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  سرآغاز 

جامعـه بـه    در دنیاي امروز سازمان ها مهم ترین بخـش حیـاتی            
هر یـک از افـراد روزانـه بـا چنـدین سـازمان در               . شمار می آیند  

تر با سازمان هاي دیگر     اند و سازمان ها نیز در سطح وسیع       ارتباط
ها در ارتباط و رقابت هستند و این بیانگر نقش و اهمیت سازمان           

ها در  به گفتۀ صاحبنظران؛ سازمان   . عه است در چرخۀ زندگی جام   
جامعۀ چندوجهی امروز، راه اصلی محقق ساختنخواسته ها و نیل          

تواننـد بـه آنهـا      ها به تنهایی نمی   هایی هستند که انسان   به هدف 

تحقق خواسته ها و اهداف سازمانی تحـت تـاثیر عوامـل            . برسند
 2هنگ اخالقی، فر1سازمانیتعهد، عدالت و اعتماد : مختلفی مانند 

در دو دهـۀ اخیـر، فرهنـگ    . در سـازمان اسـت   3و رفتار اخالقـی  
اخالقی و رفتار اخالقی کارکنان در سازمان کـانون توجـه بـوده             

در سـازمان تاکیـد      4بیشتر صاحبنظران بر اهمیـت اخـالق      . است
دارند و اخالق و رفتار اخالقی در محیط کـار را در دسـتیابی بـه                

 به اخـالق   توجهیبراي نمونه؛ کم  . نداهداف سازمان موثر می دان    
هـاي  در محیط کار یا ایجاد محیط هاي غیراخالقی را در شرکت          

 ی اخالق رفتار با کار طیمح در تیمعنو وی سازمان تعهد ارتباط

  2پژمان مهدي نامداري ،1∗، حیدر کریمیان1عبدالهیدکتر بیژن 

  ی ، دانشگاه خوارزممدیریت و حسابداريگروه مدیریت آموزشی، دانشکده . 1

   علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیانگروه. 2

  )30/01/93:، تاریخ پذیرش12/11/92: تاریخ دریافت(

  چکیده

معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی کارکنان از متغیرهاي مهم رفتار سازمانی هستند که بر عملکرد شغلی و رفتار کارکنان در سـازمان               :زمینه
  . تعیین ارتباط متغیرهاي تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخالقی کارکنان انجام گرفتپژوهش حاضر با هدف . اثرگذار هستند

 بود که با استفاده از 1392جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه خوارزمی در سال . پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است    :روش
ابزارهاي پژوهش شامل سه پرسشنامه تعهد سازمانی، معنویـت در محـیط کـار و    . ها انتخاب شدند نفر از آن250گیري تصادفی ساده،  روش نمونه 

  .، تحلیل شدندSPSS تحلیل رگرسیون چندگانه و نرم افزار ها با استفاده از روشداده. رفتار اخالقی کارکنان بود
نتایج تحلیل رگرسیون . داري با رفتار اخالقی کارکنان داردط مثبت و معنیها نشان داد تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار ارتبا افتهی :هاافتهی

نیز نشان داد از بین ابعاد تعهد سازمانی دو بعد تعهد عاطفی و تعهد مستمر توانستند سهم معنـاداري از واریـانس رفتـار اخالقـی را تبیـین کننـد و             
هاي سازمان و کار معنادار توانستند سهم معناداري از واریانس رفتار اخالقـی           ارزش همچنین از بین ابعاد معنویت در محیط کار دو بعد همسویی با           

  .کارکنان را تبیین کنند
. توان نتیجه گرفت که ابعاد تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخالقـی کارکنـان رابطـه دارد   هاي تحقیق می   از یافته  :گیرينتیجه

ت که براي بهبود رفتار اخالقی کارکنان در سازمان و توسعه سازمان، متغیرهاي تعهد سازمانی و معنویت در کار را در بنابراین براي مدیران مهم اس
 .کانون توجه خویش قرار دهند

 تعهد سازمانی، معنویت در محیط کار، رفتار اخالقی :کلید واژگان
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ارنون، تایکو و وردکـام، از علـل اصـلی رسـوایی و             : بزرگی مانند 
رفتارهــاي ). 2و1(هــا بــه شــمار آورده انــدســقوط ایــن شــرکت

 عدم صداقت نه تنها به افراد و        و فساد، تبعیض : غیراخالقی مانند 
در تمام این   ). 3(رساند جوامع، بلکه به خود سازمان هم آسیب می       

بـه معیارهـاي اخالقـی     نیاز و 5ها اهمیت معیارهاي اخالقی    بحث
واضح است   پر ).4(د نظر است  وربراي هدایت رفتارهاي انسانی م    

توجه زیاد به رفتارهاي اخالقی، نـشانگر اهمیـت و تـأثیر آن بـر             
گرانه در رسیدن به     میانجی یشو همچنین نق   و اثربخشی  کارآیی

ها نیـز از      مطالعات و پژوهش   بیشتر. اهداف و تعالی سازمانی دارد    
کننـد و   اهمیت رفتار اخالقی در عملکـرد سـازمانی حمایـت مـی         

کنند تـصویر بهتـر، اعتبـار و      که بر اخالق تاکید می  ییها سازمان
اخـالق خـوب    ).5(هـا بـه همـراه دارد   منافع بلندمدت را بـراي آن     

ازمانی تأثیر مثبت و شگرفی بر فعالیت و نتـایج سـازمانی دارد،      س
 بهبود یافته و    ،ارتباطات وري، پویایی سازمانی و    بهره که طوري به

ثري در  ؤرفتـار اخالقـی نقـش مـ       ). 6(کنـد  خطر کاهش پیدا مـی    
پیشرفت و توفیق سازمان در رسیدن به اهدافش را داراست و در            

 است پیامـدهاي ناخوشـایندي      توجهی به آن نیز ممکن     مقابل بی 
هاي پنهان و آشکار شـغلی،    کم کاري  مانند، اثرات فردي    ؛ازجمله

هـاي   تقویت روابط غیررسمی منفی در گروه      مانند،اثرات گروهی   
 کاهش اثربخشی، فرهنگ سـازمانی      مانند،کاري، اثرات سازمانی    

و متغیرهاي ساختاري را به دنبال داشته باشد که غیرقابل اصالح       
  ).7 (است

هـاي متفـاوتی ارائـه و از         رفتار اخالقی کارکنان دیدگاه    ۀدر زمین 
رفتـار اخالقـی در     .  نظر قرار گرفتـه اسـت      وردزوایاي مختلفی م  

 موجود در سازمان    6هاي اخالقی  سازمان را عمل مطابق با ارزش     
 اساســی بــراي حــذف يرفتــار اخالقــی رویکــرد). 5(داننــد مــی

ن اینکه چه چیزي درست     یتعی  سازمان و  7هاي اخالقی  يناهنجار
رفتـار  ،  و از سوي دیگر   ). 8(رودکار می و چه چیزي غلط است، به     

هـاي  عنوان یک عمل فردي مداوم مطابق با ارزش        اخالقی را به  
با یک رویکرد  نظران دیگر نیز صاحب ).9(کنندخودش تعریف می  

 آنچه که سازمان تجـویز      عنوان   به  رفتار اخالقی را   ،ساختارگرایانه
 مبنایی  عنوان   به  سازمان ،در این رویکرد  . کنندکند، تعریف می  می

براي تعیین رفتار اخالقی درسـت و غلـط و هرگونـه انحـراف از               
 ).8(شـود غیر اخالقـی در نظـر گرفتـه مـی          هنجارهاي سازمانی، 

 به اهمیت محیط کاري در بروز رفتارهـاي    ، شده بیانهاي  تعریف
نحوه ارتباط اعضاي سـازمان  محیط کاري و  .اخالقی اشاره دارند 

ـ  8نیز از فرهنگ سـازمانی    مراجعان  با یکدیگر و با      دنبـال آن   ه و ب
فرهنگ اخالقی سازمان که محـرك رفتارهـاي اخالقـی اسـت،            

فرهنگ سازمانی بر توانایی سـازمان در رفتـار بـا           . پذیردتأثیر می 
 خود و تعیین چگونگی رفتار مردم به صورت میزانی          9برخورداران

  .)10(شان تأثیر گذار استمداري در سازمانقاز اخال
هـاي  هاي عمومی در بسیاري کـشورها بـا چـالش      مواجهه بخش 

رسـوایی   اخالقی و افزایش عالقه به اخالق در بخـش عمـومی،         
هــاي  بـه دلیـل ایجــاد محـیط   ارنــون: ماننـد هــا برخـی شـرکت  

اخالقی، تأثیر اخالق بر عملکرد پایـدار و موفقیـت سـازمان،            غیر
هایی باشـند تـا    ده که مدیران و دانشگاهیان به دنبال راه       سبب ش 

فرهنگ اخالقی در محیط سازمان ایجاد کنند کـه کارکنـان بـه             
محیط کاري سـازمان  ). 8(شیوه انجام رفتار اخالقی تشویق شوند     

 تعهـد، معنویـت، اعتمـاد و    : مانندیهاي مختلف در برگیرنده مؤلفه  
 رفتـار اخالقـی     يقـا درك و ارت  . عدالت سـازمانی و غیـره اسـت       

هـاي مختلـف   کارکنان نیازمند بررسی علل و میزان ارتباط مؤلفه       
 دهـد کـه   بررسی پیشینه نظري نـشان مـی       .سازمانی با آن است   

 و معنویـــت 10میـــزان برخـــورداري فـــرد از تعهـــد ســـازمانی
و 11(تواند بر رفتار اخالقی کارکنـان اثرگـذار باشـد         می11سازمانی

 تعهـد سـازمانی بـه معنـاي تعهـد            ؛معتقدنـد  نظرانصاحب ).12
عاطفی، ارتباط و دلبستگی شخصی با سازمان اسـت و بـه نظـر              

 تعامل اجتماعی بین کارمنـد و سـازمان، حـداقل در            ،رسد که می
همچنین  هاي مشترك است و   یک بخش بر مبناي بعضی ارزش     

هـاي مـشترك و      تعهد سازمانی بر پایـه ارزش      ،کنند که بیان می 
هـا پیـشنهاد   بر این اساس آن . شودبینی می عدالت سازمانی پیش  

 کارکنانی برگزیده شوند که خودرا نسبت به سازمان         ،کنند که می
دانند و این خود به طور منطقـی بـه رفتـار اخالقـی از               متعهد می 

  ).8(شودسوي کارکنان منجر می
تعهد سازمانی با یکپارچگی و هماهنگی فرد بـا سـازمان تـداعی             

پیوند و مشارکت کارکنان در سازمان تعریـف         عنوان   به شود و می
تعهد سازمانی به معنی اینکه کارکنان در سازمان        ). 13(شده است 

کنند، نگرش مثبتی نسبت به آن دارند و خـود    احساس امنیت می  
دانند و در نتیجـه تفـسیر       را عضوي مؤثر و متعلق به سازمان می       
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 کـه بـه   یایدر این صورت کارهـ . دهندمثبتی از سازمان ارائه می   
دهند، ارتبـاط و    شود به صورت صحیح انجام می     ها واگذار می  آن

همبستگی مثبتی با سـایر کارکنـان و مـدیران سـطوح مختلـف              
تعهد سازمانی از عوامل مختلـف از جملـه بـاور و پـذیرش      . دارند
ها و اهداف سازمان، تمایل کارکنـان بـه تـالش و تمایـل              ارزش

تعهـد  ). 14(ل شـده اسـت    قوي براي مانـدن در سـازمان تـشکی        
کارکنان به سازمان یا فقدان آن پیامـدهاي متفـاوتی بـه دنبـال              

کارکنان بـا تعهـد عـاطفی بـاال         ؛  تحقیقات نشان داده است   . دارد
شان بـه شـدت مـشغول       تصدي نسبت به سازمان در شغل مورد     

هستند و آن را به نحو بهتري نسبت بـه کـسانی کـه از سـطوح                 
 نسبت به سـازمان برخوردارنـد، انجـام         تري از تعهد عاطفی   پایین
کارکنانی که ارتباط عمیقی با سازمان و کـار خـود            ).15(دهندمی

کنند براي بهبود انجام کار از زوایایی مختلف بـه          دارند، سعی می  
پردازند در سازمان می12به کارهاي خالقانه و نوآوري آن بنگرند و

). 16(کنـد یو این رویکردبه حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک مـ      
مطالعات دیگري نیز حاکی از تأثیر تعهد سازمانی بر اعتقاد قـوي           

هاي سازمان و تمایل به تـالش قابـل          و پذیرش اهداف و ارزش    
توجه در سازمان، پیگیري منافع سازمانی، عملکرد شغلی مـؤثر و           

 و 17،  15(باشـد حفظ کارکنان و کاهش ترك خـدمت آنـان مـی          
داراي تعهد عاطفی سـازمانی پـایین       در مقابل کارکنانی که     ). 18

هستند، احتمال بیشتري دارد که کارشان را از دست بدهند و بـه             
 سـرقت، خرابکـاري و      : ماننـد  ناهنجـاري هـاي اجتمـاعی     سمت  
  ).19(گرایش پیدا کنند، تجاوز

تعهد سـازمانی   دهد؛   تعهد سازمانی نشان می    ۀمروري بر تاریخچ  
ـ      عنوان   به ابتدا   گذشـته  ۀی در سـه دهـ      تک بعدي مطرح بوده ول

تـرین تغییـرات در ایـن قلمـرو     دستخوش تغییراتی شده و عمـده    
مربوط به نگرش چند بعدي به این مفهوم تا نگرش تک بعـدي             

  .)20(به آن است
تعهد سازمانی شامل سه بعـد       بر اساس نظر برخی از متخصصان     

: دومها و اهداف سازمان،  اعتقاد قوي و پذیرش ارزش    :اول: است
 :سـوم هاي قابـل توجـه بـراي سـازمان و           ه انجام تالش  تمایل ب 

 محققـان دیگـري نیـز      ).17(تمایل شدید براي ماندن در سازمان     
تمـایز قائـل     15 و هنجاري  14، مستمر 13بین سه نوع تعهد عاطفی    

 دلبستگی عاطفی کارکنان و پیوند و       عنوان   به تعهد عاطفی . شدند

تمر تمایـل   تعهدمـس . مشارکت آنان در سازمان تعریف شده است      
هـاي تـرك آن و تعهـد        به ماندن در سـازمان بـه دلیـل هزینـه          

 احساس وظیفه یک فرد به ماندن در سـازمان          عنوان   به هنجاري
  ).21(تعریف شده است

 معنویت در محیط   کی دیگر از متغیرهاي مهم در زندگی شغلی،       ی
این متغیر به دلیـل یکپـارچگی بـین کـار و زنـدگی              . است 16کار

شـان و   شود که کارکنـان در ارتباطـات       سبب می  معنوي کارکنان 
 متغیـر  ،بنـابراین . تر رفتار کننـد    صورت اخالقی  نحوه انجام کار به   

آن با رفتار اخالقـی در مطالعـات         ارتباط به دیگر این تحقیق که   
-در سـال  .دیگر کمتر پرداخته شده، معنویت در محیط کار اسـت         

 و در مـورد آن       معنویت در محیط کار مورد توجه بوده       ،هاي اخیر 
 همچـون؛ ورود مفـاهیمی    . پردازي صـورت گرفتـه اسـت      مفهوم

اخالق، حقیقـت، بـاور بـه خـدا، درسـتکاري، اعتمـاد، بخـشش،             
مالحظه، معنـاجویی در کـار، همبـستگی بـا همکـاران، تـشویق          

هـاي جدیـد در    و پژوهش  ،..کارکنان، حس صلح و نوع دوستی و      
 جدیـدي بـه نـام    مفهـوم حوزه مدیریت و سازمان هم حکایت از      

 بـه معنـی رفتـار بـه      ،معنویـت در کـار    . )22(معنویت در کار دارد   
طریقی است که فرد سعی دارد استانداردهاي کار را در تمام ابعاد            
رعایت کند و نوعی همبستگی روحی بین فرد و کـار وي برقـرار          

کارکنانی که در سازمان از حس صـداقت بـا سـازمان و            . شودمی
جـوش و بـدون کنتـرل دیگـران در کـار،            همکاران، تالش خود    

احساس همدلی و همبستگی بـاال بـا کارکنـان و اربـاب رجـوع                
دانند و آن را اي کار را هدف غایی زندگی میبرخوردارند، به گونه 

کوششی براي ارضاي نیاز درونی که همان معنویت اسـت تلقـی            
تر، معنویت را کوششی بـراي پیـدا        در یک تعریف جامع   . کنندمی
 حساسیت به خود، دیگران، محیط طبیعی و خدا که درون و شدن

معنویــت در کــار ). 23(انــدفراســوي ایــن کلیــت اســت، دانــسته
کننده تجربه کارکنانی است که در کارشان پرحرارت و با          توصیف

معنـا و هـدف را در    کند،انرژي هستند، کارشان آنان را ارضاء می  
با همکارانشان   خشیکنند و احساس ارتباط اثرب    کارشان درك می  

هاي مـادي   معنویت در کار به نیازهاي فراتر از پاداش        ).23(دارند
 کارکنان بـه دنبـال لـذت از کـار،           از این رو،  . کارکنان اشاره دارد  

ارضاي نیازهاي درونی، احساس ایمان و اهداف واال و عمـل بـر             
به قول بردلی یافتن خدا در حال        پایه ایمان خود به قدرت برتر و      
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کـار بـه    نظران ایده معنویت در محـیط صاحب.  کردن هستند کار
یکپارچگی زنـدگی روانـی،     . کار اشاره دارند   یکپارچگی در محیط  

دهد و موجبات   معنوي و شخصی فرد را با ذات کار وي پیوند می          
به عبـارتی معنویـت در   . کندنیازهاي روانی کارکنان را فراهم می   

تنیدگی در کار و     و در هم   کار در برگیرنده مفهومی از درك کلیت      
تغییر نوع و حجـم نیازهـاي       .هاي عمیق در کار است    درك ارزش 

هاي کنـونی در    در نتیجه سازمان   کارکنان نیز حائز اهمیت است،    
صورتی موفق خواهند بود که به طور کامل به نیازهاي زیـستی،            

  .)24(اجتماعی، روانی و معنوي کارکنان پاسخگو باشند
اي مختلـف حـاکی از مزایـاي معنویـت در           هـ مطالعات و نظریـه   

 بـین معنویـت بـا       یرابطـه مثبتـ   . کار براي سازمان اسـت    محیط
افزایش رضایت کارکنان، تالش، مشارکت و همکاري، خالقیـت         

معنویت به کارکنان اختیار بروز میـزان   ). 25(و عملکرد وجود دارد   
 صداقت، قدرت، اخالق، اعتماد،     خالقیت، :باالیی از صفاتی مانند   

وري،  دهد و همچنین افـزایش بهـره  پذیري، و غیره را می     انعطاف
وري  منجـر بـه بهـره     ،  کاهش فرسایش و پایداري که در نهایـت       

: عبارتنــد ازهــاي معنــوي در محــیط کــار ارزش). 26(شــودمــی
دار بـودن، صداقت،تواضـع، احتـرام، عـدالت، گـوش دادن،             معنی

 بخشش، مهربانی،   پذیري، درك باال،  قدردانی از دیگران، انعطاف   
  ).27و 26(صلح و هارمونی، خالقیت، امیدواري و یکپارچگی 

تفسیر بودن مفهـوم معنویـت      با توجه به گستردگی دامنه و قابل        
معنویت . در محیط کار تعاریف گوناگونی براي آن ارائه شده است

تـالش در جهـت ایجـاد حـساسیت نـسبت بـه ارتباطـات                درکار
فـردي و بـرون فـردي در زنـدگی          فرافردي، درون فردي، میان     

کاري به منظور بالندگی شخصی در رسـیدن بـه تعـالی انـسانی              
 کمک بـه زنـدگی    عنوان   به در تعریفی دیگرمعنویت را   ). 24(است

همچنـین معنویـت     ).28(انـد دار و جامعه دانسته   درونی، کار معنی  
تمایل به پیدا کردن هدف نهایی در زندگی و زندگی مطـابق بـا              

  ).29(یی بیان شده استآن هدف نها
 هـاي افـراد معنـوي     ویژگـی ،  براي توصیف معنویت  در مطالعات،   

به دنبال فراتر از نفس     . 1: ند از ا  ها عبارت و این ویژگی  بیان شده   
پیوندي خود بـا دیگـران،      آگاهی و پذیرش از هم    . 2. خود هستند 

دار بـاالتري از    درك معنـی  . 2. هـا آفرینش و نگرانـی نهـایی آن      
شـان در یـک   که به دنبال تلفیق زندگیهاي خود در حالی   فعالیت

اعتقاد به چیزي فراتر از جهـان مـادي کـه در      . 4کلیت هستند و    
  ).30(دهدنهایت به همه چیز ارزش می

 تعهــد ســازمانی و معنویــت در کــار و رفتــار اخالقــی  ۀدر زمینــ
 مـشخص شـد     در پژوهـشی  . تحقیقات مختلفی انجام شده است    

داري بـر رفتـار     کنترل احساسات اثر مثبت معنی    تعهد سازمانی و    
 17اخالقـی رابطه جو    در زمینۀ    ).11(است داشته   کارکناناخالقی  

حاکی از ارتباط مثبت و معنادار تعهـد در         نتایج  با تعهد در کار نیز      
در تحقیقی تحـت عنـوان   ). 2(کار با جو اخالقی در سازمان است     

مانی معلمـان ،رابطـه   ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شـهروند سـاز       
مثبت و معناداري بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سـازمانی           

ثرتري ؤنقش م تعهد عاطفی    که در این رابطه،      گزارش شده است  
و  پژوهشگران همچنـین اخـالق کـار اسـالمی     ). 31(داشته است 

 رابطـه   نتـایج . اندتعهد سازمانی در میان کارکنان را بررسی کرده       
میان اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی کـل      مثبت و مستقیمی    

پژوهشگران به این نتیجه    ). 32(دهدو ابعاد سه گانه آن نشان می      
رسیدند که فرهنـگ سـازمانی روي تعهـد سـازمانی اثـر مثبـت،           
مستقیم و معناداري داردو همچنین تعهد سازمانی بـر تمایـل بـه            

ــان رابطــه منفــی و معنــی  ــرك خــدمت کارکن ). 33(داري دارد ت
 جو اخالقی سازمان با تعهـد       همچنین تحقیقات نشان می دهند؛    

بـــر اســـاس ). 34(رابطــه دارد اي ســازمانی کارکنـــان حرفـــه 
تـري بـراي     معنویت را پایه عمیـق    هاي موجود می توان      پژوهش

هاي قانونی اخالق  المللی نسبت به برنامه   اخالق کسب و کار بین    
 الق بـه معنویـت    به بیانی دیگر اخـ    ). 12(دانستمبتنی بر دستور    

 یک زمینه اساسی و یک نیروي عمده انگیزشی نیاز دارد عنوان به
و عمل اخالقی در کسب و کار اگـر بـر پایـه تعهـدات اخالقـی                 

همچنین بـر اسـاس     ). 35(شودواقعی نباشد به شکست منجر می     
داري بین رهبـري معنـوي و چنـد    ارتباط مثبت و معنی مطالعات،  

هـاي   تعهـد سـازمانی و سـنجه       نتیجه در سـطح واحـد از جملـه        
 عنـوان    بـه  افراد شاغل اغلب از معنویـت     ). 36(وجود دارد عملکرد  

کنند و وسیله افزایش یکپارچگی، انگیزه و رضایت شغلی نگاه می  
همچنــین تعــدادي زیــادي از مــدیران موفــق در کــسب و کــار  

اند که معنویت در توسعه عادات اخالقی خوب در سازمان          دریافته
  ). 37( استحائز اهمیت
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در تحقیقات دیگر به رابطه معنویت در کار و رهبري معنـوي بـا              
توانمندسازي کارکنان پرداخته شده است و نتایج حاکی از ارتباط          
مثبت معنویت در کار و رهبري معنوي با توانمندسازي کارکنـان           

کلیه ابعـاد رهبـري     نتایج تحقیقات حاکی از تاثیر    ).39 و   38(است
هـاي پژوهـشی    افتـه ی). 40(اسـت ی سازمانی   ابیمعنوي بر هویت  

 کـه بـین دو متغیـر معنویـت و خالقیـت             اندهمچنین نشان داده  
بـین  بر اسـاس مطالعـات،    ). 41(کارکنان ارتباط مثبتی وجود دارد    

معنویت سازمانی و استرس شغلی همبستگی منفـی و معنـاداري           
وجود دارد و همبستگی بین هوش معنوي با استرس شـغلی نیـز             

 بـا توجـه بـه چنـین         ).25( معنادار گـزارش شـده اسـت         منفی و 
 مطالعه رابطه تعهد سازمانی،      با هدف   پژوهش حاضر  هایی، ارتباط

بـر ایـن    . شکل گرفت معنویت سازمانی با رفتار اخالقی کارکنان       
  :اساس سئواالت پژوهشی زیر مطرح شد

آیا بین ابعاد تعهد سازمانی و رفتارهاي اخالقی کارکنان رابطه          . 1
  ناداري وجود دارد؟مع
آیا بین معنویت سازمانی و رفتارهاي اخالقی کارکنـان رابطـه           . 2

  معناداري وجود دارد؟
 

  روش 
جامعه آمـاري   . است  از نوع همبستگی    و پژوهش حاضر توصیفی  

در سـال    پژوهش شامل کلیه کارکنان اداري دانـشگاه خـوارزمی        
جم نمونه ح بر اساس جدول مورگان.  نفر بود700 با تعداد    1392
گیري تصادفی ساده   با روش نمونه  که   نفر از کارکنان تعیین      250

هاي نمونه آماري نشان داد که در مجمـوع         ویژگی .انتخاب شدند 
 نفـر زن  142و ) 6/42( نفـر مـرد   106 نفر از افـراد نمونـه،     250

 8/49مدرك فـوق دیـپلم،      9/6 داراي مدرك دیپلم،     6/8،  )8/56(
  .ي مدرك فوق لیسانس بودند دارا7/34مدرك لیسانس و 
  :آوري اطالعات از سه ابزار استفاده شدبه منظور جمع

 تعهـد مـستمر،     ؛داراي سه بعد   که پرسشنامه تعهد سازمانی  ) الف
 .اي لیکـرت اسـت    عاطفی و تکلیفی و در قالب طیف پنج گزینـه         

 نفـر از کارکنـان      2536هـاي مربـوط بـه       لفان با بررسـی داده    ؤم
 دولتی متوسط ضـریب آلفـا بـراي ایـن           هاي خصوصی و   سازمان

اند  گزارش کرده  93/0 تا   82/0 درصد با دامنه     90/0پرسشنامه را   
و محققان دیگري نیز پایـایی آن را از طریـق همـسانی درونـی               

 و در مطالعه دیگري نیز از این ابزار استفاده شـده         88/0ها   سئوال
در این . )43 و 42(اندگزارش نموده) 78/0(و ضریب پایایی آن را    

پژوهش براي تعیین میزان پایایی، از روش آلفاي کرانباخ استفاده     
بـراي  .  محاسـبه شـد    95/0 پرسشنامه تعهد سازمانی     یپایای. شد

تعیین روایـی از نظـرات خبرگـان و تحقیقـات پیـشین اسـتفاده               
  ).43(شد
 سـئوال و سـه مؤلفـه    20پرسشنامه معنویت در کارکه داراي  ) ب

 هاي سازمان همبستگی و همسویی با ارزش    کار معنادار، احساس    
ایـن  . اي لیکرت طراحی شده است    بود و در یک طیف پنج درجه      

با انـدکی تغییـر مـورد اسـتفاده قـرار            ابزار در یک مطالعه داخلی    
 گــزارش شــده و در 87/0گرفتــه و ضــریب آلفــاي کرانبــاخ آن 

دست آمده   ه ب 92/0اي دیگر نیز ضریب آلفاي کرانباخ آن        مطالعه

  
  کارمعیار رفتار اخالقی، ابعاد تعهد سازمانی و ابعاد معنویت در محیطمیانگین و انحراف : 1جدول 

  
  شاخص                               

 ابعاد                 
 معیارانحراف میانگین

 41/7 70/22 رفتار اخالقی
 70/5 29 تعهد عاطفی
 32/6 86/27 تعهد مستمر
 71/5 97/28 تعهد تکلیفی
 73/4 07/21 کار معنادار

 93/6 52/22 احساس همبستگی
 29/6 13/23 هاي سازمانهمسویی با ارزش
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در این پژوهش ضریب آلفاي کرانباخ بـراي ایـن     ). 43 و 22(ستا
نظــر  . محاســبه گردیــد95/0پرســشنامه محاســبه و مقــدار آن 

  .اند خبرگان و تحقیقات پیشین، روایی ابزار را تأیید کرده
پرسش 13پرسشنامه سنجش رفتار اخالقی کارکنان که داراي      ) چ

این ابـزار   . اي لیکرت تنظیم شده است      درجه 5بوده و در مقیاس     
در مطالعه محققان دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفتـه و ضـریب             

در ایـن پـژوهش بـراي        ).44( گزارش شده است   91/0پایایی آن   
برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرانباخ استفاده شد کـه           

الزم به ذکر است که هر سه نـوع         .  به دست آمد   92/0پایایی آن   
انـد و   عات داخلی مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه        تر در مطال  ابزار پیش 

-روایی و پایایی آن توسط محققان مختلفی بررسی شـده و مـی            

  .توان گفت از روایی قابل قبولی برخوردارند
هـاي آمـار    هـاي حاصـل از پـژوهش از روش        براي بررسـی داده   

 رگرسـیون   (اسـتنباطی    و   ) میانگین و انحـراف معیـار      (توصیفی  
هاي یاد شده با استفاده از نرم افـزار      تحلیل. استفاده شد ) چندگانه
  .گرفت انجام SPSSآماري 

  
  هاافتهی

هـاي   نتایج آمار توصیفی به تفکیک متغیرها و بر اساس شـاخص      
 .ارائه شده است) 1(در جدول ) معیارمیانگین و انحراف(توصیفی 

براي بررسی معنـادار بـودن ارتبـاط دو متغیـر تعهـد سـازمانی و                
کار با رفتار اخالقی از رگرسیون چند متغیره اسـتفاده          معنویت در   

در این تحلیل متغیرهاي تعهد سـازمانی و معنویـت در    .شده است 
 عنـوان   بـه  بین و متغیر رفتار اخالقی     متغیرهاي پیش  عنوان   به کار

 بـه نمـایش     2نتـایج در جـدول      . انـد  شده الگومتغیر مالك وارد    
  .درآمده اند

 مشاهده شده در هر     Fز این است که      حاکی ا  ،2 جدول   يهاافتهی
دار  معنی01/0دو متغیر تعهد سازمانی و معنویت در کار در سطح           

بـه  . دار استدهد که رگرسیون معنی  است و این نتیجه نشان می     
منظور بررسی اینکه چه مقدار از واریانس رفتار اخالقی کارکنـان         

وش شـود، از ر   دانشگاه توسط ابعـاد تعهـد سـازمانی تبیـین مـی           
 بدین منظور متغیر رفتار اخالقـی     . رگرسیون همزمان استفاده شد   

 متغیـر   عنـوان    بـه   متغیر مـالك وابعـاد تعهـد سـازمانی         عنوان  به
  ).3جدول ( رگرسیون شدندالگويبین وارد  پیش

نشان دادکـه هـر سـه       ) 3جدول  (نتایج حاصل از مدل رگرسیون      
 از 57/0د بعد تعهد سازمانی وارد مدل رگرسیون شدند و توانـستن       

واریانس رفتار اخالقی را تبیین کنند مشاهدة مقادیر بتاي حاصل          
ها نشان داد کـه؛ مقـادیر بتـاي تعهـد عـاطفی و              از کل آزمودنی  

مستمر معنادار اسـت و بتـاي تعهـد تکلیفـی معنـادار نیـستبدین               
 از 57/0صورت دو بعـد تعهـد عـاطفی و تعهـد مـستمر بـا هـم              

  .ا تبیین می کنندواریانس متغیر رفتار اخالقی ر
براي بررسی اینکه چه میزان از واریانس رفتار اخالقی کارکنـان           

شـود، از   دانشگاه توسط ابعاد معنویت در محیط کـار تبیـین مـی           
بدین منظـور متغیـر رفتـار       . روش رگرسیون همزمان استفاده شد    

  
  نتایج تحلیل رگرسیون دو متغیري:  2جدول 

  
  شاخص

  ابعاد      
 منبع تغییر

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

 476/2623 3 428/7870 رگرسیون

تعهد  708/23 246 116/5832 باقیمانده
 سازمانی

  249 544/13702 کل

659/110 00/0 

 884/2295 3 651/6887 رگرسیون

معنویت  703/27 246 893/6814 باقیمانده
 سازمانی

  249 544/702 کل

875/82 00/0 
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 عنـوان   بـه  متغیر مالك و ابعاد معنویت سازمانی   عنوان   به اخالقی
نتـایج   ).4جـدول   ( رگرسیون شـدند     الگوي وارد   متغیر پیش بین  

نشان داد که هر سـه بعـد        ) 4جدول  ( رگرسیون   الگويحاصل از   
 از 50/0 رگرسیون شـدند و توانـستند     الگويمعنویت در کار وارد     

مشاهده مقادیر بتاي حاصل . واریانس رفتار اخالقی را تبیین کنند   
 کـار معنـادار و      ها نشان داد که مقـادیر بتـا ابعـاد          از کل آزمودنی  

هاي سازمان معنـادار اسـت و بتـاي احـساس           همسویی با ارزش  
در نتیجه دو بعد همسویی با      .  با سازمان معنادار نیست    یهمبستگ
 درصد از واریـانس رفتـار      50/0هاي سازمان و کار معنا دار        ارزش

  .کننداخالقی کارکنان را تبیین می
  

 بحث 

 مثبت و معنـاداري بـین   ارتباط نشان داد که نتایج پژوهش حاضر 
نتـایج ایـن   . تعهد سازمانی و رفتار اخالقـی کارکنـان وجـود دارد    

که به بررسی ارتباط تعهد سازمانی بـا   تحقیق با تحقیقات پیشین  
و 26،31،32، 2(انـد همـسو اسـت    رفتار اخالقی کارکنان پرداختـه    

در تمامی این تحقیقات نیز ارتباط مثبـت و معنـاداري بـین              ).45
  .مانی و رفتار اخالقی کارکنان گزارش شده استتعهد ساز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعهـد  توان چنـین ادعـا کـرد؛    دست آمده می با توجه به نتیجه به    
سازمانی داراي ارتباط مثبتی با رفتـار اخالقـی کارکنـان اسـت و         

 .کنـد بینـی مـی   بخشی از واریانس رفتار اخالقی کارکنان را پیش     
مان اسـت تـا بـا ایجـاد شـرایط         بنابراین، این وظیفه مدیران ساز    

مناســب در ســازمان ســبب دلبــستگی و ارتبــاط عمیــق درونــی 
هرچه ارتباط و تعهد افـراد بـا سـازمان       . کارکنان با سازمان شوند   

افزایش پیدا کند، کارکنان رفتارهاي غیر اخالقی کمتري از خـود           
توان گفـت کـه افـزایش       در نهایت می  .دهنددر سازمان نشان می   

ی یک پایان نیست بلکه رفتار اخالقی نیز منجـر بـه            رفتار اخالق 
افــزایش رفتارهــاي ســازمانی دیگــري ماننــد رفتــار شــهروندي  

رفتار اخالقی همچنین سبب نهادینه شـدن        ).8(شودسازمانی می 
  .شودرفتارهاي مطلوب مورد نیاز مدیران و کارکنان سازمان می

ارکنـان را   مطالعات مختلف نیز ارتباط مثبت معنویت بـا رفتـار ک          
پژوهشگري در تحقیقات تکمیلـی خـود نـشان داد      . اندنشان داده 

که رابطه مثبت بین معنویت با افزایش رضایت کارکنان، تـالش           
  ).25(مشارکت و همکاري، خالقیت و عملکرد وجود دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نشان داد کـه ابعـاد همـسویی بـا           یج پژوهش حاضر  اهمچنین نت 
 از واریانس رفتـار     50/0معنادار توانستند   هاي سازمان و کار   ارزش

 این نتیجه با نتایج سایر تحقیقات . اخالقی کارکنان را تبیین کنند    
  ). 46 و 37، 36، 22( همخوان است 

  عاد تعهد سازمانی با رفتار اخالقینتایج تحلیل رگرسیون چندگانه اب:  3جدول
  

 شاخص خطاي استاندارد داريسطح معنی Beta t متغیرهاي پیش بین آزمودنی ها متغیر مالك
 R=75/0 092/0 000/0 471/7 524/0 تعهد عاطفی
 کل رفتار اخالقی SE=86/4 092/0 0/000 841/4 341/0 تعهد مستمر
 R2 =57/0 -082/0 200/0 -284/1 -081/0 تعهد تکلیفی

  
  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد معنویت در کار با رفتار اخالقی: 4جدول 

  
 شاخص خطاي استاندارد داريسطح معنی Beta t متغیرهاي پیش بین ها آزمودنی متغیر مالك

 R=70/0 116/0 000/0 608/4 340/0 کارمعنادار
ــا  کل رفتار اخالقی SE=26/5 113/0 56/0 570/0 060/0 احساس همبستگی ــسویی بـــ همـــ

 هاي سازمان ارزش
367/0 982/3 000/0 108/0 50/0= R2 
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اسـتدالل نمـود کـه بـا         تـوان هاي پژوهش مـی   با توجه به یافته   
گیري و تقویت تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار، بستر           بهره

در .  رشد رفتارهـاي اخالقـی کارکنـان فـراهم آورد      مناسبی براي 
دار هستند و با نظر به رویکردي کـه   مردم دینبیشترجوامعی که  

دانـد، امکـان تقویـت       خـاص مـی    یمعنویت را در پیروي از دینـ      
ها و محیط کار بیشتر است و در نتیجه تعهـد           معنویت در سازمان  

افـزایش   نسازمانی و رفتارهاي اخالقی کارکنان هـم بـه تبـع آ           
هاي تحقیقات دیگري نیز حاکی از ارتباط معنویـت         افتهی .ابدیمی

بنـابراین از    ).49-47(سازمانی با تعهد سـازمانی کارکنـان اسـت        
سـوي دیگـر افـزایش معنویـت کارکنـان باعـث افـزایش تعهـد         

هـر چـه درك کارکنـان از معنویـت کـار            . شودسازمانی افراد می  
 یکپارچکی بیـشتري دارنـد و       بیشتر باشد، آنها احساس رضایت و     

معنویت در   از این رو،     .دهدتعهد آنها را نسبت به کار افزایش می       
محیط کـار بـه صـورت مـستقیم و غیرمـستقیم رفتـار اخالقـی                

  . دهدکارکنان را تحت تأثیر قرار می
شود با توجه به اهمیـت و تـأثیر معنویـت و             در پایان پیشنهاد می   

رکنـان در ایـن زمینـه تـالش         تعهد سـازمانی بـر روي رفتـار کا        
تري از سوي مدیران سازمان بـراي تقویـت ایـن متغیرهـا              جدي

انجام اقداماتی مانند رعایـت عـدالت در سـازمان،          . صورت بگیرد 
ــدیران و   ــه م ــان ب ــاد کارکن ــاراناعتم ــه همک ــت دادن ب ، اهمی

هاي انـسانی و معنـوي در محـیط کـار، مـشارکت بیـشتر                ارزش
ثر ؤتواند مـ    لذت بخش نمودن کار می     کارکنان در امور سازمان و    

  . واقع شود
  

  گیرينتیجه
 پذیردهاي مختلفی تأثیرمی  کار از مولفه  نگرش کارکنان در محیط   

رفتـار و عملکـرد     . و بر رفتـار و عملکردشـان تـأثیر گـذار اسـت            
شرفت یـ کارکنان ارتباط مثبتی با کارآیی، اثربخشی و در نهایت پ         

مودن زمینه مناسب، امکان تغییـر      سازمان با فراهم ن   .سازمان دارد 
بـا ایجـاد    . سـازد نگرش مبثت کارکنان به سازمان را میـسر مـی         

محیط مناسب کارکنان در سازمان احساس امنیت دارند و خود را           
دانند، نگرش مثبتی نـسبت     عضوي موثر و متعلق به سازمان می      

به سازمان پیدا خواهند کرد و در نهایت همبستگی بین فرد و کار   
در نتیجه رفتار افراد در سـازمان در جهـت          . ایش پیدا می کند   افز

کند و رفتار   رعایت استانداردهاي مورد نظر سازمان تغییر پیدا می       
نتایج پـژوهش حاضـر، ادبیـات و پیـشینه          . ابدیاخالقی بهبود می  

پژوهشی نیز ارتباط تعهد و دلبـستگی فـرد بـه سـازمان و رفتـار             
د و از سـوي دیگـر معنویـت در          کنـ اخالقی کارکنان را تأیید می    

کار هر دو متغیر تعهد به سازمان و رفتار اخالقی را تقویت            محیط
  .کندمی

  

  نامه واژه

 Organizational Justice .1 عدالت سازمانی
 Ethical Culture .2 فرهنگ اخالقی

 Ethical Behavior .3 رفتار اخالقی

 Ethics .4 اخالق  

 Ethical Standards .5 معیارهاي اخالقی  

 Ethical Values .6 ارزش هاي اخالقی

 Ethical Abnormality .7 ناهنجاري هاي اخالقی
 Organizational Culture .8 فرهنگ سازمانی

 Stakeholders .9 برخورداران   
10. Organizational Commitment 

 تعهد سازمانی
11. Organizational Spirituality 

 یمعنویت سازمان
 Innovation .12 نوآوري

 Affective Commitment .13 تعهد عاطفی
14. Continuance Commitment 

 تعهد مستمر
 Normative Commitment .15 تعهد هنجاري

16. Spirituality in the Workplace 
 معنویت در محیط کار

 Ethical Climate .17 جو اخالقی
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