
 1394، 1 دهم، شماره ، سالفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري
 

   سرآغاز

هـایی کـه بـا مـذهب دارد،           به دلیل تفـاوت    1معنویت در سازمان  
نظـران   شود که توجه بسیاري از صاحب       می پدیده جدیدي قلمداد  

معتقـدان دیـدگاه دینـی،      ). 1(مدیریت را به خود جلب کرده است      
دانند که به ویژه در       می معنویت را قلب دین و باالترین آرمان آن       

تـر   شـوند و در یـک تعریـف جـامع      مـی هتجربه دینی با آن مواج  
معنویت را کوششی براي پیدا شدن حساسیت به خـود، دیگـران،       

 محیط طبیعی و خدا که درون و فراسوي این کلیت است تعریف           
  ).1(کنند می

معنویت در محیط کار براي افراد مختلف معانی متفاوتی دارد که           
ران، نظـ  صـاحب . باشـد   مـی  هـاي متفـاوت    ناشی از وجود دیدگاه   

ی در یجوي هـدف نهـا  و معنویت در محیط کار را تمایل به جست       
با بررسی ). 2(کنند  میزندگی و زیستن براساس این هدف تعریف    

اي از تحقیقات در زمینه معنویت در محیط کار مشخص شـد      پاره
. توان تعریف واحدي از معنویت در محیط کار ارائـه کـرد          که نمی 

____ _____________________________________________________________________________________________________________ _  
  alimahdad.am@gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
 

  در محیط کار   روانشناختی از طریق معنویتۀبینی سرمای پیش

  و رهبري اخالقی
  ، مهسا اسدي، دکتر محسن گلپرور∗علی مهداد دکتر

  )خوراسگان( واحد اصفهان آزاداسالمی دانشگاه ،و روانشناسی تربیتی علوم  دانشکده،گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی

   
  دهچکی

 شواهد تحقیقی نشان داده که؛ معنویت در محیط کار و رهبري اخالقی نقش مهمی در ایجاد و گسترش سرمایۀ روانـشناختی محـیط کـار               :زمینه
بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ ساده و چند گانۀ معنویت در محیط کار و رهبري اخالقی با سرمایه روانشناختی در سازمان . دارد

 .است 
 نفر بـه   180 نفر از کارکنان رسمی یک سازمان دولتی بود که از بین آنها،              320 همبستگی، و جامعه آماري شامل       - نوع پژوهش توصیفی     :روش

هـاي معنویـت در محـیط کـار، رهبـري اخالقـی و سـرمایه         در این پژوهش پرسشنامه. گیري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند        شیوة نمونه 
ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد               هاي حاصل از پرسشنامه     مورد استفاده قرار گرفت و داده      روانشناختی

 .تحلیل قرار گرفتند
هـاي   ی بـا ارزش معنا در کار، همبستگی با دیگران و همـسوی (بین ابعاد معنویت در محیط کار     : ها نشان داد    شواهد حاصل از تحلیل داده     :ها یافته
و ) بینـی   خودکـار آمـدي، امیـدواري، تـاب آوري و خـوش           (با رهبري اخالقی، بین ابعاد معنویت درمحیط کار با ابعاد سرمایه روانـشناختی              ) سازمان
یون گام به گام نشان هاي مربوط به تحلیل رگرس همچنین، یافته. وجود دارد) >01/0p( رهبري اخالقی با ابعاد سرمایه روانشناختی رابطه معنادار بین

و رهبـري اخالقـی بـا ابعـاد سـرمایه       ) هاي سـازمان   معنادر کار، همبستگی با دیگران و همسویی با ارزش        (داد که؛ بین ابعاد معنویت در محیط کار         
 .وجود دارد) >01/0p(رابطۀ چندگانۀ معنادار ) بینی آوري، خوش خودکار آمدي، امیدواري، تاب(روانشناختی 

توان از طریق معنویت در محیط کار و رهبري اخالقی بـه توسـعه سـرمایه      نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که؛ می           :گیري نتیجه
 .ها کمک نمود روانشناختی در سازمان

  
  معنویت در محیط کار، رهبري اخالقی، سرمایۀ روانشناختی :کلید واژگان
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ز هفـت بعـدي را کـه بـراي     سه بعـد ا    انجام گرفته هاي    پژوهش
سنجش معنویت در محیط کار مطرح شده بود را انتخاب نمـود و    

این سه بعد    ).4 و   3(در یک تحقیق تجربی از آن استفاده کردند         
 باشـد   مـی  که متناظر با سه سـطح فـردي، گروهـی و سـازمانی            

  : عبارتند از
این بعد از معنویـت در محـیط کـار،          : 2کار با معنا در سطح فردي     

کند که چگونـه کارکنـان در کـار روزمـره شـان در                می خصمش
بیـان معنویـت در کـار شـامل ایـن          ). 4(سطح فردي تعامل دارند   

تمایل و عالیقی براي     فرض است که هر فردي انگیزش درونی،      
دارد که معناي بیشتري بـه زنـدگی   هاي   مبادرت به انجام فعالیت   

  ). 4(بخشد  میخویش و دیگران
 بعد اساسی دیگر از معنویت در محـیط        یک: 3احساس همبستگی 

کار است، شامل نوعی پیونـد و احـساس همبـستگی عمیـق بـا               
این بعد از معنویت در محیط کار در سطح گروهی          . دیگران است 

از رفتار انسانی رخ میدهد و بر تمایالت بین همکاران و کارکنان            
 ؛همبستگی در محیط کار بر این باور اسـت کـه           ).4(داللت دارد   

دانند و این که بین خود درونی   میراد یکدیگر را در پیوند با هماف
این سـطح از    ). 3(هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد        

و معنـوي   ذهنی، احساسی معنویت در محیط کار شامل ارتباطات  
  . باشد  میهاي کاري بین کارکنان و گروه

کننـد کـه      می پژوهشگران بیان : 4هاي سازمان  همسویی با ارزش  
سومین بعد معنویت محیط کـاري، تجربـه یـک حـس قـوي از               

موریـت و   أهاي فردي کارکنان با رسـالت، م       همسویی بین ارزش  
این بعد از معنویت در محـیط کـار         ). 2(هاي سازمان است     ارزش

 ).2(گیـرد    مـی تعامل کارکنان با مقصود سـازمانی بزرگتـر را در  

نا است کـه افـراد بـاور        هاي سازمان به این مع     همسویی با ارزش  
هاي مـرتبط    دارند که مدیران و کارکنان در سازمان داراي ارزش        

و یک نوع وجدان قوي هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنـان   
  ).4(و همبستگی آنان توجه دارد

تـرین    به عنوان یکی از مهـم      5در پژوهش حاضر رهبري اخالقی    
 6انــشناختیپیــشایندهاي معنویــت در محــیط کــار و ســرمایه رو

ترین پیامدهاي معنویت در محـیط کـار و          عنوان یکی از اصلی    به
تحقیقـات و   . رهبري خالقـی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت            

مطالعات انجام گرفته نشان داد که وجود معنویت در محیط کـار            

هماهنگ با هنجارهاي  باعث ترغیب افراد به رفتارهاي اخالقی و
نجارشکنی و رفتارهـاي انحرافـی   هرگونه ه از شود و  میسازمان

رهبـري اخالقـی یکـی از       ). 5 و   3(کنند  می در سازمان جلوگیري  
طور   میالدي به20پایانی قرن هاي  رویکردهایی است که در دهه    

سـت  ا جدي در ادبیات رهبري و مدیریت وارد شده است و عبارت       
از نمایش رفتار مناسب به صورت هنجاري در اعمال شخـصی و            

خصی و ترغیب پیروان از طریـق روابـط دوجانبـه،           روابط بین ش  
دهـد   تحقیقات انجام گرفته نشان می    ). 6(گیري تشویق و تصمیم  

 بین معنویت در محیط کارو رهبـري اخالقـی رابطـه مثبـت              ؛که
  ). 3(معنادار وجود دارد
تـوان    می ها را  هاي رهبري در سازمان    ها، ارزش  براساس پژوهش 

هـاي   ارزش) 1:عبارتنـد از    به سه دسته کلـی تقـسیم کـرد کـه            
 شامل عفـت، مهربـانی و ایثـار و دیگـر قـوانین رفتـار                7اخالقی

 8هاي هنجـاري  ارزش) 2.  فرمان موسوم است10شخصی که به    
. پـذیري   وفاداري، صداقت، اعتبار، اعتماد، انصاف، مسئولیت :مانند

 شامل نظم، امنیت، آزادي، برابري، عـدالت،        9هاي غایی  ارزش) 3
نسبت بـه دیگـران احـساس خـواهري و بـرادري            (ن  مردمی بود 

هـاي رهبـري،     هر یک از ایـن انـواع ارزش       ). 7(باشد  می )داشتن
خاصـی را   هـاي     و راهبردهاي رهبري دستورالعمل   ها    براي سبک 

ــر ــد درب ــاد   ). 7(دارن ــتفاده از ابع ــار اس ــی در کن ــران اخالق رهب
تواننـد کمـک کننـد تـا رفتارهـاي            مـی  روانشناختیهاي    سرمایه

  ). 3(حرافی و منفی در سازمان کاهش پیدا کندان
حالت روانـشناسانه   ) بهبود(عنوان پیشرفت    سرمایه روانشناختی به  

شـود    مـی شود که با چهار بعـد مـشخص    میمثبت انسان تعریف 
)8 .(  

پژوهشگران اعتماد به نفس را به عنوان اعتقاد        : 10 خودکار آمدي 
ع انگیزشی و شناختی    هایش براي بسیج مناب    راسخ فرد بر توانایی   

و راهکارهاي مورد نیاز براي اجراي موفقیـت وظـایف خـاص در            
  ).9(اند معین تعریف کردههاي  موقعیت

کننــد کــه   مــیپژوهــشگران از ایــن ایــده حمایــت: 11امیــدواري
 امیدواري وضعیتی شناختی یـا فکـري اسـت کـه افـراد را قـادر               

ـ            می یش بینـی را    سازد اهداف واقعی اما چالش بر انگیز و قابـل پ
مدون سازند و سپس به آن اهـداف از طریـق اراده معطـوف بـه            

ایـن  . انرژي خود، انرژي و ادراك کنترل درونی شده دست یابنـد      
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کننـد    میچیزي است که محققان از آن به عنوان قدرت اراده یاد     
)10 .(  

پژوهــشگران خــوش بینــی را ســبک تفــسیري : 12خــوش بینــی
فاقات مثبت را بـه علـل دائمـی،         کنند که ات    می تعریف) توصیفی(

شخصی و فراگیر، و اتفاقات منفی را به علل خـارجی، مـوقتی و              
از طـرف دیگـر بـدبینی سـبک         . دهنـد   مـی  شرایط خاص نسبت  

تفسیري است که وقایع مثبت را بـه عوامـل خـارجی، مـوقتی و               
دهد و وقایع منفی را به عوامل شخصی،          می شرایط خاص نسبت  
  ). 11(دهد   میر نسبتدرونی، پایدار و فراگی

پذیري را به عنوان ظرفیت      پژوهشگران انعطاف : 13پذیري انعطاف
تواننـد بـه     مـی کنند که به وسیله آن افراد  می روانشناختی تعریف 

آمیـزي بـراي مقابلـه بـا تغییـر، بحـران، ریـسک و         طور موفقیت 
  ).12(مشکالت از آن استفاده کنند

ــ  ل پایبنــدي بــه اصــول بنـابراین، رهبــران اخــالق مــدار بــه دلی
 عالوه بر اینکه اصول معنویت در محیط کار، یعنی کار           14اخالقی

هـاي فـردي    با معنا، احساس همبستگی و همـسویی بـین ارزش      
دهنـد،    مـی  هاي سازمان را توسـعه و گـسترش        کارکنان با ارزش  

روانشناختی کارکنان هاي  همچنین در تالش براي توسعه سرمایه  
  .هستند

نظري و پژوهـشی ارائـه شـده مبنـی بـر اینکـه        بر اساس مبانی    
معنویت در محیط کار و رهبري اخالقـی محـیط کـار بـه دلیـل                

توانند ضـمن اثـر گـذاري بـر هـم،             می تاثیري که بر هم دارند و     
سرمایه روانـشناختی کارکنـان را نیـز تحـت تـاثیر قـرار دهنـد،                

 1پژوهشگران به تدوین چارچوب نظـري ارائـه شـده در نگـاره              
این، هدف پژوهش حاضر بررسی ساده و چنـد گانـه           بنابر. نمودند

هـاي    کـار و رهبـري اخالقـی بـا مولفـه           ابعاد معنویت در محیط   
باشد و بر ایـن اسـاس در ایـن پـژوهش              می سرمایه روانشناختی 

فرض بر این است که بین ابعاد معنویت در محیط کار با رهبري              
ســرمایه هــاي  اخالقــی، بــین ابعــاد معنویــت در کــار بــا مولفــه
ســرمایه هــاي  روانــشناختی و بــین رهبــري اخالقــی بــا مولفــه 

همچنـین، بـین ابعـاد      . وجـود دارد   )معنـادار (روانشناختی رابطـه    
سـرمایه  هـاي     معنویت در محیط کار و رهبري اخالقی با مولفـه         

   .وجود دارد) معنادار(روانشناختی رابطه چند گانه 
 

  روش

آن معنویـت در    پژوهش حاضر از نوع همبـستگی اسـت کـه در            
محیط کار و رهبري اخالقی به عنوان متغیرهـاي پـیش بـین و               

عنوان متغیر مـالك در نظـر گرفتـه شـده        سرمایه روانشناختی به  
 کارکنان رسـمی یـک      تمامیجامعه آماري این پژوهش را      . است

 
 معنویت در محیط کار 

 کار با معنا در سطح فردي
 احساس همبستگی

 همسویی با ارزش هاي سازمان

 رهبري اخالقی
 

 
 سرمایه روانشناختی
 اعتماد به نفس
 امیدواري
 خوشبینی

 انعطاف پذیري
 

  
 چارچوب مفهومی پژوهش: 1 ةنگار
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 نفر تشکیل داده است 320 به تعداد 1392سازمان دولتی در بهار  
 تناسب با حجـم جامعـه آمـاري       که براساس جدول حجم نمونه م     

گیري در دسـترس انتخـاب شـدند          نفر از طریق نمونه    180تعداد  
 در پژوهش حاضر سه پرسشنامه به شرح زیر مورد استفاده           .)13(

 :قرار گرفت

ــراي ســنجش معنویــت : پرســشنامه معنویــت در محــیط کــار ب
کاري از پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار استفاده          محیط
باشد کـه معنویـت       می  سوال 14این پرسشنامه شامل    ). 3(گردید

معنا در کار، همبستگی با دیگران و   هاي    محیط کاري را در مولفه    
ابعـاد معنویـت محـیط    . سنجد  میهاي سازمان همسویی با ارزش 

باشـد کـه معنـا در         مـی  کار و نحوه سنجش آنها به این صـورت        
 4دیگـران بـا   ، همبـستگی بـا   )1،2،3،4،5( سوال 5محیط کار با  

 سـوال   5هـاي سـازمان بـا        و همسویی با ارزش   ) 6،7،8،9(سوال  
ــرار ) 10،11،12،13،14( ــنجش ق ــورد س ــیم ــرد  م ــاس . گی مقی

ــشنامه،    ــن پرس ــخگویی ای ــرت  5پاس ــه اي لیک ــامال ( درج ک
 ؛الزم به ذکر است کـه     . باشد  می  )5=تا کامال موافقم    1=مخالفم

قـادي افـراد در   در سنجش معنویت محیط کار عوامل دینی و اعت     
اي بـه ارائـه      نظر گرفته نشده است، چرا که افراد معموال عالقـه         

ندارنـد و طـرح چنـین موضـوعاتی         هـا     اطالعات در ایـن زمینـه     
 70 تـا  14نمـرات کـل پرسـشنامه    . حساسیت برانگیز خواهد بود   

امتیازات باالتر نـشان دهنـده معنویـت در محـیط کـار             . باشد می
گـزارش شـده اسـت      /. 82ن پرسـشنامه    پایایی ای . باشد  می باالتر

همچنــین، پایــایی پرســشنامه بــا اســتفاده از روش آلفــاي ). 14(
کرونباخ براي سه مولفه معنـا در کـار، همبـستگی بـا دیگـران و        

هاي سازمان در پژوهش حاضر به ترتیب برابر         همسویی با ارزش  
 .  به دست آمد8/0، 78/0 ،85/0با 

نجش رهبـري اخالقـی از      بـراي سـ   : پرسشنامه رهبري اخالقـی   
نحوه پاسخگویی  ). 15( سوالی استفاده به عمل آمد     12پرسشنامه  

کـامال  ( درجـه اي لیکـرت       5به این پرسشنامه براساس مقیـاس       
نمـرات کـل مقیـاس      . باشـد   مـی  )5 تا کامال موافقم     1=مخالفم  

باشد، که امتیازات بـاالتر نـشان         می 60 تا   12رهبري اخالقی از    
شواهد مربـوط   . باشد  می ی باالتر در سازمان   دهنده رهبري اخالق  

به پایایی و روایی این پرسشنامه به ویژه در حالت شـش سـوالی              
 محققان از   ،همچنین). 16(در داخل و خارج در حد مطلوبی است       

طریق تحلیل عاملی اکتـشافی روایـی سـازه ایـن پرسـشنامه را              
برابر با مستند ساخته و نشان دادند، آلفاي کرونباخ این پرسشنامه  

  

  ن متغیرهاي پژوهشمیانگین، انحراف معیار و همبستگی بی: 1جدول 

  M SD  1  2  3  4  5  6  7  متغیرها  ردیف

              -  73/0  27/3  معنا در کار  1
            -  61/0**  71/0  25/3  همبستگی با دیگران  2
همسویی با ارزش هـاي       3

  سازمان
46/3  75/0  **57/0  **67/0  -          

        -  41/0**  45/0**  27/0**  69/0  53/3  رهبري اخالقی  4
      -  38/0**  48/0**  33/0**  41/0**  89/0  65/4  خودکارآمدي  5
    -  76/0**  42/0**  54/0**  41/0**  44/0**  91/0  55/4  امیدواري  6
  -  75/0**  65/0**  26/0**  36/0**  25/0**  35/0**  82/0  25/4  آوريتاب  7
  65/0**  75/0**  55/0**  38/0**  47/0**  47/0**  5/0**  93/0  06/4  بینیخوش  8

01/0 p<** 
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عالوه بر این، روایی این پرسشنامه را با اسـتفاده           ).17( است 9/0
از تحلیل عاملی اکتـشافی بـا چـرخش از نـوع واریمـاکس و بـر           

 و آزمـون کرویـت بارتلـت برابـر     9/0برابـر بـا   ) KMO(اسـاس  
پایـایی ایـن    ). 18(انـد   که معنـادار اسـت گـزارش داده        72/2943

اي کرونباخ در پـژوهش حاضـر       پرسشنامه با استفاده از روش آلف     
  .  به دست آمد93/0برابر با 

براي سنجش سرمایه روانشناختی : پرسشنامه سرمایه روانشناختی
). 8(از پرســشنامه ســرمایه روانــشناختی اســتفاده بــه عمــل آمــد

نامبردگان در این پرسشنامه از مقادیر استاندارد شده که به طـور            
بینی و کارآمـدي     ، خوش وسیعی ساختارهایی که امید، تاب آوري     

 سـوال و  24این پرسشنامه شامل    . سنجد استفاده نموده اند     می را
 گویه است و پاسخگویان به هر گویـه         6هر خرده مقیاس شامل     

 تـا کـامال     1=کـامال مخـالفم   (اي لیکـرت     در مقیاس شش درجه   
نمرات کل مقیاس سرمایه روانشناختی     . اند پاسخ داده ) 6=موافقم  

نمـرات بـاالتر نـشان دهنـده سـرمایه          . باشـد  ی مـ  144 تا   24از  
براي بـه دسـت     . باشد  می سازمان روانشناختی باالتر در کارکنان   

آوردن نمره سرمایه روانشناختی ابتدا نمره هر خـرده مقیـاس بـه     
آید و سپس مجموع آنها بـه عنـوان          می صورت جداگانه به دست   

 نـسبت خـی دو  . شـود   مینمره کل سرمایه روانشناختی محسوب  
 ، بـرآورد و همچنـین  24/6این آزمون توسط پژوهشگران برابر با     

 85/0پایایی این پرسـشنامه براسـاس آلفـاي کرونبـاخ برابـر بـا               
در پـژوهش حاضـر بـه ترتیـب آلفـاي           ). 19(گزارش شده اسـت   

بینی برابر با    آوري و خوش   کرونباخ خودکار آمدي، امیدواري، تاب    
  .  به دست آمد68/0 و 77/0 ،88/0، 92/0

پژوهش حاضر را اعضاي گروه نمونـه، در محـل          هاي    پرسشنامه
 دقیقـه، بـه صـورت خـود         25 تـا    20کار خود، در فاصله زمـانی       

 30هـا     آوري پرسـشنامه   پـس از جمـع    . دهی پاسخ دادنـد    گزارش
در پاسـخگویی توسـط پاسـخگویان،       پرسشنامه به دلیـل نقـص       

 ایت،در نه قابل استفاده تشخیص داده شد و حذف گردید که          غیر
 84: نـرخ پاسـخگویی  ( نفـر کـاهش یافـت      150تعداد نمونه بـه     

از طریـق ضـریب همبـستگی پیرسـون، تحلیـل           ها    داده). درصد
مـورد   ) 18SPSS(رگرسیون گام به گام با استفاده از نـرم افـزار          

  .تحلیل قرار گرفتند
  

 ها یافته

هـاي    کلیـه مولفـه    شـود،   مـی   مشاهده 1همانگونه که در جدول     
حــیط کــار بــا رهبــري اخالقــی و ابعــاد ســرمایه  معنویــت در م

  ).>01/0p(شناختی داراي رابطه معناداري است روان
شـود، در گــام اول    مــی مـشاهده 2همـان گونــه کـه در جــدول   

معنویـت در کـار    هـاي     هاي سـازمان از مولفـه      همسویی با ارزش  
.  درصد از واریانس خود کار آمدي را تبیین کنـد          4/23توانسته تا   
م، رهبـري اخالقـی در کنـار همـسویی بـا ارزشــهاي      در گـام دو 
 در صد واریـانس انحـصاري افـزوده بـراي           1/4توانسته   سازمان

 
  پیش بینی خودکارآمدي از طریق مولفه هاي معنویت در کار و رهبري اخالقی:2جدول 

F R2 R P  t β  SE B گام بینمتغیرهاي پیش 

  484/0  234/0  32/41**  مقدار ثابت  66/2  32/0  -  42/8  000/0
  هاي سازمانهمسویی با ارزش 57/0 09/0 48/0 43/6 000/0

1 

  مقدار ثابت  04/2  38/0  -  3/5  000/0
  هاي سازمانهمسویی با ارزش  47/0  1/0  39/0  87/4 000/0

**38/25  275/0  524/0  

  یرهبري اخالق  28/0  1/0  22/0  73/2 007/0

2  

  مقدار ثابت  75/1  4/0  -  35/4  000/0
  هاي سازمانهمسویی با ارزش  34/0  11/0  29/0  09/3 002/0
  رهبري اخالقی  27/0  1/0  21/0  58/2  008/0

**77/18  298/0  545/0  

  معنا در کار  22/0  11/0  18/0  08/2 04/0

3  

01/0 p<** 
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 در گام سوم، معنا     در آخر و  . پیش بینی خود کار آمدي فراهم کند      
معنویت در کار در کنار همسویی با ارزشهاي        هاي    در کار از مولفه   

د واریـانس    درصـ  3/2سازمان و رهبري اخالقی افـزوده شـده و          
انحصاري افزوده براي پیش بینی خود کار آمدي فـراهم سـاخته            

  .است
، طی گام اول همسویی با ارزشهاي سازمان از         3بر اساس جدول    

 درصـد از واریـانس      8/29توانـسته تـا      معنویت در کار  هاي    مولفه
 در کنـار    در گـام دوم رهبـري اخالقـی       . امیدواري را تبیین کنـد    

 در صـد واریـانس      4/4توانـسته   مان  همسویی با ارزشـهاي سـاز     
بـاالخره  . انحصاري افزوده براي پیش بینی امیدواري فراهم کند       

در گام سوم معنادر کار، در کنار همسویی با ارزشهاي سـازمان و             

 درصـد واریـانس انحـصاري       1/2قـرار گرفتـه و       اخالقی رهبري
  .افزوده براي پیش بینی امیدواري فراهم ساخته است

کنیـد، در گـام اول        مـی   مـشاهده  4ه در جـدول     همان گونـه کـ    
معنویـت در محـیط     هاي    سازمان از مولفه  هاي    همسویی با ارزش  

.  درصد از واریانس تاب آوري را تبیـین کنـد     9/12کار توانسته تا    
 در کنار همـسویی بـا ارزشـهاي سـازمان     در گام دوم معنا در کار     

ش بینـی   در صد واریانس انحصاري افزوده براي پـی     2/3توانسته  
  . فراهم کندتاب آوري 

شود ،در گام اول همسویی       می  مشاهده 5همانگونه که در جدول     
توانـسته  معنویت در محیط کار     هاي    با ارزشهاي سازمان از مولفه    

در گام دوم،   .  درصد از واریانس خوش بینی را تبیین کند        6/25تا  

  هاي معنویت در کار و رهبري اخالقیبینی امیدواري از طریق مولفهپیش: 3جدول

F R2 R P  t β SE B گام بینمتغیرهاي پیش 

  544/0  298/0  75/56**  مقدار ثابت  26/2  31/0  -  24/7  000/0
  هاي سازمانهمسویی با ارزش 66/0 09/0 54/0 53/7 000/0

1 

 مقدار ثابت  57/1  38/0  -  18/4  000/0

  585/0  342/0  78/34**  هاي سازمانهمسویی با ارزش  54/0  09/0  45/0  82/5 000/0
  رهبري اخالقی  31/0  1/0  23/0  05/3 003/0

2  

  مقدار ثابت  29/1  39/0  -  27/3  001/0
  هاي سازمانهمسویی با ارزش  42/0  11/0  35/0  89/3 002/0
  رهبري اخالقی  3/0  1/0  23/0  3  003/0

**27/25  363/0  603/0  

  معنا در کار  22/0  11/0  18/0  11/2 04/0

3  

01/0  p<   **     
 

  هاي معنویت در کار و رهبري اخالقیآوري از طریق مولفهبینی تابپیش: 4جدول

F R2  R P  t β SE B گام بینمتغیرهاي پیش 

  359/0  129/0  94/19**  مقدار ثابت  88/2  31/0  -  21/9  006/0
  هاي سازمانهمسویی با ارزش 39/0 09/0 36/0 46/4 02/0

1 

  مقدار ثابت  54/2  34/0  -  45/7  001/0
  402/0  161/0  9/12**  هاي سازمانهمسویی با ارزش  25/0  11/0  23/0  41/2 02/0
 معنا در کار  25/0  11/0  22/0  23/2 02/0

2  

01/0  p< **     
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توانـسته   رهبري اخالقی در کنار همسویی با ارزشـهاي سـازمان         
 در صد واریانس انحصاري افزوده براي پـیش بینـی خـوش             1/6

هـاي   باالخره در گام سوم، معنا در کار از مولفـه        . بینی فراهم کند  
 و رهبـري     معنویت در کار در کنارهمسویی با ارزشهاي سـازمان        

 درصد واریانس انحصاري افزوده براي      2/2اخالقی قرار گرفته و     
  .پیش بینی خوش بینی فراهم ساخته است

  
 بحث 

ساده و چند گانه معنویـت در        هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه    
. محــیط کــار و رهبــري اخالقــی بــا ســرمایه روانــشناختی بــود 

 بـین هـر سـه مولفـه         ؛پژوهش حاضـر نـشان داد کـه       هاي    یافته
ــاد ســرمایه    ــا رهبــري اخالقــی و ابع معنویــت درمحــیط کــار ب

سـرمایه  روانشناختی و همچنین بین رهبـري اخالقـی بـا ابعـاد              
عالوه بر ایـن نتـایج      . روانشناختی رابطه مثبت معنادار وجود دارد     

تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که همسویی با ارزشـهاي            
معنویت در محیط کار بـه عنـوان قـویترین    هاي  سازمان از مولفه 

 پیش بین، توانسته تا بخـش عمـده واریـانس خـود کـار آمـدي،        

همچنـین،  . نـی را تبیـین کنـد      خـوش بی   امیدواري، تاب آوري و   
رهبري اخالقی توانست تا قسمتی از واریانس خـود کـار آمـدي،           

عالوه براین، معنا در کار از       .امیدواري و خوش بینی را تبیین کند      
دیگر معنویت در محـیط کـار توانـست تـا بخـشی از              هاي    مولفه

. واریانس خودکار آمدي، امیدواري و خوش بینـی را تبیـین کنـد            
پژوهـشهاي انجـام گرفتـه    هاي   پژوهش حاضر با یافته   ي  ها  یافته

مبنی بر رابطه معنویت در محیط کار با رهبـري اخالقـی همـسو      
پژوهش انجام گرفته هاي  با یافته همچنین، ). 20 و 19، 3(است 

مبنی بر رابطه معنویت در محیط کار با سرمایه روانشناختی و بـا             
بري اخالقی با سرمایه به دست آمده مبنی بر رابطه ره      هاي    یافته

  ). 22 و 21(روانشناختی همسو میباشد 
چنین میتوان بیان کرد که کارکنان در هـر         ها    در تبیین این یافته   

هاي مادي در کـار      کنند چیزي فراتر از پاداش      می کجا که فعالیت  
کاري بـا معنـا، امیـد       وجوي     جست کنند، آنان در    می جست و جو  

سـازمانها،  . ندگی شان هـستند   بخش و خواستار متعادل ساختن ز     
با کارکنانی رشد یافته و بالنده روبه رو هستند که در پـی یـافتن               

معنویت در محیط کار توصـیف  . باشند  می کاري با معنا و هدفمند    
تجربه کارکنانی اسـت کـه کارشـان را ارضـا کننـده، بـا معنـا و                  

 
  هاي معنویت در کار و رهبري اخالقیبینی از طریق مولفهبینی خوشپیش: 5جدول

 
F R2 R P  t β  SE B گام بینمتغیرهاي پیش 

  506/0  256/0  2/46**  مقدار ثابت  96/1  32/0  -  12/6  000/0
  هاي سازمانرزشهمسویی با ا 64/0 09/0 5/0 8/6 000/0

1 

  مقدار ثابت  02/1  4/0  -  52/2  01/0
  563/0  317/0  14/31**  هاي سازمانهمسویی با ارزش  55/0  09/0  44/0  88/5 000/0
  رهبري اخالقی  35/0  1/0  26/0  5/3 001/0

2  

  مقدار ثابت  85/0  41/0  -  09/2  04/0
  هاي سازمانهمسویی با ارزش  43/0  11/0  34/0  96/3 000/0
  رهبري اخالقی  28/0  1/0  21/0  66/2  009/0

**71/22  339/0  582/0  

  معنا در کار  23/0  11/0  19/0  08/2 04/0

3  

01/0  p<   **     
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کنند و تجربه معنویت در محیط کار با افزایش       می هدفمند ادراك 
از آنجـا   . خـورد   می ود کار آمدي، خوش بینی و امیدواري پیوند       خ

این پژوهش نشان دهنده این است که       هاي    که بخش مهم یافته   
معنویت در محیط کار هاي  همسویی با ارزشهاي سازمان از مولفه    

به عنوان قویترین پیش بین، توانسته است قسمت قابل تـوجهی           
خوش بینی را    اب آوري و  ت امیدواري، واریانس خود کار آمدي،    از

چنین بیـان نمـود کـه هـر چـه         توان با استناد به،     می تبیین کند، 
میزان همسویی و یگـانگی بـین ارزشـهاي کارکنـان و سـازمان              
بیشتر باشد، کارکنان مشروعیت رهبران را پذیراتر، تفاوتی میـان          
اهداف خود و سـازمان ادراك نخواهنـد نمـود و در نتیجـه خـود                
کارآمدي بیـشتر، تـاب آوري بـاالتر و خوشـبین تـر و امیـدوارتر         
خواهند بود، چون به این باور رسـیده انـد کـه هرچـه تـالش در         
جهت تحقق اهداف سازمان بعمل آورند، نتیجه این تالش تحقق 

پـژوهش  هاي    عالوه بر این، یافته   ). 23(اهداف فردي آنان است     
سرمایه روانشناختی از حاضر موید قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد 

معنویت در محیط کار بود که هاي  طریق رهبري اخالقی و مولفه    
براساس نظریـه مبادلـه اجتمـاعی، چنـین     توان   می در این ارتباط  

بیان نمود که هر چه میزان پایبندي رهبران سازمانها بـه اصـول             
اخالقی و توسعه معنویت در محیط کـار بیـشتر باشـد، کارکنـان              

ر و ملتزم تر به رهبري سازمان خواهند دید، چونکه          خودرا متعهدت 
التزام و تعهد را پاسخی براي جبران اصـول اخالقـی حـاکم بـر                

خـود کارآمـدي بیـشتر، تـاب آوري         دانند و در نتیجه       می سازمان
 24(باالتر، خوشبینی و امیدواري بیشتر از خود نشان خواهند داد           

اصول اخالقی، به   همچنین، در هنگام ادراك عدم وجود        ). 25و  
). 16(انحرافـی و غیـر اخالقـی اقـدام خواهنـد نمـود              هاي    رفتار

بنابراین، اعمال مدیریت و رهبري اخالقی در سـازمانها نـه تنهـا          
نتایج مستقیم و درون سازمانی از جمله تعهـد سـازمانی، تقویـت             
رفتارهاي مثبت و خودکارآمدي و خوش بینی را بـه همـراه دارد،             

نه شدن ارزشـهاي اخالقـی و بهبـود معنویـت           بلکه موجب نهادی  
مـدیران سـازمانها پیـشنهاد       براین اسـاس بـه     .شود  می سازمانی

میگردد تا تمـام تـالش خـویش را در جهـت فرهنـگ سـازي و        
تعمیق پایبندي به اصول اخالقی در مناسبات خویش با کارکنان،          

خویش با کارکنان به عنوان پایبندي      هاي    پایبندي به قول و قرار    
هـاي   روانشناختی، برجسته سـازي نقـش تـالش     هاي    ه قرار داد  ب

هـاي    مختلـف سـازمان در موفقیـت      هـاي     کلیه کارکنان قـسمت   
سازمانی و ارایه مستمر بازخورد از عملکـرد کارکنـان بـه همـراه              
ایجاد فرصت براي اصالح و بهبود عملکـرد و مبـارزه جـدي بـا               

ل آسـیب   تـرین عامـ     به عنوان مهـم    »آنها« »ما«ترویج گرایش   
بکـارگیري ایـن    .رسان به وحدت و انسجام سازمانی اقدام نمایند    

تواند در جهت تقویت سرمایه روانشناختی که نتیجه ان     می اصول
توسعه خودکارآمدي، اعتمـاد بـه نفـس، امیـدواري، خوشـبینی و         

پذیري در میان کارکنان مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، و در           انعطاف
وري بیـشتر و بـاالتر       ، کـارآیی و بهـره     نهایت به پویایی، بالندگی   
   .سازمان منجر خواهد گردید

محدودیت هایی داشت کـه     ها    این مطالعه همچون سایر پژوهش    
کارکنان صرفاً در بین توان به اجراي این پژوهش   می از آن جمله  

هـاي   لذا، در تعمـیم یافتـه  . اشاره کردرسمی یک سازمان دولتی،  
  دولتی و خصوصی دیگر، جانـب      این پژوهش به سایر سازمانهاي    

روش پژوهش رابطه اي بوده است و       . حتیاط را باید رعایت نمود    ا
همچنین، به استفاده   . نمی توان استنباط علی از آن به عمل آورد        

خودسـنجی بـه عنـوان ابـزار پـژوهش کـه امکـان        هـاي    از ابزار 
خودافزایی و مدیریت برداشت پاسخگویان را به دنبال دارد، بایـد           

  .ه نموداشار
  

  گیري نتیجه

 براي تقویـت و افـزایش       ه؛پژوهش حاضر نشان داد ک    هاي    یافته
وجـود معنویـت در محـیط کـار و رهبـري       سرمایه روانـشناختی، 
 وجـود معنویـت در تمـام    ، دیگـر بیـان به  . اخالقی ضروري است  

معنا . شود  می باعث ایجاد نوعی معنا و آگاهی در زندگی       ها    عرصه
دهد و امري است که       می  را تشکیل  در زندگی هویت هر شخص    
سازد و بـه ایجـاد رفتـار اخالقـی         می افراد بشر را منحصر به فرد     

در نتیجه، در اولین گام وجود معنویـت در محـیط           . کند  می کمک
رهبـري  . کنـد   می کار به ایجاد رهبري اخالقی در سازمان کمک       

باشـد    می رفتار اخالقی در سازمان   هاي    اخالقی یکی از زیر شاخه    
و وجودرفتار اخالقی در سـازمان منـوط بـه داشـتن معنویـت در               

دلیل این امـر ان اسـت کـه رهبـري اخالقـی             . محیط کار است  
، ارزشهاي  ...)پاکدامنی، مهربانی، ایثارو  (نسبت به ارزشها اخالقی     
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، ارزشـهاي   )وفاداري، صداقت، اعتبار، اعتمـاد، انـصاف      (هنجاري  
همچنین، آنـان   . توجه دارد ) نظم، امنیت، آزادي و برابري      (غایی  

باشند و در نتیجه در   میداراي یگانگی بین گفتار و اعمال خویش
اتخاذ تصمیمات سازمان، چه در حوزه کارکنـان و چـه در حـوزه              
سازمان، منافع سازمان را مد نظر قرار میدهند و این امر منجر به             

گـردد کـه میتوانـد        مـی  ادراك عدالت سازمانی از سوي کارکنان     
مثـل، تعهـد    ( مثبـت شـغلی     هـاي      به شکل گیري نگرش    منجر

ســازمانی، وفــاداري ســازمانی، اعتمــاد ســازمانی و جــا افتــادگی 
مثـل، عملکـرد وظیفـه بـاال،        (مثبـت   هاي    و بروز رفتار  ) سازمانی

  . از طرف کارکنان گردد )عملکرد شهروندي و عملکرد انطباقی
 

 نامه  واژه

 Spirituality at Work .1  معنویت در سازمان

 Meaningful Work .2  کار با معنا

 Solidarity .3  احساس همبستگی
4. Alignment with Organizational Values 

  همسویی با ارزشهاي سازمانی
 Ethical Leadership .5  رهبري اخالقی

 Psychological Capital .6  سرمایه روانشناختی

 Moral Values .7  اخالقیهاي  ارزش

 Normative Values .8  هنجاري هاي ارزش

 Final Values .9  نهاییهاي  ارزش

 Efficacy .10  خودکارآمدي

 Hope .11  امیدواري

 Optimism .12  خوش بینی

 Flexibility .13  انعطاف پذیري
14. Adherence to Ethical Principle 

  پایبندي به اصول اخالقی
 Social Exchange Theory .15   اجتماعیۀ مبادلۀنظری
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