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چکیده
هدف :در دهههای اخیر ،پژوهشهای مختلفی در حوزه معنویت سازمانی انجام گرفته
است و طی این پژوهشها مشخص شده که ابعاد و خصوصیات آن ،وابسته به دیدگاه مورد
استفاده است .معنویت سازمانی از سه دیدگاه مورد بررسی قرار میگیرد :معنویت فردی،
معنویت در محل کار و معنویت سازمانی .همچنین ،میتوان معنویت را از دیدگاه مذهبی
نیز در نظر گرفت .پژوهش حاضر ،به شناسایی مفهومی فراگیر از معنویت سازمانی در زمینه
مدیریت بر اساس اصطالحات و مفاهیم استفادهشده در ادبیات این حوزه میپردازد.
روششناسی :یک مرور نظاممند از ادبیات با استفاده از مقاالتی که اصطالحات مرتبط
با معنویت سازمانی در عنوان ،چکیده یا کلمات کلیدی آنها بهکار رفته است ،در پایگاههای
 Scopusو  Web of Scienceانجام گرفت و به ترتیب  582و  868مقاله در آنها
یافت شد .مقاالت مستخرج ،با استفاده از نرمافزار  VOSviewerتحلیل شدند.
یافتههای پژوهش :نتایج حاصله شامل دو خوشه بودند :معنویت سازمانی و معنویت در
محل کار .تحلیل خوشهها نشان میدهد که فضایی برای پژوهش در زمینه معنویت در
محل کار و شکافی در مطالعات معنویت سازمانی در حوزه مدیریت وجود دارد .مفهوم
پیشنهادی برای معنویت سازمانی ،یک هویت سازمانی است که از ارزشها ،شیوهها و
گفتمان حاکم بر آن نشئت میگیرد که از معنویت فردی و معنویت در محل کار تشکیل
میشود ،توسط رهبر و سایر اعضاء هدایت میشود و تحتتأثیر محیط ،فرهنگ سازمانی و
مدیریت دانش است.
محدودیتها :محدودیت اصلی مربوط به روش مورد استفاده و خصوصاً نرمافزارهای و
گزینههای جستجو و اسکن در پایگاهها و مقاالت است.
پیامدهای عملی :تعریف معنویت به این صورت سبب تولید ارزش و منفعت اجتماعی
میشود که در وجهه ،مأموریت ،رسالت و ارزشهای سازمان قابل رؤیت است.
ابتکار یا ارزش مقاله :این پژوهش ،ادبیات موجود در زمینه معنویت سازمانی را با
روشی که تاکنون در مقاالت این حوزه به کار نرفته است طبقهبندی میکند و مفهومی
کاملتر از معنویت سازمانی ارائه میدهد.
نوع مقاله :پژوهشی
کلمات کلیدی :معنویت ،معنویت در محل کار ،معنویت سازمانی ،معنویت فردی.
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Abstract
purpose: Despite conducting various researches in the field of
organizational spirituality, there is still no precise and acceptable definition
of it and its dimensions and characteristics depend on the perspective used.
Organizational spirituality is examined from three perspectives: individual
spirituality, workplace spirituality and organizational spirituality.
Spirituality can also be considered from a religious point of view. The
present study identifies a comprehensive concept of organizational
spirituality in the field of management based on the terms and concepts
used in the literature in this field.
Design/Methodology/Approach: A systematic review of the literature
using articles that use terms related to organizational spirituality in their
titles, abstracts, or keywords was conducted at Scopus and Web of Science
databases and respectively, 285 and 168 articles were found. Extracted
articles were analyzed using VOSviewer software .
Research Findings: The results included two clusters: organizational
spirituality and workplace spirituality. Cluster analysis shows that there is
room for research on spirituality in the workplace and gaps in
organizational spirituality studies in the field of management. The
proposed concept for organizational spirituality is an organizational
identity that derives from the values, practices and discourse that govern
it, which consists of individual spirituality and spirituality in the
workplace, is led by the leader and other members and is influenced by the
environment, organizational culture and knowledge management. This
spirituality produces social value and benefit that can be seen in the vision,
mission and values of the organization .
Limitations & Consequences: The main limitation is related to the using
method, especially software, search and scan options in databases and
papers.
Practical Consequences: Defining spirituality in this way makes social
value and benefit that can be seen in the image, vision, mission and values
of the organization.
Innovation or value of the Article: This study categorizes the existing
literature on organizational spirituality in a way that has not been used in
papers in this field so far and offers a more complete concept of
organizational spirituality.
Paper Type: Research paper.
Keywords: Spirituality; Spirituality in the workplace; Organizational
spirituality; Individual spirituality.
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مقدمه
یکی از شاخصهای مهم میزان موفقیت سازمانها افزون بر منابع مالی ،وجود نیروی انسانی سالم ،توانمند و متعهد است؛
بنابراین مدیران همواره باید به دنبال تمهیداتی باشند تا از طریق آن هم بر رفتار فردی و هم بر سازمان تأثیر مثبت گذاشته PAP
و از این طریق دستیابی به اهداف سازمان را برای خود و دیگران تسهیل کنند ( .)Roszkowska & Melé, 2020یکی (13 )2
از ابعاد رفتار افراد در سازمانها که هم جنبه فردی هم جنبه سازمانی دارد معنویت سازمانی است .در طی دهههای اخیرpage-151 ،
مطالعات حوزه معنویت و مذهب در محل کار ،حاکی از اهمیت موضوع معنویت در محل کار بوده است .واژه معنویت ،زمانی
در سازمان ،واژهای نامانوس قلمداد میشد ،اما در دهه اخیر آهستهآهسته در حال رخنهکردن در حوزه کسبوکار است
( .)Esfandiari, 2016در مجموع ،اهمیت و ضرورت معنویت و معنویت در محیط کار سازمانی آن چنان است که میتواند
برای سازمانها ،انسانیت و برای اجتماع فعالیت و برای محیط مسئولیت را بهارمغان آورد ،مهمترین عامل بهرهوری در
سازمانها و در نهایت کل جامعه منابع انسانی است .تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعهای در بهبود و پرورش منابع
انسانی آن نهفته است (.)Gholipour et al., 2015پژوهش حاضر ،معنویت سازمانی در حوزه مدیریت را مد نظر قرار
میدهد ،زیرا حوزة این مطالعه هنوز در مرحلة آغازین بوده و تعاریف زیادی در ادبیات این موضوع وجود دارد که ناشی از
وجود دیدگاههای متفاوت است ( .)Naghavi et al., 2015عالوه بر این ،نظریههای معنویت سازمانی هنوز در حال
شکلگیری هستند ( .)Pawar, 2017; Ghasemi & Naruyi, 2016برای اثبات چنین نیازی ،الزم است که به دو تعریف
موجود در ادبیات کنونی توجه کرد )8 :مالکیت یک سازمان نسبت به ویژگیهایی مانند ارزشها و شیوههای معنوی
( )5 ،)Pawar, 2017یک فرهنگ سازمانی که توسط بیانیه مأموریت ،رهبری و شیوههای کسبوکاری ارزشمحور هدایت
میشود و نقش کارمندان را در سازمان شناسایی میکند و رشد معنوی فردی را ارتقاء میبخشد ( .)Oh & Roh, 2019بنا
بر عدم شفافیت و عملیاتینبودن مفاهیم موجود و عدم توافق در ادبیات کنونی ( ،)Bharadwaj & Jamal, 2020نیاز به
ارائه تعریفی منسجم از مفهوم معنویت سازمانی احساس میشود تا بر این ابهامات غلبه شود .با توجه به این شکاف و ارتباط
معنویت با سازمانها و جامعه ،پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مفهومی از معنویت سازمانی بر اساس اصطالحات ،مفاهیم
و تعاریف پراستفاده در ادبیات است .بدین منظور ،یک مرور نظاممند از مقاالت موجود در پایگاههای  Web of Scienceو
 Scopusانجام گرفت و یک تحلیل کتابخانهای با استفاده از نرمافزار  VOSviewerبرای  881مقاله حاصله صورت
پذیرفت .نتایج این پژوهش ،تعریف نوین و کاملتری از مفهوم معنویت سازمانی ارائه میدهد و جهتگیریهای آتی در
پژوهشهای این حوزه را مشخص میسازد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
همانطور که پیشتر ذکر شد ،معنویت سازمانی یکی از مفاهیم اثرگذار بر عملکرد سازمان است که توجه بسیاری از
صاحبنظران مدیریت و سازمان و همچنین مدیران سازمانها را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است .در ادامه به
بررسی مبانی نظری ،مفاهیم و تعاریف موجود در این زمینه ،با توجه به ادبیات و پژوهشهای پیرامون آن پرداخته میشود.
معنویت ،یکی از نیازهای درونی انسان و بخش جداییناپذیر از اخالق و ارزشهای انسانی و مفهومی هستیشناختی است
که هدف آن ،انسان و تکامل اوست ( .)Hajiannosrat & Beheshtifar, 2018معنویت فردی با القاء و دمیدن روح در
زندگی فرد معنا میشود .معنویت فردی شامل ظرفیت فرد برای خالقیت رشد و توسعه یک سیستم ارزشی است ( Ahmadi
.)et al., 2011معنویت در محیط کار دربرگیرنده تالش برای جستجو و یافتن هدف غایی در یک فرد برای زندگی کاری،
بهمنظور برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکارانش و دیگر افرادی که به نحوی در کارش مشارکت دارند و همچنین
سازگاری یا یگانگی بین باورهای اساسی یک فرد با ارزشهای سازمانش است ( .)Ghamari Givi, 2009سازمانها قادر
به احساس تعالی یا ارتباط با خدا نیستند ،اما معنویت آنها در اقدامات آنها و روش انجام کسبوکار توسط آنها قابل
مشاهده است .اگرچه تنها افراد میتوانند این مأموریت وصفناپذیر را دنبال کنند ،سازمانها نیز میتوانند از نتایج معنویت
اعضای خود بهره مند شوند .در سطح درونی (باطنی) ،معنویت سازمانی شامل معنویت سازمان و محل کار است ( Smith,
 .)2008همچنین ،ممکن است معنویت سازمانی و فردی ،ابعادی از معنویت در محل کار باشند .

) .)Thakur & Singh, 2016وجود معنویت سازمانی ،سؤالبرانگیز است ( )Ratnakar & Nair , 2012و عدم وجود
معنویت در سطح سازمانی نیز مورد دفاع بوده است ،زیرا بهعنوان یک فعالیت یا فرآیند دیده نمیشود؛ بدین معنا که بهعنوان
مفهوم معنویت سازمانی در مطالعات یک ویژگی از کارکرد سازمانی در نظر گرفته نمیشود ،بلکه بهعنوان یک باور یا احساس در مورد واقعیت یا کیفیتی از
سازمان
افرادی که برای سازمان کار میکنند دیده میشود ( .)Brown, 2003بنابراین ،بررسی بیشتر این پدیده به همراه ارتباطات
 page-151آن با سایر زمینهها حائزاهمیت است ( .)Benefiel, 2007ابعاد و خصوصیات معنویت ،وابسته به دیدگاه مورد استفاده است
( .)Ratnakar & Nair , 2012برای معنویت ،سه دیدگاه عمده و مهم وجود دارد :فردی ،محل کار و سازمانی
( .)Nasresfehani et al., 2017پژوهشگران دیگری ( )Mohammadpanah & Nasri, 2015در پژوهش خود بیان
میکنند که معنویت با سه سطح رفتار سازمانی یعنی سطح فردی ،گروهی و سازمانی پیوند برقرار میکند .در پژوهش
انجامشده توسط ( )Abedi Jafari & Rastgar, 2007نیز معنویت در سطح فردی یعنی تالش برای یافتن معنا و هدف
در زندگی کاری ،در سطح گروهی یعنی ارتباط قوی بین همکاران و افرادی که به نحوی در کار مشارکت دارند و در سطح
سازمانی یعنی هماهنگی بین اعتقادات و باورهای اصلی و ارزشهای سازمان تعریف میشود .بنابراین ،طیف سطوح معنویت
سازمانی از فردی تا سازمانی ادامه دارد ( .)Driver, 2007بنابراین ،همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ،معنویت سازمانی
میتواند به سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی تقسیم شود ( )Abedi Jafari & Rastgar, 2007یا اینکه در دو سطح
فرد بهعنوان واحدی در سازمان و سازمان بهعنوان یک کل که دارای سیستمهای و ساختارهایی جهت پشتیبانی از رشد
معنویت فردی و اهداف سازمانی است ( )Smith, 2008در نظر گرفته شود .پژوهشها نشان دادهاند که معنویت در محل
کار ،برای افراد و سازمانها سودمند است .معنویت سازمانی میتواند بر پایداری کلی و توسعه اقتصادی سازمان اثر بگذارد
( .)Sanai & Khalaji, 2019همچنین ،در پژوهش دیگری ( ،)Soltani et al., 2019پژوهشگران بیان میکنند که بینش
مبتنی بر معنویت ،فرد را به توسعه افق سازمانی هدفمند و مشخصی سوق میدهد که نوآوری را افزایش خواهد داد؛ به
اضافه اینکه سازمانهای برخوردار از چشمانداز معنوی قادر به جذب و حفظ کارکنان خالق خواهند بود .دیدگاه معنوی با
برآوردهکردن منافع فردی ،پیوند محکمی بین کارکنان و سازمان فراهم میکند که انگیزه ،کار گروهی و تعهد نسبت به
اهداف سازمانی را افزایش میدهد ( .)Rastegar, 2007خصوصیات و تأثیرات معنویت سازمانی ،وابسته به مفهوم مورد
استفاده هستند ( )Poole, 2009و اگرچه مطالعات معنویت سازمانی در ارائه نقاط قوت آن متفقالقول هستند ،دیدگاههای
دیگری نیز وجود دارد ( .)Kamoche & Pinnington, 2012معنویت سازمانی میتواند به دو صورت بررسی شود :الف)
پدیدهای نامحسوس که عملکرد و جستجو برای معنا را ترکیب میکند (مانند پژوهش حاضر) و مکانیزمی برای ساختاردهی
مجدد و مشروعیتبخشیدن به ارتباطات قدرت ،ب) ابزار مدیریتی برای کاهش مشکالت سازمان (.)Kökalan, 2019
بنفیل ( )2007جهتگیریهای الزم پیرامون معنویت سازمانی را تشریح میکند :ابتدا ،جستجو برای نشاندادن نقش
معنویت در محل کار در عملکرد سازمانی؛ دوم ،توضیح چگونگی امکان ادغام معنویت در سازمان؛ سوم ،بررسی ظهور
معنویت در سازمانها و اثر آن بر افراد و عملکرد سازمانها؛ چهارم ،تعمق در اینکه چرا معنویت باید در سازمانها ادغام
شود؛ پنجم ،نشاندادن اینکه معنویت تا چه اندازه برای یادگیری سازمانی اهمیت دارد و چگونه میتوان به رشد آن کمک
کرد؛ ششم ،توسعه نظریهای برای نشاندادن اینکه چگونه معنویت بهوقوع میپیوندد و چگونه باید آن را آزمایش کرد؛ و
هفتم ،بررسی سؤاالت مربوطه در این زمینه و نحوه توسعه آنها در رویکردی نظاممند .شرایط ظهور معنویت در سازمان
در پژوهش انجامشده توسط جواهریزاده بررسی شد ( .)Javaherizadeh, 2016در این پژوهش سه شرط علی ،زمینهای
و مداخلهگر در زمینه الگوی معنویتافزایی در سازمان ارائه شد .در پژوهشی دیگر ( )Naghavi et al., 2015به ده عامل
فضائل ،فضای معنوی ،محتوایی ،ساختاری ،رهبری ،فرهنگی ،خالقیت ،ایمان ،انگیزش و اجتماعی بهعنوان عوامل مؤثر بر
ظهور معنویت سازمانی اشاره شد .بویل و هیلی ( )2003شرایط سازمانی مملو از عواطف و شیوه و پیامدهایی از معنویت در
محل کار برای کارمندان و سازمانها را که با کاهش هزینه در ارتباط هستند مورد بررسی قرار دادند .کارمندان ،ظهور عمده
معنویت سازمانی را در شیوهها و رویهها میدانند ( )Crisp, 2015که میتواند منتهی به افزایش تعهد به سازمان و بهرهوری
آن شود ( Ayoubi et al., 2015؛ .)Pourmola et al., 2019سطوح معنویت سازمانی میتوانند بر تعهد کارمندان تأثیر
بگذارند .معنویت زمانی در کار ظهور میکند که اعضاء ،معنا را دریابند و نسبت به کار ،احساس وظیفه کنند

) .)Molloy & Foust, 2016مدیران ،درک مثبتی از معنویت در محل کار دارند که عمدتاً به علت ظرفیت آن برای اداره
مشکالت سازمانی و کاهش تأثیرات بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی است ( .)Rocha & Pinheiro, 2020وایتس و
همکاران ( )Weitz et al., 2012یافتههایی را ارائه کردند که نشان میدهند معنویت سازمانی ،همبستگی منفی با سوءرفتار
سازمانی دارد .کارکنان تحتتأثیر کاری که انجام میدهند و درک آنها از کار و چگونگی انجام آن کار قرار میگیرند
( .)Geh, 2014رشد معنوی کارکنان ممکن است حلقه گمشده یادگیری مطلوب در سازمانها باشد (.)Rupčić, 2017
بنابراین ،معنویت تأثیر مثبتی بر تسهیم دانش و انعطافپذیری راهبردی سازمان دارد ( .)Khari & Sinha, 2018استفاده
از پیامرسانی فوری برای تسهیم دانش ،اعتماد و عدالت سازمانی را افزایش میدهد که بهنوبهخود ،تأثیر قابل توجهی بر
معنویت سازمانی دارند ( .)Neng-tang & Hui-lin, 2019مطالعه معنویت سازمانی باید با نظریههای مدیریتی کالسیک
و مذاهب سازمانیافته سنتی (اسالم ،مسیحیت ،هندوئیسم و بودائیسم) که  07درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهند
ادغام شود ( .)Quatro, 2004رهبران باید جوی مثبت و مبتنی بر حمایت را برقرار کنند تا تنوع معنوی را از طریق
ساختارهای منعطف که حامی خودشکوفایی هستند لحاظ کنند .سازمانهای معنوی با پیوند میان اعضای سازمان در محل
کار بهعنوان یک ویژگی کلیدی مشخص میشوند .معنویت سازمانی در یک فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد ،درستکاری،
احترام ،وفاداری ،توجه ،قدردانی و نوآوری منعکس میشود ( .)Thakur & Singh, 2016بنابراین ،معنویت فردی و سازمانی
باید همراستا باشند ،زیرا در غیر این صورت ممکن است تضادها و مشکالتی پدید آید .نگهداری معنویت سازمانی ،خود یک
چالش است ،زیرا به همراستایی میان معنویت فردی و سازمانی بستگی دارد .مأموریت روشن برای فرهنگ و معنویت
سازمانی ،به افراد مستعد در سازمان کمک میکند تا دریابند که آیا ارزشهای سازمان با معنویت آنها همگراست یا نه
( .)Thakur & Singh, 2016درایور ( )Driver, 2005چارچوب نظری جدیدی برای معنویت سازمانی توسعه داد .او اظهار
کرد که ارزش معنویت در سازمان ،گشودن فضای اختیاری جدید و الهام برای تالشهای خالقانه جهت تغییر نظم نمادین
است .برقراری معنویت در سازمان ،این امکان را برای کارمندان فراهم میکند تا دیدگاهی متحد نسبت به سازمان ،جامعه
و خانواده داشته باشند ( .)Ayoubi et al., 2015معنویت با سطح آگاهی نیز در ارتباط است ،درک دقیقتری ایجاد میکند
و حس شفافیت نقش فردی را بهارمغان میآورد که از پشتیبان رشد یادگیری سازمانی است .سازمان معنوی از خصوصیت
وحدت میان اعضای سازمان در محل کار برخوردار است و میتواند کار معنادار را برای آنها فراهم کند ( Indradevi,
 .)2020اصطالحاتی مانند رهبری معنوی ،رهبری اخالقی ،رهبری قابل اعتماد ،همگی نشانگر روشهایی هستند که برای
ایجاد یک فضای فکری و معنوی در محیط کار ،بهعنوان مسئولیت رهبر ،نشان داده میشوند (.)Parvin et al., 2014
رهبری معنوی در ایجاد و ارتقای معنویت سازمانی ضروری است ( ،)Van Der Walt & De Klerk, 2014زیرا رهبران
سبب شکلگیری انعطافپذیری معنوی ،پیوند معنوی و مسئولیت معنوی در سازمان میشوند .در بیشترین بخش ادبیات،
معنویت در کار ،تمایلی است که درصورتیکه توسط رهبران سازمان شروع شود به گونه موفقیتآمیزی اجرا میشود .این
موارد تنها بخشی از ابعاد معنوی هستند که برای پویایی معنویت در سازمانها الزم هستند .چنین رهبری ،عاملی حیاتی در
تحوالت سازمانی و رشد معنویت سازمانی است (.)Ahangaran et al., 2016
روششناسی پژوهش
در این قسمت به تشریح روش مرور نظاممند ادبیات پرداخته میشود .پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی است ،چرا که به
دنبال ارائه تعریف نوین و جامع از مفهوم معنویت سازمان است .همچنین ،ماهیت دادههای این پژوهش هم کمی و هم
کیفی است .تمامی مقاالت تحت اصول برابری ،دسترسپذیری ،شفافیت ،تمرکز و تکرارپذیری ،مورد بررسی قرار گرفتند
( .)Rocha & Pinheiro, 2020کلیه روشهای جستجو ،معیارهای شمول و حذف و فرآیند تحلیلی بهروشنی تعریف
میشوند .برای حصول اطمینان از ارتباط مقاالت با موضوع پژوهش ،معیارهای زیر برای شمول یا حذف آنها تعریف شدند
( :)Tranfield et al., 2003الف) حذف مقاالت کنفرانسی ،کتابها ،فصول کتاب ،سرمقالهها و لحاظکردن مقاالتی که در
مجالت علمی منتشر شدهاند ()Jones et al., 2011؛ ب) لحاظکردن مقاالتی که به زبان انگلیسی ارائه شدهاند ،زیرا تنها
مقاالت انگلیسی را میتوان در نرمافزار  VOSviewerتحلیل کرد ()Van Eck & Waltman, 2010؛ ج) لحاظ کردن

PAP
(13 )2
page-152

کلیه مجالت دو پایگاه انتخابشده ( Web of Scienceو  )Scopusصرفنظر از ضریب تأثیر آنها؛ د) حذف مقاالتی که
از لحاظ عنوان یا چکیده یا محتوا ،ارتباطی با موضوع پژوهش حاضر نداشتند یا نتایج آنها برای این پژوهش کاربردپذیر
مفهوم معنویت سازمانی در مطالعات نبود.پایگاههای  Web of Scienceو  Scopusبرای این پژوهش ،مورد استفاده قرار گرفتند ،زیرا تاریخچه و پوششدهی
سازمان
آنها نسبت به مقاالت معنویت سازمانی در حوزه مدیریت ،مورد تأیید پژوهشگران است ( Ankrah & AL-Tabbaa,
 .)2015 page-153جستجو و مرور در تاریخ  80مرداد  8111انجام گرفت و عبارتها ،معیارهای مورد جستجو و تعداد نتایج یافتشده
در هر یک از این دو پایگاه در جدول  8آمده است.
جدول  :8عبارات مورد جستجو در پایگاهها  Web of Scienceو Scopus

نام پایگاه

عبارت مورد جستجو

Web of Science

"organization* spiritual*" OR "organisation* spiritual*" OR
"*"workplace* spiritual*" OR "spiritual* at workplace

Scopus

تعداد نتایج یافتشده
868
582

نتایج پایگاه  Web of Sienceشامل  868نتیجه و پایگاه  Scopusشامل  582نتیجه بود .با اعمال معیارهای شمول و
حذف 88 ،مقاله از پایگاه اول و  886مقاله از پایگاه دوم و در مجموع  517مقاله باقی ماند .سپس با ترکیب مقاالت مستخرج
از هر دو پایگاه 80 ،مقاله تکراری یافت و حذف شد و در انتهای این فرآیند 881 ،مقاله برای تحلیل و بررسی باقی ماند.
خالصه روند انتخاب این مقاالت در شکل  8قابل مشاهده است .پژوهش فارغ از هرگونه جهتگیری و ذهنیت قبلی انجام
گرفت و روایی هر یک از مقاالت توسط محققان مورد ارزیابی قرار گرفت و مقاالتی که از روایی مناسب برخوردار نبودند و
نتایج آنها در این پژوهش کاربردپذیر نبود ،در تحلیلها لحاظ نشدند.

شکل  :8فرآیند انتخاب مقاالت مناسب برای پژوهش

یافتههای پژوهش
مقاالت باقیمانده در نسخه  866682نرمافزار  VOSviewerوارد شدند تا یک نقشه کتابخانهای مبتنی بر دادههای شبکهای
ایجاد شود ( .)Zupic & Čater, 2015واحدهای تحلیل در این پژوهش ،اصطالحات تکرارشده هستند .تحلیل کلیدواژهها،
فرآیندی مهم و ضروری در جهت تنویر موضوعات داغ کنونی در تحقیقات است .تحلیل واژههای همایند ،نوعی روش
تحلیل کمی است که فرض بر این دارد که وقتی واژهها با هم تکرار میشوند ،مفهوم پشت آنها ارتباط نزدیکی با هم دارد.
این موضوع ،امکان استخراج نتایجی مانند پویایی ساختار مفهومی ،قسمتهای سازنده مفهومی ،موضوعات مرتبط با
پژوهش و تکامل مفهوم را فراهم میکند ( .)Zupic & Čater, 2015حالت شمارش کامل انتخاب شد که در آن ،همایندی
کلمات بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد .ثبت اطالعات در نرمافزار با مقادیر  27برای حداقل تعداد رخدادها و  82برای
تعداد اصطالحات انجام گرفت و از میان  87اصطالح منتخب 8 ،اصطالح نامرتبط و کلی (مانند مقاله ،مطالعه ،داده ،نمونه)
حذف شد .شبکهای که توسط این نرمافزار شکل گرفت ،دارای  6آیتم 5 ،خوشه 82 ،لینک و مجموع قدرت  1807برای
لینکهاست .برای انجام تحلیل ،دو متغیر وزنی استاندارد مورد استفاده قرار گرفت :لینک و قدرت لینک ( & Van Eck
 .)Waltman, 2010دو خوشه شناساییشده به این شکل نامگذاری شدند :خوشه سازمانی (خوشه اول) و خوشه محل کار
(خوشه دوم) .خوشه اول ،شامل معنویت در محل کار ،کارمند و ارتباط است .ارتباط و کارمند همانند معنویت ،پیرامون تمامی
سطوح معنویت سازمانی مطرح شده است .قدرت لینک میان معنویت در محل کار و ارتباط 618 ،بود که قویترین لینک
در این شبکه است .این عدد قابل انتظار بود ،زیرا این دو اصطالح در مقاالت انتخابشده در پایگاهها ،بسیار پراستفاده

هستند و ارتباط معنویت در محل کار با متغیرهای مختلفی در حوزه کسبوکار و مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است.
خوشه دوم ،نشاندهنده معنویت سازمانی و مؤلفههای اصلی آن ،یعنی معنویت (فردی) و ارزش است .البته باید توجه داشت
که واژه معنویت ،در مورد تمامی سطوح معنویت سازمانی بهکار میرود .تعداد رخداد ،تعداد لینکها و قدرت لینکهای شبکه
این پژوهش در هر دو خوشه در جدول  5قابل مشاهده است .تمامی اصطالحات به هم متصل هستند ،بنابراین عدد لینک
در همه آنها برابر است .شکل  5نیز شبکه توصیفشده برای این پژوهش را نشان میدهد که در آن ،فاصله میان
اصطالحات و اندازه هر اصطالح ،بیانگر قدرت لینک آن است (.)Van Eck & Waltman, 2010
جدول  :5خوشههای VOSviewer

خوشه دوم :معنویت سازمانی

خوشه اول :معنویت در محل کار
عبارت

رخداد

لینک

قدرت لینک

عبارت

رخداد

لینک

قدرت لینک

معنویت در محل کار

861

2

8181

معنویت سازمانی

80

2

108

ارتباط
کارمند

805
881

2
2

8558
182

معنویت
ارزش

882
886

2
2

181
828

شکل  :5شبکه  VOSviewerبرای عبارات پرتکرار پژوهش

شکل  1نمایی از چگالی عبارات را نشان میدهد که بهویژه برای کسب یک نمای کلی از تخصیص آیتمها به خوشهها و
چگونگی ارتباط خوشهها با یکدیگر سودمند است و همچنین میتواند میزان تأکید بر هر عبارت را نسبت به عبارات دیگر
نشان دهد ( .)Zupic & Čater, 2015عبارات معنویت در محل کار ،معنویت و ارتباط ،دارای بیشترین چگالی هستند و در
نقطه مقابل ،عبارت معنویت سازمانی قرار دارد که از بقیه اصطالحات دورتر است و کمترین چگالی را در شبکه دارد.

شکل  :1چگالی عبارات پرتکرار
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یکی از مسائلی که در تعریف معنویت سازمانی مطرح است ،روش مورد استفاده در آن است .استفاده از روشهای اثباتگرایانه
مناسب نیست ( ،)Woźniak, 2012زیرا یک رویکرد علمی منحصربهفرد ممکن است مواردی را در فرآیند پژوهش نادیده
مفهوم معنویت سازمانی در مطالعات بگیرد ( .)Poole, 2009بنابراین ،الزم است روشهای جدیدی برای مطالعه موضوع معنویت سازمانی بهکار گرفته شود
سازمان
( .)Pawar, 2017شکل  8نشان میدهد که تقریباً نیمی از پژوهشها به علت وضعیت رشد نظریههای پیرامون معنویت
 page-155در سازمانها ،نظری هستند .این مسائل مرتبط با روششناسی ،همچنان باقی ماندهاند و باید در مطالعات آتی حل شوند.

شکل  :8مقاالت طبقهبندیشده بر اساس روش

مفهوم معنویت سازمانی از طریق توابع خطی و استاتیک مورد مطالعه قرار گرفته است و این مطالعات سبب بهوجودآمدن
مفاهیم مختلف و متناقضی شدهاند ( .)Karakas & Sarigollu, 2017از میان مفاهیم یافتشده ،تنها مفهومی که در
پژوهش جیاکالونه و یورکیویچ ( )2003ارائه شده و در تحقیقات کاراکاس و ساریگولو ( )2017و سالجقه و همکاران ()2016
مورد استفاده قرار گرفته است ،سه سطح معنویت سازمانی را مد نظر قرار میدهد ،درحالیکه سایر مفاهیم ارائهشده ،تنها به
یک یا دو سطح میپردازند و بخش قابل توجهی از این پدیده را نادیده میگیرند .سطوح و تمرکز معنویت سازمانی در
مفاهیم ارائهشده در مطالعات پیشین بهطور خالصه در جدول  1آمده است.
جدول  :1سطوح معنویت سازمانی در مفاهیم ارائهشده در مقاالت التین
معنویت

معنویت در

معنویت

فردی

محل کار

سازمانی

معنویت سازمانی به جستجوی فردی برای معنای وجودی در کار اشاره دارد (.)Pattakos, 2004





معنویت سازمانی ،بازتاب درک یک فرد از ارزشهای معنوی در شرایط سازمانی است
(.)Kolodinsky et al., 2008



یافتن یک وحدت معنادار و نیز تحول فردی در کار (.)Ratner, 2009



مفهوم ارائهشده





حضور ارزشهای معنوی در کارکرد یک سازمان (.)Pawar, 2014
چارچوب ارزشهای سازمانی که سبب ارتقای تجربه کارکنان از تعالی در کار و تسهیل احساس
آنها از یک پیوند دارای حس میشود (.)Salajegheh et al., 2016
بازتاب درک یک فرد از ارزش های معنوی در شرایط سازمانی ،باورها و رفتارهای معنوی
متجانس در میان اعضای سازمان و تجانس ارزشها در میان ارزشهای سازمانی ،تیمی و فردی
(.)Karakas & Sarigollu, 2017
معنویت سازمانی ،مالکیت سازمانی نسبت به برخی از ویژگیها مانند ارزشها و شیوههای معنوی
است (.)Pawar, 2017










فرهنگ سازمانی تعیینشده توسط ارزشهای سطح باالتر که بر سالمتی و رفاه دیگران تمرکز
دارد (.)Khari & Sinha, 2018
معنویت سازمانی ،اشاره به زندگی درونی ،وحدت و احساس کارکنان از کار معنادار دارد (Neng-
.)tang & Hui-lin, 2019
تعریف معنویت سازمانی در قالب ادراکات کارکنان با توجه به نگرش اخالقی سازمان و شناخت
زندگی درونی کارکنان تقویتشده با کار معنادار در زمینه وحدت (.)Kökalan, 2019










عالوه بر فقدان مفهومی صریح از معنویت سازمانی ،برخی مقاالت نیز مشخص نکردهاند که زمینه آنها ،معنویت سازمانی
است یا یک از مؤلفههای آن (رهبران معنوی ،معنویت اعضا یا معنویت در محل کار) و این موضوع سبب ابهام در استفاده
از اصطالحات معنویت در محل کار ،معنویت فردی در سازمان و معنویت سازمانی میشود .اگرچه مطالعاتی در مورد معنویت
فردی وجود دارند که به محل کار یا رابطه میان معنویت فردی و سازمانی توجهی ندارند ( ،)Crossman, 2016سایر
مطالعات پیشین ،سه مؤلفه معنویت سازمانی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهند ( ;Ghasemi & Naruyi, 2016
 .)Khatami Firouzabadi & Dastafar, 2014برای مثال ،ووژنیاک ( )2012از اصطالح معنویت در محل کار بهعنوان
مترادف معنویت سازمانی استفاده میکند :معنویت سازمانی تبدیل به زمینهای جدید و جذاب برای پژوهشگران علوم اجتماعی
شده است که پتانسیل فعالسازی منابع جدیدی در اعضای سازمان دارد .از سوی دیگر ،کاموش و پنینگتون ( )2012بیان
کردند که پدیدهای که با عناوین معنویت سازمانی ،معنویت در محل کار و مدیریت و معنویت و مذهب از آن یاد میشود،
ابتدا در دهه  8117میالدی مطرح شده است.

بحث
مفهومی که ماهیت ،کیفیت و ویژگیهای معنویت سازمانی را نشان دهد و این پدیده را بهروشنی ارائه کند ،در اینجا پیشنهاد
میشود ،زیرا مفهوم مشترک و مورد قبولی در ادبیات این موضوع موجود نیست ( .)Karakas & Sarigollu, 2017برای
ساخت این مفهوم الزم است مهمترین عواملی که بر معنویت و مؤلفههای آن تأثیر میگذارند شناسایی شوند .این عوامل
میتوانند فردی ،سازمانی یا محیط باشند ( .)Sarlak et al., 2012معنویت سازمانی پدیدهای پویاست و تحتتأثیر معنویت
فردی و محل کار قرار می گیرد .معنویت سازمانی ،مسیر و هدفی است که در کنار معنویت فردی باید به آن دست یافت.
معنویت فردی مؤلفه اصلی معنویت سازمانی است و این موضوع غالباً به معنویت رهبر سازمان اشاره دارد ( Rego et al.,
 .)Benefiel, 2005; 2008معنویت فردی به معنای یک هویت شخصی ،یک روش زندگی برای نشاندادن عادتها،
دنبالکردن معنا و هدف ،جستجو برای تعالی ،ارتباط با دیگران و خداجویی در تمامی ابعاد و حوزههای فردی و کاری است.
همچنین ،معنویت فردی ،مؤلفهای از معنویت در محل کار است ،زیرا تعامالت معنویت در سازمان ،در محل کار اتفاق
میافتند ،زیرا اعضا در کار خود به دنبال معنا هستند .خود کار نیز میتواند بخشی از معنویت سازمانی باشد .همچنین،
معنویت فردی میتواند متأثر از ویژگیهای شخصی رهبر باشد (.)Lazar, 2016وجود ارزشهای معنوی که در وجهه،
مأموریت ،رسالت و ارزشهای سازمانی قابل رویت هستند نیز بخشی از معنویت هستند ،زیرا شیوهها و گفتمان سازمانی
باید با معنویت سازگار باشند ( .)Kamoche & Pinnington, 2012همراستایی باید میان معنویت اعضا و معنویت سازمانی
وجود داشته باشد .به عبارت دیگر ،اعضا باید خود را با سازمان بشناسند ،بنابراین الزم است اعضاء و جامعه ،معنویت سازمانی
را درک کنند.زمانی که معنویت ،خود را بهعنوان پدیدهای معرفی میکند که پیوند میان افراد را بهارمغان میآورد و روشنگر
اهداف زندگی آنهاست ،میتواند پیوند میان افراد با سایر جوامع و نسلها را نیز برقرار کند .بنابراین معنویت سازمانی باید
منفعت اجتماعی ایجاد کرده ( )Ratner, 2009و تولید ارزش کند ( .)Poole, 2009مزایای این پدیده برای اعضای سازمان
غیر قابل انکار است ،اما این مزایا باید به جامعه و نسلهای آینده گسترش پیدا کنند .معنویت سازمانی تأثیرات بیرونی را از
محیط ،فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش دریافت میکند ( .)Lennerfors, 2015; Neng-tang & Hui-lin, 2019برای
مثال ،نگرشهای تسهیم دانش ،بهشدت با فرهنگ سازمانی که توسط ارزشهای مرتبه باالتر (مثالً معنویت در محل کار)
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تعیین می شود مرتبط هستند .محیطی که در اطراف سازمان وجود دارد بر معنویت سازمانی اثرگذار است .بهعنوان مثال،
اقتصاد بودایی که بر مبنای چهار حقیقت شریف و راه اصیل هشتگانه در آیین بودایی است میتواند منتهی به یک معنویت
مفهوم معنویت سازمانی در مطالعات انتقادی و سازنده شود ( .)Lennerfors, 2015مسئولیت پژوهشگران ،حفظ یکپارچگی و صحت پژوهشهای پیرامون
سازمان
معنای وجودی در زمینه مدیریت است ،زیرا معنویت نباید مورد استفاده ابزاری قرار گیرد .برخالف این دیدگاه ،معنویت اغلب
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از منظر کارکردگرایی مورد بررسی قرار میگیرد و این موضوع ممکن است به علت عدم استحکام الزم ،خصوصیات مستقل
و پژوهشهای تجربی پژوهشگران میانرشتهای ،ناپایدار باشد ( .)Izak, 2012برای مثال ،پول ( )2009از پراستنادترین
منابع برای تحلیل استداللهایی استفاده میکند که شواهدی مبنی بر افزودن ارزش به نتایج سازمانی توسط معنویت
سازمانی ارائه میدهند .بنابراین ،مفهوم پیشنهادی برای معنویت سازمانی ،حول یک هویت سازمانی است که نتیجه ارزشها،
شیوهها و گفتمان سازمان است و معنویت فردی و محل کار و نیز معنویت رهبر سازمان و سایر اعضای آن را دربر میگیرد.
معنویت سازمانی تحتتأثیر محیط ،فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش است و سبب ایجاد ارزش و منفعت اجتماعی میشود
که در وجهه ،مأموریت ،رسالت و ارزشهای سازمانی قابل رؤیت است .برخی از مؤلفههای این مفهوم هنوز در مرحله توسعه
و رشد هستند .نقش هر عامل تأثیرگذار باید بهصورت تجربی در مطالعات آتی آزموده شود تا توانایی آنها در اثرگذاری بر
وجود و رشد معنویت سازمانی به تأیید برسد .به بیان روشنتر ،تعریف مفهوم معنویت سازمانی عبارت است از انعکاس درک
افراد از ارزشهای معنوی و فرهنگ محیط کار ،حساسیت نسبت به احساسات درونفردی ،میانفردی و فرافردی ،تالش
برای یافتن معنای وجودی و تحول فردی در کار و نیز زندگی درونی ،وحدت و احساس کارکنان از کار معنادار .دیدگاههای
اسالمی در مورد معنویت سازمانی تا حدودی با دیدگاههای غربی متفاوت است .در حقیقت ،لزوم تمایز مفاهیم معنویت و
بهتبع آن معنویت سازمانی در دو رویکرد غربی و اسالمی و لزوم دقت نظر در متناسبسازی این مفاهیم حساس برای
پیادهسازی در هر جامعهای ،نیازمند تبیین است ( .)Mohammadi et al., 2014ازاینرو ،با بررسی پژوهشهای فارسی و
اسالمی انجامگرفته در این زمینه ،خالصهای از تعاریف موجود برای معنویت سازمانی در این پژوهشها در جدول  8آمده
است تا نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرند و تعریف معنویت از هر دو منظر شفافتر شود.
جدول  :8سطوح معنویت سازمانی در مفاهیم ارائهشده در مقاالت فارسی
مفهوم ارائهشده
نظام معنوی اسالمی در قرآن شامل تقرب ،مراقبه و استقامت است ،که به ترتیب
به معنای تالش برای نزدیکی به خدا ،عدم آلودهشدن به بیماریهای روحی و گناه
و ثابت قدم بودن در مسیر درست است (.)Qomshei & Neyrizi, 2004
معنویت سازمانی بر پایه خدامحوری استوار است .مدیریت سازمان ضمن اتخاذ
رویکرد خدامحوری و با بهرهگیری از راهبردهای آموزش و بهسازی ،نظارت و
مشاوره ،به سمت جاریشدن این تفکر در سازمان برمیآید [نهج البالغه :به نقل از
(.])Mohammadi et al., 2014
معنویت یعنی عدم ظلمپذیری .انسان معنوی کسی است که در مقابل ظلم سازش
نکرده و با نظام سلطه مبارزه کند [بیانات امام خامنهای  ،8188به نقل از ( Sanai
.])& Khalaji, 2019
بهترین واژه برای معنویت «وابستگی متقابل» است .افراد در سازمانهای
«معنویتر»« ،سودآوری بیشتری» داشته و بخش بیشتری از «خود کاملشان» را
نشان میدهند (.)Jafari Shoorgol, 2013
معنویت در کار و سازمان یعنی احساس کاری خاص برای انرژیدادن به افراد جهت
انجام دقیق کارها (.)Salajegheh & Farahbakhsh, 2010
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معنویت سازمانی یعنی استفاده از معنویت بهعنوان منبع پایداری با توجه به عدم
اطمینان در محیطهای کنونی و ابزاری جهت حل تناقض میان نظم و بینظمی در
سازمان است (.)Abedi Jafari & Rastgar, 2007
معنویت در سازمان نیرویی قدرتمند است که با پیوند زندگی کاری و زندگی معنوی
کارکنان ظاهر شده و کار را لذتبخشتر ،متوازنتر و معنادارتر میکند ( Sanai
.)& Khalaji, 2019
سازمان معنویتگرا فراهمآورنده موقعیت برای استفاده از ظرفیت و توان افراد جهت
اعتالی کار و همکاران خود است ).)Naghavi et al., 2015
معنویت سازمانی ،درک و شناسایی بعدی از زندگی درونی کارکنان است که
از طریق انجام کارهای بامعنا در زندگی اجتماعی قابل پرورش است
()Abbaspour et al., 2017
معنویت سازمانی ،چارچوبی از ارزشهای سازمانی است و نشانه آن وجود فرهنگی
است که کارکنان را از فرایندهای کاری فراتر برده و منجر به بهبود فهم آنان از
ارتباط با دیگران و تجربه احساس لذت میشود ()Ahmadi et al., 2011
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بر اساس تعاریف ارائهشده در جدول  8میتوان تعریف جامعی از معنویت سازمانی ارائه کرد که در مقابل تعریف معنویت
سازمانی از دیدگاه پژوهشهای التین ،که در قسمت بحث بیان شد ،قرار میگیرد .بنابراین ،معنویت سازمانی بر اساس
پژوهشهای فارسی و آموزههای اسالمی ،مفهومی خدامحور است که مستلزم خودشناسی و باور عملی از سوی فرد است؛
چنین معنویتی یک ارزش برای سازمان تلقی شده و بهکارگیری آن در سازمان نیازمند وجود فرهنگ زیربنایی ،آموزش،
نظارت و مشاوره است .کارکنان در سازمان معنوی ،کارایی بهتری دارند ،بهواسطه بامعنابودن شغل از انجام کار لذت بیشتری
میبرند و در ارتباط با دیگران موفقتر هستند.

نتیجهگیری
تنها مقاالت اندکی در این مرور نظاممند ،بیان صریحی از مفهوم و سطح معنویت سازمانی ارائه کردهاند .این غفلت ،فضایی
را برای تفسیرهای مختلف خالی میگذارد ،زیرا پدیدهها ،بخشی از یک نظری در حال تکامل هستند .زمانی که به موضوع
معنویت سازمانی در زمینه مدیریت پرداخته میشود ،مفهوم و سطح مورد نظر این مفهوم باید بهروشنی بیان شود تا از
مش کالت ناشی از ابهامات پیرامون اصطالحاتی مانند معنویت سازمانی اجتناب شود .اصطالحات زیر در پژوهشهای حوزه
مدیریت یافت شدند :معنویت فردی ،معنویت در محل کار ،معنویت در سازمان ،معنویت سازمانی ،سازمان مبتنی بر معنویت
و سازمان معنوی .این پژوهش دارای دو دستاورد عمده است :ابتدا مفهومی را بیان میکند که ماهیت ،کیفیت و ویژگیهای
معنویت سازمانی را بهروشنی مشخص میکند .مورد دوم ،مرور نظاممند و طبقهبندی ادبیات موجود در این زمینه است .در
مرور انجامگرفته با استفاده از نرمافزار  6 ،VOSviewerآیتم 5 ،خوشه 82 ،لینک و مجموع قدرت  1807برای لینکها
بهدست آمد .این خوشههای اصلی ،خوشه سازمانی و خوشه محل کار نامگذاری شدند .در خوشه اول ،عبارات معنویت در
محل کار ،ارتباط و کارمند با تکرارهای  805 ،861و  881و قدرت لینک  8558 ،8181و  182مطرح شدند .در خوشه دوم
نیز عبارات معنویت ،ارزش و معنویت سازمانی با تکرارهای  886 ،882و  80و قدرت لینک  828 ،181و  108کاربردپذیر
هستند .با مرور پژوهشهای موجود در این زمینه ،تعریفی از معنویت سازمانی ارائه شد که عبارت است از انعکاس درک
افراد از ارزشهای معنوی و فرهنگ محیط کار ،حساسیت نسبت به احساسات درونفردی ،میانفردی و فرافردی ،تالش
برای یافتن معنای وجودی و تحول فردی در کار و نیز زندگی درونی ،وحدت و احساس کارکنان از کار معنادار .این تعریف
میتواند سازمان ها را یاری دهد تا در برخورد با این پدیده ،تعریف جامعی از آن داشته باشند و برای ارتقای آن در سازمان
و در میان کارکنان ،ابعاد مختلف آن را در نظر بگیرند و کارایی و اثربخشی راهکارهای خود را بهبود بخشند .بااینحال ،این
پژوهش با محدودیتهایی نیز مواجه بود .محدودیت اصلی مربوط به روش مورد استفاده و خصوصا نرمافزارهای و گزینههای
جستجو و اسکن در پایگاهها و مقاالت است که میتوان در پژوهشهای آتی راهکارهایی برای رفع آنها ارائه داد.

جهتگیری پژوهشهای آتی برای مطالعه بیشتر میتواند کمک به غلبه بر این محدودیت و غنیسازی پژوهشهای معنویت
 پژوهشهای آتی میتوانند بر آزمایش تجربی مدلهای نظری موجود و مفاهیم معنویت سازمانی تمرکز کنند.سازمان باشد
. زیرا تقریباً نیمی از مقاالت تحلیلشده کامالً نظری هستند،مفهوم معنویت سازمانی در مطالعات و مفهوم پیشنهادی در این پژوهش را مد نظر قرار دهند
سازمان
 نتایج این مقاله نشان میدهند که جهتگیری پژوهشهای حاضر بر معنویت در محل کار متمرکز است و این،همچنین
page-151
 تأثیرات، برای پوشش این شکاف.موضوع سبب بروز شکافی در سایر سطوح معنویت سازمانی (فردی و سازمانی) میشود
 باید مورد بررسی،تغییر در رهبری (از رهبری غیر معنوی به رهبری معنوی) و تغییرات معنویت اعضاء پس از تغییر رهبری
) با توجه به عدم پوشش جامع مقاالت و منابع فارسی در این پژوهش (در قسمت مرور نظاممند، عالوه بر این.قرار گیرند
میتوان بهطور دقیق و جامع روی منابع فارسی تمرکز نموده و به استخراج مفهوم معنویت سازمانی از دیدگاه ایرانی ـ
 بهکارگیری نتایج این پژوهش جهت سنجش معنویت سازمانی در سازمانهای داخل کشور نیز، همچنین.اسالمی پرداخت
.میتواند یکی دیگر از جهتگیریهای آتی در راستای این پژوهش باشد
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