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 قدمهم

هدفشااان از کااار کااردن در داننااد منااابا انسااانی نمی طوری کهبه باشد؛میمعنا زندگی برای بسیاری از افراد بی امروزه

این مااورد باعااث خسااتگی زودهنگااام افااراد و . خوشحال نیستند ،شغل خود نسبت بهمردم دیگر اکثر  سازمان چیست.

هااا وارد دوران جدیااد و توان چنین مطرح کرد که انساااندلیل اتفاق مذکور را می شود.ها در محیط کار میناراحتی آن

طی  یغربجواما  بدین منظوردر حال تغییر و تحول است.  شد بهدنیا  که دورانی؛ اندای در زندگی خود شدههسابقبی

دنیااوی را از امااوری  یهااات یفعال هاااآن اند.دنیای بیرونی و دنیای درونی، تفاو  قائل شده میانچهارصد سال گذشته 

 (.13۹2)جعفری شورگل،  دانندمیجدا  یکلبهمذهب و عرفان  عنوی همچونم

اد در فاار. اباشاادآن ماای ساسی  اموضوعا از یکی معنویت  که ست ا یریگ شکلل حاتغییرا  بنیادین در در محیط کار 

  و بصاایر با تا بزنند پیوند معنویت  باد را خو  یرکا ندگیز که هستند هیرا یوجو جست و در  معنا به دنبال خود رکا

حفااس سااالمت و  بااههای امروزی . همچنین تال  سازمانست ل اپو آوردن  به دست از  ترافر که شوند هماهنگ هدفی

های لذا یکاای از ویااایر و رسااالت  ؛باشدمیدر محیط پرتالطم و آشوبناکی که با آن در تعامل هستند، معطوف  امنیت 

یاات و سااالمت حااداکثر بتواننااد در امنافااراد تااا  کارمندان است مطلوب و مناسب برای  یمهم هر سازمان، ایجاد محیط

و راضاای،  زادهتاار  های خااود بکوشااند )در راستای تحقق اهداف سازمانی و خواسااته کهتال  خود را به کار گرفته 

 بااه شاادر بهرو  توجه. ست اهشد قاوا توجه موردر بسیا معنویت در کاربحث  گذشته ۀدر چند ده . بدین منظور(13۹6

س حساااا ایجاااد باعااث  رکااادر  معنویاات  ۀتجرب. باشد گیرترافر جتماعیا روند کیاز  تابیزبا تواندیمر کادر  معنویت 

محققااان  راًیاا اخ .(13۹1ی، عزیزو  عایی)د شودمین کنارکان در مازسا به نسبت  ثرتریؤ م تعهدو  پیوند ،وفاداری ،التزام

رفتار کارکنان در محل کااار، نشااان از افاازایش سااطوح رفتااار انحرافاای ماننااد ساارقت،  که چرااند تا بدانند تال  کرده

. بساایاری از پژوهشااگران و اساات شاادهمعنویت در محاال کااار  ۀزمین باعث بررسیدارد. این امر  ...خرابکاری، تقلب و

ق یتوف دلیلکه تنها  انددهیرسبه این نتیجه  بوده و های سازمانها و شکست نظران در پی شناخت دالیل موفقیت صاحب 

معنویاات منبااا بقااا و  ،بلکه در محیط ناپایدار امااروزی باشند؛نمیساختار، فناوری و تجهیزا   مانندها عواملی سازمان

 (.13۹3؛ مهاجران و شهودی، 13۹4؛ نقوی و همکاران، 13۹7آید )محمدپور و همکاران، شمار میبه هاسازمانپایداری 

کااار و ماادیریت در وها یکی از روندهای مهم کسااب تر کردن سازمانمحیط کار و تال  برای انسانیمعنویت در ایجاد 

در حال  ۀ مذکوراهمیت و تعداد تحقیقا  در زمین رواین. ازطور جدی مطرح شدبه ۹0که از اواسط دهه  است  21قرن 

 ۀبسیاری از محققااان کااه برگرفتااه از علااوم سااایبرنتیک، نظریاا  ۀبه عقیداین پارادایم جدید محیط کار . باشدمیافزایش 

بااه پااارادایم خشااک و  یالعملاا عکس درواقااا ؛باشاادشاارقی و غرباای می یهااانییآآشوب، علوم شناختی، مااذاهب و 

پااارادایم ذکاار اساات کااه (. قاباال1۹۹7، 1)ویتی و بیبرمن شودشناخته میپارادایم معنویت  که به مدرن است  یسمیمکان

دلیاال  اساات.اهمیاات فراواناای  دارای برای رهبران سازمان، مدیران منااابا انسااانی، کارکنااان و عااامالن تغییاار معنویت 

( 13۹2 ها به معنویت در کار عالوه بر جوانب انسانی، افزایش اثربخشی سااازمانی اساات )موسااوی،مندی سازمانعالقه

  سازمانی  (، صداقت و اعتماد درون1۹۹۹، 2در کار با خالقیت )فرشمنمثبتی را بین معنویت  ۀرابط انجام شدهمطالعا  

 
1 Whitty& Biberman 
2 Freshman 



 

  1400 پاییز ،(64مسلسل  ) 4، شماره 16، دوره فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

 
16 

های شااغلی از قبیاال رضااایت (، نگر 1۹۹۹، 2(، افزایش حس کامیابی شخصی )بورا  1۹۹۹، 1مار  )کانلی و وانگر

 دهند.نشان می را (2003، 3و همکارانشغلی، مشارکت شغلی و کاهش تمایل به خروج )فرگوسن 

شود در زناادگی معنااوی، کااار و متوجه می شخصمعنویت در محل کار نو  خاصی از وضعیت فیزیولوژیک است که 

 ؛بناادی کاارداز معنویت محل کااار طبقه یبهتر ۀدرجتوان با ا میر یکار یواحدهاشوند. ویایر معنادار  تقویت می

دهد، واحد رخ می اتفاقیچنین  که هنگامی. در ارتباط هستندگیرند که کارکنان با محیط در جایی قرار میها درواقا آن

 (.2010 ،4داشت )گاس و گوزلینگخواهد یبیشتر یکار نتایج عملکرد

 ماننااد ییهاشاااخص ۀرناادیدربرگ  تواناادیماخااالق کاااری  .شودیماخالق کاری سطح موجب باالرفتن  ییگرات یمعنو 

انجام ویااایر بااه بهتاارین نحااو  و هنجارهای سازمان، احترام به هاارز ، احترام به دیگران، احترام به یریپذت یمسئول

که در افراد در جهت یک هدف غایی و شود می محیطی فراهم شدن باعث مذکور در کنار یکدیگر عوامل تمامی باشد. 

 .شودیم یاین امر منجر به ایجاد جوی مبتنی بر اخالق در محیط کار تاکمال مطلوب فعالیت نمایند 

. اناادکردهاساساای کااار تعریاار  یهاااارز  ۀکنناادمنعکسهای از باورها و نگر  یامجموعه عنوانبهاخالق کاری را 

بلکااه  ؛نیساات  یواحاادتکساااختار  ،کااه اخااالق کاااری اساات  صااور نیبدپژوهشگران از عبااار  مااذکور استدالل 

در دنیااای اغلب کارمندان (. 2010، 5و همکاران و باورهای مربوط به رفتار کاری است )مریا   هانگر از  یامجموعه

ایجاااد بسااتر در حااال  تااریصور  گستردهبه هاسازمان ؛ لذارو هستندهبا اضطراب، ترس و افسردگی روب مدرن امروز

 (.2020 ،6راتی و همکارانمعنویت در محیط خود هستند ) رشد

ضاارور   ،یکی از ابزارهای توسعه در هر جامعه عنوانبه وپرور آموز نظر به اهمیت  الذکر،فوقبا توجه به مطالب 

 هدف اصلی پژوهش حاضاار ییگرات یمعنو ارزشمندی متغیرهای اخالق کاری و  ،اثربخشی سازمان ،رضایتمندی اعضا

 .باشد وپرور آموز در سازمان  ییگرات یمعنو ارائه مدل اخالق کاری با تدکید بر 

 شود:در ادامه به بررسی پیشینۀ پژوهش حاضر پرداخته می

خود با عنوان »تعیااین عواماال مااؤثر باار اثربخشاای  پژوهشدر  (13۹6) ( و داوودی و بهادری13۹۹همکاران )ترابی و 

عاماال فااردی، ساااختار سااازمانی، تکنولااوژی، رهبااری  6از دیدگاه معلمان استان قم« نشان دادند کااه  یاحرفهاخالق 

 معلمان تدثیرگذارند. یاحرفهاجتماعی بر اثربخشی اخالق _خدمتگزار، مذهبی و فرهنگی

اخالق کاری اسالمی، انصاف و عالقه بااه پااول بااا رضااایت شااغلی  ۀن »رابطخود با عنوا پژوهش( در 13۹5) پرورگل

بودجااه و اخااالق  (2و ) کاری اسالمی و انصاااف تطبیقاای ( اخالق1)معلمان« نشان دادد که از بین ابعاد عالقه به پول، 

 رضایت شغلی هستند. ینیبشیپکاری اسالمی قادر به 

: اداری فساااد و کااار محاایط در معنویت  بین ۀرابط تحلیلتوصیفی با عنوان » ی( در پژوهش13۹۸) و همکاران ایک ینیمع

معااادال  ساااختاری  یابیمدلاز نو   در پژوهش مذکوررو  و همبستگی  .دادند انجام« ایحرفه اخالق میانجی نقش
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از نفاار  300بهورزان شاغل در مراکز بهداشتی شهرستان ارومیه که  ۀکلیعبار  است از آماری  ۀجامع باشد. همچنینمی

 یهااادادهانتخاااب شاادند. باارای گااردآوری  یاطبقهتصادفی  یریگ نمونهآماری با استفاده از رو   ۀعنوان نمونهبها آن

فساااد اداری اسااتفاده  ۀو پرسشنام یاحرفهاخالق  ۀاستاندارد معنویت در محیط کار، پرسشنام ۀپژوهش از سه پرسشنام

تی و تحلیل اثر استفاده شااد.  یهاآزمون ،توصیفی، ماتریس همبستگی یهاشاخصاز  هاداده لیوتحلهیتجزشد. جهت 

 ،(0/ 57( و فساااد اداری )0/ 4۸کارکنااان ) یاحرفهکه بین معنویت در محیط کار با اخالق باشد میحاکی از این  هایافته

گری نقش میانجی همراهفساد اداری  با( و بین معنویت در محیط کار 0/ 32فساد اداری ) باکارکنان  یاحرفهبین اخالق 

 نکهیبااتوان ادعا کرد می جهیدرنت .وجود دارد 0/ 001در سطح  یمعنادارمثبت و  ۀرابط ،(0/ 4۹کارکنان ) یاحرفهاخالق 

 و بااه عواماال سیاساات  تنهااا تااوانینمآن را  ؛ اماااشااودیمرفتاری خالف و زشاات شاامرده  ،هافساد اداری در سازمان

نیازی  ،افراد چنانچه به جها  مختلر تدمین شوند مسئلۀ مذکور بدین دلیل است که .ها ربط دادیا نظیر آن ییگرالیفام

یکی از راهکارهای کاهش فساد در توان ادعا کرد که می شدهمطرحتوجه به نتایج . با نندیبینمبه ایجاد فساد در سازمان 

 برای کارکنان. یاحرفهایجاد معنویت در سازمان و ملموس کردن اخالق  عبار  است ازسازمان 

با هدف بررسی تاادثیر معنویاات در محاایط کااار باار  همبستگییفیاز نو  توص در پژوهشی (13۹۸)کاران صفاری و هم

صااداقت و اعتماااد در بااین کارکنااان  و شادی سااازمانی، رفتااار ضدشااهروندی مانندبرخی از متغیرهای رفتار سازمانی 

به تعااداد  کارکنان شرکت گاز استان قم عبار  است از مذکور آماری پژوهش ۀ. جامعدادندشرکت گاز استان قم انجام 

 باشد:صور  ذیل میبهپژوهش  یهاهیفرضیج آزمون . نتانفر 250

 معنویت در محیط کار بر صداقت و اعتماد بین کارکنان تدثیر مستقیم و معناداری دارد. •

 تدثیر معکوس و معناداری دارد. ضدشهروندیمعنویت در محیط کار بر رفتار  •

 .معناداری داردمعنویت در محیط کار بر شادی سازمانی تدثیر مستقیم و  •

 گری رضایت شغلی بر رفتار ضدشهروندی تدثیرگذار است.معنویت در محیط کار از طریق نقش میانجی •

تاادثیر مثبتاای باار برخاای از  تواناادیمکه معنویت در محیط کار  نتیجه گرفت  توانیم مذکورپژوهش  یهاافتهیبراساس 

 باشد.متغیرهای مثبت و تدثیر کاهشی بر برخی متغیرهای منفی رفتار سازمانی داشته

 

 پژوهش شناسیروش

ها ها و شاااخصمقولااهشناسااایی . باشدمیاکتشافی در نو  ترکیبی )کیفی و کمی(  یهاپژوهش ۀپژوهش حاضر از دست

پیشینه و سوابق نظری موضو ، متون علمی، مقاال  مرتبط با پااژوهش  ،ادبیا  تحقیقطریق بررسی کیفی از  ۀدر مرحل

 هاهیاا گو ، روایاای و پایااایی هاااآن پس از تدیید اعتبار به دست آمد که ساختاریافته با خبرگان کلیدینیمه یهامصاحبهو 

که در بخااش  له بدین صور  است این مسئساخته گردید. محقق ۀاجرا در بخش کمی مبتنی بر پرسشنام ۀتدوین و آماد

. گرفتااه شاادبهااره افتهیساختارمهین ۀاز مصاحبنیز  هاداده یآورجما منظوربه. شداستفاده بنیاد داده ۀکیفی از رو  نظری

 شاادهاستخراجاصلی و فرعاای  یهاتمبه  با توجهو اخالق کاری کارکنان ) ییگرات یمعنو جهت شناسایی عوامل مؤثر بر 

 .شدپرداخت به طراحی پرسشنامه  در بخش کمی (از تحلیل کیفی
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کااه باارای تعیااین حجاام  باشدیوپرور  مشامل مدیران و کارشناسان در سازمان آموز پژوهش حاضر آماری  ۀجامع

عبااار  نمونااۀ آماااری . آماری انتخاب شده است  ۀعنوان نموننفر به 145نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد 

سااال  5کااار و  ۀسال سااابق 10وپرور  استان گلستان که حداقل دارای خبرگان و کارشناسان سازمان آموز است از 

برفاای گلولااه یریگ نمونااهاز رو   کنندگانمشااارکت انتخاااب  منظوربه. باشندمیمدیریت در بخش منابا انسانی  ۀسابق

  به حد اشبا  رسیدند. هامقوله ،مصاحبه 26که پس از انجام  گردیداستفاده 

باااز، محااوری و  نااو  کدگااذاری 3مبتنی بر  یانهیزم یپردازهینظردر بخش کیفی از شیوه  هاداده لیوتحلهیتجزجهت 

انتخابی استفاده شده است و در بخش کمی آزمون میانگین یک جامعه آماری و آزمون تحلیل عاااملی تدییاادی اسااتفاده 

در بخااش  ؛ وانجااام گرفتااه اساات  SPSSو  Lisrel هااایافزارنرمشده است. سنجش آماری در این پژوهش از طریااق 

 کیفی و کمی براز  مدل انجام شده است. یهادادهاز  یریگ بهرهپایانی با 

 

 هاافتهی

، یمحااور ۀمقول، شرایط علّیبراساس رهیافت استراوس و کوربین در قالب کدگذاری باز  ۀمستخرج از مرحل یهامقوله

است که محقق  یپردازهینظر ۀمرحل نیترمهم د. کدگذاری انتخابیانهشد یبنددستهو پیامدها  گرمداخلهراهبرد، عوامل 

را کااه احتیاااج بااه  ییهامقولااهرا اثبا  و  هاآنارتباط  . همچنیندهدیمدیگر ارتباط  یهامقولهاصلی را با  ۀدر آن مقول

 .کندیماصالح  را بهبود و بازنگری دارد

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش  : 1شکل 

 

در  کااهکااد اسااتخراج شااد  ۹4تعااداد  ،کدگذاری باز ۀاین پژوهش در مرحل یهاداده لیوتحلهیتجزدر بخش کمی طی 

( 1شماره ) جدول شرحبه  فرعی ۀمقول 12 ت یدرنها .نداهمفهوم شناسایی شد 25این کدها در قالب تعداد  بعدی ۀمرحل

 اند.قرار گرفته یبندطبقه مورد

 

 

 شرایط علّی

 یانهیزمشرایط 

 ییگراتیمعنو

ی سازادهیپ

 راهبرد

 پیامدهای 

 سازمانیفردی و 

 گرمداخلهعوامل 

 اخالق کاری
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 مستخرج از اجزاء الگوی پارادایمی استراوس و کوربین یهامقوله   :1جدول  

 مستخرج یهامقوله  اجزاء الگوی پارادایمی استراوس و کوربین

 ییگرات ی معنو محوری   ۀمقول

 

 شرایط علّی

 حاکمیت اخالق

 گرایش روانی

 یشدگمدرن 

 ای شرایط زمینه
 همنوایی اخالق با سازمان

 شناخت و فضای معنوی 

 ابعاد وجودی اخالق  گرمداخله شرایط 

 

 راهبردها 

 اخالقیا   یری پذجامعه 

 مقبولیت 

 معنویت 

 پیامدها
 پیامد فردی

 پیامد سازمانی

 

براساس ایاان تکنیااک ابتاادا بایااد از طریااق  محقق مشخص شود. KMOشاخص  جهت آزمون تحلیل عاملی ابتدا باید

های خود به تدوین مدل نظری اقدام کند تا در عمل بتوانااد آن گیری از دیدگاهها و مطالعا  قبلی با بهرهبررسی تئوری

دهد تا محقق به آزمون فرضاایا  مربااوط بااه یااک ساااختار عاااملی این رو  اجازه می درواقارا به محک تجربه زند. 

کااه هاار دو  باشاادیمو سطح معناداری آزمون بارتلت نیز صاافر  0/ 75۸ حاضر در پژوهش KMOمیزان  خاص بپردازد.

نفر باارای انجااام پااژوهش  145پژوهشگر از کفایت تعداد  لذا؛ قبولی برای پژوهش برخوردار هستندمعیار از میزان قابل

 در بخش کمی اطمینان حاصل نمود.

، نتااایج حاصاال از تحلیاال وپرور آمااوز  سااازمانبر اخالق کاری کارکنااان  ت یاثرگذار معنو در بررسی عوامل علی 

باار  ییگرات یمعنو تدثیرگذار  علّیشرایط  یهامؤلفهابعاد و  ند کهشاخص( نشان داد 34مؤلفه و  7بعد،  3)شامل  عاملی

 از: اندعبار  اخالق کاری

 طلب یتعال ۀکارکنان، اخالقیت برتر، روحی یمداراخالق یهامؤلفهعد حاکمیت اخالق شامل بُ (1

 فرامادی ۀتجرب و جذب آثار روانی شدن یهامؤلفهعد گرایش روانی شامل بُ (2

 علم مدرن و مدرن ۀجامع یهامؤلفهشامل  یشدگ مدرنعد بُ (3

کااه مشاااهده  طورهمااان. مشاهده اساات قابل هامقولهمتغیر  یریگ اندازهبراز  مدل  یهاشاخص (2شمارخ )در جدول 

 است. قبولقابل هامقولهبراز  ساختاری مدل متغیر  مطرح کرد که توانیم آمدهدست بهبراساس نتایج  شودیم
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 هامقوله براز  تحلیل عاملی  یهاشاخص : 2ول جد

 در مدل آمدهدستبه مقدار  استاندارد شاخص مقوله

مقول
 ۀ

ط علّی
شرای

 

df

X 2

 

 2/75 3از   کوچکتر

1RMSEA 

 : براز  خوب 0/ 05کمتر از  

 قبول : براز  قابل0۸/0و  05/0بین 

 : براز  متوسط 1/0و  0۸/0بین 

 : براز  ضعیر 0/ 1از  بزرگتر

053/0 

2RMR   042/0 0/ 05کمتر از 

3GFI ۹۸/0 0/ ۹از  بزرگتر 

4AGFI ۹4/0 0/ ۹از  بزرگتر 

5CFI ۹5/0 0/ ۹از  بزرگتر 

6IFI ۹7/0 0/ ۹از  بزرگتر 

7NFI ۹7/0 0/ ۹از  بزرگتر 

 ۹۸/0 0/ ۹از  بزرگتر 

مقول
  ۀ

محوری 
 

df

X 2

 

 5۸/0 3از   کوچکتر

RMSEA 

 : براز  خوب 0/ 05کمتر از  

 قبول : براز  قابل0۸/0و  05/0بین 

 : براز  متوسط 1/0و  0۸/0بین 

 : براز  ضعیر 0/ 1از  بزرگتر

054/0 

RMR   047/0 0/ 05کمتر از 

GFI ۹۹/0 0/ ۹از  بزرگتر 

AGFI ۹7/0 0/ ۹از  بزرگتر 

CFI ۹5/0 0/ ۹از  بزرگتر 

IFI ۹۸/0 0/ ۹از  بزرگتر 

NFI ۹۸/0 0/ ۹از  بزرگتر 

NNFI ۹6/0 0/ ۹از  بزرگتر 

  

 
1 Root Mean Square Error Of Approximation 
2 Root Mean Square Residual 
3 Goodness of Fit Index 
4 Adiusted Goodness of Fit Index 
5 Comparative Fit Index 
6 Incremental Fit Index 
7 Normed Fit Index 
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 آمده در مدلدستمقدار به  استاندارد شاخص مقوله

مقول
 ۀ

یزم
انه

 ی 

df

X 2

 

 ۹۸/2 3از   کوچکتر

RMSEA 

 : براز  خوب 0/ 05کمتر از  

 قبول : براز  قابل0۸/0و  05/0بین 

 : براز  متوسط 1/0و  0۸/0بین 

 : براز  ضعیر 0/ 1از  بزرگتر

063/0 

RMR   047/0 0/ 05کمتر از 

GFI ۹7/0 0/ ۹از  بزرگتر 

AGFI ۹5/0 0/ ۹از  بزرگتر 

CFI ۹7/0 0/ ۹از  بزرگتر 

IFI ۹۸/0 0/ ۹از  بزرگتر 

NFI ۹۹/0 0/ ۹از  بزرگتر 

NNFI ۹۹/0 0/ ۹از  بزرگتر 

مقول
  ۀ

مداخله 
گر 

 

df

X 2

 

 6۸/2 3از   کوچکتر

RMSEA 

 : براز  خوب 0/ 05کمتر از  

 قبول براز  قابل: 0۸/0و  05/0بین 

 : براز  متوسط 1/0و  0۸/0بین 

 : براز  ضعیر 0/ 1از  بزرگتر

057/0 

RMR   036/0 0/ 05کمتر از 

GFI ۹7/0 0/ ۹از  بزرگتر 

AGFI ۹4/0 0/ ۹از  بزرگتر 

CFI ۹5/0 0/ ۹از  بزرگتر 

IFI ۹۸/0 0/ ۹از  بزرگتر 

NFI ۹۹/0 0/ ۹از  بزرگتر 

NNFI ۹۸/0 0/ ۹از  بزرگتر 

مقول
 ۀ

راهبردها 
 df

X 2

 

 ۹4/2 3کوچکتر از  

RMSEA 

 : براز  خوب 0/ 05کمتر از  

 قبول : براز  قابل0۸/0و  05/0بین 

 : براز  متوسط 1/0و  0۸/0بین 

 : براز  ضعیر 0/ 1بزرگتر از 

056/0 

RMR   04۸/0 0/ 05کمتر از 
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 آمده در مدلدستمقدار به  استاندارد شاخص مقوله

مقول
 ۀ

راهبردها
 

GFI  ۹7/0 0/ ۹بزرگتر از 
AGFI  ۹6/0 0/ ۹بزرگتر از 
CFI  ۹6/0 0/ ۹بزرگتر از 
IFI  ۹6/0 0/ ۹بزرگتر از 
NFI  ۹7/0 0/ ۹بزرگتر از 

NNFI  ۹۸/0 0/ ۹بزرگتر از 

مقول
 ۀ

پیامدها
 

df

X 2

 

 ۸4/2 3کوچکتر از  

RMSEA   براز  خوب 0/ 05کمتر از : 

 قبول : براز  قابل0۸/0و  05/0بین 

 : براز  متوسط 1/0و  0۸/0بین 

 

067/0 

 
RMR   04۸/0 0/ 05کمتر از 
GFI  ۹7/0 0/ ۹بزرگتر از 

AGFI  ۹7/0 0/ ۹بزرگتر از 
CFI  ۹7/0 0/ ۹بزرگتر از 
IFI  ۹6/0 0/ ۹بزرگتر از 
NFI  ۹۸/0 0/ ۹بزرگتر از 

NNFI  ۹۹/0 0/ ۹بزرگتر از 
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در  پااژوهش یهاافتااهیاز  یریگ با بهره وپرور آموز  سازمان بر اخالق کاری کارکنان ییگرات یمعنو مدل نهایی تدثیر 

 باشد.مشاهده می( قابل2شکل شماره )

 

                                                                     

                                                                         

                                                                         

 

                                                                              
                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وپرور آموز  سازمان بر اخالق کاری کارکنان  ییگرات ی معنو: مدل نهایی تدثیر  2شکل 

 

نو  کدگذاری باز، محوری و انتخابی  3مبتنی بر  یانهیزم یپردازهیرو  نظراطالعا  در بخش کیفی به لیوتحلهیتجز

عنوان بااه یی«گرات یمعنو » کهبرای کدگذاری محوری از الگوی پارادایمی استراوس و کوربین استفاده شد  گردید.انجام 

، شاارایط یمحااور ۀانااد از مقولاا کدگذاری محوری عبار  جهت شناسایی شد. اجزای الگوی پارادایمی  یمحور ۀمقول

 متقابل و پیامدها. یهاکنش ،هایگر، استراتژحاکم، شرایط مداخلهعلّی، زمینه یا بستر 

خود بااه  و هدر مرکز مدل قرار گرفت که گردید انتخاب یمحور ۀمقول عنوانبه حاضر در پژوهش« ییگرات یمعنو » ۀمقول

حاکمیاات  ۀمقولاا زیر 3. همچنااین اساات همعنوی و رفتار معنااوی تفکیااک شااد یهاارز اعتقادا  معنوی،  ۀزیرمقول 3

شاارایط  یا یانهیزمشرایط از طرفی  .انددر نظر گرفته شده شرایط علّیبرای مقولۀ  یشدگ مدرناخالق، گرایش روانی و 

  اخالق با  همنواییهای همقولحاضر . در پژوهش دهدیمو نتایج منتج از آن را تحت تدثیر قرار  یمحور ۀمقولبستر، 

 ای شرایط زمینه 

 اخالق با سازمان  همنوایی

 فضای معنوی 

 شناخت

 شرایط علّی

 گرایش روانی 

 شدگیمدرن

 حاکمیت اخالق

 

 راهبردها و اقدامات

 مقبولیت معنویت 

 پذیریجامعه

 اخالقیا 

 گرمداخله شرایط 

 ابعاد وجودی اخالق

 

 محوری  لۀ مقو

 گراییمعنویت

 پیامدها

 پیامد سازمانی
 بهبود شرایط کاری، بهبود عملکرد، کاهش فسادبهبود جو سازمان،  

 پیامد فردی

 بهبود روح و روان کارکنان 
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 گر نیااز عبااار  ازهزیرمقولۀ شرایط مداخل. اندشدهگرفتهشرایط بستر در نظر  ۀمنزلبه یسازمان، شناخت و فضای معنو 

 بر رفتااار شرایط علّی براثر تواندیماما  ؛شودینممنجر به رفتار  ییتنهابه گرمداخلهشرایط درواقا ابعاد وجودی اخالق. 

 اثرگذار باشد. شخص،

بااا   بستر و شرایط شرایط علّیو سازمان در پاسخ به  هامیتاقداماتی که افراد،  ۀمجموععبار  است از  راهبردهامفهوم 

 یریپااذ»جامعهمفاااهیم  .دهناادیم« انجااام ییگرات یاا معنو » یمحااور ۀمقولاا تحقااق  منظوربااه گرمداخلهتوجه به عوامل 

ایجاااد معنویاات در سااازمان«  یسااازنهیزمراهبرد تحقااق » عنوانبه حاضر در پژوهش مقبولیت معنویت«و » «اخالقیا 

 شوند.میشناخته 

در  ییگرات یاا پیامدهای حاصل از معنو که  هاواکنش/ هاکنشنتایج و حاصل راهبردها یا  عبار  است از پیامدها مفهوم 

 ند.اهشد یبندطبقهدر قالب »پیامد فردی« و »پیامد سازمانی«  حاضردر پژوهش سازمان 

 

 یریگجهینتبحث و 

از رهنمودهااای  یامجموعااهمعیارهای قانونی و سازمانی، نیازمند  به نیاز عالوه بر ،انجام امور سازمانی جهت  هاسازمان

 درنااوعی هماااهنگی و وحااد  رویااه را  کهاخالقی و ارزشی هستند تا کارکنان را در رفتار و اعمال اداری یاری دهند 

زیربنااایی رفتارهااا  یهااازهیانگاخالق، به  بدان دلیل که لذا؛ مطلوب جمعی و عمومی میسر سازند ۀشیو  یسو به حرکت 

در عملکاارد کارکنااان  رهنمودهای اخالقی و ارزشی، کندیمو در مورد رفتارهای درست و غلط انسان بحث  پردازدیم

مستقیمی با رفتار کارکنان در تدمین اهداف فااردی  ۀرابط ، دارایمعنویت در سازمان دیگر د. از طرفنجایگاه بنیادی دار

 ۀتار اخالقی کارکنان و احساس نیاااز بااه آن باارای توسااعتوجه به اخالق و عوامل تدثیرگذار بر رف لذا؛ است و سازمانی 

هدف تحقیااق حاضاار ماادنظر قاارار  عنوانبه وپرور آموز  سازمان در ییگرات یمعنو مدلی با ابعاد جدید با تدکید بر 

 گرفت.

. رناادیگ یممااورد تدییااد قاارار  ،یمحااور ۀمقولروابط در مدل ساختاری متغیر  ۀکه کلی ندنتایج پژوهش حاضر نشان داد

مااورد تدییااد  ،یاماادهاپو  ، راهبردهاگرمداخله، شرایط یانهیزمشرایط  هایروابط در مدل ساختاری متغیر ۀهمچنین کلی

شامل اعتقااادا   ،سنجدیمرا  شدهیطراحکه اعتبارسنجی الگوی  ییگرات یمعنو  یمحور ۀمقول یهامؤلفه ند.اهقرار گرفت

 باشند:شرح ذیل میهای مذکور بههمؤلف یهاشاخص. دنباشیممعنوی و رفتار معنوی  یهاارز معنوی، 

  ااندیشه، توکل، اعتقاد به قیامت، اخالص و تقو  شامل ییگرات یمعنو اعتقادا  معنوی از بُعد  ۀمؤلف یهاشاخص (1

   ییگراعملو  همدردیصمیمیت، دلسوزی،  شامل ییگرات یمعنو معنوی از بُعد  یهاارز  ۀمؤلف یهاشاخص (2

 رفتار صالح و عمل صالح   شامل ییگرات یمعنو رفتار معنوی از بُعد  ۀمؤلف یهاشاخص (3

؛ زیاارا از عواماال هسااتند یسازمان یهاطیمح برای ادارۀ بسیار مهمموضوعا  پژوهشی جزو اخالق و معنویت مفاهیم 

تحقیقا  دیگر نیز حاکی از ارتباااط معنویاات بااا رفتااار  یهاافتهی. شوندیممحسوب  یانسان یاثرگذار بر رفتارهااصلی 

و  یاحرفااهمعنویت با اخااالق  ۀبررسی رابط»با عنوان  خود ( در پژوهش13۹۹اخالقی کارکنان است. علیرضا کولیوند )

و تقویت تعهد سااازمانی و معنویاات در محاایط  یریگ بهرهه با استدالل نمود ک  «تعهد سازمانی )مورد مطالعه: ستاد ناجا(
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دیناادار  ،مااردم اغلااب در جااوامعی کااه  آیند. همچنینمیکار، بستر مناسبی برای رشد رفتارهای اخالقی کارکنان فراهم 

و  هاسااازمان، امکان تقویاات معنویاات در داندیمهستند و با نظر به رویکردی که معنویت را در پیروی از دینی خاص 

. از سااوی دیگاار ابدییمآن افزایش  تبابهتعهد سازمانی و رفتارهای اخالقی کارکنان  جهیدرنتکه  محیط کار بیشتر است 

خااود بااه  پژوهش( در 13۹3عبداللهی و همکاران ) .شودیمافزایش معنویت کارکنان باعث افزایش تعهد سازمانی افراد 

وجااود  یمعنااادار و مثباات  ۀرابطاا یت در کار با رفتار اخالقی کارکنان، این نتیجه رسیدند که بین تعهد سازمانی و معنو 

بااین ابعاااد عاادالت  ۀرابطبا عنوان »بررسی نقش میانجی معنویت در  پژوهش خود( در 13۸۹دارد. یزدانی و همکاران )

 یمعنویت« به این نتیجه رسیدند که بین معنویت، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شااهروند یسازمانی و پیامدها

معنویت در » محوریت  پژوهش خود با ( نیز در 2012وجود دارد. مککی و دریسکل ) یمثبت و معنادار ۀرابطسازمانی 

 یز طریق معنویت محیط کااار باار شااادا نیآفرتحول یبه این نتیجه رسیدند که رهبر «نیآفرتحول یمحیط کار و رهبر

 گذار است.و ذهنی کارکنان اثر یمعنو 

سرشااار از مفهااوم  یمنبعاا  عنوانبهت یتا از معنو  وادار کردهرا  هاسازمان، ینونک  اداری یهاطیمحنان در یاطمعدم ۀدیپد

در پااژوهش حاضاار نیااز انسااجام در  .ندینما وفصلحلدر سازمان را  ینظمیبان نظم و یبهره برده و تناقض م یداریپا

ابعاااد وجااودی اخااالق  یهامؤلفااهعد اخالق در سااازمان و از بُ یهاشاخصاز  ترمنضبطو کارکنان  بامعناسازمان، کار 

-ماایبیشااتر  وپرور آمااوز جاد تعادل در یازمند این تفاو م یهاعرصهت مستمر در یفعال جهت  هاسازمان. دنباشیم

 ضروری است.باشند که این امر مذکور بسیار 

بااا  هاسااازمان ذکاار اساات کااهشود. قاباالکار خود میاز  افراد یکپارچگی معنویت با زندگی کاری باعث رضایت بیشتر

 ،هانااهیهزکه کاااهش ند پژوهش حاضر نشان داد ایجنت .ابندییمو مولدتر به سودآوری بیشتری دست  تریاخالقافرادی 

. معنویاات در دنباشاا یمپیامد فردی  یهاشاخصبهبود عملکرد کلی سازمان و افزایش تمایل به کار از سازمان،  عملکرد

 ۀتجرباا  همچنااین باشااد.ماای هدفاادارکارکنانی است که کارشان ارضاااکننده، بامعنااا و  ۀتجرب ۀکنندریتوصمحیط کار، 

وجااود بدین جهت که  .معنویت در محیط کار با افزایش خالقیت، رضایت، صداقت، اعتماد و تعهد در کار همراه است 

ورود معنویاات ذکر است که ؛ قابلآوردوجود خواهدمزیتی پایدار برای سازمان به ،ینیروی انسانی متعهد به اخالق کار

   شود.میاخالقی  یهاارز  گیریباعث شکل یکار طیمحبه 

دورناای باااال،  ۀزیاا انگشد. درونی خواهدۀزیانگافراد سبب باالرفتن  یهانگر از طریق تدثیر بر  یکار معنویت در محیط

مستقیم و از طریق افزایش اشتیاق در کارکنان سبب انجام مطلوب ویایر محولااه و حتاای رفتارهااایی فراتاار از  طوربه

 و اعمااال هااات یفعال وجااود آمااده،بااه شخصانگیز  و شد  نیرویی که در  شد بهبسته لذا ؛ شودیمویایر شغلی 

در این صور  میزان  ایفا کند.صحیح  طوربهو  یخوببهکه بتواند نقش خود را  شودمی سازماندهی تا جایی توسط وی

 .ابدییمنیز افزایش  وپرور آموز  سازمان بروز رفتار اخالقی کارکنان

پیشاانهاد  ،وپرور آمااوز  سااازمان کارکنااان یاخااالق کاااربر  ییگرات یمعنو با توجه به نتایج پژوهش حاضر و تدثیر 

مااورد توجااه قاارار  یکااار که رفتارهای معنوی همراه با اعتقاد باطنی نسبت به انجام کارهای صحیح در محیط شودیم

پیشاانهاد  شااود.درنظاار گرفتااه یاسخاوتمندانه یهاپادا کارهای باارز  کارکنان  . همچنین برایو تشویق شود گرفته

تااوان . از طرفاای ماایسااهیم شااوند دیاا آیماجازه بدهد تا کارکنان در مزایایی که در سازمان به وجود شود که مدیران ی
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در انتخاب و انتصاااب ماادیران که یک بند از ارزیابی لحاظ کرده  عنوانبهدر ارزیابی عملکرد کارکنان  را ییگرات یمعنو 

 .شودیک عامل ضروری در نظر گرفته عنوانبهنیز 
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ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمااان ( تحلیل مقایسه13۹6زهرا ). راضی، الهام. نجفی، جعفر ،زادهتر   -

 .23 – 45 صفحه .5مدرسه. دوره  ت یریمد مدارس شیراز.

شاارفت اسااالمی ایراناای، یپ یالگو  ،یرد اسالمیکبا رو یت سازمانیبر معنو  یتدمل (،13۹2) نهیسکشورگل،  یجعفر -

 .17۹-3:200شماره سال دوم، 

باار  دیتدک با  یسازمان یت در کار بر رفتار شهروندیمعنو  ریتدث ی(. بررس13۹۹) یمرتضدعایی، حبیب ا... . عزیزی،  -

تااا  2۹از صاافحه  ;۸ شااماره 4, دوره,13۹1ز و زمستان یی. پژوهشنامه مدیریت تحول. پاینقش واسط تعهد سازمان

 .51صفحه 

 ISC (25پژوهشاای )وزار  علااوم(/ -علمی ۸۸شماره  - 13۹۹دانش انتظامی پاییز  یهاپژوهشکولیوند، علیرضا؛  -

 .(102تا  7۸از  -صفحه 

. ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتااار اخالقاای. 13۹3. پژمانمری عبداللهی ب. کریمیان ح. نامدا -

 .4اخالق در علوم و فناوری، سال نهم،   

و معنویت در کااار بااا مساائولیت اجتماااعی در  یاحرفه. مدل یابی ارتباط بین اخالق 13۹3. میشهودمهاجران ب.  -

دولتی شهر کرمانشاه. فصلنامه مدیریت پرستاری، سال سوم، دوره سوم، شااماره دوم،  یهامارستانیبمیان پرستاران 

 .13۹3تابستان 

معلمااان اسااتان  دگاهیاز دای عوامل مؤثر بر اثربخشی اخالق حرفه .محمد. بهادری، سعید عیین .نیرحسیامداودی،  -

 31 یاپیپ ،۹6 زییپا ،3شماره  علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال هشتم، دوماهنامهقم. 

 و یشااناختروان ٔ  هیساارما(، نقااش 13۹7) ی، علاا یماا یمحمدزاده ابراه به ویط ،یپردنجان یمیرح با؛یمحمدپور، فر -

 .16۹-1:1۹3، شماره 16سازمانی، دوره ، مدیریت فرهنگ یسازمان یرفتار شهروند ینیبشیدر پ کار ت دریمعنو 

 کااار محیط در معنویت  بین رابطه تحلیل( 13۹۸) مایش زادهب یغرم, یسل ین, کایمیرام زادهب یغر, یمهد ایک ینیمع -

تا  ۹۸از صفحه  ;2 , شماره14 دوره . نشریه اخالق در علوم و فناوری.یاحرفه اخالق میانجی نقش: اداری فساد و

 .۹2صفحه 

پیشایند رفتارهای شهروندی سازمانی. فصلنامه توسااعه  مثابهبه(. تعهد سازمانی کارکنان 13۹2) محمدرضا موسوی، -

 .15- 123. صفحه 2۹. شماره 13۹2دوره  مدیریت منابا انسانی و پشتیبانی.

ت در (، بررسی نقش میااانجی معنویاا 13۸۹؛ محمدرضا؛ سلیمی، غالمرضا )یآبادنجر ییزدانی، حمیدرضا؛ کایم -

 .133تا  177: 36مدیریت بازرگانی.    اندازچشمرابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت. 
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، الگوی معنویاات سااازمانی در آمااوز  (13۹4) الهب یحبنقوی، سید علی؛ اسعدی، میر محمد و میرغفوری، سید  -

 .145 -177: 2، شماره 23اسالمی، مدیریت اسالمی، سال  یهاآموزهعالی مبتنی بر 

(، بررساای رابطااه بااین حمایاات سااازمانی ادرا  شااده، 13۹۹بااه )ی؛ حامدی، ارکیده؛ جلیلیان، طنیمحمدامترابی،  -

، 13۹۹سال هفتم، بهار  کارکنان )مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان(. یوربهرهمعنویت در محیط کار با 

 .1-26، صفحا  1 شماره

(، نقااش میااانجی وفاااداری سااازمانی در رابطااه بااین اخااالق کاااری بااا 13۹0، محسن؛ نادی، محمدعلی )پرورگل -

 .43 -52 ،1اخالق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره  رفتارهای انحرافی در محیط کار.

دهای رفتاری معنویاات در محاایط (. بررسی پیام13۹۸صفری، علی؛ تیموری، هادی؛ قشقایی، زهرا؛ آقایی، مهدی ) -

 .۸1 -104، 1، شماره 11ت تحول، دوره یریمد نامهپژوهشکار. 
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