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  سرآغاز
 ی ـن وبیر ندگی زبیند مجد چگیریکپا نوعی، گذشتهن قر خراز اوا
 مهمی يها زهحو از   یکی. ستده ا بو يگیر شکلل  حا در   نیو درو 

ر کاو  کسب محیط،  سته ا شدح  مطر در آن     چگیریکپا ین ا که
 هـحیط در گذشته در     کهر  مو از ا  يربسیا). 2 و   1( است   هانمازسا

 تحمیلل  حان در   کنو، ا شدند ی ميدـبن هـطبق صوصیـخو  رـقلم
ــ اعمومیو قلمر بهد خو ق، خالن اهمچومفاهیمی ورود ). 3(ت س

 يدمران، راد جدو ،يرستکادر ،برتر ییونیر یا اخد به وربا،  حقیقت
ــمه ،بخشش د،عتماا ،گذشت و ، مالحظه ت،حساساا ،ربانیــــــ

 ران،همکا تشویقران،   همکااــ ب ستگیـهمبر،  اـک در   اجوییـمعن
ــه هشوپژ به... و ستیدو عنو ،هماهنگی و صلح سحساا  و اـــــ

 یمراداپار  ظهو از    حکایت همهر  کاو   کسب ومدیریتی  تمااقدا
 یمراداپا ینن، ا محققا از   يرسیاــ به  دــ عقی هــ ب. دـن دار يدـجدی

ــعل م،نتواکو فیزیک از برگرفته که ر،کا محیط جدید م وـــــــــ
 يها یین و آ  هبامذ،  شناختیم  علوب،  شو آ هــ نظری،  ایبرنتیکـس

 خشک یمراداپا هـب یـلعملا  سـعک قع است، در وا   غربی و   شرقی
شـود   یده مـ  یـ  نام 1تـمعنوی یمراداپا؛ که   سترن ا مد یکیو مکان 

ز مورد  یلت ن ی مانند اخالق، حکمت و فض     یدر کنار آن مباحث   ). 4(
 يارهـا ی معي بـرا ی محکـ  اخـالق . توجه فراوان قرار گرفته است    

ارها ین معی اعمال ایونگ جامعه و افراد آن و پرسش از چگ  یارزش
ـ  یـ  و ن  یدر زندگ  ـ ی یـا غ   یز عقالن  ابتـدا ). 5( آنهـا اسـت    یرعقالن

  .  خواهد شدی مورد بررسيرهاین متغی به رابطه بيا اشاره

  ی با ارتباطات اثربخش سازمانی اصول اخالقۀرابط
  ، دکتر ناصر تورهیظی حفي، پر*ي مرادیدکتر مرتض

  نور امیت، دانشگاه پیریگروه مد

  )17/8/93، تاریخ پذیرش 10/6/93تاریخ دریافت (

  دهیچک

قات مختلف یتحق. گذاردی بر آن اثر می یک از عوامل مهم در کاهش تعارضات در درون سازمان، ارتباطات اثربخش است که عوامل مختلف:نهیزم
ان به نقش ین میکنان است که در اهدف این مقاله، تبیین اثرگذاري اصول اخالقی بر ارتباطات اثربخش کار. اندن عوامل اشاره کردهی به ایبه نوع

  .ز اشاره خواهد شدی نیانجی ميرهایمتغ
 

.  پژوهش کارکنان بخش نورد گرم مجتمع فوالد مبارکه اصفهان بوديجامعه آمار.  بودی از نوع همبستگیفی پژوهش از نظر روش توص:روش
ها از پرسشنامه استفاده شد که  به منظور گردآوري داده. دیب گرد ساده انتخای به روش تصادفيریگ  نفر با استفاده از فرمول نمونه134تعداد 

 و ی، از آمار استنباطیفیها عالوه بر آمار توص ل دادهیه و تحلیجهت تجز. ت، فضیلت و ارتباطات بودیمشتمل بر پنج بخش اخالق، حکمت، معنو
  .زرل استفاده شدیافزار ل ر با استفاده از نرمیل مسیمدل تحل

 

ها نشان داد بین متغیرهاي اخالق، حکمت، معنویت، فضیلت و ارتباطات اثربخش در  افتهی، ير و اعداد معناداری مدل مسیر اساس خروج ب:ها افتهی
ر ین متغیدار و فقط رابطه ب ی رابطه معن9 موجود در مدل، يرهاین متغی رابطه دو به دو ب10گر، از یبه عبارت د. سازمان رابطه معناداري وجود دارد

  .دار نبودیلت و ارتباطات اثربخش معنیفض
 

هاي اخالقی  وري با استفاده از شاخص ریزي سازمان در جهت افزایش میزان بهره توان به برنامه  با توجه به نتایج این مطالعه می:يریگ جهینت
رانی جامعه، شرایط را براي ایجاد بستر الزم ای -موثر بر ارتباطات اثربخش کمک کرد؛ تا با توجه به اصول مهم اخالقی و اثرگذار فرهنگ اسالمی

  . هاي اسالمی فراهم نمایند در جهت نزدیک شدن مدیران با ویژگی
 
 

  .ارتباطات، اخالق، حکمت، فضیلت، معنویت :د واژگانیکل
 

_______________________________________________________________ __________________________________________________ _  
  Morteza_Moradi @ pnu.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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نمایـد کـه بـه       د، علم اخالق تکالیفی را مطرح می      در مفهوم جدی   
بـه  . نحوه ارتباط فرد با خودش، دیگران، خدا و طبیعت نیـاز دارد           

توانـد یـک     فـرد مـی   ). 6(ناظر به رفتار ارتباطی است      بیان دیگر   
رابطه درون شخصی با خودش داشته باشد که این رابطه در واقع     
با نحوه عملکرد اخالق به مفهوم سنتی مـشترك اسـت و در آن              

پردازد؛ ولی در این مفهـوم فـرد         فرد به تهذیب و تزکیه نفس می      
پـردازد؛    نمـی  به تنهایی و بدون در نظر گرفتن دیگران بـه خـود           

بلکه رابطه او با دیگران در زندگی اجتماعی و رابطه او با خدا در              
زندگی دینی و مذهبی و رابطه او بـا محـیط زیـست در زنـدگی                
طبیعی و مادي بر نحوه رفتار او با خـودش یـا اخـالق فـردي او               

در این معنا رفتـار فـردي او رفتـاري اسـت کـه              . تأثیرگذار است 
 يایـ ن مطالـب گو   یا). 6(اش است    رتباطیهمسو و مکمل رفتار ا    

  . ن اخالق و ارتباطات استیرابطه دوجانبه ب
 اسـت و در     ی، اصول اخالق  2 حکمت يها  ن مؤلفه ی از مهمتر  یکی

 کـرد و چـه     ید زندگ یپردازد که چگونه با     ی م ن امر یاصطالح به ا  
 غلط است و با عمل ارتبـاط دارد؛      ي درست است و چه کار     يکار

در . ، اخالق است  ی حکمت عمل  ي از بخشها  یکیقتر،  یبه طور دق  
چگونـه  «حقیقت آنچه مربوط به اخالق است تنها این نیست که    

براى اینکه با ارزش و مقـدس       «، بلکه این است که      »باید زیست 
 مـا   يقدما). 7(» و متعالى زیست کرده باشیم چگونه باید زیست       

» کمتح«آنچه را که به اخالق و تدبیر منزل و جامعه تعلق دارد     
داننـد کـه     دانند؛ یعنى اینها را یک سلسله حقایق جاودانه مـى          مى

چنـین   نظر از شرایط خاص ذهنى و عینى این   عقل انسان با قطع   
قرآن از معلم بـزرگ اخـالق یعنـی لقمـان           در  ). 8(کند   حکم مى 

: شود تعبیر می » حکمت«سخن به میان آمده و از علم اخالق به          
 لقمـان دادیـم، سـپس بـه او          حکمت را بـه   ) موهبت بزرگ (ما  «

دستور دادیم که شکر خدا را در برابر این نعمت بزرگ به جا آورد            
ن اخالق و حکمـت     ی رابطه ب  ياین مطالب گو  یا). 12 هیآ،  لقمان(

  .است
اصل اساسی معنویت که باید زمینه همه تصمیمات اخالقی شود،      

سـت  این است که افراد باید همانطور با دیگران رفتار کنند که دو    
طور  اگر مردم با خود و دیگران همان . دارند با خودشان رفتار شود    
کند با احترام رفتار کنند، معنـایی کـه          که اصول اخالقی بیان می    

هایشان خواهنـد یافـت،      ها و واکنش   در زندگی و در خالل کنش     

بنابراین معنویـت، رفتـار     ). 9(بسیار مثبت و ارزشمند خواهد بود       
. کنـد   و همبستگی اجتماعی را تشویق میاخالقی را ایجاب کرده  

اي است که به طور روزافزون بـه         ماهیت قدرت معنویت به گونه    
کنـد تـا دگرگـونی و تغییـر         ها گـسترش پیـدا مـی      داخل سازمان 

توانـد اسـاس عملکـرد       می تی معنو .اخالقی را در آنها ایجاد کند     
اخالقی در هر کسب و کاري باشـد، جـایی کـه معنویـت غایـب           

احتـرام بـه    . شـود حساس همبستگی با دیگران درك نمی     است، ا 
توانـد باعـث     گیري از آنهـا در کـار، مـی         ارزشهاي معنوي و بهره   

برانگیختن رفتارهاي اخالقی افراد در محیط کار شـود و فهمـی            
عمیق از بسیاري از مسائل اخالقی که دنیاي امروز دنیاي کسب           

ـ ). 10(و کار با آنهـا مواجـه اسـت، فـراهم آورد              ر ایـن اسـاس     ب
  . توان گفت اخالق از معنویت جدا نیست می

اي است کـه فـضیلت را مبنـاي درسـتی و              اخالق ارسطو، نظریه  
دهد و در پی آن است تا نخـست فـاعلی             نادرستی افعال قرار می   

افعالی که از روان آراسـته بـه فـضایل صـادر            . مند بسازد   فضیلت
غایتی کـه در  . دگردند، شایستگی اتصاف به اخالقی بودن را دارن    

اخالق فضیلت ارسطویی به عنوان خیر نهایی یا سـعادت مطـرح            
گـردد،    شود بر اساس دو مؤلفه فضیلت و فعالیت تعریـف مـی             می

. یعنی فعالیتی که مطابق بـا فـضایل یـا بهتـرین فـضیلت باشـد               
حکمت عملی که در اخـالق بـه عنـوان یـک فـضیلت عقالنـی         

گانـه   فضایل اخالقی سه شود و در اخالق ارسطو بدون         مطرح می 
پذیر نیست، هم قادر بـه        داري تحقق   عدالت، شجاعت و خویشتن   

شناخت خیر غایی است و هم وظیفه دارد تا ابزار رسـیدن بـه آن    
) 11(غایت را که چیزي جز افعال اخالقی نیست، تشخیص دهد           

 است که در عصر افول      يه هنجار ی نظر یمدار نوع لتیاخالق فض 
 يهـا هیـ  نظر یل ناکـام  یـ سم، بـه دل   ی مدرن ته و ظهور پست   یمدرن

ت و بـه    ی نجـات انـسان    ي نو بـرا   ی به طرح  یابی در دست  یاخالق
در . شـود  ی احساس مـ   ی به خوب  ی اخالق يها ارزش يایمنظور اح 

جه مثله  ی، که نت  ی وجدان اخالق  یروزگار غرب اخالق و سرمازدگ    
 و  یل اخالق یمحور قرار گرفتن فضا   . ت است یقت انسان یکردن حق 

رسـاند   ین ضرورت را بـه اوج مـ  ی بشر، اییمند بودن شکوفا ارزش
فضیلت، عنصر بسیار مهمی در حیـات اخالقـی محـسوب           ). 12(

هاي هنجاري در اخالق داراي      این عنصر در همه نظریه    . شود می
فـضایل، پایـه و اسـاس    » اخالق فضیلت«از منظر . اهمیت است 
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ستن شکوفایی انسانی هستند و زندگی بـدون فـضیلت ارزش زیـ     
  . لت و اخالق داردین مطالب نشان از ارتباط فضیا). 13(ندارد 

احساس کـار کـردن در      .  دارد یها اثرات لت در سازمان  یکاربرد فض 
ق کنـد کـه کـار را    ید کارکنان را تـشو یمحور، شا لتیسازمان فض 

 انجام ندهند، بلکه    یشرفت شغل ی یا پ  ي ماد يها پاداش يفقط برا 
. ک کار خوب انجام دهنـد     ینجام   ا ي یا برا  یت شخص ی رضا يبرا

د، یـ  زا ی ارتباطات اجتمـاع   يار خالق و دارا   یدر مجموع، افراد بس   
رت و ی بـا بـص  يرش رفتارهـا ی پـذ ي برايشتریل ب ی و تما  ییتوانا

). 12( برخوردارنـد    يشتریلت ب یکنند و از فض   یدا م یخته پ یخودانگ
به عنوان مثال وجود یک فضیلت اخالقی در رفتار فـردي ماننـد             

هاي مختلف اجتمـاعی از رذایلـی ماننـد تملـق،           اقت در جنبه  صد
آورد و چاپلوسی و عدوات در رفتار و کردار ممانعت به عمـل مـی            

فضایلی مانند راستی و درستکاري در رفتار و گفتار با دیگـران را             
شود و به این ترتیب با رشد فضایل و کـاهش رذایـل             موجب می 

 یارتباطات نقش مهم    در لتین فض یبنابرا). 6 (شود  می 8مشاهده
  . دارد

م تکرار شده، که در مـراد       یبه دفعات در قرآن کر    » حکمت«واژه  
 یبعـض . انـد  ان نموده یو منظور از آن، مفسران اقوال مختلفى را ب        

ت است    : ندیگو  یم چنان که در سـوره قـرآن       . مراد از حکمت، نبو
ت ى و حکمـ یو داود، جالوت را کشت و خدا به او فرمانروا       «: آمده

: فه آمـده اسـت کـه      یه شـر  یـ در آ ). 251ه  یـ بقره، آ (» داد) نبوت(
دهـد و هـر کـه را         را به هر که خواهد مـى      ) علم قرآن (حکمت  «

بقـره،  (» انـد  ى فـراوان داده یها کىیحکمت دهد، به راستى او را ن     
حکمت یکی از چهار فضیلت اخالقـی اساسـی اسـت،          ). 269ه  یآ

حکمت یا  . 5 و اعتدال  4یی، شکیبا 3عدالت: دیگر فضایل عبارتند از   
 »زندگی خـوب  « یا   »دانش درست «ي     الزمه فضیلت هنرمندانه، 
یـا  » زنـدگی خـوب  «فردي که در جـستجوي      . یا شادکامی است  

 و درسـتکاري    6هاي اخالقـی    شادکامی است باید همواره فضیلت    
ــی ــد7اخالق ــت نمای ــی .  را ثاب ــأن اخالق ــد ش ــین بای ، 8او همچن

 11 و عمل با نزاکت اخالقی     10قی، وظیفه اخال  9راستگویی اخالقی 
بر ). 11. (یعنی؛ رفتاري که شایسته و مناسب است را ثابت نماید         

   .توان نتیجه گرفت حکمت نوعی فضیلت استاین اساس می
ط کـار موجـب    یت در محـ   یـ ن اسـت کـه رواج معنو      یـ اعتقاد بر ا  

ش صداقت و اعتمـاد در      یه کارکنان، افزا  ی و روح  یش دلگرم یافزا

ش اعتماد به نفس کارکنـان، نگـرش    یازمان، افزا  س يان اعضا یم
-ی و بهبود عملکرد مـ یش تعهد سازمانیمثبت به کارکنان و افزا    

ت یـ  از معنو  بـه حـتم   لت برخوردار باشند    ی که از فض   یکسان. شود
ت یلت و معنویتوان گفت فض  ین م یز برخوردارند، بنابرا  ی ن يباالتر

از هـم   يت جـدا یـ لت و معنو یپـس فـض   ). 14(گرند  یکدیمکمل  
  . ستندین

ـ   يط کار یت در مح  یمعنو ش اعتمـاد و    یوجـود آوردن و افـزا      ه با ب
. شـود ی در سـازمان مـ     یمـ ی ت یت و احترام، باعث اثربخش    یخالق

 و باال   ی شغل يریساز درگ نهی زم يط کار یت در مح  ین معنو یهمچن
طـور   ، بـه  ی شغل يریدرگ. شودیرفتن عملکرد کارکنان سازمان م    

 يری درگ يکارکنان دارا . رکنان است  مطلوب کا  یژگیک و ی یذات
 یها، عالئق و اهداف زندگتی از هویلیشان با خ  باال، شغلیشغل

آنهـا  . ار دارد یت بـس  یـ  آنها اهم  يوند تنگاتنگ داشته و برا    یآنان پ 
 خـاص از    يهـا یژگـ یط کار در واکنش به و     یممکن است در مح   

 نیـ ا .)15( ر شـوند یـ  بـا شـغل خـود درگ   يکارت یا موقعیط یمح
 کـه  یکسان و است ثرؤم ارتباطات داشتن مستلزم یشغل يریدرگ

 برقـرار  ارتبـاط  تواننـد یم بهتر باشند، برخوردار ییباال تیمعنو از
   .کنند

همچنین تحقیقات اخیر به این نتیجه رسیده اسـت یـک فـاکتور         
کنـد و آن      مهم در برانگیخته شـدن کارکنـان نقـش بـازي مـی            

 تمایل به یـافتن هـدف       طبق تعریف، معنویت  . )16(است معنویت
معنویـت دربـاره   . غایی زندگی و زیستن بر اساس آن هدف است   

خودآگاهی و یکی شدن با دیگـران و ترکیبـی از فلـسفه اصـلی               
معنویـت یـک پدیـده      .  و اعمـال ماسـت     12هـا  زندگی ما و ارزش   

بر این تحقیقات نـشان داده     عالوه). 17(تجربه شده جهانی است     
ت اسـت         است که نقش معنویـت در سـا        زمانها مهـم و بـا اهمیـ .

معنویت تالش در جهت ایجاد حـساسیت نـسبت بـه خویـشتن،             
، کند و کاو در جهت آن بـراي انـسان           )خدا(دیگران، نیروي برتر    

ت کامل است شدن و جست  معنویـت  . وجو براي رسیدن به انسانی
باوري است بنیادین بر وجود قدرتی برتر، که حاکم بر کل معنـی         

. معنا یا بـدون هـدف نیـست         دهد که هستی بی     یاست و نشان م   
   ).18(ن نشان از حکمت دارد یا
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 به است الزم ارتباطات و حکمت رابطه بهتر درك براي همچنین
 اشـاره ) باسـتان  یونان در شهري( یدلف در حکمت از بخش کی

 رفتـار  تـو  بـا  داري دوسـت  که کن رفتار آنطور دیگران با«: شود
. گـردد  برمـی  »13تقابل اخالق« به حکمت از قسمت این. »کنند

 هندوئیسم بودائیسم، یهودیت، مسیحیت، اسالم، دین در پیام این
 در بـدون  عبـارت  این رسد می نظر به. دارد وجود زرتشت آئین و

). 19 (است حکمت جهانی، پیام یک صورت به زمان گرفتن نظر
. ودشـ  رفتـار  آنهـا  با دارند دوست که کنند رفتار آنگونه دیبا افراد

ارتباطات سازمانی بایـد اثـربخش      . است موثر یارتباط ارتباط نیا
باشد تا در مجموعه سازمان و مدیریت آن بتواند موثر واقع شـود             

توانـد بـه    در واقع ارتباط موثر می. و نقش کلیدي خود را ایفا کند      
ارتباطـات  . هاي مدرن در نظـر گرفتـه شـوند   عنوان بنیاد سازمان 

ه را که فرستنده پیام ارسال داشته اسـت         اثربخش یعنی، کل آنچ   
به هر طریق، کالمی یا غیرکالمی، مقصد یا گیرنده پیام دریافت           
کند؛ طوري که دریافت کننده پیام آن را همان گونه تفسیر نماید            
که مورد نظر فرستنده باشد و انتظار فرستنده و واکنش گیرنده بر         

طـات اثـربخش    براي برقرار کـردن ارتبا    . یک دیگر منطبق گردد   
احتـرام  : عوامل زیادي دخیل هستند که بعضی از آنهـا عبارتنـداز         

گرایی،  دوستی و انسان   گذاشتن به افراد، با ادب سخن گفتن، نوع       
، خودگـشودگی، گـوش     14راستی و درستی، اعتمادگرایی، همدلی    

ایـن  ). 20... (دادن، عادل بـودن، مـردم را بنـده خـدا دانـستن و             
ران است که با فـضیلت و       یي اخالقی مد  ها ها جزء ویژگی   ویژگی

   .ارتباط باشد تواند بی حکمت نمی

 مـورد   يرهـا یاساس، پژوهش حاضر قـصد دارد اثـرات متغ         نیبرا
لت، حکمــت و ارتباطــات یت، فــضیــ اخــالق، معنویعنــیبحــث 

.  قرار دهد  یک مدل در سازمان مورد بررس     یاثربخش را در قالب     
ـ   رابطـه  ین هدف پژوهش حاضر بررس    یبنابرا رهـا  ین متغ یـ ن ا ی ب

 راجع بـه نقـش      یین الگو یی و تب  یق به طراح  ین طر یاست تا از ا   
 بر ارتباطات اثـربخش بـا در نظـر گـرفتن نقـش              یاصول اخالق 

اسـاس   نیبـرا . لت پرداخته شود یت و فض  یگر حکمت، معنو  یانجیم
  . خواهد بود1 به صورت نگاره ی مفهوميالگو

  
  روش 

از لحاظ روش تحقیـق     پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و        
جامعه آمـاري شـامل کارکنـان       .  پیمایشی است  -از نوع توصیفی  

اسـت؛  )  نفـر 210(بخش نورد گرم شرکت فوالد مبارکه اصفهان    
اد یـ  ز ی و پراکنـدگ   یل گـستردگ  یـ ک بخش به دل   یعلت انتخاب   

 پـژوهش   يتعداد نمونه آمـار   . کارکنان فوالد مبارکه اصفهان بود    
انس یـ  از جامعه محـدود و وار يریگ مونهز با استفاده از فرمول ن     ین

 یشـناخت   تیـ  جمع يهـا  یژگـ ین شد کـه و    یی نفر تع  134نامعلوم،  
ده شده یر کشی به تصو1دهندگان به طور خالصه در جدول         پاسخ
  .است

 و  يا هـا و اطالعـات از دو روش کتابخانـه           آوري داده   براي جمـع  
 نی تـدو ي بـرا يا از روش کتابخانـه   .  استفاده شـده اسـت     یدانیم

 يها داده ي گردآور ي برا یدانی پژوهش و از روش م     ي نظر یمبان
 42ز پرسـشنامه  یـ  نیدانیـ ابـزار روش م   . ه استفاده شده است   یاول

H1 

H3 

اصول 
 یاخالق

  

 حکمت

 تیمعنو

ارتباطات 
 اثربخش

 لتیفض

H2 

H9 

H6 

H10 

H5 

H8 

H4 

H7  

   پژوهشی مفهوميالگو: 1نگاره 
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د ی پرسـشنامه بـا نظـرات اسـات        یـی روا.  محقق ساخته بود   یسوال
د شد و همچنین پایایی ابزار پژوهش       یینه تأ ین زم یصاحبنظر در ا  

ورد آزمون قرار گرفت؛ نتایج این نیز با استفاده از آلفاي کرونباخ م  
 آمده است که نشان از پایـایی مناسـب ابـزار            2آزمون در جدول    

همانطور که در جدول نشان داده شده است آلفـاي          . تحقیق دارد 
 ی و از سطح قابـل قبـول       70/0 يکرونباخ براي همه متغیرها باال    

  .برخوردار است
  

ی سؤاالت مربوط به متغیرها و ضریب پایائ: 2جدول 
  هر یک

 متغیر
سؤاالت 
 مربوطه

تعداد 
 سؤاالت

  ییایب پایضر
 يآلفا(

 )کرونباخ
 924/0 10 1-10 اخالق

 921/0 7 11-17 لتیفض
 943/0 6 18-23 تیمعنو

 888/0 7 24-30 ارتباطات
 939/0 12 31-42 حکمت
کل 

 پرسشنامه
42-1 42 969/0 

        
ــر اســاس طيگــذارنمــره ــ پرســشنامه ب ــ1کــرت از یف لی  5ا  ت
د و  ی عـالوه بـر نظـر اسـات        یـی د روا ییـ  تأ يبـرا .  شـد  يبند درجه

ر توسـط   یـ  هر متغ  يریپذ  نییزان تب یا م ی سازه   ییصاحبنظران، روا 
ج در  ی مورد سنجش قرار گرفت که نتا      يدیی تأ یل عامل یمدل تحل 

 کلیـه سـؤاالت عـدد    یبـار عـامل  .  نشان داده شده است  3جدول  
توان بنابراین می . باشندرا می را دا ) 96/1بیشتر از   (معناداري الزم   

ق را بـه  یـ  تحقيرهـا یمتغبیان کرد که کلیه سؤاالت پرسـشنامه       
  . کنند ین میی تبیخوب
  

  تأییدي عاملی تحلیل نتایج: 3 جدول

  مربوطه) سوال(ه یگو  متغیر
  یبار عامل

ب یضـــر(
  )استاندارد

  ياعداد معنادار
)t-value(  

  86/9  74/0 توجه به فضیلتهاي اخالقی
ــضاوتها ــحيقــ ح و ی صــ

  07/10  75/0  عادالنه

ــه   ــرام بــ ــه و احتــ توجــ
  37/9  71/0  ی انسانيها ارزش

توجه به اخالقیات در تعامل     
  91/10  80/0  با یکدیگر

توجه به اصـول اخالقـی در     
  80/9  74/0  تصمیمات استراتژیک

تعامل مناسب و احتـرام بـه       
  46/7  60/0  نفعان سازمان يهمه ذ

نفعـــان در  يذمـــشارکت 
  84/8  68/0  مات اثرگذار بر آنهایتصم

توجه به لذتهاي معنـوي در      
  28/8  65/0  کنار لذتهاي دنیوي

ــسئولیتهاي  ــه مـ ــه بـ توجـ
  57/10  78/0  اجتماعی و اخالقی

ول
اص

 
الق

اخ
  ی

 و تعهـد نـسبت      ییپاسخگو
ــصم  ــدامات و ت ــه اق مات یب

 مهم
74/0  81/9  

ت یت دادن بـه مـسئول     یاهم
 یاجتماع

77/0  47/10  

 ي از انجام کارهـا    يخوددار
  62/9  73/0  نامشروع جهت کسب سود

یفض
ت

ل
  

  53/10  78/0 بـه عنـوان     يتوجه به نوآور  

 گروه نمونه یشناخت تی جمعيها یژگیو: 1جدول 
 

  تحصیالت  سابقه خدمت  سن  جنسیت
30-20 

 1- 5  41  سال
دیپلم و   9  سال

  7  فوق دیپلم

40-30 
 5-10  67  سال

  81  مرد  57  سال

50-40 
 10-15  21  سال

  39  سال
  76  لیسانس

20-15 
  17  سال

بیشتر از   53  زن
باالي   5   سال50

  12   سال20

فوق 
لیسانس و 

  باالتر
51  
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  حیک عمل صحی 
ــش  ــسم بخـ ــه یتجـ دن بـ

ــا ارزش ــ يه ــدو تأس س ی ب
 شرکت

80/0  94/10  

ــل   ــودن در مقاب ــسئول ب م
  63/12  87/0  گرانیتعهدات و قولها به د

ف ی در انجـام وظـا     يوفادار
  74/10  79/0  یارچگکپیبه عنوان عامل 

  67/9 73/0 تهایاحترام به اقل
 يرویـ  از ن  يحس برخوردار 

 یبخش و درونالهام
77/0  49/10  

  76/12  88/0  یآرامش و سالمت روح
 ی درون ی از زندگ  يبرخوردار

له کـار   یت شده به وسـ    یتقو
  داریمعن

89/0  24/13  

 يدرك بــه عنــوان موجــود
  18/12  85/0  يمعنو

-ین هدف و معن   حس داشت 
  69/12  87/0  دار بودن در کار 

عنو
م

ی
  ت

ران با کارکنان بـه     یرفتار مد 
  83/11 83/0   از اجتماعیعنوان بخش

 کارکنان نیب یمنطق ارتباط
  45/9  73/0  رانیمد و

ــرار ــاط يبرق ــتانه ارتب  دوس
  13/11  81/0  يریگمیتصم از قبل

ــه ــه توجـ ــاتیه بـ  در جانـ
  58/9  73/0  گرانید با برخورد

 در بـازخورد  به دادن تیاهم
  34/10  77/0  گرانید با ارتباط

 حـرف  به فعال دادن گوش
  63/8  68/0  کارکنان

 یارتباط يکانالها از استفاده
  42/9  72/0  چندگانه

ش
بخ

اثر
ت 

اطا
رتب

ا
  

ــتفاده ــبکه از اسـ ــاشـ  يهـ
 88/6 57/0  یرسم ریغ یارتباط

ــشنهادهاي  ــابی پیــ  ارزیــ
مختلف جهت اقدام قبـل از      

  تصمیماتخاذ
68/0  79/8  

در نظر گرفت منـافع همـه       
 نفعان در کارهايذ

76/0  23/10  

ــه   ــرار هم ــی ق ــورد بررس م
ــه ــل از  جنب ــث قب ــاي بح ه

 ترکیب ذهن
75/0  02/10  

تقسیم مشکالت به عناصـر     
 کلیدي در حل مسئله

77/0  41/10  

ت
کم

ح
  

ــورد بررســ  ــرار دادن یم  ق
ــود   ــه وج ــل از ب ــسائل قب م

  آمدن بحران
73/0  64/9  

  20/10  76/0  فاده از تجربیات گذشتهاست
 انجـام   يوجود شجاعت برا  

  79/8  65/0   درست يکارها

 يهـا دهیـ به اجرا درآوردن ا   
  60/9  72/0  د و درستیجد

هاي   قابل درك بودن زمینه   
ــاذ    ــت اتخ ــمی جه غیررس

  تصمیمات 
78/0  48/10  

ــا    ــسئله ی ــک م ــابی ی ارزی
موقعیــت بــدون تحمیــل   

   آنيارزشها
70/0  23/9  

ران در جلــب  ی مــد یســع 
 اعتماد کارکنان 

72/0  43/9  

ــاهم ــل و  ی ــه تأم ت دادن ب
 77/10  79/0  یشیدرون اند

  
ل یـ  مـدل تحل   ي برآزش به دست آمده برا     يها  ن شاخص یهمچن

ن یا. ق دارد یز نشان از برآزش مناسب مدل تحق      ی ن يدیی تأ یعامل
  . آمده است4ها در جدول  شاخص

  
  

ل یش مدل تحل برآزییکوی نيها شاخص: 4جدول 
  يدیی تأیعامل

آمــــاره مــــدل   معیار مقبولیت  شاخص برآزش
  فرضیات اصلی

(Chi 
square)2χ  3

2
≤df

χ  19/2 

RMSEA  RMSEA<08/0 094/0  
شاخص برازش هنجار 

  NFI(  NFI>90/0 93/0(شده

شاخص برازش 
  CFI  CFI>90/0 92/0)(تطبیقی

شاخص نیکویی 
 GFI  GFI>90/0 91/0) (برازش

شاخص نیکویی برازش 
  AGFI  AGFI>85/0 90/0)(اصالح شده 

  
کنیـد، نتـایج تحلیـل عـاملی تأییـدي         طورکه مالحظه مـی    همان

dfدهـد کـه        نشان می  4زرل در جدول    یافزار ل  نرم یخروج
2χ

 
، شـاخص نیکـویی    /.91، شاخص نیکـویی بـرازش       19/2برابر با   

/. 92و شاخص برازش تطبیقی برابر بـا      /. 90ه  برازش اصالح شد  
  هاي موجـود      توسط داده  ها نشان از تأیید مدل     این شاخص . است
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  هـاي تحقیـق نیـز از     به منظور بررسـی و تـست فرضـیه       . را دارد 
ــرم ــسیر    ن ــل م ــدل تحلی ــزرل و م ــزار لی ــتفاده ) PAM(اف   اس

  .شده است
  
  ها افتهی

اي   تخمین مدل با مجموعه    ها،آوري داده بعد از بیان مدل و جمع     
گیـري شـده شـروع    از روابط شناخته شده بین متغیرهـاي انـدازه    

هـاي   هاي مسیر بـه عنـوان توسـعه منطقـی مـدل        مدل. شود می
در تحلیل مسیر امکان وجود هر تعـداد       . رگرسیونی چندگانه است  

در خروجـی   . متغیر مستقل و وابسته و هر تعداد معادله وجود دارد         
ري کلیه ضرایب و پارامترهـاي مـدل مـورد آزمـون           نمودار معنادا 

براي معنادار بودن یک ضریب، اعداد معناداري باید . گیردقرار می 
نتایج مدل تحلیل مسیر    . کوچکتر باشد 96/1 بزرگتر یا از     96/1از  

  . آمده است2و معناداري ضرایب مسیر در نگاره 
ش یمـا ر دو عدد به نی هر مسيشود، بر رویده م یطور که د   همان

 ياعداد سمت راست داخل پرانتز عدد معنادار      . گذاشته شده است  
را ) زان اثر یم(ب استاندارد   یو عدد سمت چپ در داخل پرانتز ضرا       

در ادامـه بـراي نمـایش بهتـر روابـط و ضـرایب              . دهدینشان م 
  . ارائه گردیده است5پارامترهاي مدل، جدول 

  
  

  
 و غیرمستقیم محاسبه اثرات مستقیم و: 5جدول 

  اثرات کل متغیرهاي مستقل و وابسته
  

متغیر 
  )از(مستقل

متغیر 
  )به(وابسته

اثر 
اثر   اثرغیرمستقیم  مستقیم

  کل
  69/0  ---------  69/0  لتیفض

  62/0  17/0  35/0  تیمعنو
  64/0  48/0  16/0  حکمت

  اخالق

  75/0  40/0  35/0  ارتباطات
  39/0  ---------  39/0  تیمعنو

  لتیفض  54/0  12/0  42/0  حکمت
  34/0  26/0  08/0  ارتباطات
  31/0  ---------  31/0  حکمت

  27/0  13/0  14/0  ارتباطات  تیمعنو
  40/0  ---------  40/0  ارتباطات  حکمت
          

  
ر اخالق بر هر چهار     ی، اثر کل متغ   )5جدول  (براساس جدول فوق    

م را  ین اثر مستق  یشترین ب یگر قابل مالحظه است، همچن    یر د یمتغ
 آمـده  6ها در جـدول       نتایج آزمون فرضیه  . لت دارد یفضاخالق بر   

 9شود، ضرایب اسـتاندارد بـراي         طور که مشاهده می    همان. است
را داشـته و    ) 1.96بیشتر از   (فرضیه تحقیق، اعداد معناداري الزم      

  .شود  می فرضیه پژوهش تأیید10 فرضیه از 9بنابراین 
  

ارتباطات  یاصول اخالق
  اثربخش

  حکمت

  لتیفض

  تیمعنو

 يب استاندارد و اعداد معناداریج ضرایخالصه نتا: 2نگاره 

)35/0(،)02/4( 

)39/0(،)42/4( )69/0(،)15/11( 

)14/0(،)10/2( 

)42/0(،)22/5( 
)08/0(،)99/0( 

)40/0(،)34/5( )16/0(،)00/2( 

)31/0(،)21/4( 

)35/0(،)98/4( 
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اري نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناد: 6جدول  
  )ها تأیید یا رد فرضیه(

  ضریب  به از
  استاندارد

اعداد 
  معناداري

(t values) 

تایید 
یا رد 
  فرضیه

  تأیید  15/11  69/0  لتیفض  اخالق
  تأیید  02/4  35/0  تیمعنو  اخالق
  تأیید  00/2  16/0  حکمت  اخالق
  تأیید  98/4  35/0  ارتباطات  اخالق

  تأیید  42/4  39/0  تیمعنو  لتیفض
  تأیید  22/5  42/0  حکمت  لتیفض
  رد  99/0  08/0  ارتباطات  لتیفض

 تأیید  21/4  31/0  حکمت  تیمعنو
 تأیید  10/2  14/0  ارتباطات  تیمعنو

  تأیید  34/5  40/0  ارتباطات  حکمت
          

دهـد کـه اخـالق اثـر مثبـت             نـشان مـی    6بررسی دقیق جدول    
ــی ــض معن ــر روي ف ــلت، معنویداري ب ــات ی ــت و ارتباط ت، حکم

گـروه  . شـوند   پذیرفته مـی 4 و 3، 2، 1ن فرضیه   بنابرای. گذارد  می
ج نـشان داد  ینتـا . لت اسـت یر فـض یـ ها مربوط به متغ   دوم فرضیه 

ت و حکمـت دارد و اثـر        یـ  بر معنو  يداریلت اثر مثبت و معن    یفض
هـاي   ن فرضیهی بر ارتباطات دارد، بنابرا   يداریر معن ی غ یمثبت ول 

ت یدهد که معنو نتایج نشان می.  رد شدند7ه ید و فرضیی تأ6 و 5
 دارد،  يداریانسانی روي حکمت و ارتباطـات اثـر مثبـت و معنـ            

در نهایت مشخص شـد     . شوند   پذیرفته می  9 و   8بنابراین فرضیه   
  . نیز تأیید شد10که حکمت اثر مثبتی بر ارتباطات دارد و فرضیه 

  
   بحث

 از موضــوعات مهــم در حــوزه ســازمان و یکــیامــروزه اخــالق 
 یکی و توجه به سود      ییگرایدن تفکر ماد  غالب ش . ت است یریمد

دن بـه   ی رسـ  يران بـرا  یمد. نفک سازمانها شده است   یاز اجزاء ال  
ـ یسود ممکن اسـت خ     رنـد و  یده بگیـ  را ناد  ی از اصـول اساسـ     یل

، دروین حال هر چقدر رو به جلو مـ        یبا ا . ر پا بگذارند  یاخالق را ز  
. دریـ گی دوباره مـ   ی رنگ یت اجتماع یبرگشتن به اخالق و مسئول    

ک به اخالق توجه    یدهد که هر    ی مکاتب مختلف نشان م    یبررس
ات با بشر زاده شده است و       یاخالق  که ياند، به طور   کرده ياژهیو

ات در  یـ ارسـطو بـه اخالق    . دیـ آیجزء فطرت انسان به حساب مـ      
او معتقد بود اخالق در   .  داشت ياژهید و ی تأک یت امور انسان  یریمد

 ی و زنـدگ   یانسان را به شادکام   تواند  یلت و حکمت م   یکنار فض 
لت، حکمت و   یت اخالق، فض  یبا توجه به اهم   . ت کند یدرست هدا 

 شـده اسـت     یق حاضـر سـع    یت، در تحق  یریت در حوزه مد   یمعنو
بعـد از  . ردیـ  قـرار گ یاثرات آنها بر ارتباطات اثربخش مورد بررس      

ش قـرار   ی و مورد آزمـا    یق طراح یات موضوع، مدل تحق   یان ادب یب
. دار بـود  یلت معن ین اخالق و فض   ینشان داد رابطه ب   ج  ینتا. گرفت

د یگر جدا کرد؛ شایکدیتوان از یلت را نمی اخالق و فضیبه عبارت
ن راستا ارائه شده    یز در هم  ی ن 15لتیه اخالق فض  یبتوان گفت نظر  

وجود یک فـضیلت    اند،  ، عنوان کرده  )6( از محققان    یبعض. است
هـاي مختلـف    جنبـه اخالقی در رفتار فـردي ماننـد صـداقت در           

اجتماعی از رذایلی مانند تملـق، چاپلوسـی و عـدوات در رفتـار و          
آورد و فــضایلی ماننــد راســتی و کــردار ممانعــت بــه عمــل مــی

شود و به این   درستکاري در رفتار و گفتار با دیگران را موجب می         
به عبارت  . شویمترتیب با رشد فضایل و کاهش رذایل مواجه می        

بسیار مهمـی در حیـات اخالقـی محـسوب        گر، فضیلت عنصر    ید
هاي هنجاري در اخالق داراي     این عنصر در همه نظریه    . شودمی

ت است  فـضایل، پایـه و اسـاس    » اخالق فضیلت«از منظر . اهمی
نامیم، هستند و زندگی بدون فـضیلت       آنچه شکوفایی انسانی می   

دار یت معنـ  یـ ن اخالق و معنو   ی رابطه ب  ).13(ارزش زیستن ندارد    
به دست آمـده،   گری که از پژوهش محققان د    ياجهین نت یچن. بود

گـر ،   ی د یپژوهش). 21(ت دارد ین اخالق و معنو   ینشان از رابطه ب   
د کـرده   ییز تأ ی را ن  ی اخالق يریگمیت و تصم  یارتباط متقابل معنو  

 کـه   يارابطه. دار بود یز معن یرابطه اخالق و حکمت ن    ). 22(است
رممکن یحکمت را بدون اخالق غد داشته و یپژوهشگرانبر آن تأک

ت اخالق و ارتباطات اثربخش رابطه مثبت       یدر نها ). 11(دانند  یم
ان کرد علم اخـالق     یکه ب  یج محقق ین با نتا  ی ا .دار داشتند یو معن 

نماید که به نحوه ارتبـاط فـرد بـا خـودش،            تکالیفی را مطرح می   
 ارتباطی   ناظر به رفتار   یدیگران، خدا و طبیعت نیاز دارد و به بیان        

دار یهـا از ارتبـاط معنـ      افتهین  یهمچن. )6( داشت ی همخوان است
لت، ی اخـالق فـض    يلت و حکمت دارد؛ از آنجا که تئـور        ین فض یب
معنـا  یداند و حکمت بدون اخالق هم ب      ین دو را از هم جدا نم      یا

ت یـ لت و معنو  یفـض . ستین دو دور از ذهن ن     ین ا یاست، ارتباط ب  
سازد تـا بـه     یلت ما را قادر م    ی فض .بودند ارتباط معنادار    يز دارا ین

ت به  ی که معنو  يزی، آن چ  میابی اعمال دست    ید درون یا و فوا  یمزا
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ـ       . دهـد ی سـوق مـ  یدنبال آن است و مـا را سـمت آرامـش درون
آنجا که قـرآن در     .  با حکمت داشت   يداریز رابطه معن  یت ن یمعنو

کند که به لقمان حکمت عطـا کـرده اسـت    یان م یسوره لقمان ب  
ت و حکمت باشد؛ چرا کـه افـراد      یشتر نشانگر رابطه معنو   ید ب یاش

 ياند از روح معنو    که توانسته  ی از حکمت برخورداند؛ کسان    یخاص
 رابطـه   يز دارا یـ ت و ارتباطـات ن    یـ معنو.  برخوردار باشـند   ییباال

بـه آن اشـاره کـرده و          محققان ی که بعض  یارتباط. معنادار بودند 
). 23(شـود یها مـ  ن زوج یط بهتر ب  ت باعث ارتبا  یان کردند معنو  یب

ن حکمـت و ارتباطـات اثـربخش بـر          یدار ب یت رابطه معن  یدر نها 
 کـه بـا   یجینتـا . د قرار گرفتییر مورد تأ  یل مس یاساس مدل تحل  

 دوسـت  که کن رفتار آنطور دیگران با« بر حکمت    یعبارت مبتن 
 به دست   يهاافتهی بر اساس    .است همسو »کنند رفتار تو با داري
ه امـور   یـ شـود کـه در کل     یشنهاد م یران پ یبه سازمانها و مد   آمده  

 خـود را  ی اخالقـ يتهایاخالق را مورد توجه قرار دهنـد و مـسئول   
شـود و   ی منجر به ارتباطات بهتر مـ      ياخالق کار . فراموش نکنند 

از آنجا که ارتبـاط مـوثر     . دهدیش م ین کارکنان افزا  ی را ب  یهمدل
 کند، توجـه بـه اخـالق      يریوگ از تنشها جل   یلیتواند از بروز خ   یم

ران شده و باعـث     یگر و با مد   یکدیموجب ارتباط بهتر کارکنان با      
 حکمت، ی از اصول اساس ی یک یاز طرف . شودیش عملکرد م  یافزا

 به اخـالق    ی است که توجه خاص    یم کس یر حک یمد. اخالق است 
ت ی باعث تربيرفتن به سمت اخالق و اخالق محور. داشته باشد

مات خـود   ید که از حکمت برخوردارند و در تـصم        شوی م یرانیمد
ن بـه پژوهـشگران     یهمچنـ . دهندیهمه جوانب را مد نظر قرار م      

 را در صـورت امکـان بـه روش          ین مطالعات یشود چن یشنهاد م یپ
 ممکـن اسـت بـا       یقـ یهـر تحق  .  قـرار دهنـد    ی مورد بررس  یفیک

ز یـ ق نیـ ن تحقیـ  ايها محدودیت مواجه باشد؛ از  ییها  محدودیت
ق و یـ  تحقيرهـا ین متغ ینه ارتباط ب  یات کم در زم   یان به ادب  تو یم

رها نام ی متغيریگ  اندازهين نبود ابزار استاندارد مناسب برا   یهمچن
   .برد
  
   يریگ جهینت

نتایج پژوهش نشان داد کـه رفتارهـایی کـه برگرفتـه از فطـرت           
بدین صورت که   . توانند با هم ارتباط داشته باشند     انسان است می  

کننـد در    در یک زمینه اصول اخالقـی را رعایـت مـی     افرادي که 

ها نیز بـه آن توجـه دارنـد؛ یعنـی حرکـت در جهـت                دیگر زمینه 
ها،  معنویت، ارزش  .سازدفطرت انسانی از او یک انسان کامل می       

با . از ارکان مهم زندگی بشري است     ... لت، اخالق و  یحکمت، فض 
 و بـه دنبـال آن   شتریها و لزوم ارتباطات ب    ش و رشد سازمان   یافزا

تر شدن روابط انـسانی و اداري، لـزوم توجـه بـه مباحـث         پیچیده
بـه عنـوان یـک اصـل،        . شـود مطرحه شده در کار دو چندان می      

ت و سازمان هسته مرکزي ارتباطات است و این         یریاخالق در مد  
پذیر است   لت امکان یمهم در سایه داشتن معنویت، حکمت و فض       

هـا   شکالت زیادي براي سازمان   که در صورت عدم رعایت آن، م      
  .به وجود خواهد آمد

  ی اخالقيهامالحظه
ت آگاهانه، انتشار   ی، رضا یسرقت ادب :  همچون یموضوعات اخالق 

  .در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته اند... چندگانه و
  

   يسپاسگزار
ن یـ  که در تحقـق ا     یدانند از همه کسان    یمحققان بر خود الزم م    

رکنان شرکت فـوالد نـورد کـه در پاسـخ بـه              کا ژهیبه و پژوهش  
   . کنندیکردند، تشکر و قدردان شرکت سؤاالت

  
  نامه واژه

 Spirituality .1  تیمعنو

  Wisdom .2  حکمت

  Justice .3  عدالت

  Fortitude .4  ییبایشک
  Temperance .5  اعتدال

 Moral virtue .6  یلت اخالقیفض
 Moral goodness .7  ی اخالقيدرستکار

 Moral dignity .8  یشأن اخالق
 Moral rectitude .9  ی اخالقییراستگو

 Moral duty .10  یفه اخالقیوظ
 Moral propriety .11  ینزاکت اخالق

  Values .12  ها ارزش
 Mutual ethic .13  اخالق دوجانبه

  Empathy .14  یهمدل

 Virtue ethics .15 لتیاخالق فض

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
94

.1
0.

2.
4.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             9 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1394.10.2.4.7
http://ethicsjournal.ir/article-1-46-fa.html


 خش سازمانیرابطۀ اصول اخالقی با ارتباطات اثرب: دکتر مرتضی مرادي و همکاران
  

38

  منابع 
1. Neal J, Biberman J. (2003). Introduction: the leading 

edge in research on spirituality and organizations. 
Journal of Organizational Change Management; 
16(4): 363-366. 

2. Wanger-Marsh F, Conley J. (1999). The fourth wave: 
the spiritualitybased firm. Journal of Organizational 
Change Management ;12(4): 292-301. 

3. Shayegan D. (2002). New Scorpion charm; 
Patchwork identity and mobile thinking. Third 
Printing, Tehran: Farzan Rooz Publisher. (In 
persian).  

4. Farhangi AK, Fatahi M, Vasegh B. (2006). 
Spirituality in the workplace and its role in 
improving organizational citizenship behavior. 
Journal of organizational Culture Management; 
4(3): 849-589. (In Persian). 

5. Shirazi A, Shalbaf Yazdi V. (2014). Analysis of 
the relationship between business ethics and 
customer-oriented staff with customer 
dedication. Journal of Ethics in Science & 
Technology; 9(2): 1-10. (In Persian).  

6. Ameli M. (2009). Theoretical approach to 
professional ethics. Journal of Ethics, 4: 152-
115. (In Persian).  

7. Naraghi M, (2010). Science of Islamic Ethic. 
Available at: http://www.al-
shia.org/html/far/books/motahar/olume-
eslami2/ulum217.htm. Accessed: 14 Apr 2015 

8. Tabattabaei MH. (1987). Philosophy and Realism. 
Tehran: Tehransal Publisher. (In Persian). 

9. Rego A, Ribeiro N, Cunha MP, Jesuino JC (2011). 
How happiness mediates the organizational 
virtuousness and affective commitment relationship. 
Journal of Business Research; 64: 524–532. 

10. Ashmos DP, Duchon D. (2000). Spirituality at work: 
a conceptualization and measure. Journal of 
Management Inquiry; 9(2): 134-145. 

11. Small WM. (2011). Developing wisdom and moral 
duty in management. Journal of Management 
Development; 30 (9): 836-846. 

12. HejaziFar S, BagheriKani M. (2011). Centeral 
virtues in virtues-oriented organizations. Journal 
Islam and research management; 3: 117-114. 

13. Pojman L. (1999). Introduction to Ethics 
(Discovering Right and Wrong). Translated by. 
Arshdnezhad SH. 1sted. Tehran: Publishing Gill. 

14. Divine Virtues & Spiritual Qualities: A Compilation 
from the Sacred Texts. The Staff of WellSpring 
International Educational Foundation. 

15. Rastegar Aali, AbediJafari H. (2012). The rise of 
spirituality in organizations. Journal of 
Management Science; 2(5): 99-121. 

16. Geula K. (2004). Emotional intelligence and spiritual 
development. Paper presented at the Forum for 
Integrated Education and Educational Reform 
sponsored by the Council for Global Integrative 
Education. Available at: 
http://chiron.valdosta.edu/whuitt/ CGIE/guela. 
Accessed: 14 Apr 2015. 

17. Miovic M. (2004). An introduction to spiritual 
psychology: Overview of the literature, east and west. 
Harvard Review of Psychiatry; 12(2):105-115. 

18. Senobar N, RahimiAghdam S. (2014). 
Relationship between Workplace spirituality 
customers satisfaction. Culture Strategy; 26: 179-
207. (In Persian). 

19. Novak P. (1994). The world’s wisdom: Sacred texts 
of the world’s religions. New York: HarperCollins. 

20. Farhangi AA, Bazargan A, Tabibi J, NavyPor H. 
(2010). Personality and ethical characteristics of 
hospital managers in organizational interpersonal 
communication: a qualitative study. Journal of 
Medical Ethics and History of Medicine; 4: 55-
42. . (In Persian). 

21. RahimNia F, Gharabaghi N, Molaee Z, Behpor A. 
(2010). Conceptual model to evaluate the 
relationship between morality and spirituality 
work on entrepreneurship and organizational 
performance. First International Conference on 
Management and Innovation. Iran: Shiraz. (In 
Persian). 

22. Farjzadeh DH, Esmaelli KM. (2014). The 
relationship between spirituality and materialism 
and moral decision. Journal of Ethics in Science & 
Technology; 9(3). (In Persian).  

23. Bahrami M, Babaee R, Frohar A, Nazari AM, 
Zahrakar K. (2014). Role of spiritual predict 
marital communication patterns of female teachers in 
elementary schools in Karaj. Journal of Health 
Breeze; 2(3). (In Persian). 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
94

.1
0.

2.
4.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://www.al
http://chiron.valdosta.edu/whuitt/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1394.10.2.4.7
http://ethicsjournal.ir/article-1-46-fa.html
http://www.tcpdf.org

