافقی بر سر تعریفِ معنویت وجود ندارد .امرا تعریرف جرامعای از
معنویت ،بخصوص در م انی نروین فلسرفهی سررمایهی انسرانی در نحروهی کراربرد آن ،مطررح
گردیده که اینگونره ذکرگردیردهم معنویرت 5سررمایه انسرانی« ،کوشرش و تالشری» در محریط
سازمانی ،یا غیرآن ،در جهتِ پرورش حساسیت به خود ،بره دیگرران ،بره محریط ط یعرت و بره
م افیزیک (جهان ادبیات دینی) ،می باشد ،کره ایرن ترالش ه رواره ،در پری وحردت بخشریدن و
انسجام ،به این حساسیتها و جهت دادن ه هی آنهرا ،بره سروی حیرات معنرایی فرردی ملّری
جهانی جهت کامل شدن و ک ان میباشد .ذکر این نک ه ضروری است که این تعریرف در بسر ر
نرمافزاری« 6باور و ای ان انسان» باید یرار گیرد ،چرا که این مفهوم در محیط شغلی کارمنرد ،در
حان وآیندهی جوامع ملی و جهانی به گونهای دیگر تعریف میشود ،معنویرت خردمت سرازمانی،
در محیط شغلی« ،نیرویی الهامبخش و برانگیزاننده» جهت بدست آوردن مداوم هردف و معنرای
زندگیحقیقی ،درک ع یق ارزش کار و پهناوری جهان هس ی ،میباشرد .بنرابراین ،کارکنران در
فعالی ی که در محیط اداری انجام میدهنرد ،بایردچیزی فراترر از پراداشهرای مرادی را ،دن ران
ن ایند.کارمندان درجس جوی نیرویی با معنا و امیردبخش بررای م عرادن سراخ ن زنردگیشران،
ازطریق ی ون مسئولیت و تعهد 7خواهند بود ،ایجاد این «تجربرهی معنویرت خردمت در محریطِ
سازمانی» س ب افزایش خلّاییت ،صدایت ،اع اد ،مسئولیت و تعهرد در فضرای حران و آینردهی
جامعهی ملی و جهانی خواهد بود.
بر اساس ه ین تعریف ،خدمت سازمانی ،میبایست روی سه بعرد ،حرکرت نروین خرود را طری
ن اید،
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 -1احساس معنا در سطح فردی
 -2احساس ه س گی در سطح گروهی
 -3ه سویی ارزشهای فردی خویش با ارزشهای نظامنامهای سازمان خویش.
-1احساسمعنادرسطحفردی 8
یکی از جن ههای خدمت معنوی کارمند ،در محیط اداری ،باید شامل حس ع یقری از معنرا و
هدف دورهی خدمت سازمانی باشد .این بُعرد در حرین دورهی اداری ،نشراندهنردهی چگرونگی
تعامالتِ روزانهی رف اری کارمند ،در سطح فرردی اسرت ،خردمت سرازمانی ال ره ن ایرد چرالش
برانگیز در این بُعد باشد ،بلکه میبایست ،در مورد جس جو برای یاف ن معنرا و هردف ع یرقترر،
جهت زندگی ایدهآن و مشارکت با دیگران ،ریم بخورد.
-2احساسهمبستگی 9درسطحگروهی 
بُعد یابل تکمل در محیط سازمان برای هر کارمند ،داش ن اتّصان یا ارت ا با دیگرر کارمنردان و
سلسله مراتب سازمانی رُخ میدهرد .ه سر گی در محریط سرازمان ،برر پایرهی فلسرفهی براور
کارمندان از ارت ا خود با دیگر کارمندان جهت اتّصان ع یقتر ،پش ی انی بیش ر ،آزادی بیران و
توجه بیش ر کارکنان به ه دیگر ،جهت ی ون مسئولیت و تعهد در خادمیت به جامعرهی ملری و
جهانی و ایجاد ای دار ملی و خَلق ارزشهای نوین انسانی فرهنگی ،خواهد بود.
-3همسوییارزشهایفردیکارمندباارزشهای«نظامنامهای»سازمانخویش 
این بُعد خدم ی ،بر اهداف بزرگ رر و تررجیح اهرداف فراترر ،و ه سرویی هرر کارمنرد برا آن،
تککیددارد ،کارمندان در این بُعد ،یعنی ،خدمت معنوی کارمندی ،میبایست به این براور برسرند
که سلسله مراتب سازمانی ،هر کدام دارای ارزشهای مناسبتر و با وجدانترری هسر ند کره بره
ت امی امور رفاهی مادی و معنوی کارکنان توجه دارنرد ،ه سر گی برا ارزشهرای اساسرنامهای
سازمان ،س ب ایجاد فلسفهی باور و ای ان در کارمند به عنوان «شرهروند خرو » 10و ه چنرین
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کارمند «آکنده از سطح با ی اخالیی» خواهد شد ،که این هر دو« ،کارمند» را در مسریر ایجراد
رفاه برای ت امی اعضاء سلسله مراتب درون و بیرون سازمان ،از نظرری مرادی و معنروی خواهرد
گردید و هر «کارمند الگو» ،بجای پارازیت سازمان و کارمندی برای سلسله مراترب سرازمانی ،بره
صورت کارمندی که ی ون عهد و میتاق الهی ،جهانی ،انسانی را ،ن روده اسرت ،در خواهردآمرد و
نفساطاعت حقیقی ،11تجلّی خواهد شد .اصطالح رف ار شهروندی به طور کلی و رف ار کارمنردی
به طور اخص در محیط سازمانی ،اولین بار به وسیلهی «اُرگان و ه کرارانش» 12در سران 1893
میالدی مطرح شد .این مفهوم ،خرود از نوشر ار «بارنرارد» در سران  1839در مرورد ت ایرل بره
ه کاری و ع لکرد و رف ارهای نوآورانه و خودجوش انسانها ،ناشری شرده اسرت .بره طرور کلری،
رف ار 13شهروندی کارمندی ،به آن دس ه از رف ارهایی گف ه میشود که با وجود اینکه اج راری از
سوی نظامنامهای سازمان برای انجام آن وجود ندارد ،اما کارمند در سایهی انجرام آنهرا ،فوایرد و
منافعای را برای سازمان ،بوجود میآورد .در پیوست با رف ار شهروند کارمند ،تککید میگردد کره
این مفهوم ،به عنوان تعهد و مسئولیت مداوم و داوطل انه به اهداف ،روشها و در نهایت ،موفقیت
سازمان ،خواهد بود وسازمانی که برر اسراس ایرن رف رار شرهروندی کارمنرد یررار گیررد ،مسریر
مشارکت و اع ان مناسب ،انسجام سلسله مراتب سازمانی را ،صحیح بنا میکند و از مزیت کامرل
اطاعت چه در جن هی مادی و چه در جن رهی معنروی بهررهوری مرین ایرد و کراهش هزینره و
افزایش منافع ملی شکل میگیرد.
در این پژوهش ،پنج بُعد رف ار شهروندی کارمند در حریم فلسفهی نوین سرمایه معنوی،انسرانی
و فرهنگی در خدمت سازمانی ،و اتخاذ آن در محیط اداری ،در نظر گرف ه شده است.
 -1نوعدوس ی14م ایجاد این بعد ،به رف ارهای مفید و سودبخشی از ی یل ایجاد ص ی یت،
ه دلی ،دلسوزی ،میان ه هی اعضای سازمان من هی میشود.
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 -2وجدان15م به رف ارهای اخ یاری کارمند گف ه میشود که از حدایل الزامات و نیازها و ضرورت
های کارمند ،با تر میرود و کارمند ویت زیادی را برای اس راحت خویش صرف ن یکند و
فضای زمانی خدمت سازمانی را بیش ر مین اید.
 -3گذشت و شکی ایی16م ی ون گذشت و شکی ایی و تح ل مشکالت وهزینهها در شرایط
غیرایدهآن سازمان ،از طرف کارمند ،بدون شکایت و غُرغُر کردن ،خواهد بود.
 -4فضای اد و مالحظه17م این بُعد ،به تالش کارمندان برای جلوگیری از تنشهرا در رابطره برا
دیگر اعضاء سلسله مراتب سازمانی میباشد.
 -5اوج فضیلت شهروندی19م کارمند مناسب از خود سازمان در سطح ملری و جهرانی ایردام مری
ن اید.
بدینترتیب ،فلسفهی نوین مفهوم معنویت خدمت سازمانی ،رف ارهای ضد شهروندی را از فضای
جامعه ،محو مین اید و ان شار «بیعدال ی» 18را مانع میشود.
پنجمفهومرفتارضدّشهروندیکارمند،درمحیطسازمانشامل:
 -1لج ازی و اع ان خودسرانه
 -2مقاومت در برابر اطاعت از ای دار سلسله مراتب
 -3طفره رف ن از تعهد و مسئولیت خدمت سازمانی
 -4ان قامجویی و کینهجویی در یالب سریت از سازمان ،بازگویی رازهرای سرازمان بره بیررون و
فزونی هزینه برای سلسله مراتب سازمان
-5پرخاشگری ،در یالب اع راض ،مخالفت و خشونت نس ت به سایر کارمندان ،که میزان کن ررن
و نظارت سازمانی را ،صدمهدار ن وده و با اتخاذ ادبیات لغات نامناسب ،داش ن حرکراتِ مغرورانره،
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تهدیدهای پیدرپی به سایر کارکنان و دیگر اعضای سازمان ،ن ونههایی از رف ار ضرد شرهروندی
در ن ود و فقدان «فلسفهی نوین م ادی معنویت خدمت سازمانی» خواهد بود.
بنابراین الگوی 20مفهومی 21رف ار شهروندی سازمان ،و رف ار ضدشهروندی ،مهمترین ویژگیهای
خدمت معنوی را برای کارکنان در محیط سازمان ،تشکیل میدهرد .الگرو ،چهرارچو مفهرومی
است که در تشریح ،پیشبینی ،تجدید و بازسازی وایعیت ،به ما ک رک مریکنرد .برا اسر فاده از
الگوی مفهومی نوین در محیط سازمانهای اداری میتوان ویژگیهای زیر را ،کاربرد اجرایی کرد،
و کارایی سازمانی و برانگیخ گی فردی حقیقی و کارآیی ملی را پُر رنگ ن ود.
 -1اس فاده کامل از تجار نظری اطالعرات نروین حران و بصرورت مطلرو  ،در کنرار مُک لیرت
تجار سنّ ی پیشین اساسنامهای سازمانها.
 -2اع اد به تواناییها و برنامههای سیاستمندان و ان قان آن به داخل برنامهها و سیسر مهرای
نظامنامهای سازمانها.
 -3ه سویی مسئولین طراز اون سازمان و کارمنردان جهرت معنویرت خردمت از طریرق نهرادی
شدن با چشمانداز حاک یت دولت.
 -4مقایسهی کارایی فرد کارمند و کارایی ج ع کلّ سازمان ،برا دسرتآوردهرای سرایر کارکنران
سازمانهای کشورهای دیگر.
 -5ج عگرایی درون گروهی حقیقی و ج عگرایی بین نهادی ملی و جهانی در فضای سازمانها،
این م ن بجای تج ع عکسهای دس ه ج عی کارکنان یک سازمان که بطور منظم در کنرار هرم
چیده شده است ،به مج وعه فراتر از آن ،به رسالتِ تعهد و مسئولیت ،سوق پیدا میکند .فضرای
ساخ اری سازمان برای کارمند ،باید من قلکنندهی ایدههرا ،ارزشرها و هنجارهرای اجرایری مرثثر
سطح ملی به کارمندان باشد ،و سازمان باید به عنوان یکی از کانونهای اصلی« ،ایجراد ،تولیرد و

Pattern
Pattern -Concept
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ظرفیتسازی هوش معنوی در جهت خود کن رلی در سطح ذهن کارمنرد ،بررای خردمت بیشر ر
کارمندان ،بصورت باور و اع قاد دربیاید( .هم دانش و هم ع ل خدمت سازمانی).
کارمندان ،مهمترین سرمایههای انسانی و آیندهسازان جامعهاند ،آگاهی و اطالع از میزان هروش
معنوی و خود کن رلی کارمندان و داش ن نوع ارت را کارمنرد برا جن رههرای مخ لرف اج راع،
ه هی برنامهریزیهرای اج راعی و فرهنگری را در برر مریگیررد ،برا داناش،22مهاار ،23و
انگیزهی24بیش ر درج ع درون گروهی کارمندان ،مج وعهای از تواناییها و ظرفیتهرا و منرابع
جدیدی را بوجود میآوریم که خدمت سازمانی ،کاربست انط اق و بهزیسر ی شرخص کارمنرد را
ه راه با تغییر و تحون شامل میشود ،اما تنها ،این هوش معنوی است که هوش دانشری کارمنرد
و هوش هیجانی انگیزشی او را ،بطور یکپارچه در خدمت معنوی و باور و ای ان بره آن ،یررار مری
دهد و عالوه بر فرایندهای جزءنگر تفکّر منطقی و هیجانی برای کارمند« ،نگرش کرلنگرر» را در
فلسفهی نوین خدمت سازمانی ریم میزند و مسئلهی خواس ن هر مسئون سازمانی را ت دیل بره
توانس ن مین اید.
 -6مشارکت سازمان درامور جامعهی ملی و جهانی ،آحراد کارکنران در چشرمانردازهای خرودی
دول ی و نظام ،باید مشارکت داد.
 -7انگیزههای مادی در آموزش کارمندان یرا کراهش دغدغرهی مرادی آنهرا ،آرامرش فکرری و
معنوی به ری را ریم میزند.
 -9اس قالن و آزادی سازمان در فلسفهی نروین خردمت سرازمانی دو ویژگری اسرت کره فضرای
سازمان را ،برای حلّ مشکالت حان و آیندهی وضعیت جامعه ،مهمترین مفهوم الگویی میداند.
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 -8هویت 25کارمند و علمباوری آن درسازمان ،نقش کارمنرد و هروی ش بره متابرهی یرک عضرو،
س ب سریعتر شدن عزم دس هج عی و خودباوری ملی جهت منرافع ملری و موفقیرت در تحقرق
کارکردهای مطلو فردی و گروهی ،خواهد شد.
فلسفهی نوین خدمت سازمانی ،اهداف خود را در ارایهی شخصیت سالم از یک کارمند ،م رکرز
میکند.کارمندی که باید به بلوغ فکری برسد و در برابر انواع آلرودگیهرا سرطح ملری و جهرانی،
مقاومت نشان دهد ،این فلسفه ،تککید دارد که این ویژگیها برای کارمنرد جهرت ایجراد خردمت
معنوی کارمند وی ی تحقق میپذیرد که بس رهای زیر را ،از طریق دانش ،مهارت ،انگیزه نهادینره
ن اییم.
 -1تقویت باور و ای ان و ترویج ارزشهای انسانی 26به ک ک پرورش هوش معنوی ،از طریق توجه
به مفهوم الگویی خدمت معنوی سازمانی به همنوع ،به عنوان بزرگ ررین ارزش اخالیری در آغراز
هزارهی سوم.
 -2توجه به شخصیت و هویت معنوی کارمند 27از طریق توجه به اینکه نوع انسان از نفس و روح
واحد ،29خلق گردیدهاست.
 -3تکمین و توسعهی رفاه کارمندان ،از طریرق بره کرارگیری سراز و کارهرای تشرویقی مناسرب،
بریراری س ینارهای آموزشری و پرورشری ،برگرزاری آدرینهرای مخ لرف ملریدینری در محریط
سازمانی ،افزونی حس تعلّق و وفاداری ملی و دینی در فضای ذهنی کارکنان و فضای سازمان.
آیتمهاومصادیقاستخراجی«مفهومنوینفلسفهیخدمتسازمانی» 
فضای ذهن کارمند و فضای سازمان ،باید تفکّر برانگیز باشرد ،یعنری در عرین حران کره ذهرن
کارمند از دک رین و م انی اولیهی معرفت و مح ت فراگیر ثابت و مشخص الهری جهرانی انسرانی
که بهره میبرد و در طون زمان و مکان تغییر ن یکند ،باید ه هی ویژگیهای آن ،رعایت گرردد
25
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عالوه بر آن فضای ذهن کارمند و فضای امکانی سازمانی باید روی تجلّریهرای نروین و م غیرر و
دینامیک نیز حرکت داش ه باشد .بنابراین  8ویژگی کلّی در حریم م انی اولیه و  8ویژگی فنّی و
م جلّی ،در حریم فلسفهی ذهنی کارمند ،برای خدمت معنوی سازمانی به هم نوع ،پیوسر ه مری
بایست ریم بخورد .م ون زیر ،این ویژگیها در طراحی یک یالب 28مشخص گردیده استم
 -Aدک رین 30و م انی اولیه که مفاهیم آن از طریق باور و اع قراد در هرر سرازمانی بررای ذهرن
کارمند تصاویری از تواناییها و دیدگاههای مت ت و خالییتها را بوجود مریآورد و شرامل آیر م
های مشخص زیر میباشدم
 -1ایدهی باور و ای انی نس ت به اه یت و نقش م افیزیک در طراحی و یرادآوری فضرای فرردی
ذهن کارمند و محیط ملی جهانی برای هر کارمند
 -2تفکّر به ط یعت و ارت ا با آن
 -3تاریخ ملی دینی ،و تفکّر در م ن و مح وای تاریخ
 -4جهان درون ذهن کارمند ،تفکر در شناخت و آگاهی ض یر خود کارمند
 -5توجه به کلیات وجزدیات امور

31

 -6عدم تکیه بر شک و گ ان و تکیه یوی بر دانش ،مهارتها و انگیزههای یقینی
 -7عدم ش ابزدگی یضاوتی و حرکت روی یضاوت تکملی صحیح
 -9عدم تعصب افراطی و گذش ه نگری مطلق ،آزاد کردن فکرر از تعصرب افراطری و ت سرک بره
دانش و فنآوریهای نوین ،مهارتهای جدید و فزونی انگیزههای فراگیر
 -8عدم انحراف از حرکت م عارف سازمانی و عدم توجه به زبران دروغ ،زبران خودخرواهی ،زبران
انحراف میلها و هواهای نفسانی جهت رسیدن به اندیشهای پاک
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-Bویژگیهای فنّی و تجلّی راهکارهرا در فضرای سرازمان از طریرق فلسرفهی معنویرت خردمت
سازمانی ،که شامل آی مهای زیر استم
 -1اس فاده از گزینههای نور ،آ  ،و سایر آی مهای ط یعت ،برای ایجاد لطافت محیط سازمان
 -2توجه به م غیر بودن ط یعت وتفکّر درآن

32

 -3یادآوری آموزنده تاریخ تصاویر و مصالح تاریخی
 -4ت رکز و ایجاد توجه و شناخت خود ذهن کارمند
 -5ایجاد «مرای ه و آرامش فکری» ه گام با افزونی دس رسی بیش ر به کلیهی اطالعات و منرابع
از طریق انواع نرمافزاهای نوین جهت یضاوت به ر
 -6تولید ت رکز و توجه به پروسهی جزدی و کلی در مسادل ط یعت ،انسانهای دیگر ،با دیردگاه
کلنگر و جزء نگر
 -7پرهیز از اصرار و پافشاری بیش از حد ،بر دیدگاههای خاص افراطی گذش ه ،و اتخراذ آزادی و
اس قالن فکری برای حان و آینده
 -9تککید ذهنی بر ثُ ات و اس واری و تقارن از طریق تجلّی یالب تفکّری خویش
 -8فرار از دیدگاههای انحرافی و تزدین و فُرم دادن به م ل ان خرد و یلب خویش
چگونگیپژوهشبراساس«روش»اینپژوهش 33
در این پژوهش ،از«روش کیفی» برای پاسخ به پرسش اصلی تحقیق یعنی «خردمت سرازمانی
به عنوان بزرگ رین ارزش اخالیی» ،در برین ابزارهرای پرژوهش کیفری ،از ابرزار مصراح ه ،بررای
گردآوری دادهها اس فاده شد ،اما مصاح ه هرای انجرام گرف ره برا رویکرردی اک شرافی و بصرورت
غیرساخ اری ،انجام گرفت .جامعهی مورد بررسی ،شامل آیین نامههرای 34سرازمانهرای دول ری
روی سررایتهررای مخ لررف اسررت ،تعررداد ن ون رهی ان خررا شررده برررای رسرریدن برره نقط رهی
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اش اع،35اس فاده از  25اساسنامه است ،ن ونههای پژوهش از روش ن ونهگیری توپ برفی 36که بر
اساس آن ،هر نظامنامهی اس فاده شده ،پژوهشگر را به سایر نظامنامههای مع رر و مطّلرع سروق
میدهد ،نیز اس فاده گردید .برای تجزیه و تحلیلدادههای به دست آمده از اساسنامهها ،از روش
تحلیل م نها اس فاده شد .تحلیل م ن ،به طور تقری ی ،رایجترین رویکرد بررای تحلیرل داده در
الگوهای فلسفی و اج اعی است .برای سنجش پایایی نظامنامرههرا ،از روشپایرایی بازآزمرایی و
روش «توافق درون موضوعی» اس فاده شده است .برای محاس هی پایایی بازآزمون ،از بین نظرام
نامههای انجام گرف ه 3 ،نظام نامه ،ان خا و هر کدام از آنها ،دو بار ،در یک فاصرلهی زمرانی 14
روزه ،کُدگذاری شدند .تعرداد کرلّ کُردها ،در فاصرلهی زمرانی 14روزه ،برابرر  ،234تعرداد کرل
توافقات بین کُدها در این دو زمان 82 ،و تعداد کلّ عدم توافقات در این دو زمان ،برابر  50است.
بنابراین ،پایایی بازآزمون اساسنامههای انجام گرف ه ،در این پژوهش ،برابر  0/78است .با توجه به
اینکه ،میزان پایایی بیش ر از  0/60است ،یابلیت اع ادِ ،کُدگذاریها ،مورد تکیید یرار مریگیررد.
از ارزیا م خصص دیگر ،در پژوهش اس فاده گردید .تعداد کلّ کُدهای مش رک به ث ت رسریده
برابر  256و تعداد کلّ توافقات بین کُدها  103و تعداد کل عدم توافقات کُردها برابرر 50گردیرد.
پایایی بین کُدگذاران برای نظامها و مورد اس فاده در این تحقیق برابر  0/91گردید که باز هم برا
توجه به میزان پایایی بیش ر از  0/60است ،یابلیت اع ان کُذگذاریها ،مورد تکیید یرار میگیرد.
تمهای اس خراج شده در تحقیق کنونی و ابعاد آن در  8ردیرف و  8عنروان و  8دسر ه مفهرومی
صورت پذیرفت.
9تمتحقیقشامل:
-1تجار نظری سن ی اساسنامههای پیشین سازمانها
 -2اع اد به توانایی و برنامههای سیاستمندان
 -3نهادی شدن با چشمانداز
 -4مقایسه کارآیی فرد کارمند و کارآیی ج عی کل سازمانهای دیگر
Saturation
Snow ball sampling
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 -5ج عگرایی درون گروهی و بین نهادی
 -6مشارکت سازمان
 -7انگیزههای مادی در آموزش کارمندان
 -9اس قالن و آزادی سازمان
 -8هویت کارمند و علم باوری آن در محلکار
9دستهیمفهومی :در دس ههای مفهومی از میزان تحون تا فضای سیاسی حاکم در سازمانها
و الزام به ت عیت از سیاستهای نظام و مشخص بودن تعریف کارمنرد و شرکن و جایگراه سلسرله
مراتب اداری درسازمان و جامعه ،در بخشهای گوناگون مورد بحد و بررسی یرار گرفت.
یافتارها 37
اه یت جسم انسان و بطور کلی یوانین مادی ،پیوس ه دچار انواع تحولّات گردیده است .ه ین
طور اندیشه و تفکر انسانی نیز پیوس ه دچار تغییرات پارادای ی 39گردیده است .در این میان،
تکثیرات ذهنی روانی ،شناخ ی و سایر تحولّات محیط اطراف نیز ،افکار و رف ار کارمند را به
پیوست دُچار تحو ت نوین فلسفی ساخ ه است .لذا ،هر کارمند و هر محیط کارمندی و هر
اساسنامهای سازمانی ،باید با اس فاده از آخرین و مثثرترین و کاراترین راه حلّها و مهارتها و با
ک ک گرف ن از مُدرنترین دانشها و انگیزهها ،الگوی مفهومی فلسفهی نوین خدمت معنوی
سازمانی را ،دریاف ه و ویژگیهای آن را در مسیر راه حلّ مسادل و بدست آوردن به رینتجار
یرار دهد .رُشد و پرورش فلسفهی نوین هر کارمند و هر محیط کارمندی و هر اساسنامهی
سازمانی ،میبایست به ایجاد روابط معقون میان کارکنان و تص یمگیری بر اساس تحلیل صحیح
عناصر در هر مویعیت ،امکانپذیر شود ،تا زندگی فردی کارمند و جامعهاش ،توأم با آرامش و
پیشرفت حقیقی شود.

Results
Paradigm- Shift
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نتایج 39
تغییر الگوی جدید برای فلسفهی ذهنی کارمند این مطلب خواهرد برود کره در آغراز هرزارهی
سوم ،بزرگ رین ارزش اخالیی ،در خدمت 40م جلی میشرود .خردمت بره نروع انسران ،کره ایرن
خادمیت از سطح ملی تا سطح جهانی ،خواهد بود .ماهیت اندیشهی هر کارمند ،باید برای ویژگی
های باوری و اع قادی ،خود را آماده ن اید و از طریق سه جهان ،م افیزیک الهی ،جهان ط یعرت،
و جهان شعوری درون ذهنی خرویش ،و ایرن کارمنرد ،عاشرق و عایرل شرده ،و بره برانگیزتررین
حرکت ،یعنی اندیشه ،روی آورد یعنیم
 -1باور و ای ان به بلوغ ج عی نوع بشر و ی ون وحدت در کترت چه در سرطح جامعرهی ملری و
چه در سطح جهانی و کاربرد مشورت ج عی و شعور دس هج عری ،ه رراه برا دارا شردن ای ران
حقیقی و هنر حقیقی و علم حقیقی ،در تزکیهی نفس خود و ک ک به ت دن و فرهنگ بوم ملری
خود و سطح جهان ،و این مهم ،از فضای ذهن کارمند و از فضای حقیقی سازمانی نشکت گرف ه و
فلسفه م انی و اصون ذهن کارمند را در بلوغ ذهنی معنوی حقیقی یرار میدهد.
 -2نیاز به فلسفهی تقلیب معنوی ذهن 41هر کارمند و ه چنین ذهن تهیرهکننردگان نظرامنامره
های سازمانی داریم ،تا برای ک ک به تکسیس مدنیت شرییه و غربیه ،الهیه

42

که در فراگیری

فراگیری سطح ملی و جهانی ،صورت میگیرد ،پیروز گردیم.
 -3در لهیب انواع بُحرانها و ام حانات ،بزرگ رین یدرت و ای ردار بررای هرجامعره و هرر فضرای
سازمانی ،در اب دا فلسفهی ارزش اخالیی نرمافزاری «خدمت به هم نوع و آ و خراک» و سرپس
اک سا آخرین تجار

فنآوریهای نویننرم افزاری و سختافزاری ،خواهرد برود .ع رور از خرود

فرهنگی مطلق ،خود مت تنیای ،میتواند ذهن هر کارمند و هر سازمان را بجرای در چرالش ،برر
چالش ن اید و موفّق و مثیداش کند.
39

Conclusion
Service
41
Spirituality's Mind
42
Divine- Civilization
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-4مفهوم شناسی پیوس ه مسئولیت و تعهد و راهکار تاکید بر عهدومیتاق کارمند با نظامنامه
در این یس ت به بررسی معنی لغوی مسئولیت وتعهرد 43مری پرردازیم و مویعیرت مسرئولیت و
تعهد را در خدمت سازمانی ،از نظر معنای لغوی مشخص می ن اییم
مسئولیت از نظر ادبیات فارسی به معنی ض ان و تعهد و مواخذه است(فرهنگ لغت نامه دهخدا)
44
در لغتنامهی آکسفورد ،مسئولیت و تعهد از لحاظ لغوی به معنی توانایی و یابلیت پاسرخ دادن
تعریف شده است ،فردی که مسئولی ی را برر عهرده مریگیررد و یرا کراری برر عهرده اوسرت در
پروسهی بعدی،اگر این فرد،ع ل نکند ،از او باز خواست می شود ،بنابراین مسئولیت و تعهرد ،در
اصطالح ،به معنای پاسخ گویی یانونی ،ای صادی یا اخالیری اسرت و فررد سرازمانی مسرئون ،برر
م نای سوگند و عهد و میتایی خویش 45فردی است که مع د و یابل اط ینان در حرریم کراری
است ،آگاهی از تعهد و مسئولیت در سازمان یعنی بیداری وآگاهی از اینکه خرود و سرنوشر ش و
ت امی زیر و بم زندگی ارداری و جامعهاش ،احساسات ،رنجها و شرادیهرایش ،در ع رل«عهرد و
میتایی» است که بس ه که به آن باید پاسخ گو باشد .اگر مسئولیت و تعهرد را بره حرق در یالرب
خدمت به خلق عهدهدار میشود ،ح ا باید آن را در یالب و صورت خردمت بره خلرق ،مشرخص
کرده و خدمت الهی را به صورت خدمت معنوی به مردم  ،درحیطه ع ل یراردهد.
تاکید نهایی این پژوهش در مسیر راهکار این است که سازمانهای مردرن امرروزی ،دیگرر تنهرا،
محل آموزش آخرین فرآوردههای عل ری و مردرن تکنولروییهرای سرازمانی مکرانیکی نیسر ند،
امروزه ،رسالت حقیقی برای هر کارمند در محیط سازمانی ،آمادهسازی خود ،بررای رویرارویی برا
وایعیتهای جامعه و توجه به رسالت فرهنگی و اج اعی و جامعهپرذیری سرازمانهرای اداری و
کارکنان مس قر درآن و طی دورهی خدمت ،تربیت و آموزش کارمند بره عنروان شرهروند خرو
است ،کارمندی که سه رسالت کلیدی را به عنوان خدمت معنوی از سازمان اداری میبایسرت در
یافت ن اید.
 -1روشنگر
 -2تع یق ارزشها ،باورها ،عقاید ،هنجارها و اخالق -3آماده شدن برای زندگیج عری و پررورش
شهروندی مسئون و خود انگیخ ه(آموزس،تربیت و پژوهش،خدمات اج اعی)
43

Responsibility commitment
to give responsibility
45
covenant
44
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