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Abstract
This study is aimed at explaining the organizational spirituality excellence model
with emphasis on Islamic teachings, as well as providing solutions for spiritual
excellence in the Health Insurance Organization of Iran. Employing mixed method, this
study intends to identify the components of the model of organizational spirituality
excellence and their relationships through an Islamic approach. Using the data gained by
the interviews and the opinion of experts through thematic analysis, the dimensions of
the model of spiritual excellence in the organization with an Islamic approach were
identified. Then, the leveling of the criteria of the model of organizational spirituality
excellence was performed with an Islamic approach. This was fulfilled by distributing
the questionnaires among the members of the Health Insurance Organization of Iran.
Thematic analysis method finally resulted in 53 basic themes, eight organizing themes
and three comprehensive themes. The findings of the content analysis indicated that the
main components of the model of spiritual excellence in the organization with an Islamic
approach includes moral Islamic virtues, the organization's knowledge foundations,
adherence to ethical principles and conscience with regard employees, the organization's
performance with an Islamic approach, and the spiritual atmosphere affecting the
organization's performance. Stakeholders are justice-oriented and the cultural and
spiritual growth and promotion of employees are considered. The results of structural
equation modeling revealed that epistemological foundations mostly influence the
process, and organizational performance with Islamic approach stands at the highest
dependence.

Keywords: Spirituality, organizational spirituality, Islamic organizational
spirituality, Health Insurance Organization of Iran.
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چكيده
هدف این پژوهش فهم الگوی تعالی معنویت سازمانی با تأکید بر آموزههای اسالمی و ارائه راهکارهایی بهمنظور تعالی
معنویت در سازمان بیمه سالمت ایران است .در این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی به شناسایی اجزای الگوی
تعالی معنویت سازمانی با رویکرد اسالمی و ترسیم روابط آنها پرداختهشده است .در بخش کیفی با استفاده از اطالعات
مصاحبه و نظر خبرگان و روش تحلیل مضمون ،ابعاد الگوی تعالی معنویت در سازمان با رویکرد اسالمی شناساییشده
است .در ادامه با روش الگوسازی ساختاری ـ تفسیری ،سطحبندی معیارهای الگوی تعالی معنویت سازمانی با رویکرد
اسالمی طراحی شد .این امربر اساس توزیع پرسشنامه بین اعضای سازمان بیمه سالمت ایران انجامشده است .بر اساس
روش تحلیل مضمون 53 ،مضمون پایه نهایی و هشت مضمون سازمان دهنده و سه مضمون فراگیر استخراجشده است.
یافتههای نشان میدهد که اجزای اصلی الگوی تعالی معنویت در سازمان با رویکرد اسالمی فضائل اخالقی ،بنیانهای
معرفتی سازمان ،رعایت اصول اخالقی و وجدانی نسبت به کارکنان ،عملکرد سازمان با رویکرد اسالمی ،فضای معنوی
مؤثر بر عملکرد سازمان ،اصول اخالقی سازمان نسبت به ذینفعان ،عدالتمحوری و رشد و ارتقای فرهنگی و معنوی
کارکنان است .نتایج روش الگوسازی معادالت ساختاری حاکی است که «بنیانهای معرفتی» دارای بیشترین قدرت نفوذ
و «عملکرد سازمان با رویکرد اسالمی» دارای بیشترین وابستگی است.
كليدواژهها :معنویت ،معنویت سازمانی ،معنویت سازمانی اسالمی ،سازمان بیمه سالمت ،تعالی معنویت سازمانی.
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مقدمه
بهتازگی موضوع معنویت برای سازمانها به شکل فزایندهای از سوی صاحبنظرران و محققران
بهعنوان یک ضرروت برهمنظروت تعرام

سرازمانهرا برا ینفعران داخلری و خرات ی موتدتو ره

قراتگرفته بهطروتیکره موضروع معنویرت دت محریطهرای کراتی دت مهرومرو هرای اخیرر شرهر
قابلتو هی پیداکرده است (قشقایی زاده و موسوی.)50: 1395 ،
معنویت دت تعریرف بره و رودی مقرد

یرا واقعیرت غرایی اشراته مریکنرد .معنویرت ،اصراتتی

انسانمحوت و با س مت توانی افراد سروکات داتد؛ نه با اموت غایی و متعاتی و اگر دلنگران اینگونه
موضوعا است به این دتیل است که میخواهد از آنها برای س مت توان انسانهرا اسرتفاده کنرد
(گرا

 .)425 :2006 ،چنین به نظر میتسد سازمانها دت اتگوهای فکری دید به رای تأکیرد برر

توشهای سنتی ،مکانیکی به سمت مفاهیمی همچون سازمان معنویرتگررا یرا ایمرانمحروت متمایرل
شده اند (ثنایی و خلجی .)90 :1398 ،با تو ه به اینکه دت ایران ،اس  ،دین بیشرترین افرراد اسرت و
معنویت با این دین اتتباط معنایی بسیات نزدیکی برقرات میکند به نظر میتسد برتسی اتگوی تعراتی
دت سازمانهای ایران بهویژه سازمان بیمه س مت ایران ،که عهدهدات عرضه خدما دتمرانی و بیمره
به شهروندان است ،ضروتی مینماید .دت مطاتعاتی که تا به امروز انجا شده ،ابزات سنجش معنویرت
سازمانی دت سازمانهای اس می اتائه نشده است .همچنین با تو ه به حجرم دانرش دت بدنره دانرش
مدیریت دتباتۀ معنویت و اهمیت موضوع س مت برای حاکمیتها از سوی دیگر و پر یرش دیرن
اس

بهعنوان اتزشهای اصلی پ یرفتهشده افراد دت امعه توسط اداتهکننردگان آن ،فهرم اتگروی

معنویت و چگونگی آن میتواند یک مسئله باشد.
بنابراین سؤال اصرلی پرژوهش ایرن اسرت کره« :اتگروی تعراتی معنویرت سرازمانی برا تأکیرد برر
آموزههای اس می دت سازمان بیمه س مت ایران چگونه است؟»


مبانی نظری و پيشينه پژوهش
تعاریف
معنویت :معنویت نیرویی توحبخش و انگیزاننده زندگی است؛ انرژیای که اتها بخش فرد بره
سمتوسوی فر امی معین یا هدفی بهسوی وتای فردیت است (مکنایت.)17-8 ،1987 ،
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معنویت سازمانی :تسهی
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سازمانی دت هت ترجربره مرعنویرت کراتکنران از کات خرویش و

معنوی کاتمند از طریق شغلی اسرت کرره انجررا مریدهرد .معنویرت دت سرازمان دت سرط

فردی ،تر ش برای یافتن معنا و هدف دت زندگی کراتی اسرت؛ دت سط گروهی ،اتتباط قوی بین
هرمکاتان و افرادی که بهگونهای دت کرات مشاتکت داتند و نیز دت سط سرازمانی ،همراهنگی برین
اعتقادا و باوتهرای اصرلی و اتزشهای سرازمان اسرت (کریشناکومات ونک.)164-153 :2002 ،
معنویت اسالمی :منظوت از معنویت دت اس

برخوتداتی از اتزشهای اع ی انسانی همچرون

ایمان به خدا ،احترا و تکریم دیگران ،تقوا ،خدمت ،خوشبینی و صداقت است که بهصوت عرا
و هانشمول است (عابدی عفری و تستگات.)121-99 :1386 ،
معنویت سازمانی اسالمی :معنویت دت سازمان برگرفته از مفاهیم و آموزههرای اسر می اسرت
بهگونهای که بتواند ابعاد معنوی افراد تا دت محیط سازمانی از دو دیدگاه بیرونی و دتونی و فردی و
سازمانی اتتقا دهد (نقوی و همکاتان.)155-182 :1393 ،
سازمان بیمه سالمت :با تجمیع سازمانهای بیمهگر کشوت بهمنظوت تجمیع منابع ماتی سر مت،
تفع همپوشانی بیمههای دتمانی ،برقراتی عداتت ا تماعی دت بخش س مت ،ترأمین پوشرش کامرل
بیمه س مت ،یکسانسازی سیاستها و توشهای ا رایی حوزه بیمه س مت ،تشرکیل کرات مراکرز
طرف قراتداد ،تشکیل پرونده س مت ،فعالسازی نظا ات راع و پزشرک خرانواده و کراهش سرهم
مرد از هزینههای دتمان به  %30سازمان بیمه س مت ایران دت تراتیخ اول مهرمراه سرال  91تشرکیل
شد (سازمان بیمه س مت.)195 :1393،

مبانی نظری
و ود برخری پدیردههرای سرازمانی همچرون ادتا

از بریعرداتتی ،خسرتگی سرازمانی ،خشرم

کاتکنان ،کیفیت زندگی کاتی و ...با تو ه به بروز مسائل اقتصادی و ا تماعی و اثرگ اتی آن دت
تابآوتی و تحمل کاتکنان مو ب شده است که و ود عراملی کره بتوانرد همچرون ضرربهگیرر و
مقاو ساز توحیه افراد عمل کند برای افزایش عملکرد و حفظ توشهرای سرازمان بسریات ضرروتی
است؛ ت ا موضوع معنویت دت سازمان نیز پدیده نوظهوتی است که باعث لبتو ه تعداد زیرادی
از صاحبنظران مدیریت و سازمان دت سطوح مختلف شده است.
معنویت دت محیط کات ،شکل ویژهای از وضعیت فیزیکی و اندامواتهای است که دت آن ،افرراد
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خود تا دت حاکمیت زندگی معنوی میبینند کره برا تر ش و وظرایف معنرادات ،تقویرت و پشرتیبانی
میشود و دت سیاق و بستر امعه صوت میپ یرد (نقوی و همکراتان .)146 :1394 ،سرازمانهرایی
که با س مت انسانها سروکات و دتنتیجه مرا عان بیشتری داتند از دو حیرث معنویرت آنهرا مروتد
سؤال قرات میگیرد :اول اینکه با تو ه به حجم زیاد مرا عا ممکرن اسرت اصرول کلری معنویرت
برای کاتکنان تعایت نشود و دتنتیجه به بیعداتتی برای آنها منجر شود .دو اینکه تعایت نشردن
بسیاتی از این اصرول مریتوانرد برر توحیره کاتکنران ترأثیر گر اتد و حجرم عظیمری ناتضرایتی دت
اتبابت وع ایجاد کند.
سازمانهای بیمهگر که سازمان بیمه س مت یکی از آنها است از مله سازمانهایی هستند کره
به دتیل تساتت غیرانتفاعی آن با بسیاتی از شهروندان سروکات داتند که ازنظر ماتی دت تنگنا و برای
ادامه دتمان خود به حمایتهای دوتتی نیازمند هستند .مشخص است که این افراد دت زمان مرا عره
به سازمان و استفاده از خدما  ،شرایط توحی و توانی مناسبی نداتند و ممکن است فرایند عرضره
خدما به آنها توسط کاتمندان با دشواتیهایی همراه باشد .این دشواتیها شامل کرمحوصرلگی
اتباب ت وع ،توقعرا و انتظراتا بریش از سرط خردما سرازمان ،عجلره و ترنش بریشازانردازه
مرا عان و ...است که همگی فرایند عرضه خدما تا بیشازپیش مشکل میسازد .عرضه خردما
دت این حاتت سازمانی نیازمند ویژگیهایی فراتر از وضعیت معمول و مرسو دت سازمانهای دیگرر
و این به دتیل وضع ویژه مرا ع است .ویژگیهای ضروتی کاتکنان همردتدی ،صربوتی و بردبرات
بودن ،کظم غیض و کنترل خشم ،اغماض و کوتاه آمدن ،توکل و سختکوشری و صرفاتی از ایرن
قبیل است که برخی از آنها فردی و برخی سازمانی است .بین مطاتعرا صروت گرفتره مریتروان
معنویت سازمانی تا مهمترین اتگو و نظریره افرزایش ویژگریهرایی ازایرندسرت دانسرت (میلیمران،
2003؛ عابدی عفری و تستگات1386 ،؛ نقوی و همکاتان.)1393 ،
سازمانهای بیمه با تو ه به حجم زیاد اتبابت وع به ا را و تقویت اتگروی معنویرت سرازمانی
نیاز داتند .نکته قابلتو ه این است که دت ایران به دتیل و رود و غلبره دیرن مبرین اسر

برر دیگرر

آیینها و مسلکهای توحیدی و غیرتوحیدی مرسو  ،معنویت فردی و سازمانی با دین پیوند عمیقی
داتد؛ یعنی افراد از بسترهای دینی برای افزایش معنویت بهره میبرند و این امر بره تقویرت معنویرت
سازمانی نیز کمک میکند (عابدی عفری و تستگات.)106 :1386 ،
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پيشينه پژوهش
دت موتد پیشینه پژوهش میتوان به مواتد یل اشاته کرد:
تنج دوست و همکاتان ( )1396به برتسی تأثیر مدیریت معنوی بر اتتقای سرامانه بهررهوتی دت
سازمان بیمه س مت (خدما دتمانی) دت استان آ تبایجان شرقی دت سال  ،92-93پرداختند .نترایج
نشان داد که چشمانداز سازمان بیمه س مت بر اتتقای سامانه بهرهوتی دت سازمان خدما دتمرانی
مؤثر است .همچنین ایمان به تحقق هدف بر اتتقای سامانه بهرهوتی دت سازمان بیمه سر مت مرؤثر
است .عشق به نوعدوستی بر اتتقای سامانه بهرهوتی دت سازمان بیمه س مت مرؤثر اسرت .ایمران بره
کات ،بر اتتقای سامانه بهرهوتی دت سازمان بیمه س مت مؤثر اسرت .هرمچنرین معنراداتی دت کراتبر
اتتقای سامانه بهرهوتی دت سازمان بیمه س مت مرؤثر اسرت؛ و دتنهایرت عضرویت دت سرازمان برر
اتتقای سامانه بهرهوتی دت سازمان بیمه س مت مؤثر است.
حکیمی نیا ( )1396به برتسی تأثیر توحیه م هبی بر عملکرد سازمان پرداخت .نترایج نشران داد
توحیه م هبی میتواند بر تما عناصر عملکردی سازمان تأثیرگ ات باشد .تشد سریع مفهو توحیره
م هبی دت محیطهای کات و سازمانها برای سازمانها و تهبرران آن ،مردیران حروزه منرابع انسرانی،
کاتکنان و عام ن ایجاد تغییر اهمیت زیادی داتد .هنگامیکره ابعراد گونراگون توحیره مر هبی دت
محیط کات استفاده شود ،باعث افزایش سعاد و خ قیت فردی و هماهنگی سازمانی میشود.
عل ری پرروت و همکرراتان ( )1396برره برتس ری ایگرراه معنوی رت و اخ ر ق دت مرردیریت سررازمانی
پرداختند .از دستاوتدهای پژوهش میتوان بره ایرن نتیجره تسرید کره مؤتفرههرای تعهرد سرازمانی و
معنویت دت محیط کات با تفتات اخ قمداتی کاتکنان اتتباط داتد؛ ت ا این امر برای تهبران سازمان
مهم است که بهمنظوت بهبود و اتتقای تفتات اخ قی کاتکنان و توسعه و بهبود سازمان ،عوامل تعهد
سازمانی و معنویت دت کات تا دت مرکز تو ه خود قرات دهند.
قشقایی زاده و موسوی ( )1395دت پژوهش دیگری به برتسی اتتباط معنویت دت کات ،عداتت و
اعتمرراد سررازمانی بررا تفتررات شررهروندی سررازمانی دت کاتکنرران دانشررگاه آزاد اسر می واحررد بهبهرران
پرداختند .نتایج نشان داد که بین معنویت دت کرات ،عرداتت و اعتمراد سرازمانی برا تفترات شرهروندی
سازمانی اتتباط معنیداتی و ود داتد .همچنرین نترایج تحلیرل تگرسریون چندگانره نشران داد کره
متغیرهای سهگانه معنویت دت کرات ،اعتمراد سرازمانی و عرداتت سرازمانی توانرایی پریشبینری تفترات
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شهروندی سازمانی تا داتا است.
همتی نوعدوست و همکاتان ( )1394به برتسی تابطه معنویت دت محیطهای کات و عز نفر
سازمانی پرداختند .نتایج این پژوهش بیانگر و ود اتتباط معنیدات متغیرهرای سرهگانره معنویرت دت
محیط کات و عز نف

سازمانی است؛ ت ا یکی از عوامرل اتتقرای عرز نفر

کاتکنران ،بهبرود و

اتتقای شاخصهای معنویت دت محیطهای کات است.
واکسوت

( )2018به برتسی معنویت دت محل کات با برتسی مطاتعا تجربی پرداخرت .نترایج

پژوهش نشان داد تأثیرا مثبت ،تجربیا  /ادتا  ،عد اطمینان میتواند بر توسعه معنویرت محرل
کات تأثیرگ ات باشد.
پاوت ( ،)2017تابطه معنویت فردی و معنویت سازمانی تا بامعنا و امعه دت کات ،برتسی تجربی
تأثیرا مستقیم و اتگوهای تأثیرگ ات تا برتسی کرد .نتایج پژوهش نشان داد کره حمایرت سرازمان
بهطوت قابلتو هی بر معنویت فردی و ابعاد معنوی سازمان تأثیر داتد.
آیون و همکاتان ( )2015به برتسی تابطه معنویت دت کات و اخ ق تجراتی پرداختنرد .دت ایرن
مطاتعه  165متخصص حرفهای دت صرنعت هتلرداتی برتسری شردند .نترایج پرژوهش نشران داد کره
معنویت دت محل کاتبر ادتا

و قضاو اخ قی تأثیر داتد.

به تحاظ عملی این پژوهش میتواند ایگاهی خاص داشرته باشرد .از طرفری اگرر نتروان میرزان
معنویت تا طبق اتگوی مناسبی دت سازمان توسعه داد و هرمچنرین نتروان برهدتسرتی میرزان معنویرت
سازمانی تا اندازهگیری کرد ،نمیتوان به معیاتهای متعاتی معنویت سازمانی اس می دسرتیافرت و
همین امر مو ب کاهش ویژگریهرای افرراد دت سرازمان و کراهش تضرایت شرهروندان مریشرود.
تخدادهایی همچون خشم سازمانی ،فساد اداتی ،بیترو هی و ...همگری از مرواتدی اسرت کره دت
سازمانها به دتیل کاهش و یا نبود ویژگیهای معنوی سازمانی به چشم میخوتد؛ از همین تو اتائره
و پیروی از یک اتگوی منسجم دت سازمان بیمره سر مت بررای کاتکنران آن از ضرروت ویرژهای
برخوتدات است .از سوی دیگر معنویرت سرازمانی اسر می برا تو ره بره تشرد معیرت کشروتهای
اس می و سازمانهای این کشوتها چندان موتدبرتسی قرات نگرفته است .مطاتعا نشان میدهد که
فاصله مطاتعاتی و نظریهای دتزمینه موتدنظر و ود داتد که نشان از نبود اتگویی واحد و منسجم دت
معنویت سازمانی اس می و همچنین ابزات اتائهشده دقیق و واحدی است.
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روش پژوهش
این پژوهش دت زمره پژوهشهای ترکیبی اکتشافی است .ازآنجاکه محقق دت ایرن پرژوهش بره
دنبال این است که هم از پاتادایمهای کیفی (تفسیری) و هم از مبانی نظرری کمری (اثبرا گرایری،
پوزیتویست) استفاده کند ،پژوهش دت زمره پژوهشهای آمیخته یا ترکیبی است .دت بخرش اول برر
اسا

توش کیفی (تحلیل مضرمون) بره اتائره یرک اتگرو دت هرت عوامرل تعیرینکننرده معنویرت

سازمانی میپردازد .توش تحلیل تم یا همان تحلیل مضمون ،ابزات تعیین ،تحلیرل و تبیرین اتگوهرای
(تمها) متن و دتوندادها است .این توش به دنبال این است که دادههرا تا سرازماندهری و دت قاترب
زئیا توصیف کند .دت بخرش دو پر

از مشرخص شردن اتگرو برا بهررهگیرری از توش کمری

اتگوسازی ساختاتی تفسیری ( )ISMبه برتسی اتگو میپردازد .از دید تاهبردی با تو ه به اینکه از
توش تحلیل مضمون استفاده میشود از مفهو سازی بنیادین استفادهشرده و از ایرن دیردگاه کره دت
سازمان بیمه س مت موتدسنجش قراتگرفته از نوع مطاتعه موتدی است.
دت بخش کیفی برای تحلیل علی ر معلوتی مؤتفههای موتدمطاتعه به برتسی عمیق مبرانی نظرری
پژوهش پرداخته میشود و به معیاتها و طبقهبندی آنها دست پیداکرده است که دت ادامه و با تهیره
و توزیع پرسشنامه دت قاتب ماتری  ،قسمت کمی پژوهش انجا میپ یرد؛ بنابراین پژوهش از دیرد
توش گردآوتی اط عا میدانی برا اسرتفاده از پرسشرنامه انجرا شرده اسرت و بررای گرردآوتی و
تدوین مبانی نظری از اط عا و پژوهشهرای کتابخانرهای و اینترنتری (دادههرای ثانویره) اسرتفاده
میشود .این پژوهش ازنظر هدف با تو ه به اتائه اتگو دت اتتقای معنویت سازمانی دت سازمان بیمره
سر مت ایرران کرراتبردی اسرت .ازنظررر نروع داده دت مرحلرره اول ایرن پررژوهش ،دادههرای کیفری و
غیرمعیاتهای متغیرهای پژوهش بر اسا

برتسی عمیق مبانی نظری پژوهش و بر ایرن اسرا

کره از

خبرگان دتخواست میشود تا بر مبنای منابع اس می ابعاد و مؤتفههای تعاتی معنویت سازمانی تا بر
اسا

تویکرد اس می مشخص کنند ،گردآوتیشده است که برهوسریله آن بره اتگروی اوتیره ایرن

پژوهش دست مییابد و دت مرحله دو  ،اط عا نهایی برتسی توابرط مروتدنظر تا برا مرعآوتی
دادههای عددی و مشاهده نمونههای پرسشنامه و سپ

بهکاتگیری این دادهها برای تحلیرل عرددی

فراهم میکند که بخش کمی پژوهش است.
بنرابراین بررای گررردآوتی اط عرا مرحلرره اول و دو از توش پیمایشری مبتنری برر پرسشررنامه
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استفادهشده است .با تو ه به تاهبرد پژوهش ،توشهرای گرردآوتی اط عرا مصراحبه و اسرتفاده
ازنظر خبرگان است .این خبرگران افررادی هسرتند کره تجربره و تخصرص کرافی دتزمینره معراتف
اس می ،معنویت سازمانی اس می و حوزه س مت داتند (برای این منظروت از کسرانی اسرتفادهشرده
است که دت این زمینه داتای مدت

تحصیلی مرتبط ،کات پژوهشی ،سابقه تدتی

یرا سرابقه پسرت

مدیریتی و یا سابقه کات دت سازمانهای بیمهای ر دتمانی تا داشتهاند) .دت ایرن پرژوهش برا تو ره بره
نامشخص بودن تعداد افراد امعه ،توش انتخاب افراد بر اسا

توش گلوته برفی است .اسرتفاده از

توش گلوته برفی دت این پژوهش بدین معنی است که از فرد خبره پ

از مصاحبه ،نا دیگر افرراد

خبره پرسیده و دت صوت تزو به آنها نیز مرا عه میشود .مبنای مرا عه به خبرره بعردی شراخص
کفایت اط عا است و از خبره هفتم تا دهم با تو ره بره عرد کسرب اط عرا

دیرد ،کفایرت

دادهای به دست آمد ( دول .)1
زمانی که مؤتفههای اتگوی معنویت سرازمانی اسر می نهرایی شرد ،بایرد سراختاتدهی شرود ترا
مشخص شود که کدا یک از مؤتفههرا قردت تأثیرگر اتی بیشرتری داتد ترا اتگرو برر اسرا

ایرن

ساختاتدهی شکل و ساختات علمی به خود بگیرد؛ بدین منظوت  30پرسشنامه ماتریسی توش تفسیری
ر ساختاتی دت میان مدیران ،کاتشناسان اتشد حروزه منرابع انسرانی و پشرتیبانی ،اتزیرابی عملکررد و
پاسخگویی به شکایا و دفتر نوسازی و تحول اداتی سازمان بیمه س مت بر اسا

دول شرماته

 4توزیعشده است که پ ازآن با استفاده از این توش ،تواتی و هرمچنرین سرط بنردی ایرن عوامرل
صوت میگیرد .دتنهایت با اسرتفاده از تجزیرهوتحلیرل  MICMACقردت هردایت و وابسرتگی
موانع برتسی میشود .دتتوش  ISMبرای تسیدن به اتتباطا داخلی و اوتویتهای عناصر دت هرر
سامانه میباید از مراحلی بگ تد (آ ت و همکاتان.)258 :1395 ،
جدول  -1ویژگی خبرگان
ردیف

سن

خبره 1

35

شغل

وضعیت
تأهل

جنسیت

استاد
رشته
الهیات

متأهل

مرد

تحصیالت

سابقه فعالیت مدیریتی ـ اجرایی

دکتری الهیات

 5سال

ارشد مدیریت

( 2سال رئیس منابع انسانی

دولتی

سازمان بیمه سالمت)
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ردیف

سن

خبره 2

33

خبره 3

40

خبره 4

38

خبره 5

40

خبره 6

44

خبره 7

43

خبره 8

40

خبره 9

51

شغل

وضعیت
تأهل

جنسیت

متأهل

مرد

الهیات

معارف اسالمی

 7سال ( 3سال رئیس دانشکده

( DBAمدیت

علوم انسانی)

حرفهای)
 12سال

استاد
رشته

متأهل

مرد

الهیات

دکتری

( 4سال رئیس منابع انسانی

(ارشد مدیریت)

دانشگاه علوم پزشکی استان
کرمانشاه)

استاد
رشته

 12سال  2سال مدیر منابع
متأهل

مرد

دکتری

الهیات
استاد

والهیات
متأهل

مرد

الهیات

دانشجوی
دکترای مدیریت
DBA

استاد
رشته

متأهل

مرد

متأهل

مرد

الهیات

دکتری

متأهل

مرد

الهیات

(ره))

توسعه و پشتیبانی سازمان

دکتری الهیات
ارشد MBA

مدیریتی)

دانشجوی
DBA

کسبوکار

استاد
الهیات

عملکرد بیمارستان امام خمینی

 14سال ( 5سال مشاور

دکتری الهیات و

استاد

رشته

( 5سال رئیس اداره ارزیابی

خدمات درمانی)

استاد

رشته

 15سال

 15سال ( 4سال رئیس دفتر

الهیات
رشته

انسانی
بیمارستان امام حسین (ع)

دکتری معارف
رشته

سابقه فعالیت مدیریتی ـ اجرایی

دکتری الهیات و

استاد
رشته

تحصیالت
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متأهل

مرد

 8سال
( 1سال رئیس ارزیابی عملکرد
بیمه سالمت)

دکتری الهیات

 20سال ( 3سال معاون توسعه

ارشد

منابع و مدیریت بیمارستان امام

جامعهشناسی

خمینی ره)

 / 190نشریه علمی مدیریت اسالمی

ردیف

سن

خبره 10

40

شغل
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وضعیت
تأهل

جنسیت

تحصیالت

سابقه فعالیت مدیریتی ـ اجرایی

MBA

کسبوکار
استاد
رشته

دکتری و
زن

متأهل

الهیات

شبکه مضمونها بر اسا

دانشجوی

 8سال

MBA

توشی مشخص ،سه دسته از مضمونها تا شرامل ،مضرمونهرای پایره

(شناسه و نکا کلیدی متن) ،مضمونهای سازماندهنده (مضمونهای برهدسرتآمرده از ترکیرب و
خ صهسازی مضمونهای پایه) و مضمونهای فراگیر (مضمونهای عراتی شرامل اصرول حراکم برر
متن بهمثابه کل) تا ساختاتند میکند؛ سپ

این مضمونها به شکل نقشههای شبکه تاتنما ،ترسیم و

مضمونهای بر سته و بااهمیت هر یک از این سه سط به همراه توابط آنهرا نشران داده مریشرود
(صفیان و همکاتان.)38 :1398 ،

یافتههای پژوهش
دت ایجاد شناسههای اوتیه ابتدا توی واحدهای داتای معنای داده برا بهررهگیرری از یرک عنروان
مفهومی برچسب زده می شود و پر

ازآن برا اسرتفاده از عنراوین انتزاعری ترر ،مفراهیم تقسریم بنردی

می شود .دت این پژوهش با استفاده از مصاحبهها این شناسههرا مشرخصشرده اسرت .نمونره یکری از
مصاحبهها به همراه مضمونهای اسرتخرا شرده از آن دت ردول  2آمرده اسرت .دت ایرن بخرش از
خبرگان دتخواست شده بر اسا

منابع اس می ،مضمونهای تعاتی معنویت سازمانی تا با تأکید برر

آموزههای اس می مشخص کننرد .دت مرحلره بعرد برهمنظروت تلخریص داده ،مضرمونهرای مشرابه و
تکراتی دت مصاحبهها دت تاستای پژوهش مبنی بر عوامل مؤثر بر اتگوی تعاتی معنویت سازمانی برا
تویکرد اس می با یکدیگر تلفیقشده و فراوانی آنها بهدستآمده است .ازآنجاکه توند برتسری از
سمت مضمون فراگیر به سمت مضمونهای پایه است بر اسا

توش قیاسی ر اکتشافی و تلفیق 118

مضمون پایه اوتیه بهدستآمده 53 ،مضمون پایه نهایی به همراه هشت مضرمون سرازماندهنده و سره
مضمون فراگیر مشخص شد .دتنهایت براسا
است.

این نترایج قاترب مضرمونها دت ردول  3اتائره شرده
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جدول  .2متن مصاحبه به همراه مضمونها
متن مصاحبه

مضمونهای

مضمونهای

«پایه»

«سازماندهنده»

به نظر اینجانب باورهای دینی و بنیان معرفتی هر جامعهای که در آن
زندگی میکند و پل بین جامعه و باورهای دینی فرد را تشکیل میدهد،
میتوان بهعنوان معنویت تلقی کرد .دینداری و داشتن ایمان در دین مبین
اسالم کامالً تبیین شده است .من استناد میکنم به روایتی از امام باقر (ع)
که ایشان نشانه ایمان را در سه چیز میدانند :صداقت ،امانتداری و وفای
به عهد و این الگویی است که بزرگان در اختیار ما گذاشتند .سازمان بیمه
سالمت زمینهای دارد که میتواند مهمترین آموزههای دینی را رعایت
کند .من میتوانم به شکل کلی آنها را رعایت اصول اخالقی نسبت به

امانتداری،

ذینفعان نامگذاری کنم؛ لذا با توجه به مأموریت سازمان مهمترین ویژگی

وفای به عهد

بنیان معرفتی

فردی همدری با افراد بیمار است؛ زیرا این ابراز همدردی باعث ایجاد
رضایتمندی در اربابرجوع خواهد شد .همچنین سازمان بیمه سالمت به
دنبال کسب رضایت کارکنان بهعنوان افراد اثرگذار در عرضه خدمات به
بیمهشدگان است.
اگر در سازمان بیمه سالمت محیطی طراحی شود که آرام تر باشد در
معنویت سازمانی نقش مهمی دارد .عامل بعدی احترام به افراد بزرگتر
نیز از آموزههای مهم دینی است که محیط باید به آن اهمیت دهد .عامل
بعدی امربهمعروف و نهی از منکر است که میباید محیطی توسط سازمان
بیمه سالمت ایجاد شود که این موضوعات رعایت گردد.
اگر چنانچه کارمندی احساس کند که نیازهایش ارضا نمیشود ،ممکن
است زمینه عدول از ارزشها و باورها ایجاد شود .از طرف دیگر حفظ
کرامت افراد در جایگاههای افراد مهم است که اگر این موضوع هم
رعایت نشود ،باعث کاهش معنویت در سازمان خواهد شد .همچنین
موضوع دروغ و ریا دو موضوع مهمی است که میتواند بر کاهش
معنویت سازمانی اثرگذار باشد.

رعایت اصول
ایجاد رضایت

اخالقی سازمان

برای

نسبت به

اربابرجوع

ذینفعان
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جدول  .3قالب مضمونهای فراگیر الگوی تعالی معنویت سازمانی با رویکرد اسالمی
مضمون

مضمونهای

فراگیر

سازماندهنده
فضائل اخالقی
کارکنان

مضمونهای پایه
نوعدوستی ،عمل صادقانه ،رفتار همدالنه ،مسئولیتپذیری ،وجـدان کـاری،
احترام به بزرگتر ،صبر و شکیبایی و سعهصدر ،فروتنی

بعد اخالقی

اصول اخالقی

ایجــاد رضــایت و رفــاه بــرای اربــابرجــوع ،پاســخگویی مناســب بــه

سازمان نسبت به

ارباب رجوع ،حفظ احترام برای اربابرجوع ،وظایف اربابرجوع در مقابل

ذینفعان

کارمند

رعایت اصول

درنظرگرفتن شرایط روحی ،تناسب شغل با عقایـد و باورهـا ،ایجـاد در

اخالقی ووجدانی

درســت از رســالت ســازمان و مخاطب ـان ،اســتفاده از شاخصــهای منطب ـ

نسبت کارکنان

برآموزههای دینی
خالقیت ،خطرپذیری ،فراهم ساختن زیرساخت به منظور رفاه ارباب رجوع،
در نظر گرفتن باورهای دینی در خطنگاری ،ایجـاد وحـدت فکـر ،نظـر و
روش در خــطنگــاری ،شــفافیت در کارهــا ،دســتورالعملهــای منطبـ بــر

عملکرد سازمان
بعد عملکردی

با رویکرد اسالمی

آموزههای دینی ،ایجاد اعتماد بین کارکنان ،توجه به خانواده کارکنان ،توجه
به کرامت افراد ،آگاهسازی کارکنان نسبت بـه وظـایف ،شناسـاندن اهـداف
سازمانی ،هدفمند بودن سـازمان ،پویـا کـردن سـازمان ،ایجـاد تعـادل بـین
تخصــو و تعهــد افــراد ،ایجــاد فرهنــی مشــارکت بــین کارکنــان،
شایستهساالری ،واگذاری وظایف متناسب با توانایی افراد ،انتخاب رهبـری
الگو و تحولگرا

فضاهای معنوی
مؤثر بر عملکرد
سازمان
بنیانهای معرفتی
بعد نهادی (بنیادی)

سازمان

محیط اجتماعی ،محیطی ارزشی ،عامل فردی (درونی) و سـازمانی ،محـیط
فرهنگی
ایمـان و اعتقـادات دینــی ،انسـانمحـوری درســایه ارزشهـا و اعتقــادات،
تفویض شغل برمبنای عالقه ،امانتداری و وفای به عهد در امور
جبران مادی و معنوی خدمات کارکنـان ،در نظـر گـرفتن مـوارد انگیزشـی

عدالتمحوری

برای کارکنان ،ایجاد امنیت شغلی و حفظ جایگاه نیروها ،ارزیابی عملکـرد

برای کارکنان

عادالنــه کارکنــان ،بهــرهگیــری از اســتعدادهای موبــت و فطــری افــراد،
شفافسازی مسیر ارتقای شغلی برای کارکنان ،واگذاری اختیار به کارکنان،

ارائه الگوی تعالی معنویت سازمانی با تأکید بر آموزههای اسالمی در سازمان بیمه سالمت ایران

مضمون

مضمونهای

فراگیر

سازماندهنده
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مضمونهای پایه
ایجاد احساس امنیت برای کارکنان

رشد و ارتقای
فرهنگی و معنوی
کارکنان

ایجاد ساختار انتقال دانش و تجربه به دیگران ،آموزش آموزههای دینـی بـه
کارکنان و مدیران

جدول  .4ویژگیهای فردی پاسخدهندگان به پرسشنامه
ویژگیهای فردی

جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه فعالیت

فراوانی

زن

12

مرد

18

30-20

4

40-31

18

50-41

5

 51به باال

3

دیپلم و پایینتر

0

کاردانی

0

کارشناسی

4

ارشد

23

دکتری

3

زیر  5سال

5

بین  5-10سال

5

بین  10-15سال

13

بین  15-20سال

4

بیش از  20سال

3
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ارزیابی عملکرد
عادالنه کارکنان

شفاف سازی مسیر
ارتقا شغلی برای
کارکنان

بهره گیری از
استعدادهای موبت
وفطری کارکنان

ایجاد امنیت شغلی
وحفظ جایگاه
پرسنل

عدالت محوری برای
کارکنان

در نظر گرفتن
موارد انگیزشی
برای کارکنان

جبران مادی
ومعنوی خدمات
کارکنان
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تفویض اختیار به
کارکنان

ایمان واعتقادات
دینی

انسان محوری در
سایه ارزشها
واعتقادات

تفویض شغل بر
مبنای عالقه

نوع دوستی

مسئولیت پذیری

ایجاد احساس
امنیت برای کارکنان

امانت داری ووفای
عهددر امور

)بنیادی( بعد نهادی

بنیان های معرفتی
سازمان

وجدان کاری

فضائل اخالقی کارکنان
صبروشکیبائی
وسعه صدر

اصول اخالقی سازمان نسبت
به ذینفعان

بعد اخالقی

ایجاد وحدت فکر
در خط مشی
گذاری

ایجاد اعتماد بین
کارکنان

احترام به بزرگتر
ایجاد رضایت ورفاه
برای ارباب رجوع

رشد وارتقا فرهنگی
ومعنوی کارکنان

ایجادوحدت فکر

رفتار همدالنه

فروتنی

ایجاد ساختار انتقال
دانش وتجارب به
دیگران

آموزش آموزه های
دینی به کارکنان
ومدیران

عمل صا دق انه

خالقیت
فراهم ساختن
زیرساخت جهت
رفاه ارباب رجوع

پاسخگوئی مناسب
به ارباب رجوع

معنویت سازمانی
رعایت اصول اخالقی
ووجدانی نسبت به کارکنان

وظایف ارباب
رجوع در مقابل
کارمند

حفظ احترام برای
ارباب رجوع

هدفمند بودن
سازمان
دستورالعمل های
منطب بر آموزه
های دنی

توجه به خانواده
کارکنان

بعد عملکردی
عملکردسازمان با
رویکرد اسالمی

آگاه سازی کارکنان
از وظایف محوله

درنظرگرفتن شرائط
روحی

فضاهای معنوی
موثربرعملکردسازمان
محیط اجتماعی

شناساندن اهداف
سازمانی

شفافیت در امور

توجه به کرامت
افراد

تفویض وظایف
متناسب با
توانائیهای افراد شایسته ساالری

تفویض وظایف
متناسب با شایسته ساالری
توانائیهای افراد

ایجاددر درست
از رسالت سازمان
ومخاطبان

عامل فردی)درونی(
وسازمانی

ریس پ ذیری
درنظرگرفتن
باورهای دینی در
خط مشی گذاری

تناسب شغل با
عقاید وباورها

استفاده از شاخو
های منطب بر
آموزه های دینی

محیط ارزشی
ایجاد تعادل بین
تخصو وتعهد
افراد

ایجاد فرهنی
مشارکت بین
کارکنان

انتخاب رهبر تحول
گرا

محیط فرهنگی

پویا نمودن سازمان

شکل  .1شبکه مضمونها

دت مرحله تحلیل کمی بعد از شناسایی عوامل تأثیرگ ات بر معنویرت سرازمانی ،عوامرل دت مراتری

ارائه الگوی تعالی معنویت سازمانی با تأکید بر آموزههای اسالمی در سازمان بیمه سالمت ایران
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خودتعاملی ساختاتی ( )SSIMتشکیل میشود .برای این امرر ابتردا پرسشرنامهای طراحری شرد کره
کلیت آن همانند دول  5است؛ به این صوت که هشت عامل انتخابشده دت سرطر و سرتون اول
دول کر و از پاسخدهندگان خواسته میشود تا اتتباطا دوبهدوی عوامل تا مشخص کنند .این
ماتری

بهوسیله  30نفرر از مردیران و کاتشناسران اتشرد حروزه منرابع انسرانی و پشرتیبانی ،اتزیرابی

عملکرد و پاسخگویی به شکایا و دفتر نوسازی و تحرول اداتی ،سرازمان بیمره سر مت دت قاترب
برای

پرسشنامه تکمیلشده است که بر موضوع تحقیق تسلط علمی و عملی داشتند .دت این ماتری

نمایش توابط عوامل از چهات ع مت زیر استفاده میشود (چاندتموتی و ترنسو:V .)250 :2011 ،1
تابطه یکسویه از  iبه j
 :Aتابطه یکسویه از  jبه i

 :Xتابطه دوسویه از  iبه jو باتعک
 :Oهیچگونه اتتباطی بین  iو  jنیست.
جدول  .5ماتریس خود تعاملی ساختاری
رشد و ارتقای فرهنگی و معنوی کارکنان

عدالتمحوری برای کارکنان

اصول اخالقی سازمان نسبت به ذینفعان

فضاهای معنوی مؤثر بر عملکرد سازمان

عملکرد سازمان با رویکرد اسالمی

رعایت اصول اخالقی و وجدانی
نسبت کارکنان

کارکنان

V

X

X

V

V

رعایت اصول اخالقی و وجدانی نسبت

بنیانهای معرفتی سازمان

V

V

V

V

V

V

I

بنیانهای معرفتی سازمان

فضائل اخالقی کارکنان

V

V

X

X

V

A

J

A

1 Chandramowli & Transue
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عدالت محوری برای کارکنان

رشد و ارتقای فرهنگی و معنوی کارکنان

ذینفعان

عدالتمحوری برای کارکنان

اصول اخالقی سازمان نسبت به

اصول اخالقی سازمان نسبت به ذینفعان

سازمان

فضاهای معنوی مؤثر بر عملکرد سازمان

فضاهای معنوی مؤثر بر عملکرد

X

O

V

X

A

عملکرد سازمان با رویکرد اسالمی

اسالمی

کارکنان

عملکرد سازمان با رویکرد

A

A

A

A

رعایت اصول اخالقی و وجدانی نسبت

I

بنیانهای معرفتی سازمان

J

V

رشد و ارتقای فرهنگی و معنوی
کارکنان

پ

از تشکیل ماتری

خود تعامل به ماتری

که با تبدیل نمادهای توابط ماتری
ماتری
-

اگر اتتباط میان دو عامل  iو  jدت ماتری

خود تعاملی  Vباشد دت ماتری

 RMاتتباط بین i

اتتباط بین  jو  iتا با عدد صفر ایگزین میکنیم.

اگر اتتباط بین دو عامل  iو  jدت ماتری
 jتا با عدد صفر و باتعک

-

 SSIMبه اعداد یک و صفر بر اسا

قوانین یل میتروان بره

دتیافتی اوتیه تسید:
و  jتا با عدد  1و باتعک

-

دتیافتی اوتیه دست پیدا میکنریم؛ بردین ترتیرب

خود تعاملی Aباشد دت ماتری

 RMاتتباط برین  iو

تابطه بین  jو  iتا با عدد  1ایگزین میکنیم.

اگر اتتباط بین دو عامل  iو  jدت ماتری

خود تعاملی  Xباشد دت ماتری

 jتا با عدد  1و اتتباط بین  jو  iتا با عدد  1ایگزین میکنیم.

 RMاتتباط بین  iو

ارائه الگوی تعالی معنویت سازمانی با تأکید بر آموزههای اسالمی در سازمان بیمه سالمت ایران

-

اگر اتتباط بین دو عامل  iو  jدت ماتری
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 RMاتتباط بین  iو

خود تعاملی  Oباشد دت ماتری

 jتا با عدد  0و اتتباط بین  jو  iتا با عدد  1ایگزین میکنیم.
پ

از ایجاد ماتری

دتیافتی ابتدایی با اعمال انتقالپ یری دت اتتبراط میران متغیرهرا ،مراتری

دتیافتی نهایی تشکیل می شود؛ بدین ترتیب می توان مرحله بعردی از مراحرل ا ررای توششناسری
 ISMتا انجا داد .نتیجه بهکاتگیری توابط متعدد متغیرها دت دول  6آوتده شده است .همچنرین
دت دول زیر میزان قدت نفو هر متغیر و دت ه وابستگی آن نشان دادهشده است .میزان نفو هرر
متغیر ،تعداد نهایی متغیرهایی (شامل خودش) است که میتواند دت شکلگیری آنها نقش ایفا کند.
میزان وابستگی تعداد نهایی متغیرهایی است که باعث ایجاد همان متغیر میشود.
جدول  .6ماتریس نهایی
رشد و ارتقای فرهنگی و معنوی کارکنان

عدالتمحوری برای کارکنان

اصول اخالقی سازمان نسبت به ذینفعان

فضاهای معنوی مؤثر بر عملکرد سازمان

سازمان

عملکرد سازمان با رویکرد اسالمی

 .2بنيانهای معرفتی

رعایت اصول اخالقی و وجدانی نسبت کارکنان

كاركنان

بنیانهای معرفتی سازمان

 .1فضائل اخالقی

1

1

1

1

1

0

0

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

8

قدرت نفوذ

I

فضائل اخالقی کارکنان

J

 .3رعایت اصول
اخالقی و وجدانی

1

1

1

1

1

1

0

1

7

نسبت كاركنان
 .4عملكرد سازمان با
رویكرد اسالمی

0

0

0

0

1

0

0

0

1
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رشد و ارتقای فرهنگی و معنوی کارکنان

عدالتمحوری برای کارکنان

اصول اخالقی سازمان نسبت به ذینفعان

فضاهای معنوی مؤثر بر عملکرد سازمان

عملکرد سازمان با رویکرد اسالمی

رعایت اصول اخالقی و وجدانی نسبت کارکنان

بنیانهای معرفتی سازمان

قدرت نفوذ

I

فضائل اخالقی کارکنان

J
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 .5فضاهای معنوی
مؤثر بر عملكرد

1

0

1

1

1

0

0

1

5

سازمان
 .6اصول اخالقی
سازمان نسبت به

1

0

1

0

1

1

0

1

5

ذینفعان
 .7عدالتمحوری
برای كاركنان

1

1

1

0

1

1

0

0

5

 .8رشد و ارتقای
فرهنگی و معنوی

1

0

1

1

1

0

0

0

4

كاركنان
قدرت وابستگی

دت مرحله بعدی ماتری

7

4

7

5

8

4

1

5

دتیافتی نهایی به سطوح گوناگون دسرتهبنردی مریشرود .بررای تعیرین

سطوح متغیرها دت اتگوی نهایی به ازای هرکدا از آنها سه مجموعه خرو ی ،وتودی و مشرتر
تشکیل شد .دت اوتین دول ،متغیر یا متغیرهایی که اشترا

مجموعه خرو ی و وتودی آنها برابر

است دت سلسهمراتب  ISMبهعنوان متغیر سط باال به شمات مریتود برهطروتیکره ایرن متغیرهرا دت
ایجاد هیچ متغیر دیگری اثرگ ات نیست .پ

از مشخصشده باالترین سرط  ،آن متغیرر از فهرسرت

دیگر متغیرها کنات میتود .این عمل تکراتها تا آنجا ادامره داتد کره سرط همره متغیرهرا مشرخص
شود .دت ادامه  8دول مربوط به تکتک متغیرها آوتده میشود:
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جدول  .7تعیین سطوح در سلسلهمراتب  ISMمتغیر فضائل اخالقی کارکنان
عامل

خروجی

ورودی

فضائل اخ قی

1و4و5و6و

1و2و3و5و

کاتکنان

7و8

6

مشترک

سطح

1و6

4

جدول  .8تعیین سطوح در سلسلهمراتب  ISMمتغیر بنیانهای معرفتی سازمان
خروجی

عامل
بنیانهای معرفتی
سازمان

ورودی

مشترک

سطح

1و2و3و4
و5و6و7و

2

2

6

8

جدول  .9تعیین سطوح در سلسلهمراتب  ISMمتغیر رعایت اصول اخالقی
عامل

خروجی

تعایت اصول

1و3و4و5

اخ قی

و6و7و8

ورودی

مشترک

سطح

2و3و6و7

3و6و7

5

جدول  .10تعیین سطوح در سلسلهمراتب  ISMمتغیر عملکرد سازمان
عامل

خروجی

عملکرد سازمان

4

ورودی

مشترک

سطح

1و2و3و4
و5و6و7و

4

1

8

جدول  .11تعیین سطوح در سلسلهمراتب  ISMمتغیر فضاهای معنوی
عامل
فضاهای معنوی

خروجی

ورودی

1و4و5و6

1و2و3و5

و8

و8

مشترک

سطح

1و8

3

جدول  .12تعیین سطوح در سلسلهمراتب  ISMمتغیر اصول اخالقی سازمان نسبت به ذینفعان
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عامل
اصول اخ قی
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خروجی

ورودی

1و3و4و6

1و2و3و5

و8

و6و7و8

مشترک

سطح

1و3و6و8

3

جدول  .13تعیین سطوح در سلسلهمراتب  ISMمتغیر عدالتمحوری
عامل
عداتتمحوتی

خروجی
3و4و6و7
و8

ورودی

مشترک

سطح

1و2و3و7

3و7

3

جدول  .14تعیین سطوح در سلسلهمراتب  ISMرشد و ارتقای فرهنگی
عامل
تشد و اتتقای
فرهنگی

خروجی
4و5و6و8

ورودی
1و2و3و5
و6و7و8

مشترک

سطح

5و6و8

2

همررانطرروت کرره مشرراهده مرریشررود ،عوامررل تأثیرگ ر ات بررر معنویررت سررازمانی برره شررش سررط
دستهبندیشده است .دت این بخش بنیانهای معرفتری سرازمان دت پرایینتررین سرط قررات داتد کره
بیان کننده اهمیت زیاد این عامل دت ا رای معنویت دت سازمان است .عامل تعایت اصول اخ قی و
و دانی نسبت به کاتکنان دت سط پنجم و همچنین عامل فضائل اخ قی کاتکنان دت سط چهات
و عوامل فضای معنوی ،اصول اخ قی نسبت به ینفعان ،عداتتمحوتی دت سط سرو و تشرد و
اتتقای فرهنگی دت سط اول و عملکرد سرازمان دت پرایینتررین سرط و دت سرط اول قراتگرفتره
است .دتنتیجه بنیانهای معرفتی باقدت

نفو بیشتر و عملکرد سرازمان داتای وابسرتگی بیشرتر برین

متغیرها است .با تو ه به برتسیها دت دولها و شکلها دت پایان عوامل کلیدی برا تجزیرهوتحلیرل
قدت

ر وابستگی  MICMAC1به چهات دسته از عوامل تقسیم میشود که شامل گروه اول عوامرل

خودمختات ،این عوامل قدت نفو و وابستگی ضعیف داتد ،عوامل خودمختات تا حدودی از دیگرر
عوامل دا است .دسته دو عوامل وابسته که قدت نفو ضعیف اما وابستگی زیرادی داتد .گرروه
سو عوامل پیوندی که این عوامل قدت نفو و وابستگی زیادی داتد .دتواقع هر نروع اقردامی دت
1. ed to a Classification
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موتد عوامل پیوندی باعث تغییر بر دیگر عوامل می شرود .گرروه چهرات عوامرل مسرتقل اسرت کره
قدت نفو زیاد و وابستگی کمی داتد که دت اصط ح عوامل کلیدی خوانده میشود .توشن است
عوامل مستقل دتیکی از دو گروه مستقل یا پیونردی قررات مریگیررد (چانردتموتی و ترنسرو:2011 ،
 .)252قدت نفو و میزان وابستگی هر یک از عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی دت شکل  2نمرایش
دادهشده است:

شکل  .2نمودار قدرت نفوذ ـ وابستگی

با تو ه به سط هر یک از عوامل و همچنین ماتری

دتیافتی نهایی ،اتگوی پایانی سراختاتی،

تفسیری با دت نظر گرفتن انتقالپ یریها قابل تشکیل است .بررای ایرن امرر ،ابتردا متغیرهرا برحسرب
سطوح آنها به ترتیب باال به پایین تنظیم میشود .دت این پژوهش متغیرها دت شش سط قراتگرفتره
که عامل بنیانهای معرفتی دت پایین ترین سط و با بیشترین قدت نفو و عامل عملکرد سازمان دت
باالترین سط با بیشترین وابستگی قراتگرفته است (شکل شماته .)3
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شکل  . 3الگوی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر تعالی معنویت سازمان با رویکرد اسالمی در سازمان بیمه
سالمت ایران

تمامی این عوامل از مهمترین عوامل کلیدی معنویت سازمانی اسرت؛ وتری عامرلهرایی کره دت
سط باالی اتگوسازی ساختاتی تفسیری قراتگرفته از تأثیرپ یری بسریاتی برخروتدات و ایرن بردان
معناست که عوامل سط  4و  5و  6میتواند دت عوامل سط  1و  2و  3تأثیر زیادی بر ات بگ اتد.

نتيجهگيری و پيشنهادها
اهمیت و ایگاه واالی معنویت دت زندگی بشر حتی برای غیر مؤمنان به ادیان اتهی قابرلانکرات
نیست .بشر امروز بهضروت

تو ه به حقایق ماوتایی و متافیزیکی دت تحصیل سم و توان انسانها

اعتراف کرده است؛ وتی شاید هنوز خیلی ها به شناخت حقیقت و ایگاه واقعری معنویرت اسر می
دست نیافته اند .دین اس

و پیشوایان آن از همان ابتدا و از تاههای مختلف دتصدد تربیرت معنروی

انسانها بودهاند .به نظر میآید نیاز است با تعمق دت آموزههای دینی و دتیافت حقیقت هانبینی و
ایدئوتوژی اس می دت هت معنویتگرا خود و امعه اس می و سازمان گا هرای ردی برداشرته
شود.
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از پردازش اط عا  ،اتگروی نهرایی تعراتی معنویرت سرازمانی برا تویکررد اسر می برا 53

مضمون پایه دت هشت مضمون سازماندهنده (بنیانهای معرفتری سرازمان ،تعایرت اصرول اخ قری و
و دانی نسبت بره کاتکنران ،اصرول اخ قری سرازمان نسربت بره ینفعران ،عرداتتمحروتی بررای
کاتکنان ،تشد و اتتقای فرهنگی و معنوی کاتکنران ،فضراهای معنروی مرؤثر برر عملکررد ،فضرائل
اخ قی کاتکنان ،عملکرد سازمان با تویکرد اس می) و یک مضمون فراگیرر (معنویرت سرازمانی)
استخرا شده است.
پیشنهاد میشود بر اسا

اتگوی معنویت بهدستآمده از پژوهش و یافتههای آن نشران داد کره

هرچه دت بنیانهای معرفتی سازمان تنگ و بوی اس می باشد ،تفتات مدیران ،اسر میترر و دتنتیجره
کاتمندان فضائل اخ قی بهتری خواهند داشت و دتنتیجه خدما بهتری عرضه میکنند .با تو ه به
اینکه بنیان معرفتی یکی از اتکان اتگو است ،ضرروتی اسرت دت سازمان بیمه س مت از ت شهرای
فردی و سازمانی برای همسویی بااتزشها حمایت شرود تا بتوان گامی دت مسریر معنویرت سرازمانی
برداشت .اصول اخ قی یکی دیگر از یافته پژوهش است که دت موتد کاتکنان و همچنین ینفعان
باید تعایت شود .بر این اسا

مدیران می توانند با پایبندی به اصول و فلسفه اعتقادی ،آنها همواته

د ت نظر داشته باشند؛ زیرا باعث تعهد دت کات و اشتغال ،وفراداتی بره عهرد و پیمران و صریانت از آن
میشود .هنگامیکه فررد به خردا اعتقاد داتد و او تا دت تما مراحل کراتی و محریط کرات حاضرر و
ناظر می داند ،میزان تعهد سازمانی او نیز افزایش مییابد .دت این تاستا مدیران سازمان بیمره سر مت
باید آموزه های دینی و معنویت کاتکنان تا تقویت کنند .دت این تاستا پرژوهش تگرو ( ،)2008میرر
غفوتی و همکاتان ( ،)1393آ ت و همکاتان ( )1392و نقوی و همکاتان ( )1394نیز به ایرن نتیجره
همسو است.
پیشنهاد میشود ازآنجاکه یکی از اتکان اتگو موضوع عداتتمحوتی است که مرتبرا افرراد بره
داشتن شاخص دتست اتزیابی اشاتهکردهاند ،مردیران و مسرئوالن سرازمان بیمره سر مت ،هررم دت
هنگا ا را و هم پ

از ا رای اتگوی اتتقای معنویت سازمانی از سامانه اتزشیابی دتونی و بیرونی

معرفیشرده دت پژوهرش برای نتیجهگیری بهتر استفاده کنند.
پیشنهاد میشود با تو ه به اینکه یکی از ابعاد سازماندهنده موضوع عداتتمحوتی بحث مواتد
انگیزشی است با استفاده از انگیزانندههای مرناسب مرادی و معنوی دت تاسرتای اتتقرای معنویرت دت
کراتکنان ،هرمچون اتزیابی عملکرد افراد به طوت منصفانه ،تو ه به خرانواده نیروهرا ،قائرلبرودن بره
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مساوا و برابری بین آنها و پرهیز از هرگونه تبعیض و اتائه پاداش با تو ه بره معیاتهرای مررعنوی
صروت بگیرد.
با تو ه به اینکه اتتقای فرهنگی یکی از ابعاد اتگرو اسرت و دت بحرث اتتقرای سرط فرهنگری
مرتب افراد اشاته میکردند که این آموزهها اس می باشرد ،پیشرنهاد مریشرود از احیرای نمودهرای
م هبی مانند اعیراد و شرهاد هرا و اسرتفاده بهینره از آنهرا دت معرفری شخصریت پیشروایان دینری و
آموزههای واالی آنان استفاده شود.
پیشنهاد می شود دت تاستای اتتقای سط فرهنگ بهتر است که برا اسرتفاده از نیروهرای توانمنرد
مستعد و باایمان دت هت نشر معاتف و حفظ اتزشهای دینی ت ش نمود.
با تو ه به اینکه یکی از ابعاد اتگو تو ه به فضای معنوی سازمان است ،تو ه ردی بره فضرای
معنوی سازمان شامل کات بامعنا ،کات هدفمنرد و احسرا

برههررمپیوسررتگی دت کاتکنران برهمنظروت

دستیابی به بهرهوتی صوت بگیرد .پیشرنهاد مریشرود مردیران دت هرت بهبرود معنویرت سرازمانی
ت ش کنند .با تو ه به تأثیر مثبت عامل کات بامعنا دت سرط فرردی دت این تاستا مردیران میتواننرد
برا اقداماتی از قبیل چرخش شغلی و تو ه به ت

بخشی کات ،ادتا

کاتکنان از احرسا

معنرا دت

کات تا بهبود بخشند .دت سط گروهی ،ایجاد و دوسرتانه و مبتنری برر همکاتی به ای تقابرت نیرز
می تواند براعث کررراهش ترنش و ایجرراد نرروعی سرررمایه ا تمرراعی دت سرازمان شرود و احسررا
همبسرتگی و وفراق کاتکنران تا افررزایش دهررد.
یکی دیگر از عوامل شناساییشده دت این پژوهش« ،فضائل اخ قی» است که میتواند ناشری از
معنویت سازمانی بر اسا

آموزههای اس می باشد .دتواقع ،عامرل گررانبهرایی همچرون معنویرت

اس می به توحید پیوند میخوتد و هسته اصلی فهم اس

و کلید دت

نبههای مختلف آن است

(تستگات) 1384 ،؛ ت ا تدین و معنویت اتتباط و پیوند تنگاتنگی با یکدیگر پیدا مریکننرد .معنویرت
اس می دت زندگی شخصی ،سازمانی و ا تماعی افراد کاتبرد عملی داتد .با تو ه بره عوامرل اتگرو
می توان پیشنهاد کرد که مدیران سازمان بیمه س مت میتواننرد از معنویرت دت موضروعاتی از قبیرل
عمل صادقانه ،مسئوتیتپ یری ،و دان کاتی و ...کره از مصرداقهرای تفترات سرازمانی اسرت ،برین
کاتکنان استفاده زیادی کنند.
دتنهایت عامل شناسایی شده دیگر دت اتگوی این پژوهش «عملکرد سازمان با تویکرد اس می»
اسررت .ازآنجاکرره بسرریاتی از مررواتد مرریتوانررد دت قاتررب عررواملی عملکررردی همچررون خ قیررت،
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خطرپ یری ،هدفمند بودن سازمان ،شفافیت دت کاتها و ...خود تا نشان دهد به مدیران سازمان بیمه
س مت می توان پیشنهاد کرد که از معنویت سازمانی مبتنی بر آموزههای اس می دت کسب عملکرد
مناسب استفاده کنند.

منابع
فارسی
آذر ،عادل؛ جاللی ،رضا و خسروانی ،فرزانه ( .)1395تحقی در عملیات نـرم (رویکردهـای سـاختاردهی مسـئله)،
سازمان مدیریت صنعتی ،تهران :انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
ثنایی ،سلیم؛ خلجی ،سارا ( ،)1398مدل معنویت سازمانی از دیدگاه اسالم در سازمان آموزشوپرورش بـر اسـاس
بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،مدیریت اسالمی ،س  ،27ش .89-113 :1
حکیمی نیا ،مسعود ( ،)1396تأثیر روحیه مذهبی بر عملکرد سازمان ،اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نـوین ایـران
و جهان در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی ،شیراز ،دانشگاه علمی کاربردی شوشتر ،قابل بازیابی
درhttps://www.civilica.com/Paper-MEAHBTM04-MEAHBTM04_411.html :

رستگار ،علی ( ،)1384معنویت در سازمان ،رساله دکترا ،دانشگاه تهران.
رنج دوست ،شهرام و تقی زاده زنوز ،فرزانه ( ،)1396بررسی تأثیر مدیریت معنوی بر ارتقای سـامانه بهـرهوری در
سازمان بیمه سالمت (خدمات درمانی) در استان آذربایجان شرقی در سال  ،92-93اجالس ملـی رویکردهـای
نــوین علــوم انســانی در قــرن  ،21رشــت ،دانشــگاه امــام صــادق (ع) پــردیس خــواهران ،قابــل بازی ـابی در:
https://www.civilica.com/Paper-NAHC01-NAHC01_376.html

سازمان بیمه سالمت ایران ( ،)1393مجموعه قوانين مقررات سازمان بيمه سالمت ،تهران :گامی تا فرزانگان.
صفیان ،مهدی؛ موسوی ،سید علی؛ محمدی ،مهدی؛ صالح نژاد امرئی ،سید عبداهلل ( )1398مؤلفهها و ویژگـیهـای
اخالق حرفهای استادان و اعضای هیئتعلمـی دانشـگاههـای سـازمانی (موردمطالعـه :یـ

دانشـگاه نظـامی)،

مدیریت اسالمی ،س  ،27ش .21-49 :4
عابدی جعفری ،حسن؛ رستگار ،عباسعلی ( .)1386ظهور معنویت در سازمانها (مفاهیم ،تعاریف ،پیشفـر

هـا).

فصلنامه علوم مدیریت ایران.99-121 :)2(5 ،
علی پور ،حمیدرضا و میرزایی ،مهدی ( ،)1396جایگاه معنویت و اخالق در مـدیریت سـازمانی ،دهمـین اجـالس
بــینالمللــی اقتصـــاد و مـــدیریت ،رشـــت :دانشـــگاه آزاد اســـالمی واحـــد رشـــت ،قابـــل بازیــابی در:
https://www.civilica.com/Paper-ICOEM04-ICOEM04_064.html

قشقایی زاده ،نصراهلل؛ موسوی ،نسابگم ( .)1395بررسی رابطه معنویت سازمانی ،عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی
با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهـان .پژژوهشهژای مژدیریت آموزشژی،

1400  تابستان،2  شماره،29 سال
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.70-49 :)30(8
 بررسژی و شناسژایی عوامژل مژؤثر بژر،)1393(  سید علی اقوی، سید حبیباهلل؛ میر محمد اسعدی،میر غفوری
.184  تا157 :30  ش، اخالق پزشكی، رویكرد اسالمی:معنویت سازمانی در بيمارستان شهيد صدوقی یزد
 بررسـی و شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر،)1393(  سید حبیـباهلل، میر محمد و میر غفوری، سید علی؛ اسعدی،نقوی
 ش، سال هشـتم، فصلنامه اخالق پزشكی. رویکرد اسالمی:معنویت سازمانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد
.155-182 :31
 الگوی معنویـت سـازمانی در آمـوزش،)1394(  سید حبیباهلل، میر محمد و میر غفوری، سید علی؛ اسعدی،نقوی
.145-177 :2  ش،23  س، مدیریت اسالمی،عالی مبتنی بر آموزههای اسالمی
 بررسی رابطه معنویـت در محـیط کـار و،)1394(  فاطمه، محمدصادق؛ منزوی، مهناز؛ حسنزاده،همتی نوعدوست
.74-51 :1  ش، سال چهارم، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،عزتنفس سازمانی
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