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 ارتباط رهبری معنوی با سرمایه روانشناختی و معنویت در کار

 به منظور نیل به اخلاق کاری در سازمان 
 

 1، فاطمه اکبری1علی شریعت نژاد دکتر ،*2،دکتر امیر غفوریان شاگردی1سیدنجم الدین موسوی کترد

 دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران .1

 اری، دانشگاه امام رضا ع، مشهد، ایراندانشکده مدیریت و حسابد .2
 (41/9/79، تاریخ پذیرش:41/5/79تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

در عصر حاضر که عصر جهانی شدن است،  ستاانان  تا متا نمتا   ی 
  حق ق، و ماور مه خدا رومرو نی شتوند  انتم نمتا    و 1  چون اخلاق

دی دارنتد کته مته اقدانات ندنرنتی    ه حکان، اا ظهور پارادان  جدنت
نتی  2عق ده مس اری اا نحققان انم پارادان  جدند نح ط کتار  ننوونت،

(  نظرنه ر بری ننووی نک نظرنه عل ی مترای غی  تر و غحتو  1ماشد )
ساانانی و خلق نک ساانان نادگ رنده و خودانگ ختته نتی ماشتد  انتم 

 د  نوع نظرنه مر نبوای الگوی انگ زه درونی  م وش و مص رت  ان ان و ان
دوستی  ننوون، نح ط کاری و سنادت و مقا  غدونم و غک  ل نی گردد 

(2  ) 
 
 

 
مه واقع  پ ش اا انم م شتر پژو ش  ا متر استام نمتا    نومتی قترار 

اا ج له انتم (  3داش، و نطالنات اندکی مه نکات نثب، پرداخته مودند )
انه سترن و ننوونت، در کتار است،  3نکات نثبت، سترنانه روانشتواختی

روانشواختی نکی اا شاخص  ای روان شواسی نثب، گرا نی ماشد که ما 
ونژگی  انی اا قب ل ماور فترد مته غوانتانی  تانش مترای دستت امی مته 
نوفق ،  داشتم پشتکار در دنبا  کردن ا داف  انجاد استواد ای نثبت، 

(  ننوونت، در 4درماره خود و غح ل کردن نشکلات غنرنت  نتی شتود )
 ز  مه ننوتای در  و شواستانی فترد اا انتدگی کتاری مته ن 4نح ط کار

 (  5واسطه انجام کار ای ماننوا در نح ط کار اس، )
 

 چکیده
 ی ارغباط ر بری ننووی ما سرنانه روانشواختی و ننوون، کاری مه نوظور ن ل مه اخلاق کاری در ساانانمررسحاضر   دف پژو شزمینه: 

 اس،  

نمر اا  252انم پژو ش اا نظر  دف کارمردی و اا لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات غوص می   بستگی اس،  جاننه آناری پژو شروش: 
ای  ستود که ما استماده اا فرنو  کوکران و روش ن ونه گ ری غصادفی طبقهان خرم آماد کارکوان اداره ماارگانی و اغاق ماارگانی شهرست

نمر انتخاب گردنده اس،  امزار پژو ش پرسشوانه استاندارد موده که روانی آن ما استماده اا اا روش اعتبار نحتوا و  151ای مه حج  ن ونه
و نرم   ا اا رونکرد ندلساای ننادلات ساختاریانم پژو ش مرای غحل ل داده پانانی آن اا طرنق آلمای کرونباخ آانون شده اس،  در

  استماده گردنده اس،  Spssو  Amosافزار ای 
اند  نتانج پژو ش حاکی اا آن غان د شده %55نتانج پژو ش نشت ل مر  م، فرض ه اس، که غ انی فرض ات در سطح خطای یافته ها: 

-غوانود ماور ای افراد مه غوانانیما القای احسام ان د  ان ان و مص رت مخشی مه کارکوان ساانان نیی اس، که ندنران و ر بران ساانان

    انشان مرای دست امی مه نوفق ، )سرنانه روانشواختی( را غح، اثر قرار داده و اا انم طرنق ان وه ن ل مه اخلاق کاری در ساانان را فرا
 سااند  

غوانود ما استماده اا انگ زش درونی و القای ننوون، الهام مخش  ا نیوده آن اس، که ندنران و ر بران سااناننتانج نشان د  نتیجه گیری:
 سطح ننوون، در کار را مهبود مخش ده و اا انم طرنق ان وه ساا اخلاق کاری نواسب در ساانان شوند 

 

 لاق کاریر بری ننووی  سرنانه روانشواختی  ننوون، در کار  اخکلید واژگان: 

 
 

 Ghafourian@imamreza.ac.irنونسودۀ نسئو : نشانی الکترون کی: 
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اا انم رو انانی که رفتار ای نثب، نانود سرنانه روانشواختی و ننوونت، 
در کار در افراد  نلکه ذ م شوند و مه عادت غبدنل گردند  مخشی اا انم 

نواده ن تز انتقتا  داده نتی شتود  موتامرانم  رفتار ا مه نح ط م رون و خا
  5مرخورداری اا رفتار ای نثب، گرا نه غوها نوجب اصتلا  اخلتاق کتاری

(  اا انم رو ما 6ملکه سبب رشد اخلاق افراد در حواه  ای دنگر نی شود )
غوجه مه آنچه گمته شد  پرسشی که پژو ش حاضر در پی پاسخگونی مه 

وتتوی وگونتته اا طرنتتق ستترنانه آن استت، انتتم استت، کتته ر بتتری نن
روانشواختی و ننوون، در کار نوجب ن ل مه اخلاق کاری در ساانان نی 

 شود؟
ضن  در ر بری ننووی و سرنانه روان شواختی و ننوون، کاری نا قرار 

 ا در وضن تی نانواسب پ انتد ای مست ار نتاگواری را در پتی گرفتم آن
و مهبتود ع لکترد کارکوتان خوا د داش،  اصولا ساانان  ا مرای غوسنه 

خود مشدت ن اانود مه وجود ر بری ننووی  ستود کته ستبب غحرنتک 
انگ زه درونی کارکوان شود و ماور و عشق و ان ان و غنهتد در کتار را در 
کارکوان غحرنک کوتد  اا طرفتی کارکوتان مانستتی اا لحتاظ روانتی در 

ا مته ننوتی شرانط نواسبی قرار داشته ماشود؛ ورا که ستلان، روان غوهت
فقدان م  اری روانی ن س، ملکه مه ننوی غوانانی انجاد   تا وگی مت م 
اراش  ا  علانق  آراو ا و نشکلات و غوانانی مهره مرداری اا فرص،  تا 
اس،  اا طرف دنگر اخلاق در ساانان ما نشخص کتردن حتدود و ثیتور 
رفتار ای نواسب و نانواستب و  تدان، نتدنران و کارکوتان در اجترای 

ظان  حرفه ای  ذی نمنان گوناگون ساانان را ح ان، نی کود  اخلتاق و
کارکوان اشاره مه انم دارد که کارکوان نه غوها نسئول ، رفتار خود را متر 
عهده دارند ملکه پاسخگوی وگونگی مرخورد ما غخلمات اخلاقی دنگتران 

د مر در ساانان  ستود  اگر کارکوان مه اخلاق کاری پانبود ماشود نی غوانو
 دان، غلاش  ای ساانانی و جه، دادن مه خدنات غجاری  کتارآفرنوی 
و اجت اعی آن  مه شکل نواسبی ک ک کوود  ما غوجه مه آنچه گمته شتد  
پژو ش حاضر مر آن اس، غا ارغباط ر بری ننووی را ما اخلاق کتاری متا 
غوجه مه نقش ن انجی ننوون، در کار و سرنانه روانشواختی نورد غحل ل 

 مررسی قرار د د  و

ر بری ننووی  اا رونکرد انی اس، که در د ه  ای پانانی قرن م ست  
ن لادی  مطور جدی در نبانی نظری ر بری و ندنرن، نطر  شده اس،  
نهض، ر بری ننووی شانل الگو ای ختدنتگزاری ر بتری  نشتارک، 
دادن کارکوان و غوان ودستاای آنتان است، و مراستام فلستمه ر بتری 

(  ر بر ننووی کسی اس، که ما استماده 7ار موا نهاده شده اس، )خدنتگز
اا اراش  ا  ماور ا و رفتار انی که لاانه انگ زش درونی خود و دنگتران 
اس،  مقای ننووی اعضای ساانان را فرا   نی کوتد  ر بتری ننوتوی 
شانل آنواش اصو  درس، و فوونی اس، که ماعث کوتتر  نمتم نتی 

 :( امناد ر بری ننووی نطر  شده اس،1اره )در جدو  ش  ( 5شود )
 
 
 
 
 

 (2)ابعاد رهبری معنوی  :0جدول 
 ایمان به تحقق

 چشم انداز 

عشق به نوع 

 دوستی

 بینش

 شک بانی 

 ثبات قدم 

 نجام آنچه اغماق نی افتد 

 ا داف نتنالی 

 انتظار پاداش 

   ،گذش 

 نهرمانی 

 مزرگواری 

 شمق، و   دلی 

 ،صداق 

 صبر 

  ،شجاع 

  ادوفاداری/اعت 

 واضعغ 

  غوسل مه سهانداران
 ع ده

 م ان رسال، ساانان 

 غرغ ب ان ان/ان د 

 /انجاد نک ننوا 
 نتنالی

 
متا ع لکترد  نیساانان  تا یمرا یروان شواخت هنسرنا گاهنو جا ، ا  

غتا  یروان شتواخت هنسترنا ، شود  ا   ینشخص ن شتر مرغر   رروا م
 جادنا یمرا نیرو ناا صاحب نظران آن را  یکنرود که  ین ش پ نیآنجا
 ر تنتی  یروان شواخت هن  سرنارند گ یساانان  ا در نظر ن یرقامت ،ننز

  چتون  یروان شتواخت هن(  سرنا14نثب، اس، ) یساانان تاررف یاساس
 ینتانل وم ستاانان ی تا هناا سرنا یاجت اع هنو سرنا یانسان هنسرنا

 ،نرنمل ندک تر قا ی ا وهننل وم ما  ز ی ا هنموده که مرخلاف سرنا
داشتته  یرا در پت یدر خور غوجه دنو عوا جنغواند نتا یموده  ن یو ر بر
منتد اا روان  کنتغوانتد مته عوتوان  ین یروان شواخت هن(  سرنا5ماشد )
/اعت ادمته نمتم  ینثب، گرا که شانل وهار نولمته خودکارآند یشواس

 (  4شود )  ناس،  غنر یرنو اننطاف پذ یو خوش م  یدوار ان
اا  یار است، کته نگتاه مست ینوظهتور دهنپد  یکار ط در نح ،نننوو

را در سطو  نختلت  مته  راننند ز و ساانان و ن ،نرنصاحب نظران ند
را مه عووان  ،ناا آنان ننوو یار اسام  مس منخود جلب کرده اس،  مرا

غواند مته آنهتا در انتان  یساانان  ا دانسته اند که ن یمرا دارنپا ینوبن
 ینظت  و مت نیرستاند و غوتاقن ن تا یارنتآشوب اده   و اط پرغل ی ا

آنهتا را مته  ک نتدر ساانان را حل و فصل کود و مدون طترد  ر ینظ 
فراغر رفتم اا  یدر کار مه ننوا ،ن(  ننوو11مه کار مبود ) یصورت نقتض
 دف و ننوا در  افتمن ینداوم مرا یروانره  جس، و جو یخود در اندگ

مه ختدا  کننزد  یرفا اا اراش کار و اندگق و ژ در  ع   یکار یاندگ
غوانتد در  یو انسان  اس، و نت رانون پ یا ما دن یوند و احسام    پ

انجام کار ماشتد  یو ارضا ، نوفق  یفراانگ  یسلان،  شادکان رنده مرگ
کتار در سته ستطح  ط در نحت ،نت(  نحققان و صاحب نظران ننوو12)

 اند: کرده یمود   غقس یو ساانان یگرو   یفرد
در کتار شتانل  ،نننوو یجوبه اساس کن(: یکار ما ننوا )در سطح فرد-
در  ،نتمنتد اا ننوو منتننوا و نقصود در کتار است،  ا ق حم ع  کن

کود که وگونه کارکوان در کار روانره شتان در  یکار  نشخص ن ط نح
فرض اس، که  مندر کار شانل ا ،نننوو ان غنانل دارند  م یسطح فرد

 ، نبادرت مه انجام فنال یمرا یقنو علا لنغ ا  یوندر زش انگ ی ر فرد
مخشتد  ینت گتراننخودش و د یمه اندگ یشتر م یدارد که ننوا نی ا
(13 ) 
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اا  گترند یمنتد اساست کنت(: ی)در ستطح گرو ت یاحسام   بستتگ-
 یو احسام   بستتگ وند پ یکار  شانل احسام نوع ط در نح ،نننوو
کتار در ستطح  ط در نحت ،نتا ننوومنتد ا منتاس،  ا گراننما د ق ع 

کتار ارغباطتات  ط د د کته در نحت یرخ ن یافراد یدر رفتار ا یگرو 
 ( 13سااند  ) یمرقرار ن یکار ی ا هرا در گرو یو ننوو یاحساس  یذ و

اا  یحم قو کن جادن(: ای   جه، مودن اراش  ا )در سطح ساانان-
و اراش  ،نترکارکوان متا رستال،  نانو یفرد یاراش  ا م م نی  سو

کارکوان  یکار    جهت ط در نح ،نمند اا ننوو منساانان اس،  ا ی ا
 ( 13) رد گ یرا در مرن یساانان یما اراش  ا

را مه خود جلب ن وده است، در  نمهتوم  یادندر کار  غوجه ا ات اخلاق
 یموتا رنتختا  آن در کستب و کتار  ا یو در ننوا یمطور کل ات اخلاق

در جاننه و مه غبع آن در ساانان  ا اس،  یاخلاقنظام  کنو حمظ  جادنا

نه  فر وگ ساانان اس، و مه  یاا جوبه  ا یکندر کار  ات (  اخلاق22)
(  34ستاانان گتردد ) کنت یاا استراغژ یرود که مخش ین ش پ یس ت

اس، که مه انجام کار نواستب و  ی وجار فر وگ کن ی(  اخلاق کار35)
ماور اس، که کار  مند د و مر ا ین نثب، یخوب در جاننه  اراش ننوو

 عووان¬(  اخلاق کار مه36(  )31اس، ) یاراش ذاغ کن ینمسه دارا یف
اس، که آنچه درس، است، را اا  یو ننوو یلاقاا اصو  اخ ای نج وعه

پژو ش را نشان  یند  نمهون رن(  شکل ا25سااد ) ین زننادرس، نت ا
پتژو ش در  ی  نمهتوناا وود ند  ننتبر اس،  نتد یق د دکه غلم ین

 ( نشان داده شده اس،1نگاره ش اره )
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 (11و  39،904) : مدل مفهومی پژوهش0نگاره 

 

 روش
 تا اا پژو ش حاضر اا لحاظ  دف  کارمردی و اا نظتر ج تع آوری داده

نوع غحق قات غوص می   بستگی اس، که اا شاخه نطالنات ن دانی مته 
ار نی آند  روش انجام پژو ش مصورت پ  انشی موده که نه تترنم ش 

جاننه آناری پژو ش حاضر شانل نزانای آن قامل ، غن    نتانج اس،  
نمر اا کارکوان اداره ماارگانی و اغاق ماارگانی شهرستان خترم آمتاد  252

 151 ستود که ما استماده اا روش ن ونه گ ری غصادفی طبقه ای غنتداد 
عووان ن ونه انتخاب شدند )ما استماده اا فرنتو  کتوکران حجت  نمر مه 

انم نحاسبه ما سطح نمر غخ  م اده شد   676/151ن ونه آناری مرامر ما 
مرای ج ع آوری اطلاعتات  اا  درصد صورت گرفته شده اس،(  5خطای 

(  2پرسشوانه استاندارد استماده شده اس،  پرسشتوانه ر بتری ننوتوی )
منتد )وشت  انتداا  نتوع دوستتی و  3نی ماشد و دارای سوا   15دارای 

خرده نق تام:  4دارای ( 4)پرسشوانه سرنانه روانشواختی م وش( اس،  
ستوا   12خودکارآندی  ان دواری  اننطتاف پتذنری و ختوش م وتی در 

( کته شتانل سته منتد 13غوظ   شده اس،  پرسشوانه ننوون، کتاری )
گونه نی ماشتد  پرسشتوانه  14فردی  گرو ی و ساانانی اس، و شانل 
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اند اا: دلبستتگی و علاقته مته کتار  ( که امناد آن عبارت32اخلاق کاری )
پشتکار و جدن، در کار  روامط سال  و انسانی در نحل کار  امتکار ع تل 

گونه نی ماشد  مترای غحل تل داده  12در کار و والش پذنری که شانل 

لستاای ننادلتات و روش ند AMOS ای مدس، آنتده اا نترم افتزار 
ساختاری استماده شده اس،  مرای سوجش روانی اا روش اعتبار نحتوا و 
مرای آانون پانانی پرسشوانه اا ش وه آلمای کرونباخ استماده شده است، 

   ارائه شده اس،2که ضرنب پانانی مرای نتی ر ای پژو ش در جدو  
 

 آلفای کرونباخ: 1جدول
 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 62/2 ننوویر بری 

 75/2 سرنانه روانشواختی

 77/2 ننوون، در کار 

 72/2 اخلاق کاری

 
در انم پژو ش نتانج غوص می داده  ا شانل غجزنه و غحل ل نشخصات 

)شاخص کمان، ن ونه گ ری(  KMOج ن ، شواختی ن ونه و ضرنب 
نی ماشد  ما مررسی داده  ای نرموط مه جوس ، نشخص نی شتود کته 

ان  ستود    چو م  %14نمرنناد   22نرد و  %66مر نناد  ن126غنداد 

حج  ن ونه  %32سا  و نناد   32نمر ک تر اا  47در م م ن ونه انتخامی 
سا  سم دارند کته  42غا  31نمر م م  62انتخامی  ستود  اا طرف دنگر 

ستا   41حج  ن ونه را غشک ل نی د ود  اعضای ن ونته مالتاغر اا  42%
حج  ن ونه را مه خود اختصا  داده انتد  در  %26د که نمر  ستو 41ن ز 

مالاغر  KMOن ز ماند گم، که اراش عددی  KMOخصو  ضرنب 
/  موده که نشان اا نطلوب مودن ضرنب استتماده اا غحل تل عتانلی 7اا 

 دارد 
 

 یافته ها
در پژو ش حاضر مه نوظور آانون ننواداری فرضت ه  تا اا دو شتاخص 

استتماده شتده است،  متر استام ستطح  Pو CRمحرانتی جزئی نقدار 
ماشتد  نقتدار  پتارانتر  56/1نقدار محرانی ماند م شتر اا  25/2ننواداری 

ک تر اا انم در الگو نه  ش رده ن ی شود     وو م نقادنر کتووکتر اا 

حاکی اا غماوت ننوادار نقدار نحاستبه شتده مترای  Pمرای نقدار  25/2
است،  مترای آانتون  55/2در سطح  وان  ای رگرس ونی ما نقدار صمر 

استماده  Amos18فرض ه  ای پژو ش ننادلات ساختاری و نرم افزار 
 ( اس،2شده اس، که خروجی نرم افزار مه صورت نگاره )

           

             

       

          

         

         

    

      

      

       

          

                               

                             

         

    

    

    

   
 

 
  
 

 
  
 

    

 
  
 

 
  
 

 
  
 

  
  

    

    
 
  
 

    
       

 
    

   
     

 
  
 

 
 AMOSخروجی نرم افزار  :1نگاره 

 

استماده شتده است، کته  AMOSمرای مرااش ند  فوق اا نرم افزار 
 اس، 3اخص  ای کلی آن مه شکل جدو  ش اره ش

 برازش مدل مفهومی: 4جدول 
 
 

 

CIMN CIMN/ DF P GFI NFI RMSE 

21/132 25/2 222/2 52/2 52/2 222/2 
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 . ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص های جزئی مربوط به فرضیه ها3جدول 
 نتیجه P مقدار بحرانی ضریب رگرسیونی فرضیه ها

H1: ی ارغباط نثب، و ننوی داری ما اخلاق کاری ر بری ننوو
 دارد 

 غان د 222/2 36/2 65/2

H2:  ر بری ننووی ارغباط نثب، و ننوی داری ما سرنانه
 روانشواختی دارد 

16/2 45/2  212/2  غان د 

H3:  ر بری ننووی ارغباط نثب، و ننوی داری ما ننوون، در کار
 دارد 

36/2 61/2  226/2  غان د 

H4:  روانشواختی ارغباط نثب، و ننوی داری ما اخلاق سرنانه
 کاری دارد 

42/2 23/3  غان د 222/2 

H5:  ننوون، در کار ارغباط نثب، و ننوی داری ما اخلاق کاری
 دارد 

54/2 11/2  غان د 226/2 

 

 نتایج باز نمونه گیری برای مسیر واسطه ای الگو یپیشنهادی پژوهش: 5جدول 
طای خ سوگیری بوت مسیر فرضیه

 استاندارد

حد 

 پایین

 حد بالا

H6:  ر بری ننووی ما غوجه مه نقش ن انجی سرنانه
روانشواختی ارغباط نثب، و ننوی داری ما اخلاق کاری 

 دارد 

ر بری ننووی / 
سرنانه روانشواختی 

 /اخلاق کاری 

 
26/2 

 
2222/2 

 
2145/2 

 
12543/2 

 
11236/- 

H7:  ننوون، ر بری ننووی ما غوجه مه نقش ن انجی
 در کار ارغباط نثب، و ننوی داری ما اخلاق کاری دارد 

ر بری ننووی / 
ننوون، در کار / اخلاق 

 کاری

61/2 22211/2 2213/2 27643/2 24213/2 

 
 

ما غوجه مه اطلاعات جدو  مالا نی غوان درناف، که ند  اا مرااش مس ار 
ل تل نتد  مته خومی مرخوردار اس،  ما در نظر گرفتم نتانج غجزنه و غح

مررسی فرض ه  ای پژو ش پرداخته شده اس، که نتتانج آن در جتدو  
  ارائه شده اس، 4ش اره 

( و آانون فرض ات اصلی پتژو ش  نشتا ده 4ما غوجه مه جدو  ش اره )
غان تد نتی  %55نی شود که فرض ات اصلی پژو ش در سطح اط  وتان 
غوجه مته نقتدار  گردند  در غوض ح آانون فرض ات اصلی ماند گم، که ما

اس،  56/1که مرای غ انی فرض ات دارای نقدار م ش اا ( CR)محرانی 
است،  در ستطح اط  وتان  25/2که ک تر اا سطح خطتای  (P)و نقدار 

فرض ات اصلی پژو ش غان د نی گردند  لتذا متا غوجته مته جتدو   55%
ر بتری ننوتوی  %55( نی غوان گم، که در ستطح اط  وتان 4ش اره )

ب، و ننوی داری ما اخلاق کاری  سرنانه روانشواختی و ننوون، ارغباط نث
در کار دارد    چو م نتانج حاصل اا مررسی داده  تا نشتان د وتده آن 
اس، که سرنانه روانشواختی و ننوونت، در کتار ارغبتاط نثبت، و ننوتی 
داری ما اخلاق کاری دارند  پم اا انوکه نتانج مررستی فرضت ات اصتلی 

س، که نتانج فرضت اغی کته متر استام نتی ر تای نشخص شد  لاام ا
ن انجی ما استماده اا نس ر غ ر نستق   غدونم شده اند  نشتخص شتود  
در انم پژو ش مرای آانون فرض اغی که مر اسام نتی ر ای ن تانجی و 
نس ر غ ر نستق   غدونم شده اند  اا آانون ماان ونه گ ری استماده نتی 

و  مت  پژو ش ما استماده اا روش ماا شود  نتانج غحل ل فرض ات شش  
  ( نشان داده شده اس،5ن ونه گ ری در جدو  ش اره )

( مرای نس ر ر بری ننووی / سترنانه روانشتواختی / 5نودرجات جدو )
و حتد مالتای  -125/2اخلاق کاری نشان نی د د که حد پان م ما نقدار 

اان ونه گ تری و اس،  ما غوجه مه نتانج آانون م -/2112آن دارای نقدار 
قرار نگرفتم صمر درانم فاصله اط  وان حاکی اا ننوی داری انم نست ر 
غ رنستق   و در نت جه غأن د فرض ه نرموط مته آن است،  اا انتم رو متا 

 %55غوجه مه نتانج جدو  فوق نی غوان گمت، کته در ستطح اط  وتان 
اری ر بری ننووی اا طرنق سرنانه روانشواختی ارغباط نثب، و ننوتی د

شود  ( نشا ده نی5ما اخلاق کاری دارد  مه علاوه   انطور که در جدو  )
نس ر ر بری ننووی / ننوون، در کار / اخلاق کاری نشان نی د د کته 

است،  متا 242/2و حد مالتای آن دارای نقتدار 276/2حد پان م ما نقدار 
 غوجه مه نتانج آانون ماان ونه گ ری و قرارنگترفتم صتمر درانتم فاصتله
اط  وان حاکی اا ننوی داری انم نس ر غ رنستق   اس،  اا انتم رو متا 

 %55غوجه مه نتانج جدو  فوق نی غوان گمت، کته در ستطح اط  وتان 
ر بری ننووی اا طرنق ننوون، در کار ارغباط نثبت، و ننوتی داری متا 

 اخلاق کاری دارد 
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 بحث
ی و خلتق ر بری ننووی نک نظرنه عل ی مرای غی  ر و غحتو  ستاانان

نک ساانان نادگ رنده و خودانگ خته نی ماشد  انتم نظرنته متر نبوتای 
الگوی انگ زه درونتی  م توش و مصت رت  ان تان و ان تد  نتوع دوستتی  

(  13ننوون، نح ط کاری و سنادت و مقا  غدونم و غک  ل نتی گتردد )
نهض، ر بری ننووی شانل الگو ای ختدنتگزاری ر بتری  نشتارک، 

غوان ودستاای آنتان است، و مراستام فلستمه ر بتری  دادن کارکوان و
خدنتگزار موا نهاده شده اس،  اا انم رو ر بری ننووی مه عووان نقولته 
ای الهام مخش نی غواند کارکوان ساانان را در جهت، ن تل مته اخلتاق 
کاری ناری د د  حا  اگر ر بری ننووی که نبتوی مر انگ زش درونی و 

ح سترنانه روانشتواختی کارکوتان و ننوون، اس،  نوجب افتزانش ستط
ننوون، در کار شود  نی غواند مه عووان عانلی فزانوده در اخلتاق کتاری 
کارکوان در ساانان  ای دولتی غلقی شود  اا انم رو پژو ش حاضتر متا 

سترنانه روانشتواختی و ننوونت،   دف مررسی ارغباط ر بری ننووی متا
کاری مه نوظور ن ل مته اخلتاق کتاری در ستاانان  تای دولتتی انجتام 
پذنرف،  نتانج مه غمک ک فرض ات نشان د وده آن اس، کته در ستطح 

ر بری ننووی ارغباط نثب، و ننوی داری ما اخلاق کتاری  %55اط  وان 
نود ما استماده اا دارد  انم مدان ننوی اس، که ندنران ساانان  ا نی غوا

انگ زش درونی و القای ننوون، الهام مخش ستطح اخلتاق کتاری را در 
ساانان  ای خود مالا مبرند  نت جه فرضت ه دوم حتاکی اا آن است، کته 
ر بری ننووی ارغباط نثب، و ننوی داری ما سرنانه روانشواختی دارد  مر 

ستاانانی  اسام انم فرض ه نی غوان نت جه گرف، که ندنران و ر بران
ما القای احسام ان د  ان ان و مص رت مخشی مه کارکوان ستاانان نتی 
غوانود ماور ای افراد مته غوانتانی  انشتان مترای دستت امی مته نوفق ت، 
)سرنانه روانشواختی( را غحت، غتاث ر نثبت، قترار د وتد  فرضت ه ستوم 
پژو ش ن ز نشان د وده آن اس، که ر بتری ننوتوی ارغبتاط نثبت، و 

ی ما ننوون، در کار دارد  نوطق نظری انم فرضت ه دلالت، متر ننوی دار
 ا نی غوانود ما استماده اا انگ زش درونتی و انم دارد که ندنران ساانان

القای ننوون، الهام مخش سطح ننوون، در ساانان را مهبتود مبخشتود  
فرض ه وهارم پژو ش نشان نی د د کته سترنانه روانشتواختی ارغبتاط 

ی ما اخلاق کاری دارد  انم مدان ننوی اس، که صمات نثب، و ننوی دار
و غوان ودی  ای نثب، افراد در ساانان )سرنانه روانشواختی( ان وه ساا 
مروا رفتار ای نثب، نانود اخلاق ات در کار اس،  فرض ه پوج  پتژو ش 
ن ز اشاره مه انم نکته دارد که ننوون، در کار ارغباط نثب، و ننوی داری 

ری دارد  انم نکته دلال، مر انم دارد که افرادی که در جس، ما اخلاق کا
و جوی نداوم مرای نافتم  دف و ننوا در اندگی کتاری و در پتی در  
ع  قی اا اراش کار و اندگی و نزدنکی مه خدا  ستود  نق وتا در ستطح 
مالانی اا اخلاق کاری مه فنال ، نی پردااند  علاوه مر آنچه که گمته شتد  

ر بری ننووی اا  ات نس ر غ ر نستق   مه انم شر  اس، که نتانج فرض
طرنق سرنانه روانشواختی ارغباط نثب، و ننوتی داری متا اخلتاق کتاری 

مه عبارت دنگر نی غوان گم، که نتدنران و ر بتران ستاانانی متا  دارد 
القای احسام ان د  ان ان و مص رت مخشی مته کارکوتان ستاانان نتی 

ه غوانتانی  انشتان مترای دستت امی مته نوفق ت، غوانود ماور ای افراد مت
)سرنانه روانشواختی( را غح، غاث ر قرار داده و اا انم طرنق ان وته ن تل 
مه اخلاق کاری در ساانان را فرا   سااند  نت جه فرض ه  مت  پتژو ش 

ر بری ننووی اا طرنتق ننوونت، در کتار ن ز نشان د وده آن اس، که 
اخلاق کاری دارد  مه عبارت دنگر نی غوان ارغباط نثب، و ننوی داری ما 

 ا نی غوانود متا استتماده اا انگ تزش درونتی و ندنران ساانانگم، که 
القای ننوون، الهام مخش سطح ننوون، در کار را مهبتود مخشت ده و اا 
انم طرنق ان وه ساا اخلاق کاری در ساانان شوند  در خصتو  وجتوه 

پژو ش  ای صورت گرفتته مانتد  غشامه و افتراق پژو ش حاضر ما سانر
گم، که مس اری اا اا نطالنتات انجتام شتده در انتم حتواه مته رامطته 
ننواداری ن ان امناد ر بری ننوتوی  اخلتاق کتاری  ننوونت، در کتار و 
ستترنانه روان شتتواختی کارکوتتان اشتتاره دارنتتد  مطتتور نثتتا   مرختتی 

 جه دس، ( در پژو ش  ای خود مه انم نت22(  )16(  )27پژو شگران )
نافتود که ن ان ونژگی  ای ر بری ننووی و اخلاق کاری  ن ان ونژگتی 
 ای اخلاق کاری و ننوون، در کار  ن ان ونژگی  ای ر بری ننوتوی و 
سرنانه روان شواختی کارکوان در ساانان رامطه نثب، و ننواداری وجود 

 دارد  

 

 گیرینتیجه
نووی  ننوون، در کار نتانج پژو ش حاکی اا آن اس، که ن ان ر بری ن

و سرنانه روانشواختی ارغباط نثب، و ننوی داری وجود دارد   مته عوتوان 
نک نت جه کلی اا پژو ش حاضر نی غوان ووت م گمت، کته نتدنران و 

ما القای احستام ان تد  ان تان و مصت رت مخشتی مته ر بران ساانانی 
مترای  انشتان غوانوتد ماور تای افتراد مته غوانتانیکارکوان ساانان نتی

دست امی مه نوفق ، )سرنانه روانشواختی( را غح، اثر خود قرار داده و اا 
انم طرنق ان وته ن تل مته اخلتاق کتاری در ستاانان را فترا   ستااند  

 تا نتانج نشان د وده آن اس، که ندنران و ر بتران ستاانان   چو م
ح غوانود ما استماده اا انگ زش درونی و القای ننوون، الهام مخش سطنی

ننوون، در کار را مهبود مخش ده و اا انم طرنق ان وه ساا اخلاق کتاری 
نواسب در ساانان شوند  اا انم رو نی غوان وو م استوباط کترد کته در 
ساانان  انی که رعان، نکات اخلتاقی  انستانی و ننوتوی و غوجته مته 
ظرف ،  ای روان شواختی کارکوان در اولون، قرار دارد و جتو نواستبی 

 ا حاک  اس،؛ کارکوتان اا غنهتد نستبی مته اراش  تا و ا تداف مر آن
ساانانی مرخوردارند و رضان، و انگ زش شیلی مه نراغب مالاغری نستب، 
 مه ساانان  انی که نسب، مه اصو  و ونژگی  ای آن می غوجه  ستود 

 ای خا   ا در مند فردی و شخص تی دارای ونژگیمه طور کلی انسان
د تد  ن کتم  تا را شتکل نیودار  گمتار و رفتار آناخلاقی  ستود که پ

گ رنتد اس،    م افراد وقتی در نک جانگاه و پس، ستاانانی قترار نی
عوانلی نوجب شود که پودار  گمتار و رفتاری نتماوت اا مند فتردی ستر 

 تای انستانی متر روی ن تزان کتارانی و اثرمخشتی مزند که انم ونژگی
 مگذارد  اثرات نطلوبساانان 
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 های اخلاقیملاحظه
 ا تداف درمتاره لتاام آگتا ی پتژو ش  در شترک، کووتده افراد غ ام مه

 نداشتم صورت در مودند نجاا شرک، کووده افراد غ ام شد  داده پژو ش

 غ ام که شد داده اط  وان د ود  انصراف پژو ش در   کاری اا غ انل 

 شود  مرای انم پژو ش استماده فقط و نحرنانه صورت مه اطلاعات
 

 سپاسگزاری
 در که کارکوان اداره ماارگانی و اغاق ماارگانی شهرستان خرم آماد غ ام اا

 .نی شود سپاسگزاری و قدردانی ن ودند    کاری پرسشوانه غک  ل
 

 هنام واژه
 Ethics.1 اخلاق

 Spirituality.2 ننوون،
 Psychological capital.3 سرنانه روانشواختی

 Spirituality in work.4 ننوون، در کار
 Work ethics.5 اخلاق کاری 

 Cultural norm.6  وجار فر وگی
 Ethical system.7 نظام اخلاقی

 Ethical value.8 اراش اخلاقی
 Ethics principles.9 اصو  اخلاقی
 Ethical relationships.10 روامط اخلاقی

 Challenge.11 والش
 Meaningful work.12 کارننوادار

 Moral insight.13 م وش اخلاقی
 Hope.14 ان د

 Self efficacy.15 خودکارآندی
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