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 چکيده
سالمت معنوی و اخالق کاری یکی از موارد مهم در نظام آموزش وپرورش است که : هدفزمینه و

این مطالعه با هدف بررسی . رعایت آنها از موارد چالش برانگیزدر بین شاغلین این عرصه می باشد

پژوهش : مواد و روش. شده است ارتباط سالمت معنوی و اخالق کاری در بین مدیران مدارس انجام

نفر از مدیران مدارس دخترانه شهر کرمان  061حاضر از نوع همبستگی بوده که نمونه آماری شامل 

داده ها به وسیله دو پرسشنامه معنویت . بودند که به روش نمو نه گیری تصادفی انتخاب شده اند

داده ها با . تی جمع آوری شدنددر محیط کارمیلیمن و همکاران و پرسشنامه اخالق کاری سی پ

و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار  SPSS,SASاستفاده از نرم افزار

ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون بین معنویت در محیط کار و اخالق کاری : یافته ها.گرفت

باشد که کوچکتر از می 111/1و  111/1مقدار برابر با  pو با 622/1و  686/1مدیران به ترتیب

-لذا فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رابطه رد می. است 𝛼=% 5سطح معناداری 

نتیجه .شود، در نتیجه بین این دو متغیر به ضرایب همبستگی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

عنوی در سازمان به جهت با توجه به یافته های به دست آمده توجه بیشتر به سالمت م: گیری

نتایج نشان داد بین معنویت در محیط کار . ارتقای استاندارد های اخالقی در بین مدیران الزم است

همچنین نتایج تحقیق در رابطه با . مدیران و اخالق کاری آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 .مثبت و معناداری دارندفرضیات فرعی هم نشان داد که با متغیر اخالق کاری همبستگی 

معنویت کاری، معناداری کار، احساس همبستگی، همسویی ارزش ها، اخالق  :يديکل واژگان
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 مقدمه         
 و اند ارتباط در سازمان چندین با روزانه افراد از یک هر .آیند می شمار به جامعه حیاتی بخش ترین مهم ها سازمان امروز دنیای در           

 جامعه زندگی چرخۀ در سازمانها اهمیت و نقش بیانگر این و هستند رقابت و ارتباط در دیگر های سازمان با وسیعتر سطح در نیز ها سازمان

 به انسانها که هستند هدفهایی به نیل و ها خواسته ساختن محقق اصلی راه امروز، وجهی چند جامعۀ در سازمانها صاحبنظران؛ گفتۀ به .است

 توجه که شود می قلمداد جدیدی پدیده دارد، مذهب با که هایی تفاوت دلیل به  سازمان در معنویت. برسند آنها به توانند نمی تنهایی

 به که میدانند آن آرمان باالترین و دین قلب را معنویت دینی، دیدگاه معتقدان .است کرده جلب خود به را مدیریت صاحبنظران از بسیاری

 محیط دیگران، خود، به حساسیت شدن پیدا برای کوششی را معنویت جامعتر تعریف یک در و شوند می مواجه آن با دینی بهتجر در ویژه

در  معنویت در کار،( 0222)6به نظر میتروف و دنتون .(6116، 0روجاس)کنند می تعریف است کلیت این فراسوی و درون که خدا و طبیعی

افتن هدف غایی در یک فرد برای زندگی کاری، به منظور برقرار ارتباط قوی بین فرد و همکاران و دیگر برگیرنده تالش برای جست و جو و ی

-افرادی که به نحوی در کارش مشارکت دارند و همچنین سازگاری یا یگانگی بین باورهای اساسی یک فرد با ارزش های سازمانش می

باشد و به واسطه انجام کارهای با ری یک فرد است که درونی و قابل پرورش میمعنویت درکار، درک و شناسایی بعدی از زندگی کا.باشد

 (عرفانی)معنویت در کار وضعیت ویژه ای است که دارای ابعاد روحی، عاطفی، شناختی و راز وارانه .یابدمعنا در زندگی اجتماعی پرورش می

و اعتقاد به انجام کار معناداری است که هدف واالیی را دنبال  زی،است و شامل کار جذاب است که از ویژگی های آن، احساس مطلوب بهور

معنویت در محیط کار شامل تالش جهت یافتن هدف نهایی فرد در زندگی، برقراری ارتباط قوی با همکاران و سایر افراد مرتبط با  .کندمی

 کارمعنادار،)هش معنویت در محیط کار شامل سه بعد در این پژو. باشدهای سازمانی میو سازگاری میان باورهای شخصی و ارزش کار،

 .پردازیماست که در ادامه به تعریف آنها می( هااحساس همبستگی، همسویی ارزش

مشخص  این بعد از معنویت در محیط کار،. یک جنبه اساسی معنویت در کار شامل یک حس عمیق معنا و مقصود در کار است: کارمعنادار

معنویت در محیط کار در بر گیرنده های تالش برای جست وجو . کنان در کار روزمره شان در سطح فردی تعامل دارندکند که چگونه کارمی

و یافتن هدف غایی در یک فرد برای زندگی کاری به منظور برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکاران و دیگر افرادی که به نحوی در کارش 

های شاخص(. 0222میتروف و دنتون)یگانگی بین باورهای اساسی یک فرد با ارزش های سازمان است مشارکت دارند و همچنین سازگاری با

لحظه شماری برای  کند  در زندگی مهم است،مرتبط بودن کار فرد با آنچه فکر می این بعد لذت بردن از کار، انرژی و روحیه گرفتن از کار،

 (.3،6113میلیمن و همکاران)کار و مفهوم داشتن کار برای فرد است رفتن سرکار، احساس مفید بودن فرد بخاطر انجام 

این بعد از . با دیگران است شامل احساس نوعی پیوند و احساس همبستگی عمیق یک بعد دیگر از معنویت درکار،: احساس همبستگی

شاخص های این بعد  .ن و همکاران داللت دارددهد و بر تعامالت بین کارکنامعنویت در محیط کار، در سطح گروهی از رفتار انسانی رخ می

آشنایی کارکنان با اهداف سازمان،  حمایت افراد سازمان از هم، آزادی بیان نظرات، احساس جزء مفید بودن، ارزشمند بودن کار گروهی،

 .توجه کارکنان به حال یکدیگر و احساس عضو یک خانواده بودن در سازمان هستند

-مأموریت و ارزش های فردی کارکنان با رسالت،بعد معنویت کاری تجربه یک حس قوی از هم سویی بین ارزش سومین :ها همسویی ارزش

 با همسویی. . گیرداین بعد از معنویت در محیط کار، تعامل کارکنان با اهداف بزرگتر و عالی سازمانی را در بر می. های سازمان است

 هستند قوی وجدان نوع یک و مرتبط ارزشهای دارای سازمان در کارکنان و مدیران که دارند باور افراد که است معنا این به سازمان ارزشهای

های های این بعد شامل اهمیت ارزششاخص(. 6111،  اشموس و همکاران)د دار توجه آنان همبستگی و کارکنان رفاه به نسبت سازمان و

حمایت سازمان از کارکنانش، مهم بودن اهداف سازمان برای فرد، اهمیت سالمت  مهم سازمان برای فرد، توجه سازمان به افراد کم درآمد،

-کارکنان برای سازمان، حس مؤثر بودن فرد در تحقیق رسالت سازمان، توجه مطلوب سازمان به نیازهای روحی و معنوی سازمان می

در سازمان داشتن معنویت نسبت به سازمان، کار و  از جمله فاکتور موفق هر مدیری(.  032محمد آباذری محمودآباد و همکاران،)باشد

 در کار اخالق ضعف. کارکنان است که می تواند بر بهره وری، رضایت، انگیزش، نگرش و اخالق کارکنان و خود مدیران تاثیر گذار باشد

 تأثیر تحت را آموزشی سازمانهای به ویژه و اجتماعی های سازمان تمام کارکردهای موضوع این و است شده تبدیل بحران یک به ما جامعه

 و های اجتماعی ارزش به نسبت جامعه کردگان تحصیل بیگانگی ان بحر نشان دهنده هم و نتیجه هم ، خود و این است داده قرار خود

می  اعم از صفات طبیعی و اکتسابی را اخالق بطور کلی صفات وخوی وعادات انسان،.است سیاسی نهاد و جامعه نهایت در و سیاسی
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برخی از دانشمندان مانند سقراط و طرفداران او معتقد بودند که منشاء اخالق نیک دانش وبینش است،وریشه انحراف های اخالقی، .نامند

نقش  .است حاکم گروه یا شخص رفتار بر که هایی ارزش و  اخالق یعنی رعایت اصول معنوی(. 3:0338 صدیق عربانی،)جهل و نادانی است

از این رو است امروزه بحث  .کننده است رد ها و رفتارها در تصمیم گیری ها و انتخاب ها و در برخورد ها مهم و تعییناخالق در عملک

 مدیریت .ناپذیراست اجتناب ضرورتی سازمانها برای اخالقی اصول به توجه.اخالقیات یکی از مباحث عمده رشته مدیریت گردیده است

های ها، پرداختن به اخالق و ارزشدر تجزیه و تحلیل رفتار سازمان. دارد ومدیران رهبران برای یبسیارزیاد کار منافع درمحیط اخالق

های دهد، که خود حاصل جمع ارزشها را رفتار اخالقی آنها تشکیل میاخالقی یکی از الزامات است، زیرا نماد و تصویر بیرونی سازمان

مطالعات اخالق در دنیای مدیریت سازمان، درباره عناوین مختلفی چون اخالق، . اردها وجود دگوناگون اخالقی است که در آن سازمان

اخالق کار در کسب و کار امروز مهم است؛زیرا رفتار افراد یک سازمان به شدت به . مدیریت، اخالق سازمان و اخالق کار انجام شده است

هنجار فرهنگی است که به انجام کار درست و مناسب در جامعه  کند و یکموقعیت و حفظ موقعیت آن سازمان دربازار جهانی کمک می

در دنیای پیشرفته و اجتماعی (  032رضا اندام،)دهد و بر این باور است که کار فی نفسه دارای ارزش ذاتی است ارزش معنوی مثبتی می

های مهم در یکی از سازمان. باشندو کارآیی آنها می ترین عامل اثربخشیهای اجتماعی هستند که منابع انسانی، مهمها، نظامامروز، سازمان

. های آموزشی از جمله مدارس همانند سایر نهادها با مسائل و مشکالتی مواجهه هستندنظام. باشدای نظام آموزش و پرورش میهر جامعه

به دنبال خود مشکالت دیگری به دنبال عدم برخورداری مدیران و کارکنان از مهارتهای ارتباطی در محیط کار یکی از مسائلی است که 

تقریبا از نیمه دوم قرن نوزدهم در اروپا وبه طور کلی در غرب بحثی تحت عنوان معنویت مطرح وگفته شد که همه نظام های . داشته است

. معنویت اشتراک دارند اجتماعی در چیزی تحت عنوان معنویت مشترک هستند وبا اینکه به ادیان و مذاهب مختلف تعلق خاطر دارند اما در

با این وجود، گرایش به معنویت در غرب را از لحاظ تاریخی می توان به مسیحانی بازگرداند که میان مکاتب گوناگون معنویت، تفاوت قائل 

وان گفت هیج نویسندگان از زوایای مختلف به معنویت نگاه کرده وتعاریف گوناگونی برای آن ارائه داده اند به طوری که می ت. شده اند

. معنویت ممکن است از لحاظ معنای زندگی وآرامش ذهنی، یا رابطه با وجود یک متعالی تعریف شود. توافقی بر سر معنویت وجود ندارد

معنویت در الهیات . برطبق نظر النگ مرور ادبیات این موضوع نشان می دهد که تعاریفی که از معنویت وجود دارد به تعداد انسان ها است

ساحت حقیقی و زیر بنای اصلی معنویت را باید در باطن . المی عبارت است از معرفت وایمان به غیب و تبیین توحیدی از نظام هستیاس

. برخی معتقدند معنویت، با آگاهی از بعد غیر مادی به وجود می آید و ارزشهای تشخیصی، آن را معین می کند. خود انسان جستجو کرد

از . ن، خود، طبیعت و زندگی مربوط هستند، و به هر چیزی اطالق می شود، که فرد به عنوان غایت قلمداد می کنداین ارزش ها به دیگرا

 نظر شولز معنویت عبارت است از تجربه ارتباط معنادار با خود، دیگران، جهان و قدرت برتر که به صورت عکس العمل ها، روایت واعمال بیان

جستجوی مداوم برای یافتن معنا وهدف زندگی، درک عمیق و ژرفای ارزش زندگی، وسعت عالم، نیروهای مایر معتقد است معنویت .می شود

معتقدند معنویت مجموعه صفات و اعمالی است که شور وجاذبه قوی وشدید ( ره)امام خمینی . طبیعی موجود و نظام باورهای شخصی است

تا او را در سیر به سوی خدای یگانه و محبوب عالم به طور اعجاب آوری پیش  ودر عین حال منطقی و صحیح را در انسان بوجود می آورد

شهید مطهری معنویت را نوعی احساس و گرایش ذاتی انسان نسبت به امور غیر مادی مانند علم ودانایی، خیر اخالقی، جمال و زیبایی، . ببرد

 (.32-  : 0326عباسی وهمکاران،)د تقدس و پرستش می داند که وجه تمایز انسان و موجودات دیگر می باش

لذا به ادراک، رفتار و پدیده ای سالم می گویند که کار خود را متناسب با آنچه برای اوایجاد شده . سالمت مصدر است به معنی سالم بودن

ر اندیشیدن مشکلی است به خوبی انجام دهد لذا جسمی سالم است که همه اعضا و جوارح آن به خوبی کار کند و عقلی سالم است که د

در مقابل صحت مرض . نداشته باشد و روحی سالم است که همه ابعاد جسمی، روحی، و ذهنی آن در مسیر انسان و نشاط و رفاه او قرار گیرد

یکی سالمتی و بیماری فقط به شرایط فیز. قرار دارد و آن کیفیتی است که هر عضوی از اعضا کار مربوطه را به خوبی نتواند انجام دهد

سازمان جهانی بهداشت در . وابسته نیستند، بلکه بر افکار، هیجانات و انگیزه های فرد وابسته است در حالی که سالمت وسیع تر از این است

به این ترتیب . سالمت عبارت است از رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی نه فقط نبودن بیماری و نقص عضو: تعریف سالمت می گوید

(.  3-36: 0326عباسی و همکاران،) کسی است که از سالمت روح نیز برخورداره بوده از نظر اجتماعی در آسایش باشدشخص سالم 

تحت عنوان بهزیستی معنوی وضع شد بیش همه بر  5میالدی توسط دیوید او موبرگ 0230اصطالح سالمت معنوی که نخستین بار در سال 

سالمت ) در طول دهه های بعد، سالمتی بر اساس ابعاد خاصی (. 8:0326 مصباح،)کید دارد بهزیستی شخصی فرد وارتباط با خدای او تآ

پیشنهاد گنجاندن بعد سالمت معنوی در مفهوم سالمت، از سوی راسل . تحلیل شده است( جسمی، سالمت روانی، و سالمت اجتماعی 

حدود یک ربع قرن پیش، سازمان . گیر در امر سالمت قرار داد، یک بعد مهم از زندگی فردی و گروهی را فراروی صاحبنظران در6وعثمان

                                                           
5
.David o moberg 

6
 Russell & Osman 
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بهداشت جهانی با این بحث مواجه شد که آیا بعد معنوی باید در تعریف سالمت، عالوه بر سالمت جسمانی، روانی، و اجتماعی گنجانده شود 

یک دهه پیش، کلیه دولت . داشت گنجانده شدچند سال پس از آن، بعد معنوی در یک مجله مهم که به ارتقای سالمت، اختصاص . یاخیر؟

های اروپایی، بیانیه کپنهاک را در مورد رشد اجتماعی امضا کردند که آنها را متعهد می کرد که به نیازهای معنوی مردمانشان بپردازند 

بر بعد معنوی سالمت در  اخیرا نیز. وسیاست هایشان به سمت بینش سیاسی، اقتصادی، اخالقی و معنوی برای رشد اجتماعی سوق دهند

بهزیستی معنوی را ( 0225)3از نظر هاکز و همکاران(. 52:0326عباسی و همکاران،)منشور بانکوک در مورد ارتقاء سالمت تأکید شده است 

به . کرد می توان حسی از ارتباط داشتن با دیگران، داشتن معنی و هدف در زندگی و داشتن اعتقاد و ارتباط با یک قدرت متعالی تعریف

پذیرش زندگی در ارتباط با خدا، خود، جامعه و محیط که کامل : چهار بعد قابل طرح در تعریف سالمت معنوی عبارتند از( 6116)8زعم راس

کیفیت ذاتی و : سالمت معنوی را اینگونه تعریف می کند( 0225)2میلر. بودن فرد را تضمین کرده و نسبت به آن احساس رضایت می کند

سان که در بر گیرنده باور به چیزی بزرگتر از خود بوده و ایمان به اینکه به طور قطع زندگی را تأیید و تصدیق می اصلی ان

سالمت معنوی را با اصطالح حالتی از بودن، واکنش احساسات مثبت، رفتارها وشناخت ارتباط  01گومز و فیشر(. 51-50: 0326مصباح،)کند

یی وفطرت تعریف می کند که فرد متمایل به احساس هویت، کمال، رضایتمندی، لذت، خرسندی، زیایی، با خود، دیگران و یک نیروی ماورا

نتایج تحقیقات در ایران نشان داد که افراد سالمت . عشق، احترام، نگرش مثبت، آرامش، توازن درونی، و هدف و جهت زندگی می شود

و کسب سالمت کامل، مراقبه آگاهانه، رضایت از کار ( سالمت مذهبی)اشناسی معنوی را به خدا و قرآن، درک راز خلقت و تالش برای خد

 (.80:0326عباسی وهمکاران،)تجربه می کند ( سالمت وجودی)مراقبت و زندگی ویافتن معنی و هدف زندگی

است، که در  60قرن معنویت در محیط کار معنویت در محیط کار یکی از متغیرهای مهم کسب و کار مدیریت در: معنویت در محیط کار

درک وشناسایی اینکه بعدی از زندگی کارکنان درونی وباطنی : معنویت در محیط کار اینگونه تعریف می شود. مطرح شد 21اواسط دهه

 طی تحقیاقت انجام شده، معنویت در محیط. است و این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد

برای برخی از افراد معنویت در محیط کار، نوعی اتصال (00،0:6111شلنبرگر)کار یک متغیر بسیار مهم در پیش بینی رفتار سازمانی می باشد

از آنجا که لغت معنویت در زمینه های گوناگونی به کار می رود تعریف آن . دینی است در حالی که برای دیگران این معنی را نمی دهد

قی معتقد است که معنویت، نیروی روح بخش و انگیزاننده زندگی است، انرژی که الهام بخش فرد به سمت و سوی مشکل است محق

 (.8 06،02نایت)فرجامی معین یا هدفی به سوی ورای فردیت می باشد

به دیگران، موجودات اما در یک تعریف به نسبت جامع تر ودقیق تر، معنویت رابه عنوان تالش در جهت پرورش حساسیت نسبت به خویش، 

، یا کندو کاوی در جهت آن چه برای انسان شدن مورد نیاز است و جست وجویی برای رسیدن به انسانیت (خدا)غیر انسانی ونیروی برتر

 (.03،0225هینلز)کامل دانسته اند

تزاعی برحسب ویژگی ها، انواع و تعریف معنویت در محیط کار نیز مانند تعریف معنویت مشکل است، اما همانطور که معنویت به طور ان

محتوای معینی تعریف می شود، معنویت در محیط کار نیز به همان شیوه قابل تعریف است کی بنز پس از انجام یک فرا تحلیل از تحقیقات 

این تقریبا  هر چند معنویت در محیط کار، مفهومی فلسغی و خردی عمیقی را در خود دارد با وجود: صورت گرفته چنین بیان می دارد

اذعان دارند که معنویت در محیط کار در برگیرنده  مفهومی از احساس تمامیت و بهم پیوستگی در کار و درک ارزش های عمیق در کار 

معنویت در محیط کار هدفی است به سوی یکپارچگی شغلی کهجهت کمال و پیوستگی در محیط کار را فراهم می (. 6111، 0گی بنز)است

 (.05،6111هرسکویچمی یر و )آورد

سالمت معنوی وضعیتی است دارای مراتب که در »: اکنون بر اساس مبانی مذکور، می توان تعریف زیر را برای سالمت معنوی در نظر گرفت

است آن، متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های فرد، بینش ها، گرایش ها و توانایی های الزم برای تعالی روح که همان تقرب به خدای متعال 

فراهم می باشد، به گونه ای که همه امکانات درونی به طور هماهنگ و متعادل، در جهت هدف کلی مزبور بکار گرفته می شوند و رفتارهای 

 (.86: 0326مصباح،)«اختیاری درونی و بیرونی متناسب با آنها نسبت به خدا، فرد، جامعه و طبیعت ظهور می یابند
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 میسالمت معنوي در منابع اسال.  1
بیانگر همه ( 26-آل عمران)قرآن کتابی است که از سوی خدا برای هدایت انسان هافرستاده شده است؛ کتابی که مایه هدایت عالمیان است 

قرآن به عنوان کتاب راهنما و دستور العمل زندگی بشر راهکارهایی را (. 82-نحل)چیز و مایه هدایت و رحمت وبشارت برای مسلمانان است

اصالح و هدایت تفکر به سمت جهان بینی الهی باعث اصالح رفتار شخص می گردد که این . ین بهداشت روانی ارائه داده استبرای تأم

آنچه در دو . رفتارها راهکارهای رفتاری صحیح در خانواده، روابط بین فردی، روابط اقتصادی می تواند بهداشت روانی افراد را تأمین نماید

از . وان شناسان و توده مردم محسوس بود کمبود یا نبود توجه مدل ها و مکتب ها در بعد معنوی انسان استای ردهه آخر قرن بیستم بر

هدف ما این است که از روش ها . اینجا لزوم توجه  به آموزه های دینی به خصوص قرآن کریم برای تأمین بهداشت روانی مشخص می گردد

توسط روانشناسان برای برطرف نمودن اختالل های روانی استفاده واختالل های روانی را با  و پیشرفت های حاصله و راه حل های ارائه شده

در برخی آیات قرآن به مسئله رویکرد شناختی ورفتاری و تأثیر آنها بر سالمت و بهداشت . راهکارها و آموزه های دینی برطرف می کنیم

این مفهوم . گره خورده است« قلب سلیم»سالمت معنوی در قرآن با مفهوم . تاس« ایمان به خدا»روان اشاره است از جمله آن ها مسئله 

با توجه به ماهیت .نشان می دهد که قرآن فراتر از سالمت جسمی، روانی و اجتماعی، سالمت معنوی را کانون توجه خود قرار داده است

آدمی، در عرصه معرفت و اگاهی با تکیه بر منابع صحیح  انسان و معنای حیات در قرآن، سالنمت معنوی، عبارت است از سالمت روح وجان

سالمت . و سالمت در عرصه رفتار ،با هدف دستیابی به مقام قرب الهی و کسب سعادت دنیا وآخرت( حس، عقل، شهود و وحی)شناخت 

ید تا حوزه سالمت را به جسم، معنوی مورد نظر قرآن، افق جدیدی را مقابل محققان، استادان و متولیان حوزه بهداشت و درمان می گشا

- 3: 0326عباسی و همکاران،)روان و اجتماع و حتی سالمت معنوی مبتنی بر اومانیسم منحصر ندانسته، مسئله را متعالی تر و فراتر ببیند 

36.) 

پاره ای از پژوهش در زمینه موضوع پژوهش تحقیقات زیادی بصورت جداگانه هریک از متغیرهای پژوهش حاضر را بررسی نموده اند که 

 :های انجام پذیرفته معرفی می گردد

بر روی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کردستان در  "رابطه اخالق حرفه اي و تعهد سازمانی"پژوهشی با عنوان( 032)ذکریایی و همکاران

تعهد سازمانی باالتر از سطح میانگین قرار از یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت میانگین نمره اخالق حرفه ای و . انجام داد  032سال 

 .داشتند و بین دو متغیر اخالق حرفه ای و تهعد سازمانی در تمام ابعاد رابطه معنی داری وجود دارد

رابطه اخالق کار بارضایت شغلی واسترس شغلی کارکنان در سازمان هاي "پژوهشی تحت عنوان ( 0320)سلیمانی و همکاران

از یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت بین ادراکات کارکنان از اخالق حاکم بر .در شهر تهران انجام دادند "يآموزشی فنی و حرفه ا

 کار با رضایت شغلی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین ادراکات کارکنان از اخالق حاکم بر کار با استرس شغلی آنان رابطه

پیش بینی (دلبستگی، پشتکار، روابط انسانی در کار)تایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که سه بعد اخالق کارن. منفی معنی داری وجود دارد

دلبستگی و پشتکار در )کننده های معناداری برای رضایت شغلی هستند، همچنین دیگر نتایج رگرسیون نشان دادکه دو بعد اخالق کار

 .لی کارکنان بشمار می روندپیش بینی کننده های معناداری برای استرس شغ(کار

در  "رابطه معنویت در محيط و تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان"پژوهشیبا عنوان(  032)آباذری و همکاران

زمانی رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی  سا: دانشگاه آزاد اسالمی شیراز انجام دادکه نتایج حاکی از این بود

معناداری وجود دارد وهمچنین هر دو متغیر تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار پیش بینی کننده معناداری برای رفتار شهروندی 

 البته از. بین ابعاد معنویت در محیط کار و ابعاد تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. سازمانی هستند

بین ابعاد معنویت در محیط کار دوبعد معنادار بودن و همسویی با ارزش های سازمانی پیش بینی کننده معنی داری برای رفتار شهروندی 

همچنین از میان ابعاد تعهد سازمانی دو بعد . اما بعد احساس همبستگی پیش بینی کننده معنی داری برای رفتار شهروندی نیست.هستند

اما بعد تعهد عاطفی پیش بینی کننده معنی داری . هد تکلیفی پیش بینی کننده معناداری برای رفتار شهروندی می باشدتعهد عاطفی و تع

 .برای رفتار شهروندی نمی باشد

در ادارات ورزشی و  "ارتباط بين اخالق کاري، تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان"پژوهشی با عنوان(  032)اندام و همکاران

به عالوه، اخالق .نتایج نشان داد، اخالق کاری اثر مثبت و مستقیمی  بر عملکرد شغلی کارکنان دارد.تان خراسان رضوی انجام دادجوانان اس

توجه به اخالق کاری وتعهد شغلی در ابعاد مختلف برنامه های معرفتی و . کاری بر تعهد شغلی کارکنان دارای تأثیر مثبت و مستقیم داشت

 .برای افزایش عملکرد و مشارکت فعاالنه کارکنان در امور سازمانی و عمل به مسئولیت های فردی ضرورت دارد یادگیری سازمانی،

اگر قرار است سازمان ها باقی بمانند، با در نظر گرفتن توسعه و پیشرفت، .معنویت به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های مدیریت است

می بینیم همچنین به منظور دستیابی هر چه بهتر سازمان ها به اهداف خود، داشتن کارکنان اخالقی آنگاه راه چاره ای جز معنوی شدن را ن
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سالمت سازمان و اخالق کاری یکی از موارد مهم در نظام آموزشی است که . و پایبند به رسالت ها و اهداف سازمان امری مهم تلقی می شود

این پژوهش سعی دارد تا به بررسی رابطه بین سالمت معنوی و اخالق . ن این حوزه می باشدرعایت آنها از موارد چالش برانگیز دربین شاغلی

لذا مسأله اساسی و سؤال آغازین این پزوهش این است که آیا بین سالمت معنوی مدیران . کاری مدیران مدارس دخترانه شهر کرمان بپردازد

 و اخالق کاری آنها رابطه ای وجود دارد یا خیر؟

 ه هافرضي. 2

 .ی معنی داری وجود داردبین معنویت در محیط کار  و اخالق کار در مدیران مدارس دخترانه رابطه: فرضیه اصلی

 .بین معنادار بودن کار و اخالق کار در مدیران مدارس دخترانه رابطه معنی داری وجود دارد:  0فرضیه فرعی

 .ر مدیران مدارس دخترانه رابطه معنی داری وجود داردبین احساس همبستگی در کار و اخالق کار د:  6فرضیه فرعی

 .بین همسویی با ارزش ها درکار واخالق کار در مدیران  مدارس دخترانه رابطه معنی داری وجود دارد: 3فرضیه فرعی 

 روش تحقيق. 3
ان می باشد که تعداد آنها پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که جامعه آماری آن شامل مدیران مدارس دخترانه شهر کرم

مدرسه دخترانه می باشد که براساس  630به تعداد 0323- 032براساس آمار سازمان آموزش و پرورش کل استان کرمان در سال تحصیلی 

ها  ابزار گردآوری داده.نفر به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است( =061n)فرمول کوکران تعداد

 :پرسش نامه های استاندارد به شرح زیر می باشد

گیرد که برای سنجش معنویت در محیط کار مدیران مورد استفاده قرار می( 6113)06میلیمن و همکارانپرسشنامه معنویت محيط کار 

( یی با ارزش ها در کارمعنادار بودن کار، احساس همبستگی در کار و همسو)های باشد که برای سنجش مؤلفهسؤال می 61که دارای 

، گزینه نظری  ، گزینه موافقم نمره 5ها به گزینه کامال موافقم نمره نحوه امتیازدهی هم به این صورت که در کلیه سؤال. شوداستفاده می

امه معنویت در از پرسشن(  032)همتی و همکارن . . ، داده شده است0، گزینه کامال مخالفم نمره 6، گزینه مخالفم نمره 3ندارم نمره 

% 21و مقیاس  عزت نفس سازمانی %  2ضریب آلفای  کرونباخ مقیاس معنویت در محیط کار، . استفاده کردند( 6113)محیط کار میلیمن 

 .باشداست که گویای پایانی و قابلیت اعتماد ابزار تحقیق می

 کار، پشتکار به عالقه)که ابعاد چهارگانه اخالق کارسوال می باشد 63این پرسش نامه شامل ( 0221)03سی پتیپرسشنامه اخالق کاري 

در این پرسش نامه از مقیاس اندازه گیری . از دیدگاه سی پتی مورد سنجش قرار می دهد( کار در کار و مشارکت در انسانی کار، روابط در

لف،کامال مخالف طراحی شده است که به عبارات مورد استفاده به صورت،کامال موافق،موافق،تاحدی موافق،مخا. لیکرت استفاده شده است

این پرسشامه به دلیل زیر بنایی نظری (. 0321اشرفی،)می باشد و سوال معکوس نیز در پرسش نامه وجود ندارد 0الی  5ترتیب دارای ارزش 

مانی و دیگران در پایان پرسشنامه توسط نادر سلی.مناسب و تأیید خبرگان با تخصص موضوعی از روایی محتوایی الزم برخوردار است

تحقیقی تحت عنوان بررسی را رابطه اخالق کار با رضایت شغلی واسترس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران 

همچنین پایانی این پرسشنامه در مطالعه عنایتی و . به دست آمده است 5 2مورد سنجش سنجش قرار گرفته است که آلفای کرونباخ آن 

،بعد دلبستگی %  20، بعد پشتکار %32،بعد روابط سالم و انسانی %85تعیین شد و در این پژوهش پایایی کل ابزار % 80(6103)ن همکارا

و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل  SPSS,SASداده ها با استفاده از نرم افزار . به دست آمد% 86و بعد روح جمعی % 8

 .قرار گرفته است

 افته های. 4

 .بين معنویت در محيط کار و اخالق کار در مدیران مدارس دخترانه رابطه وجود دارد: فرضيه اول

ها مشخص شد که ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون بین معنویت در محیط کار و اخالق کاری مدیران با توجه به تجزیه و تحلیل داده

لذا در این سطح . است α% =5باشد که کوچکتر از سطح معنی داری می 111/1و  111/1مقدار برابر با  pو با 622/1و  686/1به ترتیب

شود، در نتیجه بین این دو متغیر به ضرایب همبستگی، رابطه مثبت و فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رابطه رد می

 .معناداری وجود دارد
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 حیط کار و اخالق کاریآزمون همبستگی بین معنویت در م  (:1)جدول 

 اخالق کاری متغیر

 کندال bوتا پیرسون اسپیرمن آزمون

معنویت در 

 محیط کار

ضریب 

 همبستگی

ضریب  معناداری

 همبستگی

ضریب  معناداری

 همبستگی

 رابطه  معناداری

 وجود دارد 111/1 1/ 31 111/1 622/1 111/1 686/1

 

 .ر در مدیران مدارس دخترانه رابطه وجود داردبين معنادار بودن کار و اخالق کا: فرضيه دوم
ها مشخص شد که ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون بین متغیرهای معنی دار بودن کار و اخالق کاری با توجه به تجزیه و تحلیل داده

لذا در این سطح . است α% =5ی باشد که کوچکتر از سطح معنادارمی 13/1و  15/1مقدار برابر با  pو با 086/1و  1/ 03مدیران به ترتیب

شود، در نتیجه بین این دو متغیر به ضرایب همبستگی، رابطه مثبت و فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رابطه رد می

 .معناداری وجود دارد

 آزمون همبستگی بین معنادار بودن کار و اخالق کاری  (:2)جدول

 اخالق کاری متغیر

 کندال bوتا پیرسون ناسپیرم آزمون

معنادار بودن 

 کار

ضریب 

 همبستگی

ضریب  معناداری

 همبستگی

ضریب  معناداری

 همبستگی

 رابطه  معناداری

 وجود دارد 8/1 1 055/1 130/1 086/1 150/1 1/ 03

 

 .بين احساس همبستگی در کار و اخالق کار در مدیران مدارس دخترانه رابطه وجود دارد: فرضيه سوم
ها مشخص شد که ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون بین متغیرهای احساس همبستگی در کار و اخالق ه به تجزیه و تحلیل دادهتوجبا 

لذا در . است α% =5باشد که کوچکتر از سطح معنی داری می 111/1و  111/1مقدار برابر با  pو با 368/1و  351/1کاری مدیران به ترتیب

شود، در نتیجه بین این دو متغیر به ضرایب همبستگی، رابطه بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رابطه رد میاین سطح فرضیه صفر مبنی 

 مثبت و معناداری وجود دارد

 آزمون همبستگی بین احساس همبستگی در کار و میزان اخالق کاری  (:3)جدول
 اخالق کاری متغیر

 کندال bوتا پیرسون اسپیرمن آزمون

احساس 

در  همبستگی

 کار

ضریب 

 همبستگی

ضریب  معناداری

 همبستگی

ضریب  معناداری

 همبستگی

 رابطه  معناداری

 وجود دارد 111/1 303/1 111/1 368/1 111/1 351/1

 

 .بين همسویی با ارزش ها در کار و اخالق کار در مدیران مدارس دخترانه رابطه وجود دارد: فرضيه چهارم

ها مشخص شد که ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون بین متغیرهای همسویی با ارزش ها در کار و با توجه به تجزیه و تحلیل داده

. است α% =5باشد که کوچکتر از سطح معنی داری می 130/1و  160/1مقدار برابر با  pو با 8/1 0و  023/1اخالق کاری مدیران به ترتیب

شود، در نتیجه بین این دو متغیر به ضرایب همبستگی، ن دو متغیر رابطه رد میلذا در این سطح فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بی

 .رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 آزمون همبستگی بین همسویی با ارزش ها در کار و میزان اخالق کاری  (:4)جدول

 رضایت شغلی متغیر

 کندال bوتا پیرسون اسپیرمن آزمون

همسویی با 

ارزش ها در 

 کار

ب ضری

 همبستگی

ضریب  معناداری

 همبستگی

ضریب  معناداری

 همبستگی

 رابطه  معناداری

 وجود دارد 163/1 032/1 130/1 8/1 0 160/1 023/1
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 نتيجه گيري. 5

نتایج به دست آمده نشان داد بین معنویت در . پژوهش حاضر به منظور برسی رابطه بین معنویت در محیط کار و اخالق حرفه ای انجام شد

به این معنی که هر چه سالمت معنوی بیشتر باشد، اخالق . محیط کار مدیران و اخالق حرفه ای آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

دلیل عالقه مندی سازمان . معنویت برای سازمان، مدیران منابع انسانی،کارکنان و عامالن تغییر اهمیت فراوانی دارد. کاری افزایش می یابد

با بهره گیری و تقویت معنویت در محیط کار بر میزان اخالق ..عنویت در کار عالوه بر جوانب انسانی، افزایش اثر بخشی سازمان استها به م

عوامل مختلفی در رابطه با اخالق کاری نقش دارد از جمله آنها می توان کیفیت مدیریت سازمان، محیط و فضای ..کاری افزوده می شود

به هرحال . گانگی اجتماعی و سیاسی، انتظارات برآورده نشده، انزوای فردی و احساس بی عدالتی اجتماعی را برشمردعینی سازمان ها، بی

 اخالق کاری در سازمان کلید رفتار اخالقی کارکنان است و اخالق کار ضعیف، بر نگرش شغلی افراد، سازمان و مدیران موثر بوده و می تواند

مدیران .امروزه داشتن اخالق حرفه ای به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح می شود. زمانی اثر بگذاردبر عملکرد فردی، گروهی و سا

داشته باشند اخالق آنان باالتر  است کلیت این فراسوی و درون که خدا و طبیعی محیط دیگران، خود، به حساسیت شدن پیدا برای کوششی

این . فرضیات فرعی هم نشان داد که با متغیر اخالق کاری همبستگی مثبت و معناداری دارند همچنین نتایج تحقیق در رابطه با. رودمی

(  032)اندام و همکاران(  032)و آباذری و همکاران( 0320)، سلیمانی و همکاران( 032)نتایج با نتایج تحقیق ذکریایی و همکاران

 .همخوانی دارد
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