
 1395، 1 یازدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
  

 75

  سرآغاز

بـه طـور      در شرایط محیطی قرار دارند که باید       ها  امروزه سازمان 
 تا با تغییرات رخ داده در محیط همراه          باشند در تالش اي    فزاینده

 بخش عظیمی از تالش خود را به کوشش         هاشوند و در نتیجه آن    
 به این ترتیـب کـه     .کننداي متمرکز    در جهت وجوه متمایز کننده    

اند که تغییر در تمرکزشان   این واقعیت رسیدهبه ها سازمان برخی
توانـد یـک اسـتراتژي خـوب در ترکیـب             مـی  کارکنانبه سمت   

دهد که ضرورت     می  نشان ها  شماري از پژوهش  ). 1(سازمان باشد 
 جدیدي براي کار در سازمان بـا رویکـردي تلفیـق            1ارائه پارادایم 

ي نیازهـا ). 2(زندگی شخصی و زندگی کاري رو به افزایش است        
ي هـا   کارکنان به لحاظ نوع و حجم تغییر یافته اسـت و سـازمان            

توانند موفق باشند که به نیازهاي زیـستی،          می کنونی در صورتی  
معنویـت در   . باشـند  اجتماعی، روانی و معنوي کارکنان پاسـخگو      

محــیط کــار دربرگیرنــده مفــاهیمی چــون ســالمت، شــادکامی، 
انجام کـار بـراي     فروتنی، صداقت، رستگاري، موفقیت و ارضاي       

و براي سازمان در محل کار مزایاي       ). 3(کارکنان و سازمان است   
فراوانی دارد، مزایاي که سازمان با بهره گیري از آنها بـه بهبـود              

 ي مـالی خـود    هـا   افزایش عملکرد و بهبود شاخص     وري و  بهروره
توانـد    مـی  2تر از همه معنویت در محـیط کـار         مهم). 4(پردازد می

 انسانیت، براي اجتمـاع فعالیـت و بـراي محـیط            اه  براي سازمان 
ي امـروزي،  هـا  در بـسیاري از سـازمان   . مسئولیت به ارمغان آورد   

گیرند و نه روح خود   میافراد تنها بازوها و مغزهاي خود را به کار        

 ) پژوهشیمقاله(

  بینی اخالق کاري براساس معنویت در محیط کار  پیش
  ∗حسن قالونديدکتر 

  گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

  )21/4/94:  تاریخ پذیرش  22/1/94: تاریخ دریافت(
  چکیده
 پژوهش حاضر با هدفرد و رفتار کارکنان سازمان هستند، بنابراین، معنویت در محیط کار از متغیرهاي بسیارمهم و تأثیرگذار بر عملک: زمینه

  .انجام شده استبین معنویت در محیط کار با اخالق کاري در میان کارکنان و پرستاران بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه  بررسی رابطه
  

 نفر بود که 295ن بیمارستان امام خمینی که در مجموع جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنا . استتوصیفی از نوع همبستگیپژوهش حاضر : روش
ابزارهاي پژوهش شامل دو . از آنها انتخاب شدند  نفر96 اي متناسب با حجم هر یک از طبقات، گیري تصادفی طبقه با استفاده از روش نمونه

  .، تحلیل شدند SPSSافزار سیون گام به گام و نرمها با استفاده از روش تحلیل رگر داده. پرسشنامه معنویت در محیط کار و اخالق کاري بود
  

کار، پشتکار و  دلبستگی و عالقه بههاي  لفهؤدار م طور مثبت و معنی توانند به هاي سازمان می بین ابعاد کار با معنا و همسویی با ارزش :ها یافته
  .بینی کنند پیشرا جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار، روح جمعی و مشارکت در کار 

  

بنابراین براي . توان نتیجه گرفت که بین معنویت در محیط کار و اخالق کار کارکنان رابطه وجود دارد هاي تحقیق می  از یافته:گیري نتیجه
  .مسئوالن سازمان مهم است براي اصالح و بهبود اخالق کاري کارکنان متغیر معنویت در محیط کار را مورد توجه خویش قرار دهند

  
  

 اخالق کاري، معنویت، محیط کار :کلید واژگان 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  Galavandi @ gmail.com :نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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کننـد، مـدیران توانـایی        مـی   بهتر کـار   ها  هنگامی که سازمان  . را
کیفیـت زنـدگی    بیشتري براي بهبـود شـرایط کـاري کارکنـان،           

 ضـعیف   هـا   در مقابل اگر سازمان   . کنند  می مشتریان و جامعه پیدا   
 داشته باشـند، تحقـق    تأکیداداره شوند و تنها بر بقاي مادي خود  

 لذت و شادي معنوي و کار با مفهوم براي کارکنان به سادگی رخ   
توانـد    می بنابراین پرداختن به معنویت در محیط کار      ). 6(دهد نمی

رتاب نوري در مسائل مدیریتی و روند رهبري در محل          به مثابه پ  
در این زمینه پژوهشگران اعتقـاد دارنـد کـه          . کار و سازمان باشد   

مطالعه معنویت در محل کار تحریک آمیـز اسـت و پـژوهش در              
تواند راهگشاي بعـدي جدیـد در مـسائل مـدیریتی             می زمینه آن 

  ).6(باشد
عنوان منبعـی پایـدار      نظران مدیریت مفهوم معنویت، را به      صاحب

ي هـا   توانـد بـه آنهـا در زمـان          مـی  اند که   دانسته ها  براي سازمان 
ري رســاند و تنــاقض نمــایی نظــم و زده، یــا پــرتالطم و آشــوب

نظمی در سازمان را حل و فصل کند و بدون طـرد هـر یـک،           بی
در واقـع قلمـرو     ). 8،  7(کـار ببنـدد    صورت مقتـضی بـه     آنان را به  

ـ   مدیریت و سازمان چه ب    ثیر أه لحاظ نظري و چه عملـی تحـت ت
 ).9(نیروي قدرتمند به نام میـل بـه معنویـت قـرار گرفتـه اسـت        

ترتیب، روند رو به رشد ورود مباحث معنویت در کسب و کار  بدین
شود،   می و سازمان، با تمام شک، تردیدها و انتقادهایی که بر آن          

 معنویت در کـار، تـالش در جهـت ایجـاد     . غیرقابل اجتناب است  
حساسیت نسبت به ارتباط فرافردي، درون فردي، میان فـردي و           

منظـور بالنـدگی شخـصی در        برون فردي در زنـدگی کـاري بـه        
اي است کـه   ترین وظیفه رسیدن به تعالی انسان است و این مهم       

این سازه در ). 10، 2(جوامع کنونی در هزاره سوم با آن روبروست    
ــت، پیوســ    ــساس تمامی ــومی از اح ــده مفه تگی و درك برگیرن

هاي عمیق در کار، ارتباط موثر با خویشتن و کـار بـا معنـا                ارزش
وجود معنویت در کار نوعی یکپـارچگی بـین زنـدگی           ). 11(است

آورد که در نهایت افزایش   میوجود هبیرونی و درونی در سازمان ب  
در ایــن ). 14، 13، 12(عالقــه، عملکــرد و رضــایت را در بــردارد

د دارند که معنویت در محیط کار، نیروي        زمینه پژوهشگران اعتقا  
الهام بخش و برانگیزاننده براي یافتن معنی و هـدف در زنـدگی             
کاري، درك عمیق و ژرف از ارزش کار، پهناوري عـالم هـستی،             

همچنـین  ). 15(موجودات طبیعـی و نظـام بـاور شخـصی اسـت           

وجوي هدف نهایی در سـازمان و        معنویت در محیط کار را جست     
 در نهایـت  ). 16(کننـد   می راساس این هدف معرفی   عمل کردن ب  

توان گفت که معنویت در محیط کار یک تجربـه از ارتبـاط و             می
اعتماد متقابل در میان افرادي است کـه در یـک فراینـد کـاري               

بینـی و حـس نیـت فـردي          وسیله خوش  کنند که به    می مشارکت
شود و منجر به ایجـاد فرهنـگ سـازمانی انگیزشـی و               می ایجاد
شود که در نهایت تعالی سازمانی پایدار         می زایشی عملکرد کلی  اف

هاي انجام شده تا به امروز شواهدي را         پژوهش،  را به همراه دارد   
در خصوص اینکه تشویق معنویت در محل کار مزایـاي فراوانـی       

تواند   میبراي سازمان به همراه دارد که سازمان با استفاده از آنها      
پژوهـشگران بـا    ). 17(را افزایش دهـد     وري و عملکرد خود      بهره

در سـه سـطح فـردي، گروهـی و           بررسی معنویت در محیط کار    
سازمانی مدل مفهومی را طراحی کردند که در ادامه به ابعـاد آن             

  :اشاره خواهد شد
 در سطح فردي مطرح است شامل لـذت         این بعد که  : 3کار با معنا  

 در ایـن بعـد      .شـود   می بردن از کار، کسب نیروي و انرژي از کار        
کار با معنا بـر فـرض اسـتوار    . بخشد  میکار به افراد معنا و هدف 

است که هر فـردي انگیـزش درونـی، تمایـل و عالیقـی بـراي                
ي دارد که معنی بیـشتري بـه زنـدگی    ها مبادرت به انجام فعالیت 

 .بخشد  میخودش و دیگران

این بعد که در سطح گروهی مطـرح اسـت          : 4احساس یکپارچگی 
ساس پیوند و همبستگی با همکاران، حمایت کارکنان از شامل اح
این بعد کار به افـراد پیونـد خـوردن بـا هـدف              . شود  می یکدیگر

همبستگی در محیط کار مبتنی بر ایـن بـاور          . دهد  می مشترك را 
دانند و ایـن بـین خـود          می است که افراد یکدیگر در پیوند با هم       

این سطح .  وجود دارددرونی هر فرد با خود بیرونی دیگران رابطه    
از معنویت در محیط کـار شـامل ارتباطـات ذهنـی، احـساسی و               

 .باشد  میهاي کاري همعنوي بین کارکان در گرو

این بعد که در سـطح سـازمانی        : 5ي سازمان ها  همسویی با ارزش  
مطرح اسـت، شـامل پیونـد و همبـستگی بـا اهـداف، شناسـایی         

به کار کنان حمایت این بعد . ي سازمان استها ماموریت و ارزش 
ي سـازمان   هـا   همسویی با ارزش  . دهد  می و مراقبت از سازمان را    

به این معناست که افراد بـاور دارنـد کـه مـدیران و کارکنـان در       
ي مرتبط و یک نوع وجدان قوي هـستند         ها  سازمان داراي ارزش  
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و سازمان نـسبت بـه رفـاه کارکنـان و همیـستگی آنـان توجـه                 
 تغیرهـایی کـه معنویـت در محـیط کـار          یکی از م  ). 18،  11(دارد
تواند با آن رابطه مثبت و معنی دار داشته باشد مفهوم اخالق             می

توجه به اخالق و اخالقیات امروزه تبدیل به یکـی          .  است 6کاري
ــع و یکــی از   از موضــوعات پذیرفتــه شــده در ســازمانها و جوام
موضوعات جالب و قابل توجه براي محققـین اسـت کـه تحـت              

اخـالق  ،  تلفی ماننـد اخـالق کـار، اخـالق حرفـه اي           عناوین مخ 
  شود   میبه آن پرداخته.. .و، تجاري

رفتارها و صفات ارادي مردمان و تمـایز آنهـا از حیـث خـوبی و                 
بدي، شایستگی و ناشایستگی، نیکـویی و زشـتی و بایـستگی و             

 اخـالق پژوهـی بـه مبـادي اخالقـی افعـال           . نبایستگی هـستند  
ریـشه آن بـه ارسـطو و کتـاب مـشهور            رویکردي که   . پردازد می

گردد؛ گوهر فعل اخالقی را   می بر-7 اخالق نیکوماخن-اخالق او
). 21، 20، 19(دانــد  مـی رفتـار عقالنـی متعهـد بــه خیـر جمعـی     

ي هـا   اخالقیات از سـاختارها و مناسـبات، فرهنـگ، دیـن، نظـام            
هنجاري و حقوقی، نظام خـانواده، یـادگیري اجتمـاعی، ایمـان و      

 همـان گونـه کـه     . پـذیرد   می ي مردمان تأثیر  ها  نگرشتجارب و   
توان از اخالق در سطح کالن نظـام اجتمـاعی یـا اخـالق در        می

 نیـز  هـا  سطح فـردي بحـث کـرد، اخـالق در سـطح زیـر نظـام              
ــر   ). 22(موضــوعیت دارد ــار از نظ ــالق ک ــه اخ ــار گان ــاد چه ابع

  :عبارتند از) 1990(پتی
تم، کارم را با احتیاط و       دقیقی هس  آدم: 8دلبستگی و عالقه به کار    

 دهم، تمام هوش و حواسم به کارم است،       می مراقبت کامل انجام  
شود روي کار من حساب کرد، احساس سردي نسبت به کارم            می

دارم، جونمه و کارم، در محیط کار نقـش مهـم و مـوثرري دارم،               
آدم کاري و کارآمـدي هـستم، در کـارم دمـدمی مـزاج هـستم،                

  به کارم اعتقاد دارم، در کارم زود از کوره در         کنم،  می صادقانه کار 
کنم کارم مولد است، کارم را به موقع و سـر             می احساسروم،   می

دهم، دل به کـار نـدارم، فـرز نیـستم و کـارم بـه         می وقت انجام 
 .رود  میکندي پیش

میـل و رغبـت زیـادي بـه کـارم دارم،            : 9پشتکار و جدیت در کار    
ناسی هستم، شیفته کارم هـستم،  حوصله کار ندارم، آدم وظیفه ش 

آدم سخت کوشی هـستم، در کـارم آزادي عمـل دارم، در کـارم               
کـنم، آدم    نمی دهم، در کارم احساس مسئولیت      می ابتکار به خرج  

دهم، تـا     می بی مباالتی هستم، کارم را با جدیت و پشتکار انجام         
 .هشتماي  کشم، در کارم آدم خبره  نمیکرام را انجام ندهم دست

آدم قدر شناسی هستم، آدم     : 10بط سالم و انسانی در محل کار      روا
 رویـی هـستم، در کـارم مراعـات دیگـران هـم             بشاش و خـوش   

راسـتی هـستم، بـا همکـاران         دبی هستم، آدم رو   ؤکنم، آدم م   می
رفتاري دوستانه دارم، فرد کمک کار و یاري رسانی براي دیگران      

دارم، آدم  هستم، در محل کرام خـصومت بـا فـردي یـا افـرادي               
دوست داشتنی و خوش مشربی هـستم، آدم میانـه روي هـستم،          
آدم خوش برخوردي هـستم، آدم گـستاخ و خـشنی هـستم، آدم              

 .خودخواهی هستم، ظاهر آراسته و مرتبی دارم

در محـیط کـار آدم سـازگارو        : 11روح جمعی و مـشارکت در کـار       
ی اي هستم، روحیه جمع مالحظه توجه و بی   بسازي هستم، آدم بی   

کـنم،    مـی  دارم، تابع مقررات هستم، از دستورات مافوق اطاعـات        
کنم، آدم هوشیار و بیـداري هـستم،          می نظم و نظامات را رعایت    
با توجه به مطـالبی کـه       ). 23(هستماي    آدم کله شق و یک دنده     

ارائه شد هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال که       
بینـی کننـده قـوي       ر پیش کدام یک از ابعاد معنویت در محیط کا       

  باشد؟  میبراي اخالق کاري
  

  روش 
 جامعـه  .روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبـستگی اسـت       

آماري کارکنان و پرستاران بیمارستان امام خمینی شـهر ارومیـه           
 نفر از کارکنان و پرستاران بـا اسـتفاده   96 . نفر بود185به حجم  

اسب با حجم انتخـاب     متناي    گیري تصادفی، طبقه   از روش نمونه  
در . ي پـژوهش در بـین آنهـا توزیـع شـد           هـا   نامه شدند و پرسش  

پژوهش حاضر چون جامعه آماري متشکل از چندین گروه است،          
اي متناسب با حجم جامعه آمـاري هـر     گیري طبقه   از روش نمونه  

لیـست کارکنـان بـه تفکیـک        .  استفاده شده است   ها  یک از گروه  
زینی بیمارستان اخذ شد و به نـسبت        کارکنان و پرستاران از کارگ    

حجم جامعه آماري هر گروه تعداد کافی پرسشنامه بطور تصادفی         
   .ساده بین آنها توزیع گردید
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حجم جامعه و نمونه آماري به تفکیک هر : 1جدول
  گروه

حجــــــم   متغیر
  جامعه

  حجم نمونه

  39  75  کارکنان
  57  110  پرستاران

  
 در گـروه نمونـه  ت شـناختی   دسـت آمـده از آمـار جمعیـ         هنتایج ب 

داراي مــدرك کارشناســی ارشــد و % 4/9خــصوص تحــصیالت 
داراي مـدرك   % 1/3 داراي مدرك کارشناسـی و       5/62دکتري و   
% 7/42در مـورد رده سـنی       ،  داراي مدرك دیپلم   %25کاردانی و   

بـین سـنین   % 8/45 سـال،  35 تـا    25پاسخ دهندگان بین سنین     
 55از بـیش از     % 1/3  و 55-46بین سـنین    % 3/8 سال،   36-45

توزیع سابقه خدمت پاسـخ دهنـدگان نیـز         . سال سن قرار داشتند   
% 6/14،   سال سابقه خـدمت    5کمتر از   % 3/32: بدین شرح است  

 20بـیش از    % 8/20سال و   11-20بین  % 3/32 سال،   6-10بین  
  . سال سابقه خدمت داشتند

 پرســشنامه دوي مــورد نیــاز در ایــن پــژوهش از طریــق هــا داده
  :ندارد به شرح زیر جمع آوري شده استاستا
 بـر  مـذکور پرسـشنامه   :معنویـت در محـیط کـار      پرسشنامه  . الف

ابعاد معنویت در محیط کار ملیلمان و همکـارانش تـدوین       اساس  
توسـط  کارکنـان و پرسـتاران      رات بـراي    یبا کمی تغی   .شده است 

 گویـه   20این پرسشنامه در برگیرنده      .پژوهشگران بازنویسی شد  
اي    به گونه تفکیکی و با اسـتفاده از مقیـاس پـنج درجـه              است و 
. دهـد   مـی  را مـورد سـنجش قـرار      معنویت در محیط کار     لیکرت  

 نتایج تحلیل عـاملی   . بدست آمد  α=882/0پایایی این پرسشنامه    
کار بـا معنـا، احـساس       (معنویت در محیط کار      پرسشنامه   يتأیید

ت آورد کـه  را بدسـ ) ي سازمانها یکپارچگی و همسویی با ارزش   
آزمـون   .درصد واریانس سواالت استخراج شـده بـود  % 76در آن  

923=%KMO  001/0(  و بارتلتP< (      نشان داد که حجم نمونـه
نتـایج   .کافی است و ایـن عوامـل در جامعـه آمـاري وجـود دارد              

 مورد نظـر    متعامد، سه بعد  با چرخش   % 3بارهاي عاملی باالتر از     
ان یافتـه ابعـاد معنویـت در         ماتریس عـاملی دور    .دست آورد  هبرا  

و ) 66/0(، احـساس یکپـارچگی    )71/0(بامعنا محیط کار براي کار   
  . دست آمد به) 84/0(ي سازمانها همسویی با ارزش

ــاريپرســشنامه . ب ــذکور پرســشنامه :اخــالق ک ــر اســاس م  ب
رات یـ با کمی تغی   .تدوین شده است   ي رفتار اخالقی پتی   ها  لفهؤم

ایـن   .شدط پژوهشگران بازنویسی  توسو پرستاران    کارکنانبراي  
 گویه است و به گونـه تفکیکـی و بـا            50پرسشنامه در برگیرنده    

 را مـورد    رفتـار اخالقـی   لیکـرت   اي    استفاده از مقیاس پنج درجه    
ـ  α=92/0پایایی ایـن پرسـشنامه   . دهد  میسنجش قرار  دسـت   هب

 رفتــار اخالقــی پرســشنامه ي تأییــدنتــایج تحلیــل عــاملی. آمــد
القه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و دلبستگی و ع  (

ـ  ) انسانی در محل کار، روح جمعی و مشارکت در کار          دسـت   هرا ب
 .االت استخراج شده بود   ؤدر صد واریانس س   % 81آورد که در آن     

نشان داد که حجـم    ) >000/0P(  و بارتلت  KMO%=942آزمون  
نتایج  .داردنمونه کافی است و این عوامل در جامعه آماري وجود           

مـورد  لفـه  متعامد، چهار مؤ  با چرخش   % 3بارهاي عاملی باالتر از     
ماتریس عاملی دوران یافتـه رفتـار اخالقـی         . دست آورد  ه ب رانظر

، پــشتکار و جــدیت در )78/0(کـار  بـراي دلبــستگی و عالقـه بــه  
و روح جمعـی و     ) 57/0(، روابط سالم و انسانی در کـار       )83/0(کار

  . دست آمد به) 63/0(مشارکت در کار
براي انجام این پـژوهش پـس از تـصویب موضـوع تحقیـق بـه        

 پژوهشی و منابع علمـی      -مطالعه کتب تخصصی، مجالت علمی    
ها   براي اجراي پرسشنامه  . برداري گردید   اي اقدام و فیش     کتابخانه

نامـه معاونـت آموزشـی دانـشگاه ارومیـه و بـا               بر اساس معرفـی   
ل حراسـت دانـشگاه علـوم       هماهنگی معاونت آموزشی و اداره ک     

نامه از سوي مسئوالن دانـشگاه        پزشکی ارومیه و دریافت معرفی    
مذکور امکان توزیـع پرسـشنامه در میـان کارکنـان و پرسـتاران              

شـیوه توزیـع    . شـهر ارومیـه فـراهم شـد        بیمارستان امام خمینی  
 متناسب ها ها نیز به این شکل بود نمونه آماري از گروه  پرسشنامه

ر جامعه آماري تعیین گردید و سپس اقدام به توزیع          با حجم آن د   
ها شده و با حضور مستمر پژوهشگران و بـا مـساعدت              پرسشنامه

بـه  . آوري گردیدنـد    ها جمـع     روز پرسشنامه  8همکاران در عرض    
 کـد داشـتند و      هـا   منظور رعایـت مالحظـات اخالقـی آزمـودنی        

  . محرمانه ماندن اطالعات و اصل راز داري رعایت شد
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میـانگین و   (ي آماري مورد اسـتفاده در سـطح توصـیفی           ها  روش
ي هـا   و در سـطح آمـار اسـتنباطی از آزمـون          ) انحراف اسـتاندارد  

و تحلیـل رگرسـیون گـام بـه گـام            ضریب همبستگی پیرسـون   
  . استفاده شده است

  
  ها یافته

 ي توصیفی متغیرهاي پژوهشها شاخص: 2جدول 

انحراف   میانگین  متغیر
  استاندارد

  81/0  12/3  در محیط کارمعنویت 
  92/0  53/3  کار با معنا

  81/0  07/3  احساس یکپارچگی
ــا ارزش ــسویی بـ ــا همـ ي هـ

  سازمان
78/2  89/0  

  56/0  15/3  اخالق کاري
  53/0  97/2  دلبستگی و عالقه به کار
  80/0  87/2  پشتکار و جدیت در کار

  71/0  08/3  روابط انسانی و سالم در کار
  74/0  70/3  کارروح جمعی و مشارکت در 

  
  

ي اخـالق   ها  بین معنویت در محیط کار با کل مولفه       : فرضیه اول 
  .کاري رابطه وجود دارد

، رابطـه معنویـت در محـیط کـار بـا اخـالق          3با توجه به جدول     
، پشتکار و جدیت    )62/0(، دلبستگی و عالقه به کار       )56/0(کاري

 سـطح  در) 42/0(و روح جمعی و مشارکت در کار       ) 63/0(در کار   
رابطه معنی داري بین معنویـت     . باشد  می  مثبت و معنی دار    01/0

  .در محیط کار با روابط انسانی و سالم در کار مشاهده نشد
  

تواننـد دلبـستگی و       مـی  ابعاد معنویت در محیط کار    : فرضیه دوم 
 . کنندبینی پیشعالقه به کار را 

ابطـه  مقدار آماره آزمون براي بررسـی ر  : 4بر اساس نتایج جدول     
بین هر یک از ابعاد معنویت در محیط کار با دلبـستگی و عالقـه    

 نـشان  R2مقـدار   . معنـی دار اسـت    ) P=000/0(به کار در سطح     
 از واریانس دلبستگی و عالقه بـه کـار بوسـیله    48/0دهد که    می

همچنـین نگـاهی   . شود  میي سازمان تبیین ها  همسویی با ارزش  
یی هـا   سویی بـا ارزش   رگرسیون بیانگر آن اسـت همـ       به ضرایب 
توانند به طور مثبـت و معنـی دار مولفـه             می )β= 69/0( سازمان

  . کنندبینی پیش را دلبستگی و عالقه به کار
  

تواننـد پـشتکار و       مـی  ابعاد معنویت در محـیط کـار      : فرضیه سوم 
 . کنندبینی پیشجدیت در کار را 

   محیط کار با اخالق کاريماتریس همبستگی معنویت در: 3جدول 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها

                  1  معنویت در محیط کار
                1  93/0**  کار با معنا

              1  84/0**  93/0**  احساس یکپارچگی
            1  76/0**  75/0**  90/0**  همسویی با ارزش هاي سازمان

          1  62/0**  46/0**  48/0**  56/0**  اخالق کاري
        1  80/0**  69/0**  54/0**  51/0**  62/0**   و عالقه به کاردلبستگی

      1  68/0**  85/0**  59/0**  54/0**  61/0**  63/0**  پشتکار و جدیت در کار
    1  42/0**  33/0**  70/0**  28/0** 05/0 09/0 15/0  روابط انسانی و سالم در کار
  1  48/0**  63/0**  66/0**  86/0**  49/0**  39/0**  33/0**  43/0**  روح جمعی و مشارکت در کار

p<0.05                     * p<0.01**  
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طـه  مقدار آماره آزمون براي بررسـی راب  : 5بر اساس نتایج جدول     

بین هر یک از ابعاد معنویت در محیط کار با پشتکار و جدیت در              
دهد   می نشان R2مقدار  . دار است  معنی) P=000/0(در سطح    کار
ـ            42/0که   وسـیله ابعـاد     ه از واریانس پـشتکار و جـدیت در کـار ب

 همچنین نگاهی به ضرایب . شود  می معنویت در محیط کار تبیین    
همـسویی  و  ) β= 38/0(با معنا   رگرسیون بیانگر آن است که کار       

تواننـد بـه طـور مثبـت و         مـی  )β= 30/0(ي سـازمان    ها  با ارزش 
  . کنندبینی پیشرا پشتکار و جدیت در کار لفه ؤدار م معنی

  
توانند روابط سـالم      می ابعاد معنویت در محیط کار    : فرضیه چهارم 

 . کنندبینی پیشو انسانی در محل کار را 

قدار آماره آزمون براي بررسـی رابطـه    م: 6بر اساس نتایج جدول     
بین هر یک از ابعاد معنویـت در محـیط کـار بـا روابـط سـالم و                   

مقـدار  . معنی دار است  ) P=001/0(انسانی در محل کار در سطح       
R2 از واریانس روابط سـالم و انـسانی در   38/0دهد که   می نشان 

. شـود   مـی  محل کار بوسیله ابعاد معنویت در محـیط کـار تبیـین           
رگرسـیون بیـانگر آن اسـت کـه          چنین نگـاهی بـه ضـرایب      هم

توانـد بـه طـور        مـی  )β= 59/0(ي سـازمان    ها  همسویی با ارزش  
را روابط سـالم و انـسانی در محـل کـار            مثبت و معنی دار مولفه      

  . کندبینی پیش
   

توانند روح جمعی و      می ابعاد معنویت در محیط کار    : فرضیه پنجم 
   کنندبینی پیشمشارکت در کار را 

مقدار آماره آزمون براي بررسـی رابطـه    : 7بر اساس نتایج جدول     
بین هر یک از ابعـاد معنویـت در محـیط کـار بـا روح جمعـی و                   

 R2مقـدار   . معنی دار است  ) P=000/0(مشارکت در کار در سطح      

 از واریانس روح جمعی و مشارکت در کار 24/0دهد که   مینشان

  خالصه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام رابطه بین هر یک از ابعاد معنویت در محیط کار با :4جدول 

  دلبستگی و عالقه به کار
Ρ t β R2 P F متغیرهاي پیش بین متغیر مالك 

  همسویی با ارزش هاي سازمان  گی و عالقه به کاردلبست 86/86 000/0 48/0 69/0 32/9 000/0
 
 

 خالصه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام رابطه بین هر یک از ابعاد معنویت در محیط کار با  :5جدول 

  پشتکار و جدیت در کار
Ρ t β R2 P F متغیرهاي پیش بین متغیر مالك 

  کار با معنا 19/58 000/0 38/0 38/0 20/3 002/0
01/0  54/2  30/0  42/0  000/0  01/34  

ــشتکار و  پـــ
  همسویی با ارزش هاي سازمان  جدیت در کار

  
  

 خالصه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام رابطه بین هر یک از ابعاد معنویت در محیط کار با : 6جدول 

  روابط سالم و انسانی در محل کار
Ρ t β R2 P F متغیرهاي پیش بین متغیر مالك 

  همسویی با رزش هاي سازمان 14/8 005/0 28/0 59/0 95/3 000/0
009/0  68/2-  40/0-  38/0  001/0  95/7  

روابط سالم و   
  احساس یکپارچگی  انسانی در کار
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همچنـین  . شـود   مـی  ار تبیـین  وسیله ابعاد معنویت در محیط ک      هب
رگرسیون بیـانگر آن اسـت کـه همـسویی بـا            نگاهی به ضرایب  

دار  طور مثبت و معنـی     تواند به   می )β= 49/0(ي سازمان   ها  ارزش
  .  کندبینی پیشرا  برخورد سازنده لفهؤم
  

  بحث 

نیروي انسانی بزرگترین و مهمتـرین سـرمایه و         ،  در دنیاي امروز  
مزیت رقابتی را براي سازمان بـه وجـود         تواند    می دارایی سازمان 

 در صدد توسعه سرمایه از درون ها از این رو مدیران سازمان. آورد
ي کنونی در صورتی موفق خواهند بود       ها   سازمان .سازمان هستند 

روانـی و معنـوي    ،  اجتماعی،  که به طور کامل به نیازهاي زیستی      
ان در  کارکنان پاسخگو باشند و ارضاي نیازهـاي معنـوي کارکنـ          

 با توجه به اهمیـت و نقـشی کـه           .الگو معنویت باید جستجو کرد    
و همچنین به دلیل اهمعیتـی کـه         نیروي انسانی در سازمان دارد    

توجـه بـه معنویـت بـه سـمت          ،  معنویت در زنـدگی انـسان دارد      
 .ي کاري سوق داده شده استها محیط

ي پژوهش نشان داد کـه بـین        ها  بنابراین تجزیه و تحلیل فرضیه    
عنویت در محیط کار با اخالق کاري ارتباط مثبـت و معنـی دار              م

کار با معنا، همـسویی   (همچنین ابعاد معنویت در محیط کار       . دارد
تواننـد بـه طـور مثبـت و معنـی دار              مـی  )ي سـازمان  ها  با ارزش 
بنابراین وجود معنویت .  کنندبینی پیشرا   ي اخالق کاري  ها  مولفه

 کاري را در میان کارکنـان و        در محیط کار باعث افزایش اخالق     
 هـا  نتایج پـژوهش حاضـر بـا نتـایج پـژوهش      . گردد  می پرستاران

مطالعات مشابه گذشته در زمینه معنویـت      . باشد  می پیشین همسو 
دهـد کـه محـیط        مـی  در محیط کار و آموزش پرسـتاران نـشان        

 در افزایش کیفیت مراقبت پرستاران اثـر گـذار اسـت و             12معنوي
ي افـراد بـه دلیـل    هـا  ز طریق تاثیر بر نگرشمعنویت در محیط ا 

، احساس معناداري در کار، احساس پیوند با سـازمان و اطرافیـان           
ها و اهداف خود با سـازمان و         احساس همسویی و یگانگی ارزش    

دیگران سبب باال رفتن انگیزه درونی در افـراد خواهـد شـد و در         
 .د شد نتیجه باعث افزایش اخالق کاري در محیط سازمانی خواه        

   .)27-24(کنند  میي چندي از این نتیجه حمایتها پژوهش
 و هـا  به معنویـت در محـیط کـار در بیمارسـتان      شود    می پیشنهاد

تـوان در     مـی  در نتیجه چنـین تـوجهی     . توجه شود  مراکز درمانی 
  .ثر واقع افتدؤافزایش اخالق کاري کارکنان م

اران اثرگـذار    پرسـت  اخالق کاري از آنجایی کار با معنا در افزایش        
اقـداماتی نظیـر     شود بـا    می است به مسئوالن و مدیران پیشنهاد     

، 15، چرخش شغلی  14سازي شغلی  ، غنی 13ریزي مسیر شغلی   برنامه
بخش کـردن کـار، در    بهبود کیفیت زندگی کاري و توجه به لذت      

 .بهبود ادراك پرستاران از احساس کار با معنا قدم بردارند جهت

احـساس  مثبـت  پـژوهش حـاکی از رابطـه    بخشی دیگر از نتایج    
بود، در این زمینه مدیران و  ي اخالق کاريها لفهؤیکپارچگی با م

شود که با ایجاد جویی صمیمانه مبتنی بـر           می مسئوالن پیشنهاد 
همکاري به جاي رقابت، محیط کاري را مملو از آرامش و خـالی             

 .از استرس براي پرستاران گردانند

 پژوهش مشخص گردید کـه همـسویی بـا      که در نتایج   از آنجایی 
تواند در افزایش اخالق کاري نقش مثبت         می ي سازمان ها  ارزش

شود که بستري و      می داشته باشد به مسئوالن و مدیران پیشنهاد      
، ها شرایطی را در سازمان مهیا سازند تا پرستاران با اهداف، ارزش

  .هنجارها و فرهنگ حاکم سازمان آشنا شوند

  
  خالصه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام رابطه بین هر یک از ابعاد معنویت در محیط کار با :7جدول 

  روح جمعی و مشارکت در کار
Ρ t β R2 P F متغیرهاي پیش بین متغیر مالك 

روح جمعــــی و  07/31 000/0 24/0 49/0 57/5 000/0
  مشارکت در کار

  همسویی با ارزش هاي سازمان
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 جامعـه آمـاري پـژوهش   ي پژوهش حاضـر  ها دیتاز جمله محدو  
 بایـد   هـا   باشد، لذا در تعمیم نتایج به دیگر شـهرها و سـازمان            می

همچنین روش گردآوري اطالعـات     . جانب احتیاط را رعایت کرد    
گیري دیگري مثل مصاحبه اسـتفاده   و ابزار اندازه  پرسشنامه است 

 .نشده است

  
  گیري  نتیجه

 با معناست، براي رفتن بر سر کـار         که کار براي کارکنان    هنگامی
 روشن   آنها براي مفهوم و اهمیت کار   کنند زیرا     می لحظه شماري 

 که در نتیجه این امر احساس مفیـد بـودن در            و قابل قبول است   
بـا   آید، همچنـین هنگـامی کارکنـان        می وجود هسازمان در آنها ب   

ي سازمان همسو هستند که خود را عضویی از سـازمان           ها  ارزش
یی که در سـازمان مـورد       ها  یک خانواده بدانند و ارزش     عنوانبه  

گیرند براي آنان مهم و ارزشمند باشد که در نتیجه            می  قرار تأکید
کننـد    مـی  ي سازمان براي فرد احساس    ها  اهمیت اهداف و ارزش   

در .که در تحقق رسالت یا فلسفه وجـودي سـازمان نقـش دارنـد             
کنان و پرسـتاران، در     شود که کار    می نتیجه چنین شرایطی باعث   

بحث درباره مسائل کـاري پرشـور باشـند؛ از کارهـاي در دسـت          
 در موفقیـت مجموعـه      هـا همکاران خود باخبر بوده و بر نقش آن       

آگاه باشند؛ در جهت خیر و صالح مجموعه عمل کنند؛ جلـسات            
 ها رویی، ضعف آور شوند؛ با گشاده نشاط گروهی در سازمان گیرا و  

 بپذیرند؛ جلـسات گروهـی، مـسائل مهـم و           ي خود را  ها  و لغزش 
اساسی سازمان مطرح و بررسـی شـود؛ از چنـد و چـون زنـدگی               
شخصی همدیگر باخبر باشـند و از بحـث دربـاره آنهـا نرنجنـد؛               
درباره سهم خود در کارها فروتن باشـند امـا در قـدردانی از کـار                

ي مجموعه مکمل یکدیگر شده ها دیگران کوتاهی نکنند؛ فعالیت  
یف کارکنان به هم وابسته باشد؛ به توانایی همدیگر اعتماد          و وظا 

داشته باشند و در نهایت وظایف محوله را به بهترین نحو انجـام             
توان شاهد بود که کارکنان کـار        می ها  سازمانهمچنین در   . دهند

و وظابف خود را با احتیاط و مراقبت کامل انجام دهند، احـساس             
د، کارآمـد و کـاري باشـند،        سردي نسبت بـه کـار نداشـته باشـن         

صادقانه کار کنند، به کار خود اعتقاد داشته باشـند، مولـد باشـند،        
میل و رغبت زیادي به کار داشته باشند، وظیفه شناس و سـخت             

بـشاش و    کوش باشند، در کار ابتکار و خالقیت به خـرج دهنـد،           
خوشرو باشند، کمک کار و یاري رسان به دیگران باشند، روحیـه           

توان بیان کـرد میانـه      می  آنها تقویت شود، و در نهایت      جمعی در 
  .دب باشندؤرو و م

  
  ي اخالقی ها مالحظه

در این پژوهش با معرفی منـابع مـورد اسـتفاده، اصـل اخالقـی               
لفین آثـار محتـرم     ؤداري علمی رعایـت و حـق معنـوي مـ           امانت

شمرده شده است و سایر اصول اخالق علمی همچون رازداري و           
   .رعایت شده است، انهرضایت آگاه

  
  سپاسگزاري

داند که از کلیه مسئوالن، کارکنان    می گروه پژوهش بر خود الزم    
و پرستاران بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه که صمیمانه گروه   
پژوهش را در انجام این پژوهش یاري دادنـد، نهایـت سـپاس و              

  .عمل آورد قدردانی را به
  

  نامه واژه
 Paradigm .1  پارادایم

 Spirituality in the Workplace .2  معنویت در محیط کار
 Meaningful Work .3  کار با معنا

 Sense of Community .4  احساس شایستگی
5.Alignment with the Organization’s Values 

  ي سازمانها همسویی با ارزش
 Work Ethic.6  اخالق کاري

 Nichomachean Ethics.7  اخالق نیکوماخن
 Attachment and Interest Work.8  عالقه و وابستگی به کار

9.Dedication and Seriousness Work 
   پشتکار و جدیت در کار

 Workplace .10  محیط کار
 Collective Spirit .11  روح جمعی

 Spiritual Environment.12  محیط معنوي
 Ethical Standards.13  ي اخالقیها مالك
 Ethical Values.14  خالقیي اها ارزش

 Ethical Abnormality.15  ي اخالقیها ناهنجاري
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