چکیده
پژوهش حاضررر با هدف تدوین و ارا یه الگویی م ناسرر ر در زمی نه رف تار معنوی
سررازما های رسررا های صررور گ فت .این پژوهش از ظ هدف بنیادی و کارب دی ،از
ظ روش و چگو گی گ دآوری دادهها تو صیفی از وع پیمای شی و همب ستگی و از ظ
حوه ا جام تحقیق از وع پژوهش های کیفی به شررر مار میرود که در آ از رویک د
اکتشررافی و راهب د پژوهشرری « ظ یه داده بنیاد» اسررتفاده شررده اسررت .جامعه آماری
پژوهش شامل متخصصا و خب گا حوزه معنویت و رسا ه میباشد؛ که با استفاده از
روش مو هگی ی قضراوتی و گلوله ب فی  15ف به عنوا

مو ه ا تخاب شرد د .همچنین

طراحی الگوی رفتار معنوی در سازمان

جهت جمعآوری دادهها از مصاحبههای عمیق اکتشافی استفاده شد .پس از ا جام م احل

های رسانه ای

سررره گا ه کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری ا تخابی مقوله ها ،مفاهیم و ابعاد
ا ستخ اج شده و یک تئوری جدید که هما مدل رفتار معنوی در سازما های ر سا های
اسررت ،ط احی شررد .امید اسررت تا با بهکارگی ی الگوی ارائه شررده در این پژوهش و با
افزایش درک کارکنا و مدی ا و سازما های ر سا های سبت به ف ایند جاری سازی
ارزشهای معنوی ،به هادینهسررازی رفتار مبتنی ب معنویت در سررازما های رسررا های

علی اکبر فرهنگی (.نویسنده مسئول)

اقدام شود.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
aafrhang@ut. ac.ir

کلید واژه:

عباسعلی رستگار

رفتار معنوی ،معنویت ،رسانه ،سازمانهای رسانهای

دانشیار ،مدیریت رفتار سازمانی ،دانشکده
اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه
سمنان ،سمنان ،ایران.

مقدمه
ام وزه قش رسا هها در دستکاری واقعیت و ایجاد ف هنگ مجازی ب کسی پوشیده
یست .رسا هها ،عامل و سازما هایی هستند که ارتباطا  ،ایدهها و اطالعا و تصاوی
د یای ما را میرسا ند (رزمی ف دوی .)19 : ،1395 ،رسا هها چشم و گوش مخاطبا خود
بوده و ب ای توده ا بوهی از مخاطبا ب امه تولید میکنند (بورقا ی ف اها ی و رضایی،
 .)110 : ،1394رسا هها با ب امههای خود ،باورها و دریافتهای اف اد از موضوعا

a_rastgar@semnan.ac.ir

بنفشه فتوت
دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری ،دانشکده
اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه
سمنان ،سمنان ،ایران
b_fotovat@semnan.ac.ir

مختلف را میساز د یا ب آ ها تأثی میگذار د (مظف ی و مه گا  .)94 ،1395 ،از اینرو
زمینهساز گ شهای اجتماعی و ف هنگی جامعه میباشند (بابالحوائجی.)1394 ،
سازما های رسا های به سب

دارا بود ویژگیهای متمایز و ب جسته ،سازما هایی

میباشند که تأثی گذاری خاصی ب جامعه و افکار عمومی دار د (بورقا ی ف اها ی و
رضایی.)116 ،1394،

امپ اتوری رسا ه با به هگی ی از امکا ا

دانشیار مدیریت سیستم  ،دانشکده اقتصاد،
مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان  ،ایران
A_zarei@semnan.ac.ir

رسا هها با استفاده از راهب دها میتوا ند در تحوال سیاسی -اجتماعی و ف هنگی جدید
در گست ه وسیعی قشآف ینی کنند و موج

عظیم زارعی

شکلدهی افکار عمومی گ د د .چ ا که
س شار ،موج

شکلگی ی وعی استبداد

اطالعاتی از ط یق گزینش و ا تشار اطالعا و اخبار ا حصاری در پ تو ا قالب اطالعاتی
شده است (عیوضی .)251 :1388 ،رسا هها در این مکا یسم قش جدی دار د ه فقط ب ای
اینکه منبع اصلی اطالعا و شناخت را تشکیل میدهند ،بلکه به این دلیل که وعی تبا ی و
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شبه توطئه میا کارکنا خب ی در قبال اطالعاتی که باید پخش شود ،وجود دارد .به عالوه رسا هها به سب حضور دائمی خود در ز دگی
و تک اری بود پیام ،ادراک گزینشی اف اد را تضعیف میکنند و حق ا تخاب را از آ ا میگی د و از این رو حس قضاو آ ها را محدود
میساز د (الزار .)143 ،1380،چ اکه محصول اصلی رسا ه ،یعنی محتوا ،در حوزه ا سا ی و مستقیماً توسط کارکنا تولید میشود .از این
رو ،سازما های رسا های به س مایههای اجتماعی و خالقیت ف دی وابسته است .رسا هها مستعد پذی ش هوی و هوس ،احساسا  ،امیدها،
ت سها و آرما گ ایی کارکنا ی هستند که با آ ها کار میکنند (آلبارا و همکارا  .)2006 ،در سازما های رسا های کارمندا اساساً
چیزهایی را که میخواهند و یا چیزهایی که ب ای آ ها ا گیزه ایجاد میکند را می ویسند .آ ها در کنج خلو خود مدی ی ارشد بوده و در
زمینه کاری خود ب ت از کارکنا سای سازما ها هستند (جورجیا ا و دلیا .)2013 ،آ ها توا ایی ،قدر و اختیار این را دار د که به صور
زی کا ه م تک ج ائم رسا های از قبیل اموری چو رهب ی افکار عمومی ،تجاوز و تعدی به اعتقادا  ،مذه  ،مقدسا م دم ،آراء ،ظ یا
و افکار و ح یم خصوصی ،اها ت ،اتهام و تهمت و ا تشار اخبار کذب شده و زمینه آسی های اجتماعی و معنوی بسیار مخ بی را با زی
پا گذارد ح یم خصوصی اف اد و عدم احت ام به حقوق آ ها ف اهم کنند (حاجیا ی و روغنیا  8 : ،1394 ،و  .)23آ ها از ط یق رسا هها
با تأثی ب ذهنیتها ،وع جدیدی از مناسبا اخالقی و رفتاری را ط احی میکنند که این مناسبا زمینه را ب ای سقوط معنویت در جامعه
مهیا موده است (بختیاری .)51 : ،1351 ،حال اگ ا سا ها با در دست داشتن ابزاری هما ند رسا ه که میتوا ند قال هایی کال در ز دگی
ایجاد کنند به معنویت توجه داشته باشند ،اث ا زیا باری به بار خواهد آمد .در تع یفی سبتاً جامع و دقیق معنویت یعنی «تالش در جهت
ایجاد حساسیت سبت به خویشتن ،دیگ ا  ،ی وی ب ت (خدا) ،جستجو در جهت آ چه ب ای ا سا شد مورد یاز است و جستوجو
ب ای رسید به ا سا یت کامل» (ف هنگی و رستگار .)4 : ،1385 ،از ظ ساختارگ ایی و پدیدارشناسی ،معنویت ب ای وارد شد در الگوها
و ادبیا رفتار ا سا ی و سازما ی ،ارزش بسیاری دارد (میت وف و د تو  )242 : ،1999 ،معنویت در سازما ها به دلیل دو عنص اصلی
 -1ارزشها و  -2ارتباطا اف اد با یکدیگ  ،از جایگاه خاصی ب خوردار شده است .ارزشها شامل مواردی ما ند احت ام ،تکامل ،ب اب ی،
ف وتنی ،خدمت و رشد شخصی است .ب ق اری ارتباط یز به عنوا یکی از مقولههای ارزشی در سازما ها فلسفه وجودی معنویت را در
علم مدی یت واضح میسازد (آستین )3 : ،2004 ،و اهمیت معنویت در سازما های رسا های که دامنه ارتباطا کارکنا در این سازما ها
به روابط بین کارکنا و مشت یا ا دک ،محدود میشود بسیار حائز اهمیت است .شاید ا تظار اینکه تمامی رسا هها مسی اخالقی و مبتنی
ب معنویت و اخالقیا را طی مایند ،منطقی به ظ
رسا های تا حد زیادی بتوا از شد

سد لیکن الزم است با کمک به تقویت ب وز اخالق ح فهای کارکنا سازما های

و س عت این عارضه کاست .سازما های رسا های به دلیل ماهیت کار رسا هها که بیش از

سازما های دیگ به توا مندی ،تخصص و اخالق کارکنا خود وابسته است ،تأثی پذی ی بیشت ی از رفتار کارکنا خود دارد بهطوری که
در یک سازما رسا های که در حوزه اطالعرسا ی و خب فعالیت میکند یک خب گار خود به تنهایی مسئول تهیه خب  ،تدوین خب و بعضاً
ش خب میباشد و ص فاً خب های تدوین شده توسط دبی خب این سازما ها ب رسی میشود .لذا اگ خواها تغیی ف هنگ سازما های
رسا های و کمک به ارتقای سطح رفتار ح فهای در این سازما های تأثی گذار هستیم ،میبایست ی وی ا سا ی این سازما ها را مورد
توجه ق ار دهیم و بهاینت تی در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مدل رفتار معنوی در سازما های رسا های چگو ه
است؟ و راهکارهای عملی و اج ایی ب ای تقویت ب وز رفتار معنوی را ارائه ماییم.

 . 1پیشینه نظری پژوهش
 . 1 . 1معنویت
معنویت یعنی «تالش در جهت ایجاد حساسیت سبت به خویشتن ،دیگ ا  ،ی وی ب ت (خدا) ،جستجو در جهت آ چه ب ای ا سا شد
مورد یاز است و جست و جو ب ای رسید به ا سا یت کامل» (ف هنگی و رستگار ،1385 ،ص .)4
 -معنویت به عنوا هوشیاری توسعهیافته درباره معنا و هدف ز دگی تع یف شده است (گ فیس و همکارا .(2010 ،
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در تع یفی آمده است« :معنویت ،ی ویی روح بخش و ا گیزا نده ز دگی است؛ ا ژی که الهامبخش ف د به سمت و سوی ف جامی معین ،یا
هدفی به سوی ورای ف دیت میباشد» (مک ایت .)1987 ،در تع یفی دیگ گفته شده« :معنویت به مثابه ا ژی ،معنا ،هدف و آگاهی در
ز دگی است» (کاوا اق .)1999 ،در تع یفی دیگ معنویت تمایل به پیدا ک د هدف هایی و مطلوب و ز دگی ک د ب اساس این اهداف است
(پار اماساریا و امالیا.)828 ،2015 ،
این تعاریف ،بیشت به ا ژی یا ی وی الهامبخش اشاره دارد که اف اد را به سوی هدفی معین سوق میدهد .این ی وی حیا بخش ،به
ز دگی آ ا معنا و مفهوم خاصی میبخشد؛ بناب این تعاریف ،وجود معنویت در ز دگی اف اد ،ا ژیزا و حیا بخشی است.
اشموس و دوچو معنویت کاری را به رسمیت شناختن اینکه کارکنا یک ز دگی درو ی دار د و توسط کار معنیدار در محیط جامعه به
وجود میآید ،تع یف میکنند (گوچن و اوزجا .)70 ،2018 ،
معنویت به عنوا یک درک مشت ک در محل کار تع یف میشود که به کارکنا اجازه میدهد معا ی را در کار با حس خدمت به یک هدف
ب ت و یکپارچگی در میا همکارا درک کنند (هوتو و همکارا .)2016 ،
در دهه اخی شاهد مطالعه و پژوهشی بسیاری در زمینه ورود معنویت به سازما و پیامدهای آ هستیم .میت وف و د تو مدی یت
معنویت را یکی از مهمت ین فعالیتهای مدی یت شم ده و جایگاه و چشما داز معنویت را در این ژرف مایی شا میدهند:
ما ب این باوریم که آ چه بش یت در این وضعیت بح ا زده با آ مواجه است ،ا تخاب این یست که آیا سازما ها باید معنویت شو د
یا خی ؛ بلکه ا تخاب این است که آ ها چگو ه میتوا ند معنوی باشند .اگ ق ار است سازما ها باقی بما ند ،با در ظ گ فتن توسعه و
پیش فت ،آ گاه صادقا ه ،ما راه چارهای جز معنوی شد آ ها میبینیم (میت وف و د تو .)1999 ،

 . 2 . 1سازمانهای رسانه ای
ب ای شناخت سازما های رسا های میتوا از دو جنبه آ ها را ب رسی ک د .یکی از جنبه وع مالکیت و وضعیت حقوقی رسا هها و
دیگ ی از حیث تمایزا  ،ویژگیها و خصوصیا این سازما ها در مقایسه با سای سازما ها.
سازما های رسا های از ظ وع مالکیت و وضعیت حقوقی عمدتاً به سه دسته تقسیم میشو د:
الف -سازما های رسا های دولتی :در چنین سازما هایی ،دولت کلیۀ فعالیتهای وسایل ارتباطی و مدی یت سیستم را از ظ سیاسی و
مالی در کنت ل شدید خود دارد تا آ جا که سازما  ،وسیلهای ب ای حفظ منافع گ وه حاکم و مش وع جلوه داد وضعیت موجود ،بدو در
ظ گ فتن منافع گ وههای دیگ و همچنین جلوگی ی از ا تشار ظ یا

و مشکال

جامعه ،یا توجیه حفظ منافع ملی میشود

(دادگ ا .)1381،
ب -سازما های رسا های عمومی یا ملّی :این سازما ها ضمن دریافت کمکهای حکومتی و دولتی ،هزینههای خود را از محل پ داختهای
عمومی و حق اشت اک م دمی تأمین میکنند و دولت در حدّ ظار با آ ها ارتباط دارد .به سخن دیگ  ،قوا ین و مق را و ضوابط آ ها
را هادهای م دمی و دموک اتیک (مثل مجلس ،شوراهای ملّی منتخ و شوراهای صنفی) و ه دستگاه و شخص خاص ،وضع میکنند و
رعایت ک د این قوا ین ،پاسخگویی به هادهای ملّی و م دمی را در پی دارد (باقی.)1379 ،
ج -سازما های رسا های خصوصی یا تجاری :سازما هایی هستند که ضمن تبعیت از مق را عمومی ،هزینههای آ ها از محل درآمدهای
اختصاصی ظی اشت اک کابلی و کارتی ،حمایت تجاری ،ف وش محصوال و خدما و باألخ ه آگهیهای بازرگا ی تأمین میشود .این
سازما ها به لحاظ وضعیت حقوقی تابع قا و تجار آ کشور میباشند (روشندل.)1385 ،
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مالحظه میشود که مالکیت گ وه اول به حکومت و دولت ،مالکیت گ وه دوم به عموم م دم و مالکیت گ وه سوم به اشخاص حقیقی یا
حقوقی خصوصی تعلق دارد و ه وع از این مالکیتها در شیوه اداره ،میزا و حوه پاسخگویی به م دم ،حوۀ ا تصاب یا ا تخاب مدی ا ،
چارچوبهای حاکم ب ضوابط و مق را  ،شیوه ظار و مسائلی از این دست که در مدی یت مالحظه میشو د ،تأثی دار د و تعیینکننده
هستند .در بسیاری از کشورها یا ت کیبی از ه سه گ وه سازما های رسا های فعالیت میکنند یا سازما رسا های ،ت کیبی از وضعیت
حقوقی و قا و ی دو یا سه گ وه را دارد (باقی.)1379 ،

 . 3 . 1کارکنان دانشی در سازمانهای رسانه ای
سازما های مختلف سطوح توا اییهای متفاوتی را در جذب و هضم تج به و دا ش از خود شا میدهند .این توا ایی عموماً به عنوا
ظ فیت جذب سازما دسته بندی میشود که توا ایی یک سازما در ارزشگذاری ،جذب و اعمال دا ش جدید است .ظ فیت جذب سازما
به دا ش قبلی آ

یز بستگی دارد .در سازما های رسا های ،قش مدی استفاده درست از س مایه¬های اجتماعی است .س مایه¬های

اجتماعی اشاره به جنبه ا سا ی سازما دارد .مدی باید بتوا د موج

اتحاد س مایههای اجتماعی و ح کت سازما باشد (آلبارا و

همکارا .)118 ،2006 ،
پل مارینسکیو در «مدی یت مؤسسا رسا های» مشخص ک ده است که رسا هها ف وگشای لذ ها یا خواسته های عموم هستند .در این
راستا تنها به ا تشار پیام میپ دازد بلکه بسیاری از سخن ا یها یا سکو هایی که در ج اید آمده است را رمزگشایی میکند (جورجیا ا و
دلیا .)2013 ،باوجود آ که طیف گست دهای از ا واع رسا ه ،محیطهای عملیاتی ،مخاطبا و وآوری در فناوریها وجود داشته است و
علیرغم آ که زمینه تولید محصوال رسا های گو اگو بوده و به طور پیوسته در حال تکامل است؛ لیکن محصول اصلی رسا ه ،یعنی
محتوا ،در حوزه ا سا ی تولید میشود .از اینرو ،سازما های رسا های به س مایههای اجتماعی و خالقیت ف دی وابسته است .آ ها
مستعد پذی ش هوی و هوس ،احساسا  ،امیدها ،ت سها و آرما ¬گ ایی میلیو ها ف از کسا ی هستند که با آ ها کار میکنند (آلبارا و
همکارا .)2006 ،
در سازما های رسا های کار مدی ا جام کارهای معین از ط یق کارمندا است .به منظور ا جام چنین کاری ،مدی باید بتوا د در کارمندا
ا گیزه ایجاد کند؛ اما بیا این مطل به ویژه در مؤسسا رسا های که دارای کارمندا خاص باشخصیتهای قوی و مغ ور است ،کاری
دشوار است .کارمندا رسا ههای جمعی اساساً چیزهایی را که میخواهند و یا چیزهایی که ب ای آ ها ا گیزه ایجاد میکنند را می ویسند.
آ ها در کنج خلو خود مدی ی ارشد بوده و در زمینه کاری خود ب ت از سای کارمندا هستند و لذا باید چه از ط یق خود و چه از
ط یق مدی یت ا گیزه دار شده و مورد تشویق ق ار گی د .عملک د ح فهای و توا ایی آ ها به میزا تحصیال (مطالعا روز امه گاری)،
تج به (ه گو ه فعالیت م تبط با وشتن خب ) و تعلیما آ ها بستگی داشته و پیش فت آ ها ف ایندی کامل و بادوام است (جورجیا ا و
دلیا.)2013 ،
ظ یهپ دازا و مورخا ارتباطا معتقد د که تفاو های ح فهای بارزی بین کارکنا رسا هها وجود دارد ،آ ها اذعا میدار د که این
تفاو ها میتوا د ما را به س چشمههای اولیه ه رسا های رهنمو شو د اما در یک ب رسی اجمالی این ب داشت وجود دارد که کارکنا
سازما های رسا های به سؤاال مشابه ،پاسخهای یکسا ی میدهند و این هم به وع و ساختار رسا ه و هم به دا ش آ ها بستگی دارد
(صفایی ژاد.)10 : ،1391 ،

 . 4 . 1پیشینه تجربی پژوهش
عیوضی ( )1388در پژوهشی با عنوا مدی یت رسا های و مدی یت افکار عمومی به بیا این موضوع پ داخته که رسا هها با به هگی ی از
امکا ا س شار موج شکلگی ی وعی استبداد اطالعاتی از ط یق گزینش و ا تشار اطالعا و اخبار ا حصاری در پ تو ا قالب اطالعاتی
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شده و با استفاده از ابزارها و اه مها به ارائهی چه های مخدوش از ب خی از ظامهای سیاسی ،ف هنگها ،قومها و یا دینهای رقی
پ داخته و به شکلی ظاممند سبت به جهتدهی افکار عمومی ،گ ایشها ،عقاید و گ شها و رفتارها تالش مضاعفی را بکار میبند د .
قوی و همکارا ( )1394پژوهشی با عنوا الگوی معنویت سازما ی در آموزش عالی مبتنی ب آموزههای اسالمی را به ا جام رسا د د.
این پژوهش با هدف ارائه و تبیین الگوی معنویت سازما ی در آموزش عالی با توجه به الگوهای ملی و دینی ،با استفاده از رویک د
الگوسازی ساختاری تفسی ی ا جام گ فت .تایج تحلیل عاملی شا داد که ده عامل فضائل ،فضای معنوی ،محتوایی ،ساختاری ،رهب ی،
ف هنگی ،خالقیت ،ایما  ،ا گیزش و اجتماعی به عنوا عوامل مؤث ب معنویت سازما ی به شمار می¬رود؛ همچنین تایج الگوسازی
ساختاری تفسی ی شا داد که عامل رهب ی بیشت ین قدر

فوذ و کمت ین وابستگی را بین ه عامل کلیدی دیگ دارد.

پژوهش ابوع قوب ( )2010ض ور اخالق روز امه گاری را گامی به سوی ارتقای پیامهای رسا ه و دوری از ج ائم مطبوعاتی ارتباط
میدهد .عالوه ب این ،وضعیت اعتبار اخالق روز امه گاری در کشور ارد را مورد سنجش ق ار داده است و تایج کلی پژوهش عبار
بود از :سازما های رسا ه یازمند به کالس آموزش اخالق ح فهای هستند .س دبی ا و مسئوال رسا ه ،مسئولیت عدم ش موضوعا
اصحیح را ب عهده دار د .م اکز دا شگاهی به وسیله آموزش داد روز امه گارا ب ای آشنایی با م امنامههای اخالقی در جها  ،مسئولیت
ارتقای اخالق روز امه گاری را ب عهده دار د .تأسیس سازما

ظار ب اخالق ح فهای ،تعیین مجازا از سوی مسئوال رسا ه ،تالش

ب ای تبدیل تج به و اطالعا مورد اخالق ح فهای در میا مطبوعا  ،تصوی م امنامههای اخالق ح فهای از مهمت ین گامهایی به سوی
حفظ و ارتقای اخالق رسا ه هستند.
گورا و کارامارکو ( )2015پژوهشی با عنوا اصول اخالق روز امه گاری :آ الیز محتوای پ مخاط ت ین روز امهها در ک واسی را به
ا جام رسا د د .آ ها با تأکید ب رعایت اخالق در رسا ههای چاپی به بیا این موضوع پ داختند که س دبی ا روز امهها اغل از ه
وسیله در دست سی ب ای تالش جهت جذب مخاط استفاده میکنند و بهاینت تی شاهد پدیدهی تح یک احساسا  ،ا ح اف و دستکاری
اطالعا هستیم .ا ح اف در روز امه گاری شامل تح یف ادراکا بوده درحالیکه در جامعه هیچگو ه فضایی ب ای قضاو ا تقادی آ ها
وجود دارد .
پارادا و همکارا ( )2015در مقالهای با عنوا معنویت محیط کار و عملک د کارکنا به بیا این موضوع پ داختند که در عص جها ی
شد و رقابت شدید ،شناخت است اتژی کس و کار ب ای سازما ها بسیار ض وری است و بسیاری از پژوهشها در علوم رفتاری و
دا ش مدی یت بیا

مودها د که تنها ی وی ا سا ی و عملک د وی در محیط کار میتوا د به بقای سازما در دراز مد کمک کند؛ بناب این

به شناسایی عواملی که ممکن است منج به افزایش صالحیت ح فهای و عملک د کارکنا در محیط کار شود پ داختند و تایج شا داد
که معنویت محیط کار به عنوا عامل حیاتی میتوا د قش اساسی در ایجاد بهت ین رفتار ف دی در محل کار داشته باشد.
ماخ جی و همکارا ( )2016در مقالهای با عنوا معنویت محیط کار :یک تحول پارادایمی به سوی اخالق کس و کار؛ به بیا این مطل
پ داختند که احساس مسئولیت در کارکنا توسط ارزشهای معنوی بهطور گست دهای ارتقا مییابد که این احساس مسئولیت ب ای توسعه
به هوری و رشد سازما ی بسیار مؤث است .بااینحال پیش فت معنویت در محیط کار بهطور گست ده به خود شخص سبت به اعتقاد به
یک چارچوب محیط کاری رهبا ی بهمنظور افزایش آگاهی معنوی و رشد فک ی وابسته است .اتصال به ارزشها و اصول روحا ی به درک
عمیقت مسائل اخالقی در زمینه کس و کار کمک میکند و اشکال معنویت بهطور کلی در چهار جنبه مهم میباشند :خودآگاهی ،درو
آگاهی ،هدف و گ ا ی هایی که حاکم ب ارزشهای اخالقی ف د است و موج واکنش معنوی در ش ایط متفاو
اخالقی منج به فضیلت معنوی شده و فضیلت معنوی کمک به توسعهی سازما ی است.
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 . 2اهداف پژوهش
در این پژوهش سعی میشود تا مدل رفتار معنوی در سازما های رسا های کشور ط احی و ارائه گ دد؛ بناب این مهمت ین هدف این
پژوهش و یا به عبارتی هدف اساسی آ تدوین و ارائه الگویی مناس در زمینه رفتار معنوی سازما های رسا های است .از این رو هدف
اصلی و اهداف ف عی این پژوهش عبار ا د از:

 . 1 . 2هدف اصلی:
 ط احی و تبیین مدل رفتار معنوی در سازما های رسا های

 . 1 . 1 . 2اهداف فرعی:
 شناسایی و تعیین ابعاد رفتار معنوی در سازما های رسا های
 شناسایی علل و دالیل و ض ور های ایجاد مدل رفتار معنوی در سازما های رسا های
 شناسایی مؤلفههای رفتار معنوی در سازما های رسا های
 شناسایی عوامل زمینهای مؤث ب رفتار معنوی در سازما های رسا های
 شناسایی راهب دهای تحقق رفتار معنوی در سازما های رسا های
 شناسایی تایج و پیامدهای رفتار معنوی در سازما های رسا های

 . 3روش تحقیق
پژوهش حاض از ظ هدف بنیادی و کارب دی ،از ظ روش و چگو گی گ دآوری دادهها توصیفی از وع پیمایشی و همبستگی و از ظ
حوه ا جام تحقیق از وع پژوهشهای کیفی به شمار میرود که در آ از رویک د اکتشافی و مدل تدوین ظ یه استفاده میشود .داده ها
از ط یق ا جام مصاحبههای ساختاریافته با متخصصین حوزه معنویت و رسا ه گ دآوری میشو د و سپس تم های کلیدی و مؤلفهها
استخ اجشده و به مدل اولیه رفتار معنوی در سازما های رسا های تبدیل میشو د.
راهب د پژوهشی مورد استفاده « ظ یه داده بنیاد» است .خ د مایه استفاده از این راهب د در پژوهش ،به کارب ی آ باز میگ دد؛ راهب د
پژوهشی ظ یه داده بنیاد ،روشی ظاممند و کیفی ب ای خلق ظ یهای است که در سطحی گست ده ،به تبیین ف آیند موضوعی با هویت
مشخص میپ دازد .از آ جا که ط احی مدلی ب ای تبیین رفتار معنوی در سازما های رسا های مطلوب این پژوهش بود ،لذا راهب د ظ یه
داده بنیاد ا تخاب شد تا با این مطلوب سازگاری داشته باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصا و خب گا حوزه معنویت و
رسا ه میباشد؛ مهمت ین معیارهای ا تخاب این اف اد کلیدی بود  ،شناسایی شده توسط سای ین ،فهم و درک ظ ی از موضوع ،تنوع و
موافقت با مشارکت خودشا میباشد .روش مو هگی ی ت کیبی از مو هگی ی قضاوتی و گلوله ب فی میباشد .به این صور

که در

ابتدای کار خب گا ی که با این حوزه آشنایی داشته ا تخاب شده و سپس از آ ها ب ای مع فی ف ا بعدی کمک گ فته شد و پ سشنامه
در اختیار آ ها ق ار گ فت .این رو د تا زما ی ادامه یافت که دادههای حاصل از مصاحبهها به اشباع رسید و مفاهیمی که در جلسه مصاحبه
ارائه گ دید ،تک ار مفاهیم مط ح شده در جلسا پیشین بود .در هایت  15ف به عنوا

مو ه ا تخاب شد د.

 . 4یافته های تحقیق
ف ایند جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها ،با ا جام مصاحبههای عمیق با  15ف از خب گا ا جام گ فته است .در این روش ،جمعآوری
دادهها تا جایی ادامه پیدا موده که محقق در جمعآوری دادهها به م ز اشباع رسیده و مفاهیم م تبط با پدیده رفتار معنوی در سازما های
رسا های ،تک اری شده و مطل جدیدی به مدل اولیه و ط احی شده اضافه شده است .ابتدا متن ه مصاحبه ب رسی شده و با توجه به
جمال و کا کلیدی در مصاحبه ب چس های مفهومی ب ای آ ها ا تخاب شده است .پس از کدگذاری اولیه ،محقق کدها را با هم ت کی
موده و کدهای مشابه را در طبقا ا تزاعی به ام مفهوم ق ار داده و در هایت با ق ار داد مفاهیم مشابه در مقولههای اصلی ،طبقا
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اصلی استخ اج شد .در این پژوهش ،محقق ب ای کشف حوه ارتباط مقولهها با یکدیگ  ،از پارادایم ابزاری تحلیلی که اشت اس و کوربین
ب ای مطالعه دادهها پیشنهاد ک دها د ،استفاده ک ده است .اجزای اصلی پارادایم سیستمی اشت اس و کوربین شامل ش ایط،
عملها/عکسالعملها و پیامدها هست .اشت اس و کوربین ،مدل پارادایمی خود را به این جهت ارائه ک دها د که در تئوری زمینهای ،مقولههای
ف عی در قال

مجموعهای از ارتباطهایی که شا دهنده موارد ششگا ه ش ایط علّی ،ش ایط زمینهای ،ش ایط مداخلهای ،پدیده اصلی،

اقداما و پیامدها هستند ،به مقولهها م تبط میشو د.
حال ه یک از این موارد ششگا ه را مجدداً تع یف میکنیم.
-1

ش ایط علی :ش ایط علّی ،وقایع یا رویدادهایی هستند که پدیده موردمطالعه را موج میشو د و به عبارتی پدیده موردمطالعه را
خلق میکند.

-2

ش ایط زمینهای :ش ایط زمینهای ،ش ایطی عمومی و گست دهای هستند که ب توسعه یا تحدید پدیده اصلی و یا به عبار دیگ ب
رو ق یا اهمیت پدیده اث میگذار د.

-3

ش ایط مداخلهگ  :ش ایط مداخلهگ  ،ش ایطی تخصصی هستند که اقداما را متفاو میساز د.

-4

پدیده اصلی :پدیده در حقیقت ایده ،رویداد یا واقعه اصلی است که مجموعهای از عملها و عکسالعملها آ را اداره میکنند یا با آ
در ارتباط هستند.

-5

اقداما  :راهب دها و اقداما

یز اعمال هدفمند و جهتداری هستند که مسأله تحقیق را حل میکنند ،پدیده را اداره میکنند و به آ

پاسخ میدهند.
-6

پیامدها :جزء اصلی مدل پیامدها و یا ستادههایی هستند که در تیجه عملها و عکسالعملها یا پاسخ به پدیده اصلی به وجود میآیند

با توجه به اینکه در م حله مصاحبه با خب گا و جمعآوری سای دادههای موجود ،سؤاال مصاحبه ب اساس مدل پارادایمی فوقالذک
تدوینشده بود ،مصاحبهشو دگا

ظ ا خود در مورد اجزای تشکیلدهنده مدل ،به طور خاص ،ب اساس شش بعد فوقالذک مدل ارائه

ک ده بود د ،با این وجود با تحلیلها و رفت و ب گشتهایی که صور گ فت ،تعدیالتی در پاسخهای اولیه این اف اد ا جام شد .لذا ،مدل
هایی ب ای تبیین مدل رفتار معنوی در سازما های رسا های ب اساس روش ظ یه ب خاسته از دادهها و روش مصاحبههای اکتشافی
کیفی به صور شکل  1ارائه میشود.
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شرایط علی:

• رقابت شدید سازما های رسا ه ای
پپیامد ها و آسی های اجتماعی اشی از

ش ایط مداخله گ :

خب های زرد رسا ه ای

سبک مدی یت
مالحظا خاص سازما ی
ف هنگ جامعه و تعامال اجتماعی
آموزش و پند آموزی
فضای معنوی حاکم ب جامعه
کیفیت ز دگی کاری و شخصی
ویژگی های ف دی کارکنا رسا ه ای

کاستی های زمینه قوا ین و مق را
ویژگی های ساختاری سازما های رسا ه

ای
ویژگی های مدی یت سازما های رسا ه
ای مدی یت
ویژگی های منابع ا سا ی سازما های
رسا ه ای حق و حقوق مخاطبین
• اهمیت جهت دهی صحیح افکار عمومی
مسئولیت اجتماعی سازما

پیامد:
جذب مخاطب

راهب د:

اعتبار رسانه
آورده مالی

نوآوری در طراحی قالب و محتوای خبر

منزلت حرفه ای

نیاز سنجی معنوی و هدفگذاری

کسب مزیت رقابتی

سیاست گذاری و الگو سازی رفتار معنوی

بهبود عملکرد فردی

آموزش مهارتهای رهبری به مدیران

اثربخشی سازمانی

ارائه آموزشهای مناسب به نیروها در حوزه

کارایی سازمانی

معنویت

همکاری و هماهنگی و تشریک

توجه و تقویت سرمایه های انسانی

مساعی

کنترل

پدیده اصلی(طبقه محوری):
صداقت و شفافیت در نشر خبر
تعهد به مخاطبین
اصالت پوشش خبر

ارزشیابی عملکرد بر اساس رفتار معنوی

اعتقاد به خدمت و
مسئولیت اجتماعی
حفظ ارزش های معنوی

رعایت اصل حسن نیت

درگزینش،استخدام،

بی طرفی رسانه

گهداشت و ارزیابی

خود کنترلی

عملک د کارکنا

رعایت انصاف و عدالت در نشر خبر
توجه به بازتاب خبر و رد نشدن از خط قرمزها برای سوژه

زمینه حاکم:
ایدئولوژی سازمان خبری

دیدگاه مدیریت عالی
محیط سیاسی
محیط اجتماعی فرهنگی
قوانین و مقررات
فرهنگ سازمانی

محیط فناوری
تعالی جسمی و روحی کارکنان و مدیران
درک باطنی
ریشه های دینی
ارزشهای معنوی

شکل ( : )1مدل رفتار معنوی در سازما های رسا ه ای در م حله کدگذاری ا تخابی

نتیجه گیری
در این مقاله تالش شده است تا در راستای هدف اصلی پژوهش که هما ط احی الگوی رفتار معنوی در سازما های رسا های می باشد،
با استفاده از رویک د اکتشافی و راهب د پژوهشی « ظ یه داده بنیاد» و ا جام مصاحبههای عمیق اکتشافی با خب گا  ،پس از ا جام م احل
سهگا ه کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری ا تخابی به استخ اج مقولهها ،مفاهیم و ابعاد تئوری جدیدی پ داخته و مدل رفتار
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طراحی الگوی رفتار معنوی در سازمانه های رسانه ای
معنوی در سازما های رسا های کشور ای ا ارائه شود .لذا ،پیشنهادا حاصل از ط احی مدل رفتار معنوی در سازما های رسا ه ای
به ش ح ذیل بحث می شود:
یکی از عوامل حیاتی م بوط به جاری سازی ارزشهای معنوی در رفتارها و موفقیتآمیز بود آ حمایت مدی ا ارشد

-1

سازما های رسا های از آ است .پس یکی از خستین فعالیتهای الزم جل

ظ و حمایت مدی ا ارشد سازما است .اگ مدی ا و

کارکنا سازما منشورها ،ارزشها و رفتارهای معنوی و همچنین جاری سازی آ ها را ام ی بی اهمیت بدا ند و میزا اولویت آ را
سبت به عملیا اصلی سازما پایین تلقی کنند و دارای تج به منفی سبت به جاری سازی ارزشها باشند ،گ شی منفی سبت به رفتار
معنوی در آ ها شکل خواهد گ فت و این ام چالشی مهم در جاری سازی ارزشها به شمار خواهد آمد.
 -2پیشنهاد میشود با ب گزاری دورههای آموزشی پیش فته به آموزش مهار های ارتباطی ،مهار همدلی و فوذ و الهام بخشی به
مدی ا سازما های رسا های و همچنین آموزش سبکهای رهب ی خدمتگزار و رهب ی معنوی به آ ها پ داخت.
 -3در تدوین ارزشها و اصول رفتار معنوی باید دقت داشت که خاص سازما رسا های باشند ،به م بوط بود ارزشها و رفتار معنوی
به ه یک از بخشهای سازما توجه شود ،تعداد آ ها زیاد باشد و زبا بهکاررفته در منشور رفتار معنوی سادهت و مأ وست باشد
تا احتمال موفقیتآمیز بود جاری سازی ارزشها و رفتارهای معنوی بیشت باشد.
 -4در استخدام ی وی کار باید به جاری سازی رفتار معنوی در سازما توجه شود و ی وهایی به خدمت گ فته شود که بعد از استخدام
تسهیل گ جاری سازی رفتار معنوی در سازما رسا ه ای باشند .باید تالش ک د اف ادی استخدام شو د که از هوش معنوی و هوش
اجتماعی و هوش ف هنگی باالیی ب خوردار باشند چ ا که محیط فعالیت رسا ه بهگو های است که باید با ف هنگها و خ ده ف هنگهای
بسیاری ارتباط داشته باشند.
 -5پیشنهاد میگ دد در ف ایند جامعهپذی ی ،کارکنا تازه استخدامشده را در زمینه شناخت رفتارهای معنوی در سازما های رسا های
آموزش داد .ب گزاری کالسهای رسمی یز فعالیت دیگ ب ای آموزش ارزشهای معنوی و اصول اخالقی است .همچنین پیشنهاد میشود
به طور دورهای به ب گزاری کالسهای خود شناسی و ا سا شناسی با اساتید مج ب در سازما اقدام شود.
 -6یکی از فعالیتهای بسیار مهم در ف ایند رفتار معنوی در سازما های رسا های تع یف شفاف ارزشها و اصول و تهیه مصادیق رفتاری
جزئی ب ای ارزشهای معنویا است تا کارکنا بدا ند که ب ای پایبندی به ارزشها چه فعالیتهایی الزم است؛ بناب این ارزشهای معنوی
سازما باید به مصادیق رفتاری ت جمه شو د تا سوءب داشتها و اختالف ظ ها کم شود و کارکنا بهطور واضح بدا ند ب ای اج ای یک
ارزش چه کارهایی ا جام دهند .البته جزئی ک د بیش از حد ارزشها منج به کاهش میزا شمول آ به موقعیتهای مختلف و بیتوجهی
به روح ارزشها میشود.
 -7پیشنهاد میشود کنت ل و ظار در تمامی سازما جهت پایش رفتارهای معنوی ب ق ار باشد .همچنین تنبیه قضکنندگا رفتار معنوی
و تشویق کارکنا ی که رفتارهای معنوی را رعایت میکنند ،از جمله فعالیتهای مهم جاری سازی پدیده رفتار معنوی در سازما های
رسا های است و شا دهنده جدیت سازما در جاری سازی ارزشهای معنوی است .شد تشویق و تنبیه بهت است متناس با میزا
تخلف یا پایبندی باشد .تمهیدا الزم ب ای مجازا کسا ی که رفتار معنوی دار د پیشبینی شود .در غی این صور تفاوتی میا کسا ی
که منشورهای اخالقی را رعایت میکنند و کسا ی که میکنند وجود خواهد داشت و ا گیزهها ب ای رعایت منشور اخالقی س د میشود.
اگ ش ایط ایجاب کند که یک ف هنگ سازما ی جهت رفتار معنوی در سازما رسا های تغیی ماید ،باید م ات زی را در ظ
گ فت:
o

مدی ا عالی سررازما قش مثبتی را ب عهده گی د و وع رفتار ( ه گفتار) خود را به صررور الگویی در آور د که دیگ ا از آ ها
تقلید کنند.

o

باید دا ستا های جدیدی خلق ک د و آداب و ر سوم تازه را رواج داد تا جایگزین سنتهایی شود که موجودیت آ ها در پ ده ابهام
بود.

o

اف ادی ا تخاب و ت فیع داده شو د یا کسا ی مورد تأیید یا حمایت ق ار گی د که در پی ت ویج ارزشهای جدید باشند.

o

ف ایند معارفه و آشنا ساختن اف اد با ف هنگ جدید سازما ی با ارزشهای وین سازگار باشد.
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o

سیستم پاداش را تغیی داد تا مجموع ارزشهای جدید مورد تأیید ق ار گی د.

o

هنجارها و معیارهای ا وشته سازما ی را با قوا ین و مق را رسمی که ضما ت اج ایی دار د ،جایگزین ک د.
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