
مقاله تحقیقاتی

 نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران

محمد رضا شاهمرادی1، *یاسر شیخویسی2

چكيده
مقدمه: در دهه های اخیر توجه به پیامدها و نتایج معنویت در بین کارکنان سازمان ها از جمله سازمان های نظامی افزایش 

یافته است. از جمله حوزه های تأثیرگذار باال بودن معنویت، افزایش انضباط ظاهری و معنوی کارکنان می باشد.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش معنویت در انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران انجام 

پذیرفته است.
موادوروشها: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و حجم نمونه پژوهش شامل تعداد 390 نفر از کارکنان نیروهای 

مسلح می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. این پژوهش در سال 1394 انجام پذیرفته 
و برای اندازه گیری معنویت کارکنان از مقیاس پایدمونت استفاده شده است. همچنین از پرسشنامه محقق ساخته برای 
گردآوری اطالعات استفاده شده و به منظور تعیین اعتبار از اعتبار صوری و به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای 
کرونباخ و بازآزمایی استفاده و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن و رگرسیون 

چند متغیره استفاده گردیده است.
یافتهها: نتایج آزمون های آماری نشان داد بین معنویت و انضباط ظاهری )t=  4/395 و P< 0/05( و معنویت و انضباط 

معنوی )t= 5/465 و P< 0/01( کارکنان نیروهای مسلح رابطه معناداری وجود دارد.
بحثونتيجهگيری: نتایج رگرسیون همزمان انضباط ظاهری و معنوی بر روی متغیر معنویت نشان می دهد که مؤلفه 

وحدت به صورت معنی داری پیش بینی کننده انضباط ظاهری کارکنان نیروهای مسلح و مؤلفه پیوند معنوی به صورت 
معنی داری پیش بینی کننده انضباط معنوی کارکنان می باشد.

کلماتکليدی: انضباط، انضباط ظاهری، معنوی معنویت.
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مقدمه
معنویت (Spirituality) را می توان تجلی درونی دین داری محسوب 
نمود )1(. به یقین هرچه معنویت انسان بیشتر و قوی تر باشد، 
خالقیت و ابتکار، عدالت فکری و روحی، عدالت اخالقی و اجتماعی 
و عدالت او در عرصه ی حکومت بیشتر خواهد بود )2(. هر ظاهری 
 (Spiritual  را باطنی و هر صورت را معنایی است؛ انضباط معنوی

 (Military discipline) روح و جان انضباط نظامی discipline)

است و رابطه این دو همانند پوست و مغز و روح و جسم است که 
با یکدیگر همبستگی و پیوستگی دارند. متون دینی هم به رعایت 
و حفِظ هر دو جنبه ظاهر و باطن تأکید دارد )3(. معنویت در 
کار در برگیرنده مفهومی از احساس تمامیت، پیوستگی در کار و 
درک ارزش های عمیق در کار است )4(. سطوح مختلف معنویت 
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در محیط کار )مشتمل بر سه سطِح فردی، گروهی و سازمانی( 
می باشد: عناوین مبسوط این سه سطح عبارتند از: معنادار بودن 
و  گروهی(  )سطح  احساس مشترک  داشتن  فردی(،  )سطح  کار 
سازمانی(  )سطح  سازمانی  مأموریت  و  ارزش ها  با  بودن  سازگار 
)5(. تحقیقاتی که در دو دهه اخیر در مورد معنویت در کار انجام 
شده مزایای متعددی را برای این امر برشمرده اند که از این میان 
می توان شهود و خالقیت، صداقت و اعتماد، خودشکوفایی فردی 
و تعهد را از جمله مهم ترین مزایای تشویق معنویت در سازمان 
 (Military Organizations) محسوب کرد )6(. سازمان های نظامی
اخالقی  و  معنوی  پشتوانه  و مستحکم هستند که  مقتدر  زمانی 
دینی  هنجارهای  و  نماید  تقویت  و  احیا  را  آیین نامه  و  مقررات 
را در جان کارکنان نهادینه سازد )7(. امام خمینی )ره( معتقد 
بودند که: »آن کس که جهات معنوی خودش را تقویت کرد، آن 
کس در جهات طبیعی هم قوی می شود« )8(. همچنین تقویت 
فرمان پذیری سربازان از مافوق، همواره یکی از چالش های پیش 
روی محیط های نظامی بوده است. شاید مدیریت بر مبنای احترام و 
محبت به زیردستان )که از مهم ترین شاخصه های معنویت سازمانی 
می باشند( پاسخ مناسبی به این چالش باشد )9(. شهید مطهری 
در این باره می گوید: عالقه و محبت زمامدار عامل بزرگی برای 
ثبات و ادامه حیات حکومت  است و تا عامل محبت نباشد رهبر 
نمی تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی  را رهبری کند و 
مردم را افرادی منضبط و قانونی تربیت کند ولو اینکه  عدالت و 
مساوات را در آن اجتماع برقرار کند )10(. در تمامی سازمان ها 
از جمله سازمان های نظامی، چگونگی رعایت نظم و انضباط در 
اشکال گوناگون آن از مسائل مهم و قابل توجه می باشد. بررسی 
عوامل مؤثر بر برقراری نظم و انضباط و یافتن حوزه های تأثیرگذار 
بر آنان می تواند کمک شایانی به مدیران و مسئولین سازمانی نماید 
تا هر چه بیشتر به  منظور نیل به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت 
سازمانی گام بردارند. یکی از عوامل تأثیرگذار بر انضباط )معنوی و 
ظاهری( در سازمان ها و به ویژه سازمان های نظامی که قابل بررسی 

علمی به عنوان یک مسئله بسیار مهم می باشد، معنویت است.
منظور از معنویت در سازمان های نظامی در این مقاله ارزش های 
واالی اسالمی و انسانی است که با موفقیت مأموریت های نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ارتباط نزدیک دارد )11(. انضباط معنوی 

عبارت است از »انجام فرایض دینی به صورت مداوم و بر اساس 
صبر،  شجاعت،  تقوا،  توکل،  ایمان،  بودن  دارا  و  اسالمی  اصول 
صداقت، والیتمداری، ایثار، وفای به عهد، اطاعت پذیری عاشقانه، 
 (Discipline همچنین انضباط ظاهری .)اخالص در انجام امور« )8
(appearance عبارت است از »حفظ احترامات و آراستگی ظاهری 

بر اساس دستورالعمل های مصوب، دقت در اجرای قوانین، مقررات 
و پیروی کامل از دستورات سلسله مراتب« )2(. هر سازمانی که 
کارکنان آن از انضباط ظاهری و انضباط معنوی برخوردار باشد 
می تواند بر اساس اتکا به نیروهای انسانی قانون مدار و با اخالص 
خود در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمانی موفق باشد. 
دارا بودن نظم و انضباط سازمانی که بخش عمده ای از آن انضباط 
)ظاهری و معنوی( کارکنان می باشد به ویژه در سازمان های نظامی 
که نظم و رعایت قوانین و مقررات بسیار با اهمیت است عاملی 
بسیار حیاتی و مهم بوده که شناخت عوامل تأثیرگذار بر انضباط 
ظاهری و معنوی کارکنان دارای ضرورت فراوانی است )12(. در این 
پژوهش دو هدف زیر مطرح می باشند: 1- بررسی نقش معنویت در 
انضباط ظاهری کارکنان نیروهای مسلح 2- بررسی نقش معنویت 

در انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح.

موادوروشها
این مطالعه یک پژوهش کمی بوده و با استفاده از روش پیمایشی 
(Survey) انجام پذیرفته است و با توجه به ابزارهای مورد استفاده و 

عنوان پژوهش در بررسی ارتباط سازه های معنویت و مؤلفه های آن 
با انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح، نوع پژوهش 
کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان پایور 
تشکیل  نفر(  هزار  در سال 1394 )حدود 500  نیروهای مسلح 
داده است. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه، ابتدا پیش 
نمونه گیری از جامعه آماری به تعداد 30 نفر انجام شد و با توجه 
به میزان انحراف معیار این پیش نمونه که به مقدار 0/72 به دست 
آمد و با توجه حجم جامعه آمار، بر اساس فرمول تعیین حجم 
نمونه کوکران (Cochran)، حجم نمونه به شرح زیر به تعداد 384 

نفر مشخص گردید.
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n: 384= حجم نمونه
t2 :2)1/96( = ضریب اطمینان

p :0/5 = احتمال وجود صفت
q :0/5 = احتمال وجود صفت

d2 :0/0025=2)0/025( = دقت احتمالی مطلوب
N :500000 نفر= جامعه آماری

شده  بندی  طبقه  تصادفی  پژوهش  این  در  نمونه گیری  روش 
و  گرفته  قرار  نیرو  طبقه ای  اساس خصیصه  این  بر  که  می باشد 
نیروهای مسلح به 4 طبقه )ارتش ج.ا.ا- سپاه پاسداران- وزارت 
دفاع و نیروی انتظامی( تقسیم شده که در داخل هر طبقه نیز 
مجدداً طبقه بندی صورت گرفته است و در نهایت نمونه ها انتخاب 
تعداد  کامل  به صورت  اطالعات  به  منظور گردآوری  گردیده اند. 
این تعداد 382 پرسشنامه  از  390 پرسشنامه توزیع گردید که 
دریافت شد و مبنای تحلیل قرار گرفت. به منظور رعایت مالحظات 
اخالقی ضمن اخذ رضایت کتبی و شفاهی از پاسخگویان و با ذکر 
محرمانه بودن اطالعات دریافتی، از پرسیدن نام و نام خانوادگی و 
مشخصات فردی در پرسشنامه خودداری گردید. پرسشنامه مورد 
استفاده از دو بخش، سؤاالت عمومی و سؤاالت اختصاصی تشکیل 
شده بود. در بخش سؤاالت عمومی، سؤاالتی در مورد ویژگی های 
کارکنان ن.م شامل درجه/ رتبه، مدرک تحصیلی و سنوات خدمتی 
مطرح شده بود. بخش اختصاصی پرسشنامه شامل 38 گویه بود 
انضباط  متغیرهای  )سؤاالت در خصوص  اصلی  دو بخش  به  که 
ظاهری و انضباط معنوی و سؤاالت در خصوص معنویت( تقسیم 
شده بود. بخش اول سؤاالت اختصاصی شامل 18 گویه است و 
متغیرهای انضباط ظاهری و انضباط معنوی را اندازه گیری می کند 
که سؤاالت بر اساس شاخص های آنان به صورت محقق ساخته 
طراحی گردیده بود. در بخش دوم برای گردآوری اطالعات مورد 
نیاز در خصوص متغیر معنویت از مقیاس سنجش تعالی معنوی 
(Spiritual transcendence Scale) استفاده گردید. این مقیاس 

شامل 24 گویه می باشد و توسط پایدمونت (Piedmont) در سال 
1999 به منظور سنجش مؤلفه های معنویت در تمامی مذاهب 
کامروایی  از:  عبارتند  مقیاس  این  مؤلفه های  است.  ساخته شده 
معنوی: احساس لذت و خرسندی که ناشی از مواجهه ی شخص با 
یک وجود متعالی است )مثاًل به  واسطه ی نیایش ها و مراقبت های 

روحی در درون خودم احساس قدرت و آرامش می کنم(؛ وحدت و 
یکپارچگی: باور به ماهیت متحد کننده ی زندگی )به عنوان مثال: 
احساس می کنم تمامی انسان ها در سطحی باالتر از جهان مادی، 
در یک ارتباط مشترک سهیم هستند( و پیوند معنوی؛ باور به اینکه 
فرد بخشی از حقیقت انسانی بزرگتری است که از بین نسل ها و 
گروه ها عبور می کند )به عنوان مثال: درباره کسانی که بعد از من 
پا به این دنیا می گذارند نگران هستم(. در مقابل هر گویه طیف 
پنچ گزینه ای )لیکرت( از نمره یک برای »کاماًل مخالفم« تا پنج 
برای »کاماًل موافقم« در نظر گرفته شده است. به منظور سنجش 
اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شده است. در بررسی 
اعتبار صوری ابتدا پرسشنامه به تعدادی از صاحبنظران مربوطه 
از جمله برخی از اساتید دانشگاه دافوس آجا و امام حسین )ع( 
داده شده و از آنان در مورد هر سؤال و در خصوص ارزیابی اهداف 
تحقیق نظرخواهی گردید و با اصالحات جزئی پرسشنامه مورد 
تأیید قرار گرفت. همچنین به  منظور سنجش پایایی پرسشنامه از 
ضریب آلفای کرونباخ و باز آزمایی و برای تعیین روایی از روش 
نتایج پایایی آلفای کرونباخ برای  تحلیل عاملی استفاده گردید. 
معنوی  و  انضباط ظاهری  متغیرهای  مقیاس ها(  )زیر  مؤلفه های 
کارکنان نیروهای مسلح 0/74 بود و ضریب باز آزمایی نیز برابر 
مؤلفه های  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  گردید.  محاسبه   0/74
و  معنوی  کامروایی  وحدت،  شامل  )پایدمونت(  معنویت  مقیاس 
به ترتیب 0/70، 0/76 و 0/74 و در کل مقیاس  پیوند معنوی 
برابر 0/81 بود. ضریب بازآزمایی نیز برای زیر مقیاس های مذکور 
 0/81 برابر  آزمون  کل  برای  و   0/89 و   0/83  ،0/78 ترتیب  به 
محاسبه  جهت  آزمون  اجرای  بار  دو  بین  فاصله  همچنین  بود. 
ضریب بازآزمایی دو هفته بوده است. نتایج تحلیل عاملی به روش 
شاخص های اصلی برای متغیر معنویت و با چرخش واریماکس 
مؤید عوامل مذکور بود. گویه های 3، 12، 14 و 21 به دلیل بار 
 KMO از عوامل استخراجی حذف شدند. شاخص عاملی پایین 
برابر 0/82 و مقدار حاصل از آزمون کرویت بارتلت نیز برابر 1825 

می باشد که نشان دهنده تأیید عوامل می باشد.

یافتهها
مطابق با جدول شماره 1 رابطه بین معنویت و انضباط ظاهری 
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کارکنان معنی دار می باشد )t= 4/395 و P < 0/005( و رابطه بین 
 t= 5/465( معنویت و انضباط معنوی کارکنان نیز معنی دار می باشد

.)P < 0/001 و
در جدول شماره 2 نیز روابط چند گانه متغیرهای تحقیق از طریق 
رگرسیون چند متغیره )به شیوه همزمان( ارائه شده است. همانگونه 
که یافته های جدول 2 نشان می دهد، عامل پیوند معنوی و وحدت 
به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کننده انضباط ظاهری 
می باشند. عامل وحدت در مقایسه با پیوند معنوی، پیش بینی 
کننده قوی تر انضباط ظاهری می باشد. این دو عامل در مجموع 
23 درصد انضباط ظاهری را تبیین می کنند و عامل پیوند معنوی 
و کامروایی معنوی به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کننده 
انضباط معنوی می باشند. عامل پیوند معنوی در مقایسه با کامروایی 
این  انضباط معنوی می باشد.  بینی کننده قوی تر  معنوی، پیش 
دو عامل در مجموع 36 درصد انضباط معنوی را تبیین می کنند.

بحثونتيجهگيری
یافته های پژوهش به ترتیب سؤاالت مطرح شده نشان داد که اوالً 
رابطه مثبت و معناداری بین معنویت و هر سه مؤلفه آن با انضباط 
ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
برقرار می باشد؛ و این نتیجه همسو با نتیجه تحقیق حسن شیداییان 

که در آن معنی داری رابطه مؤلفه های معنویت با انضباط کارکنان 
در سازمان ها تأیید شده، می باشد )13(. ثانیاً مؤلفه ی وحدت در 
مقایسه با مؤلفه پیوند معنوی پیش بینی کننده ی قوی تر انضباط 
ظاهری کارکنان می باشد و مؤلفه کامروایی معنوی قادر نمی باشد 
انضباط ظاهری را به طور معناداری پیش بینی کند و همچنین 
با مؤلفه کامروایی معنوی پیش  مؤلفه پیوند معنوی در مقایسه 
بینی کننده قوی تر انضباط معنوی کارکنان می باشد. همچنین بر 
اساس نتایج پژوهش نقش معنویت در انضباط معنوی بیشتر از 
انضباط ظاهری کارکنان نیروهای مسلح می باشد. این نتیجه همسو 
با تحقیق حمزه ملک ثابت بوده که در آن تأثیرگذاری معنویت بر 
انضباط معنوی بیشتر از تأثیرگذاری آن بر انضباط ظاهری در بین 
کارکنان دولتی سازمان ها می باشد )14(. همچنین اگر کشور ایران 
را به مثابه سازمانی بزرگ در نظر بگیریم و چالش های پیش روی 
آن در تمام سال های بعد از انقالب را به مثابه تهدیدات محیطی 
بنگریم، بی شک مهم ترین عاملی که تعهد مردم و فداکاری آن ها 
آن ها  معنویت  شده،  موجب  را  سازمان  این  اهداف  راستای  در 
بوده است. مسلماً دست یابی به انگیزه های عمیق تر زندگی )کسب 
رضای خداوند متعال( باعث خلق حماسه های بی نظیر دفاع مقدس 
باورهای معنوی  نتایج پژوهش می توان گفت:  گردید. در تبیین 
هدف زندگی را برای فرد روشن می کنند و مایه تسلی در شرایط 

جدول1-نتایجمربوطبهآزمونهایآماری

سطحمعناداری)P(ضریبهمبستگی)r(متغيرمالکمتغيرپيشبين

معنویت
0/4570/001انضباط ظاهری
0/5780/002انضباط معنوی

جدول2-رگرسيونچندمتغيره

متغيرپيشبينمتغيرمالک
)مؤلفههایمعنویت(

RR2ضریب
(ß)رگرسيون

ضریباستاندارد
(B)رگرسيون

سطحمعنیداری
(sig)

انضباط ظاهری
پیوند معنوی

0/480/23
0/480/220/02

0/150/120/13کامروایی معنوی
0/660/290/001وحدت

انضباط معنوی
پیوند معنوی

0/600/36
0/570/310/002

0/500/280/003کامروایی معنوی
0/170/130/11وحدت
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دردناک و تهدید کننده هستند. از این دیدگاه فرد زمانی که با 
واالتری  ارزش های  و  اهداف  و  است  ارتباط  در  بزرگتری  نیروی 
دارد، دارای عملکرد بهتری به خصوص در حوزه رعایت انضباط 
بودن،  معنوی  پیامدهای  از  دیگر  یکی  است.  معنوی  و  ظاهری 
احساس قدرت و آرامش درونی بیشتر است. در شرایط دشوار، 
معنویت ممکن است تنها منبع دست یافتن به آرامش یا پذیرش 
موقعیت باشد. مارکوئن (Marcoen) معنویت را به عنوان پناهگاه 
آخر تعریف می کند )15(. نتایج تحقیق در خصوص تأثیر معنویت 
 (Mc Soy) بر انضباط معنوی مطابق با نتایج تحقیق مک سوی
می باشد. وی در بررسی تأثیر معنویت بر انضباط معنوی در محیط 
کار به این نتیجه دست یافته که معنویت رابطه مستقیم و مثبتی 
با انضباط معنوی داشته و بر آن تأثیرگذار است )16(. میتروف و 
دنتون (Mitroff & Denton) معتقدند »هیچ سازمانی نمی تواند 
برای مدتی طوالنی، بدون معنویت زنده بماند« )17( و سازمان های 
نظامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با وجود معنویت در بین 
کارکنان نیروهای مسلح کشور نه تنها در راستای برقراری نظم و 
انضباط به خصوص در حوزه ظاهری و ایجاد انضباط معنوی موفق 
خواهیم بود بلکه موفقیت نیروها در فعالیت هایش نیز قابل پیش 
بینی می باشد. همچنین در کنار آموزش های علمی و دوره ها و 
آموزش های نظامی، کارکنان باید به سرچشمه معنویت و اعتقادات 
اهداف واالی  به  راه رسیدن  تا هیچ گاه در  باشند  دینی متصل 
معظم  مقام  زعامت  تحت  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
رهبری و فرماندهی کل قوا نا امیدی به خود راه نداده و همواره 
مدیران و فرماندهان نیروهای مسلح به گونه ای برنامه ریزی کنند 
که سلحشوران نظام اسالمی تحت هر شرایطی اقتدار معنوی خود 
را حفظ کنند. همچنین در دورانی که ارتش دنیاگرایی با سالح 
ابتذال و اباحه گری، بنیان اعتقادی و معنوی را مورد شبیخون قرار 
داده است، حفظ معنویت و انضباط معنوی اساسی ترین مأموریت 
فرماندهان نیروهای مسلح است. در جنگ های آینده، ابتکار عمل 
با نیروهای مسلحی خواهد بود که دارای انگیزه های قوی دینی 
و معنوی باشند و فن آوری نظامی و تکنولوژی تسلیحاتی را در 
خدمت انضباط معنوی به کار گیرند و همچنین یکی از مهمترین 
ویژگی های یک رزمنده یعنی انضباط ظاهری نیز توسط کارکنان 
رعایت گردد. باال بودن معنویت کارکنان که بر اساس نتایج این 

کارکنان  ظاهری  و  معنوی  انضباط  بودن  دارا  به  منجر  پژوهش 
تلقی  عبادت  را  کاری  مأموریت های  که  می شود  باعث  می گردد 
باالترین حد ممکن  از مسئوالن در  آنان  اطاعت پذیری  و  نموده 
قرار گیرد. همچنین در بین کارکنان، آرامش روحی، نشاط و امید 
به آینده، صداقت، همدلی، برادری، ایجاد فضای محبت، احترام 

متقابل و رعایت حقوق دیگران نیز ایجاد گردد.
همچنین افزایش تسلط بر هواهای نفسانی و تقویت اراده و کاهش 
تخلفات اداری و سازمانی از سوی نیروها نیز از دیگر آثار معنویت 
از آثار مدیریتی و سازمانی می توان به ایجاد صمیمت  می باشد. 
برادرانه بین مسئول و نیروها- دقت در تصمیم گیری ها و توجه به 
بازتاب اخالقی معنوی آن- بهره وری بهینه از فرصت های شغلی 
بودن  بینی  پیش  قابل  و  سازمان  در  تحول آفرینی  مدیریتی-  و 
نتایج و برنامه های ابالغی اشاره کرد )2(. همچنین از آثار دفاعی 
از تهاجم  و نظامی معنویت می توان به ایجاد قدرت بازدارندگی 
دشمن )دشمنان معموالً از رویارویی با نیروهای مسلح با انگیزه 
و  معنوی  اقتدار  تأثیرگذاری  و  ایمانی خودداری می کنند(  قوی 
سیاسی نظامی در معادالت منطقه از نظر نظامی و همچنین خنثی 
سازی طرح ها و برنامه های جنگ روانی دشمن اشاره کرد )10(.

با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود مسئوالن و سایر 
دست اندرکاران در جهت تعیین شاخصه های دقیق از انضباط و 
ابالغ و توجیه مدیران و فرماندهان و کارکنان و ارتقاء فضای دینی و 
مذهبی ملی، به نحوی که کلیه کارکنان در رعایت مبانی انضباطی 
و  فرماندهان  به  همچنین  نمایند.  تالش  کنند،  تکلیف  احساس 
مسئوالن نیروهای مسلح پیشنهاد می گردد به منظور باال بردن 
مقررات  و  قوانین  رعایت  راستای  در  کارکنان  ظاهری  انضباط 
نیروهای مسلح و افزایش توانایی کارکنان در انجام مأموریت های 
محوله نسبت به برنامه ریزی دقیق به منظور ارتقاء سطح معنوی 

کارکنان اقدام نمایند.

تشكروقدردانی
در پایان نویسندگان مراتب سپاس و قدردانی خود را نسبت به کلیه 
پاسخگویان به پرسشنامه ها در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران که در جمع آوری اطالعات مورد نیاز همکاری نمودند، ابراز 
می دارند. این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی انجام شده توسط 
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The Role of Spirituality on the Apparent Discipline and 
Spiritual Discipline of Staff of the Iranian Armed Forces

Shahmoradi. MR1, *Shaikhvaisi. Y2

Abstract

Introduction: In the recent decades interest in the consequences of spirituality among the staff of military 

organizations has increased; this involves areas affected by high levels of spirituality, increase physical and spiritual 

discipline employees. This study examined the role of spirituality on physical and spiritual discipline of staff of the 

armed forces of the Islamic Republic of Iran has accepted.

Objective: This study aimed to examine the role of spirituality in the spiritual discipline of staff of the armed forces 

of the Islamic Republic of Iran.

Materials and Methods: This study was a survey and the sample size consisted of 390 employees of the armed 

forces that were selected by stratified random sampling method. The research was carried out during year 2015 and was 

used to measure spirituality of employees, using the Piedmont scale. In order to assess the reliability of the questionnaire 

Cronbach›s alpha coefficient and test retest methods were used, and to test the hypotheses, Kendall and Spearman 

correlation coefficient and multivariate regression were used.

Results: The results indicated a significant relationship between variables of spirituality and physical and spiritual 

discipline of the armed forces personnel and confirmed both hypotheses (influence of spirituality on physical discipline 

and spirituality).

Discussion and Conclusion: The test results between spirituality and physical discipline (t=4/395 & P< 0/05) 

and spirituality and spiritual discipline (t=5/465 & P< 0/01) of armed forces personnel and research hypothesis was 

confirmed by both parties.

Keywords: Discipline Appearance, Spirituality, Spiritual Discipline.
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