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 Purpose: Current research is going to provide a presentation 

and collect work ethics model with emphasizing the 

spirituality in education and training organization. Such 

model has to proportion to our social fundamental, beliefs 

and spiritual values. 

Materials and methods: In order to present the model, 

quality approach and data basis theory were used. Though, 

the model factor were introduced using the deep interview 

with 26 managers and experts of the education and training 

organization. 

Findings: In open codding step, 94 codes were extracted. In 

the next step, the introduced codes were grouped considering 

concepts such as spiritual beliefs, values and ethics in 

organization and so on. 25 introduced concepts were 

classified in 12 minor topics. Spirituality was realized as the 

main subject. The rule of morality, psychology tendency and 

modernism are considered as scientific condition. Uniformity 

of ethics with organization, introducing and the spiritual 

atmosphere were regarded as background condition and 

subsequently moral existence dimension are considered as 

intervener condition, socialization of ethics and spiritual 

acceptance are as strategy and ultimately the results are 

grouped in two individual and organization results. 

Conclusion: The moralistic treatment creation in workplace 

needs to provide the atmosphere based on spirituality, 

emphasizing the values with spiritual focus and preparing 

updated conditions of these manners in order to enhance the 

efficiency of the organization. 
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 مقدمه
گفت گستردگی معنایی  توانیمنخسترن چرزی که درباره معنویت 

یی درباره معنا هایسردرگمآن است. همرن گستردگی باعث ایجاد 
از « معنویت»اصالح  واقع در(. 1و مفهوم واقعی آن شده است )

 برابرریشه معنا دریافت شده است که یک مفهوم متافرزیکی در 
 برابر دربررونی است و اشاره به حقرقتی از وجودی ذهنی  حس

اصالح معنویت یک مفهوم نوین  واقع دربررونی آن دارد،  قترحق
یمبه روحانرت و اصطالحات مشابه یاد  آن ازو جدید است که 

مرتروف، معنویت را تمایل به  (.2) 1رککال نظر از. شود
نهایی در زندگی و زیستن بر اساس آن تعریف  جستجوی هدف

یی همچون تعالی، ارتباط، کلرت، هایژگیو واقع در(. 3کرده است )
یژگیو عنوانبهخواری و جوهر مشترک ادیان بودن مهربانی و غم

. با قائل بودن به اندشده مطرحمعنویت  سازتیهوی اصلی و ها
امری متعالی دانسته شده  عنوانبهجنبه تعالی معنویت، معنویت 

بران  توانیمی آن هایژگیوتعریف معنویت و  توجه با(. 1است )
که  شودیمکرد اخالقرات و معنویت یک مسؤولرت اجتماعی تلقی 

قرار  مدنظرنرز باید این مسؤولرت را  هاسازمانافراد بلکه  تنهانه
 (.4هند )بد

ی مختلف حاکی از مزایای معنویت در محرط هاهینظر ومطالعات 
است. معنویت در سازمان در سطح فردی، تالش  کار برای سازمان

طح گروهی، س دربرای یافتن معنا و هدف در زندگی کاری است؛ 
ارتباط قوی برن همکاران و افرادی که به نحوی در کار مشارکت 

اعتقادات و باورهای  نرز هماهنای برندارند و در سطح سازمانی 
(. معنویت محل کار، نوع 5ی سازمان است )هاارزشاصلی و 

 درخاصی از وضعرت فرزیولوژیک است که در آن، افراد خود را 
و وظایف معنادار تقویت  کار باکه  نندربیمی زندگی معنوی ازا
. واحدهای کاری را که ردیپذیمو در سراق جامعه صورت  شودیم
ی کرد بندطبقهبا درجۀ بهتری از معنویت محل کار  توانیم

که کارکنان با محرط ارتباط دارند. وقتی  رندرگیمیی قرار درجا
، واحد کار، نتایج عملکردی برشتری دهدیمچنرن چرزی رخ 

خالقرت )تالشی  کار شامل(. اصول معنویت در 6خواهد داشت )
ی که افراد را الهروسن افکار متفاوت(، ارتباط )آگاهانه برای دید

کنند(، احترام گذاشتن )احترام به  کار اریهمدبا  کندیمترغرب 
به محرط، خلوت شخصی افراد،  احترامخود و دیاران که شامل 

، هاییتوانا، جنسرت، سبک زندگی، هافلسفهنظرات متفاوت، 
دیدن و ترسی ماورای ) اندازچشم(، شودیماعتقادها و شخصرت 

ی افراد و اعتماد به ریپذمسؤولرتامور ظاهری(، مشارکت )شامل 
یمو  کنندیم(، انرژی )وقتی افراد احساس خالقرت شودیمدیاران 

نظرات و افکار خود را بران کنند. انرژی شامل احترام  توانند
 اریدی عبارتبه، شودیمنسبت به مدیریت و خود فرد و همساالن 

ی کاری هاترموقعی انرژی منفی است، دشمنی و تخاصم در وقت
(. 7) شودیمی )سازگاری با تغررر( ریپذانعطاف( و ابدییمافزایش 
که معنویت در محرط کگار،  دارند اعتقادپژوهشاران  همچنرن
و برانارزاننده برای یافتن معنی و هگدف در  بخشالهامنرگروی 

ارزش کار، پهناوری عالم  زنگدگی کگاری، درک عمرق و ژرف از
(، معنویت 8طبرعی و نظام باور شخصی است ) هستی، موجگودات

خالقرت،  مانندبه کارکنان اخترار بروز مرگزان باالیی از صفاتی 
و  دهدیمو غرره را  یریپذانعطافصداقت، قدرت، اخالق، اعتماد، 

، تینها درهمچنرن باعث کاهش فرسایش و ایجاد پایداری و 
گفت که  توانیم تینها در(. 9) شودیمی وربهرهمنجگر بگه 

در محرط کار یک تجربه از ارتباط و اعتماد متقابل در  معنویت
 کنندیماست که در یک فرایند کگاری مگشارکت  مران افرادی

و منجگر  شودیمی و حس نرت فردی ایجاد نربخوش لهروسبهکگه 
یمشی و افزایشی عملکرد کلی ی انارزسازمان فرهنگ بگه ایجگاد

تعالی سازمانی پایدار را به همراه دارد،  تینها درکگه  شود
تا به امروز شواهدی را در خصوص اینکه  شدهانجامی هاپژوهش

_________________________________ 
1 Clark 
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محل کار مزایای فراوانی برای سازمان به  تشویق معنویگت در
 تواندیم هاآناز  استفادهدهد که سازمان با همراه دارد نشان می

 (.3ی و عملکرد خگود را افگزایش دهگد )وربهره
ورود مفاهرمی همچون اخالق، حقرقت، درستکاری، وجدان، 

یی معناجورادمردی و گذشت، اعتماد، بخشش، مهربانی، احساسات، 
ی، دوستنوع، همبستای با همکاران، تشویق همکاران به کار در

از  همه حکایت کار و کسبو اقدامات مدیریتی و  هاپژوهش
 از(. 10ظهور پارادایم جدیدی دارند به نام معنویت سازمانی دارد )

خود  را رفتارهای اخالقی که هاسازماننماد بررونی  که آنجا
 ،دهدیمی گوناگون اخالقی است را تشکرل هاارزشحاصل جمع 

ی مدیران کارآمد در سطوح مختلف، هادغدغه نیترعمدهیکی از 
سب بگرای عوامل انسانی شاغل در چاونای ایجاد بسترهای منا

با حس مسؤولرت و تعهد کامل به  هاآنتا  هاستحرفهتمام 
مسائل در جامعه و حرفۀ خود به کار بپردازند و اصول اخالقی 

گفت  توانیم نیبنابرا .کنندحاکم بر شغل و حرفۀ خود را رعایت 
در کار، با ورود معنویت در سازمان مرسر  اررعخود تمامبروز 

به این واقعرت  هاسازمان که برخی برترت نیا بهخواهد بود. 
یک  تواندیمکارکنان  که تغررر در تمرکزشان به سمت انددهررس

 توانیمعلت  نرهم باشد بهاستراتژی خوب در ترکرب سازمان 
سازمان خاص در این پژوهش  طوربهی کنونی و هاسازمانگفت 

ی ازهارنبه  باشند کهموفق  توانندیم، زمانی پرورش و آموزش
 (.11) پاسخاو باشندزیستی، اجتماعی، روانی و معنوی کارکنان 

ادراک از درست و اشتباه در  رندهربرگ درجو اخالقی سازمان 
محرط کاری است و هنجارهایی را برای پذیرش و رد رفتارهای 

، در شدهانجامی هایبررس اساس بر(. 12) کندیمسازمانی ارائه 
، رفتارهای مخرب در مسائل اعتقادی و اخالقی هاسازمانبرشتر 

نبود  هاسازمانریشه دارد. یکی از علل رفتارهای مخرب در 
در  شده ذکری جدید هامیپارادامعنویت است. واقعرت این است در 

ی در جهت کرنمکا وی سنتی هاوهرشبر  تأکردی جابهمباحث قبل، 
مفاهرمی همچون سازمان معنوی، سازمان ارزش بنران، رهبری 

ی کاری هاگروهاز  استفادهمعنوی، یادگرری، یادگرری سازمانی 
در یک تعریف کلی  تیدرنها(. 13) شودیم تأکردمشارکتی 

یی تحقق بخشردن به ظرفرت ارزش انسان است و تالش گراتیمعنو
 (14شکل آن تبدیل کند)  نیترکاملفرد را به  کندیم

به قانون و مذهب خاصی ارتباط ندارد. اخالقرات در  الزاماًاخالق 
ی از اصول و امجموعهکلره جوامع بشری وجود دارد. اخالق 

ی معنوی است که درستی یا نادرستی رفتار فرد یا گروه را هاارزش
و  رفتارهای خوبی یا بدی ارهارمع هاارزش. این کنندیمتعررن 

 .سازندیمرا مشخص  هامرصمت
 عموماًاخالق کار از دیدگاه افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. اما 

انجام  آنااه کار و طردر محآن را شناخت درست از نادرست 
یک  تواندیم، اخالق کاری هم دانندیمدرست و ترک نادرست 

کارگر  در شخصیی هایژگیوهنجار اجتماعی و هم مجموعه 
یک هنجار اجتماعی  عنوانبهاخالق کاری  درواقع. ودشیمتوصرف 

و کار را به  دهدیمیک ارزش مثبت را در انجام عالی کار قرار 
(. 15) هستطور ذاتی دارای ارزش که به کندیمصورتی تعریف 

ی مدیران کارآمد در سطوح مختلف، هادغدغه نیترعمدهیکی از 
در  انسانی شاغلچاونای ایجاد بسترهای مناسب بگرای عوامل 

با حس مسؤولرت و تعهد کامل به  هاآنست تا هاحرفهتمام 
در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخالقی  مسائل

حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. اولرن گام در دسترابی 
به این اهداف درک صحرح از مفهوم اخالق و شناسایی عوامل 

تا در  باشدیمخالقی کارکنان در سازمان بر رفتار ا رگذاررتأث
ی بعدی بر روی این عوامل مداقه الزم کار اخالق صورت هاگام

 (.16پذیرد )
که آن سازمان با  شودیموجود اخالق کار در سازمان منجر 

رعایت اخالق کار و مسؤولرت اجتماعی از راه افزایش مشروعرت 
از افزایش چندگانای و ی سازمان، استفاده از مزایای ناشی هااقدام

افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، موفقرت سازمان 
(. اخالق کار تحت تأثرر عوامل 16را تحت تأثرر قرار دهد )

 عنوانبهمختلفی قرار دارد. حال با توجه به اینکه اخالق کاری 
ی امروزی، تحت تأثرر هاسازمانیکی از موضوعات مطرح در 

این  درآوردنقرار دارد، شناسایی و تحت کنترل عوامل متعددی 
-آن بهره تبعبهتواند به ارتقای سطح اخالقی کارکنان و می عوامل

مندی از آنان کمک نماید و از طرفی شناسایی تمامی عوامل مهم 
اثرگذار بر اخالق کاری امری دشوار و خطرر است، یکی عوامل 

د، معنویت در محرط کاری مرتبط باش اخالق با تواندیممهمی که 
ی هاارزش( معنویت در محرط کار چارچوبی از 11کار است )

سازمانی است، نشانه آن، وجود فرهنای است که کارکنان را 
 هاآنو فهم  بردیمی از مران فرآیندهای کاری فراتر اندهیفزاطور به

ی که احساس لذت اگونهبه، بخشدیمرا از ارتباط با دیاران بهبود 
 (.17) کنندیمرا تجربه 

یک جریان فکری جدید همچنان  عنوانبهیی گراتیمعنونهضت 
 ررتأثی مختلف زندگی را تحت هاعرصهرو به گسترش است و 

-جریان بی نیاز انرز  پرورش و آموزشی هاعرصه. دهدیمقرار 
 حدر سطوریزان آموزشی ی که برنامهاگونهبهتأثرر نبوده است 

تا رویکردهایی  اندبرآمدهمختلف، از جمله آموزش عالی، درصدد 
یی ارائه دهند که ضمن گراتیمعنورا برای تدوین برنامه آموزشی 

ی اپارهرفع  در جهتو تالش  پرورش و آموزشباال بردن کارایی 
 از رسالتی مهم آموزش عالی به ارائه بازتعریفی هایناکارآمداز 

و  زدهدستآموزش آموزش عالی، استاد، دانشجو، معلم و دانش
از آموزان برش شرایطی را فراهم نمایند که دانشجویان و دانش

عالم توفرق پردا کنند و  قیحقا ترقرعمی هاهیالبه کشف  گذشته
داشته  ارردر اختی برشتری برای آزمودن لذات این کشف هافرصت
توجه به اینکه یکی از ابزارهای  ( همچنرن از طرفی با1باشند )

، توجه باشدیم پرورش و آموزشتوسعه در هر جامعه وابسته به 
. دینمایمسازمان ضروری  نیدر امندی اعضا به امر رضایت

در مدیریت در این ادارات و توجه به نقش مهم آموزش آن 
و ، باید به مسائل اقتصاد کشوری زندگی و توسعه هامهارت

و ی توجه نمایند و سعی در رفع نرازها ز آموزشمراک مشکالت
طریق آموزشی  نیاز امندی اعضای سازمان نمایند و رضایت شیافزا

فراهم آورند و  رندگانرگآموزشرا برای کارآموزان و  مؤثرتر
 (.18اثربخشی سازمان را افزایش دهند )

ی که معنویت ررتأثبنابراین با توجه به همه مطالبی که ذکر شد و 
کاری  طرو محطور خاص سازمان و به هاسازماندر محرط کاری 

یک  عنوانبهبران کرد این سازمان  توانیمدارد،  پرورش و آموزش
ی از وربهرهمجموعه اداری و آموزشی برای اینکه بتواند برشترین 

کارمندانش را داشته باشد باید همواره بر شرایط زندگی و محرط 
را خود نظارت داشته باشد و بهترین شرایط کاری  کاری افراد

آن در  امدهایرو پ تیمعنو ررا توجه به تأثفراهم آورد، لذ شانیبرا
 رفتار کارکنان در سازمان، به ۀکارکنان، مطالع رفتار ها ونارش

 برخوردار است. شتریرب تراز اهم ،یهای خدماتدر سازمان ژهیو
 تریقرعم یۀرا پا تیمعنو توانیهای موجود ماساس پژوهش بر

 یهای قانوننسبت به برنامه یالمللنرکسب و کار ب اخالق برای
 ت،یمعنو اخالق به ار؛ید یانربر دستور دانست. به ب یاخالق مبتن

دارد و  ازرن ،یزشرعمدة انا رویرو ن یاساس ۀنرزم کی ۀبه مثاب
 یواقع یاخالق تعهداتیۀ در کسب و کار، اگر بر پا یعمل اخالق

به  تیافراد شاغل اغلب به معنو. شودینباشد، به شکست منجر م
-ینااه م یشغل تیو رضا زهرانا ،یکپارچای شیافزاۀ لروس ۀمثاب

 موفق در کسب و کار رانیاز مد ادییتعدادی ز نرو همچن کنند
خوب در سازمان  یِعادات اخالق ۀدر توسع تیکه معنو اندافتهیدر

پژوهش حاضر  ،ییهاارتباط نرچن بربنا( 19) است. ترحائز اهم
 کارکنان کاری بر اخالق گراییتینقش معنو یبا هدف بررس

 .   گرفت شکلآموزش و پرورش 
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 ها روشمواد و 
 یشروه به توجه با و بنرادی نوع از هدف به توجه با پژوهش این

 روابط آن در که بود همبستای گ توصرفی نوع از هاداده آوریجمع
 .گرفت قرار بررسی مورد وضعرت موجود متغررهاو  ساختاری

 و آموزشجامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان در سازمان 
برای تعررن حجم نمونه نرز با باشد. گلستان می استان پرورش

 تحقرق این نفر انتخاب شدند و در 145استفاده از فرمول کوکران 
 .شودمی استفاده گررینمونه برای متناسب ایطبقه تصادفی روش از

 کسب با شد استفاده مردانی روش از اطالعات آوریجمع برای
 استان پرورش و آموزش به ربط،ذی مراکز از الزم مجوزهای

 اخترار در تحقرق را هاینامهپرسش سپس کرده، گلستان مراجعه
 هاینامهپرسش نهایت در. کنند تکمرل تا گرفت قرار کارکنان

 گرفتند. قرار تحلرل و تجزیه مورد اطالعات و شده آوریجمع
 و گراییمعنویت بر مؤثر عوامل شناسایی جهت پژوهش این در

 استخراج فرعی و اصلی هایتم به با توجه و کارکنان کاریاخالق

 ادامه در. شد پرداخته نامهپرسش طراحی به کرفی تحلرل از شده
تجزیه و تحلرل برای  .است شده ارائه نامهپرسش طراحی نحوه
های جمعرت ها از فراوانی و درصد برای نشان دادن ویژگیداده

شناختی کارکنان و مرانارن وانحراف معرار برای آمار توصرفی و 
 تأیردی عاملی ها از آزمون تحلرلبرای تجزیه و تحلرل فرضره

 استفاده شد. 
 

 هایافته
: برای بررسی وضعرت نرمال اسمررنف –آزمون کولموگروف 

اسمررنف استفاده  -بودن متغررهای تحقرق از آزمون کولموگروف 
 شده است. 

H0.متغرر مربوطه نرمال است : 
H1.متغرر مربوطه نرمال نرست : 

 

 
 بررسی وضعرت نرمال بودن متغررهای تحقرق .1جدول 

 وضعرت Kolmogorov-Smirnov  Z sig تعداد متغرر
 نرمال 131/0 168/1 145 سازمان با اخالق همنوایی
 نرمال 549/0 797/0 145 اخالق وجودی ابعاد

 نرمال 189/0 247/1 145 حاکمرت اخالق
 نرمال 127/0 173/1 145 پرامد سازمانی
 نرمال 121/0 068/2 145 پرامد فردی

 نرمال 133/0 432/1 145 جامعه پذیری اخالقرات
 نرمال 137/0 413/1 145 مقبولرت معنویت

 نرمال 085/0 256/1 145 گرایش روانی
 نرمال 107/0 673/1 145 مدرن شدگی

 نرمال 130/0 881/2 145 شناخت
 نرمال 201/0 010/2 145 معنویت

 نرمال 112/0 280/2 145 فضای معنوی
 

داری در کجا عدد معناداری آزمون بزرگتر از سطح معنیدر هر 
( باشد، فرض صفر یعنی نرمال بودن متغررها 05/0نظر گرفته شده )

شود سطح مشاهده می 1طور که در جدول شود. همانپذیرفته می
باشد، لذا با اطمرنان می 05/0ها بزرگتر از داری کلره مؤلفهمعنی

های توان گفت کلره مؤلفهو میشود فرض صفر پذیرفته می % 95
 .تحقرق نرمال هستند

-( مدل اندازه2( و )1های )در شکلگرری شرایط علی: مدل اندازه
گرری شرایط علی در حالت تخمرن استاندارد و اعداد معناداری 

 نشان داده شده است. 
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 علی در حالت تخمرن استانداردتحلرل عاملی تأیردی متغرر شرایط . 1 شکل

 

 
 تحلرل عاملی تأیردی متغرر شرایط علی در حالت اعداد معناداری. 2 شکل

 
منظور از ضریب استاندارد مقادیر همبستای دوتایی است )برن دو 

رود و هر چه کار میمتغرر( و جهت مقایسه اثرات اجزای مدل به
این ضریب برشتر باشد به معنای اثرگذاری برشتر متغرر مستقل بر 

باشد متوسط و برن  3/0متغرر وابسته است. اگر این مقدار باالی 
 بسرار عالی است. 6/0خوب و باالی  6/0و  3/0

در   sigافزار لرزرل همان مفهوم منظور از عدد معناداری در نرم
باشد با این تفاوت که برای معنادار بودن یک می spssافزار نرم

تر از یا کوچک 96/1تر از ضریب، عدد معناداری آن باید بزرگ
-کار میباشد و در کل برای تأیرد یا رد فرضرات تحقرق به -96/1

دهنده آن بزرگتر باشد نشان 96/1رود. عدد معناداری هر چقدر از 
غرر وابسته دارد. با تری روی متاست که متغرر مستقل اثر قوی
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شود مقدار طور که مشاهده میتوجه به مطالب بران شده همان
-می 4/0( باالتر از 1ضریب استاندارد برای کلره روابط در شکل )

( 2باشد. همچنرن مقدار عدد معناداری برای کلره روابط در شکل )
توان گفت کلره روابط در مدل باشد، بنابراین میمی 96/1باالتر از 

 گررند.مورد تأیرد قرار می
هدف از برازش مدل این است که مشخص شود تا چه حد کل مدل 

های تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد. مجموعه با داده
های برازندگی وجود دارند که وسرعی از معرارها و شاخص

گرری برازش کل مدل مورد استفاده قرار توانند برای اندازهمی
 گررند.

هر چه  2χاست، آزمون  2χترین شاخص تناسب مدل آزمون همم
کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختالف برن داده و مدل را 

دهد. همچنرن هر چه نشان می
df

X باشد مدل  3تر از کوچک  2
 دارای برازش بهتری است.

مرانارن توان ریشه »یکی دیار از معرارهای تعررن برازش کل مدل 
( در فایل 1RMSEAاست که تحت عنوان )« دوم خطای تقریب
 05/0شود. زمانی که مقدار این آماره کمتر از برونداد ظاهر می

دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است. در باشد نشان می
باشد برازش قابل قبول،  08/0و  05/0صورتی که مقدار آن برن 

 1/0تر از برازش متوسط و اگر بزرگ باشد 1/0و  08/0اگر برن 
 باشد برازش ضعرف است. 

شاخص ریشه مرانارن مجذور »معرار دیار برای تعررن برازش مدل 
( است. زمانی که مقدار 2RMRاست که تحت عنوان )« ماندپس

باشد برانار قابل قبول بودن برازش مدل  05/0این آماره کمتر از 
 است. 

های برازش مطلق مدل به شاخص دو معرار بعدی برای برازش
و  GFI)3(معروفند. این معرارها تحت عنوان شاخص برازندگی 

در خروجی ظاهر  AGFI)4(شاخص برازندگی تعدیل یافته 
باشند و  1باید برن صفر و  AGFIو  GFIشوند. مقادیر می

 حاکی از برازش قابل قبول مدل است.  9/0مقدار بزرگتر از 
باشد حاکی  9/0نرز اگر بزرگتر از   IFI)6 (و  CFI)5(شاخص 

 از برازش قابل قبول مدل است.
و شاخص  NFI)7(در مورد دو شاخص برازندگی نرم شده 

 9/0نرز، ضرایبی که باالتر از  NNFI)8(برازندگی نرم نشده 
 شوند.باشد قابل قبول در نظر گرفته می

دهد مقدار شاخص نتایج بدست آمده نشان می
df

X 2

در مدل  
 3تر از بدست آمده و این مقدار کوچک 79/2ساختاری پژوهش 

 055/0در این مدل  RMSEAباشد، همچنرن مقدار شاخص می
باشد، بنابراین می 08/0و  05/0بدست آمده و این مقدار برن 

توان گفت مدل ساختاری شرایط علی از برازش قابل قبولی می
 اشد.ببرخوردار می

در این مدل  NNFIو   NFIهای از سوی دیار مقدار شاخص
باشد، همچنرن می 9/0بدست آمده که هر دو مقدار برشتر از  98/0

باشد، مقدار می 9/0نرز برشتر از  IFIو  CFIهای مقدار شاخص
بدست آمده که این مقدار  031/0در این مدل  RMRشاخص 
نرز  AGFIو  GFI هایباشد، مقدار شاخصمی 05/0کمتر از 

باشد. به طور کلی با توجه به نتایج می 9/0در این مدل برشتر از 
توان گفت که برازش های برازش مدل میبدست آمده از شاخص

 9-4باشد. در جدول مدل ساختاری شرایط علی قابل قبول می

_________________________________ 
1 - Root Mean Square Error Of Approximation 
2 - Root Mean Square Residual 
3 - Goodness of  Fit Index 
4 - Adiusted Goodness of Fit Index 
5 - Comparative Fit Index 
6 - Incremental Fit Index 
7 - Normed Fit Index 
8 - Non- Normed Fit Index 

شاخص های برازش مدل و مقادیر بدست آمده برای هر شاخص 
 نشان داده شده است.

 
 های برازش تحلرل عاملی متغرر شرایط علیشاخص. 2جدول 
 
مقدار بدست آمده  استاندارد 

 در مدل

df

X 2

 
 79/2 3کوچکتر از 

9RMSEA 

: برازش  05/0کمتر از 
 خوب

:  08/0و  05/0برن 
 برازش قابل قبول

:  1/0و  08/0برن 
 برازش متوسط

: برازش  1/0بزرگتر از 
 ضعرف

055/0 

10RMR  031/0 05/0کمتر از 
11GFI  99/0 9/0بزرگتر از 

12AGFI  95/0 9/0بزرگتر از 
13CFI  95/0 9/0بزرگتر از 

14IFI  97/0 9/0بزرگتر از 
15NFI  98/0 9/0بزرگتر از 

16NNFI  98/0 9/0بزرگتر از 
 

( مدل 4( و )3های )در شکلگرری مقوله محوری: مدل اندازه
گرری مقوله محوری در حالت تخمرن استاندارد و اعداد اندازه

 معناداری نشان داده شده است. 

 
تحلرل عاملی تأیردی متغرر مقوله محوری در حالت . 3 شکل

 تخمرن استاندارد

_________________________________ 
9 - Root Mean Square Error Of Approximation 

10 - Root Mean Square Residual 

11 - Goodness of  Fit Index 

12 - Adiusted Goodness of Fit Index 

13 - Comparative Fit Index 

14 - Incremental Fit Index 

15 - Normed Fit Index 

16 - Non- Normed Fit Index 
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تحلرل عاملی تأیردی متغرر مقوله محوری در حالت اعداد . 4 شکل

 معناداری
 

شود مقدار مشاهده می( 4( و )3های )طور که در شکلهمان
-می 5/0( باالتر از 3ضریب استاندارد برای کلره روابط در شکل )

( 4باشد. همچنرن مقدار عدد معناداری برای کلره روابط در شکل )
توان گفت کلره روابط در مدل باشد، بنابراین میمی 96/1باالتر از 

 گررند.ساختاری متغرر مقوله محوری مورد تأیرد قرار می

گرری متغرر مقوله های برازش مدل اندازه( شاخص2جدول )در 
طور که مشاهده می شود بر محوری نشان داده شده است. همان

توان گفت برازش ساختاری مدل متغرر اساس نتایج بدست آمده می
 باشد.مقوله محوری قابل قبول می

 
 های برازش تحلرل عاملی متغرر مقوله محوریشاخص. 3جدول 

مقدار بدست آمده در  استاندارد شاخص
 مدل

df

X 2

 
 81/2 3کوچکتر از 

RMSEA 

 : برازش خوب 05/0کمتر از 
: برازش قابل  08/0و  05/0برن 

 قبول
: برازش  1/0و  08/0برن 

 متوسط
 : برازش ضعرف 1/0بزرگتر از 

051/0 

RMR  042/0 05/0کمتر از 
GFI  99/0 9/0بزرگتر از 

AGFI  96/0 9/0بزرگتر از 
CFI  95/0 9/0بزرگتر از 
IFI  98/0 9/0بزرگتر از 
NFI  99/0 9/0بزرگتر از 

NNFI  98/0 9/0بزرگتر از 

 
 گر در حالت تخمرن استانداردتحلرل عاملی تأیردی متغرر شرایط مداخله. 5 شکل
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 گر در حالت اعداد معناداریتحلرل عاملی تأیردی متغرر شرایط مداخله. 6شکل

 
 

شود مقدار ( مشاهده می6( و )5های )طور که در شکلهمان
و عدد معناداری  4/0ضریب استاندارد برای کلره روابط باالتر از 

توان گفت باشد، بنابراین میمی 96/1کلره روابط باالتر از  برای
گر مورد تأیرد کلره روابط در مدل ساختاری متغرر شرایط مداخله

 گررند.قرار می

( 2طور که در جدول )های برازش مدل هماندر خصوص شاخص
گر شود برازش ساختاری مدل متغرر شرایط مداخلهمشاهده می

 باشد.قابل قبول می
گرری ( مدل اندازه6( و )5های )در شکل گرری پرامدها :دل اندازهم

پرامدها در حالت تخمرن استاندارد و اعداد معناداری نشان داده 
 شده است. 

 

 
 (تحلرل عاملی تأیردی متغرر پرامدها در حالت تخمرن استاندارد5شکل )
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 تحلرل عاملی تأیردی متغرر پرامدها در حالت اعداد معناداری. 6 شکل

 
-( می6( و )5های )بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون در شکل

مورد توان گفت کلره روابط در مدل ساختاری متغرر پرامدها 
های برازش مدل نرز گررند. در خصوص شاخصتأیرد قرار می

شود برازش ساختاری مدل ( مشاهده می2همانطور که در جدول )
 باشد.متغرر پرامدها قابل قبول می

گرری، اکنون های اندازهپس از آزمون مدل مدل ساختاری پژوهش:
رهای دهنده ارتباط برن متغرالزم است تا مدل ساختاری که نشان

( مدل 8( و )7های )مکنون پژوهش است، ارائه شود. در شکل
معادله ساختاری پژوهش در حالت تخمرن استاندارد و اعداد 

 معناداری نشان داده شده است. 

 
 مدل معادله ساختاری پژوهش در حالت تخمرن استاندارد. 7 شکل
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 مدل معادله ساختاری پژوهش در حالت اعداد معناداری. 8 شکل

-( می8( و )7های )نتایج بدست آمده از آزمون در شکلبراساس 
توان گفت کلره روابط در مدل ساختاری پژوهش مورد تأیرد قرار 

های برازش مدل نرز همانطور که در گررند. در خصوص شاخصمی
شود مدل ساختاری پژوهش از برازش مشاهده می 15-4جدول 

 باشد.مناسبی برخوردار می
 

 گیرینتیجه
ها ای پرچرده برای متخصصان مدیریت و آکادمیکار مسألهمحرط 

رود. آثار کلی پررامون این موضوع به نحوی قابل توجه به شمار می
در دهۀ اخرر گسترش یافته است. معنویت نرروی کار به طور 

شناختی برنی عملکرد روانفزاینده به عنوان یک متغرر مهم در پرش
نار آمدن با استرس( در نظر های استرس و مقابله )کدر حوزه
های معنوی اغلب دارای هدفی باالتر بوده و شود. سازمانگرفته می

شود که نهایتاً، رضایت محل کار وارد چرخه حرات سازمان می
وری سازمانی خواهد شد. این موضوع منجر به سطوح باالی بهره

های اخرر روبه افزایش که اهمرت به معنویت در محل کار در سال
ی توان به عنوان موضوعی کلی مدنظر قرار داد. پدیدهاست را می

ها را بر آن داشته است های کنونی، سازماناطمرنان در محرطعدم
تا از معنویت به عنوان منبعی سرشار از مفهوم پایداری بهره برده و 

نظمی در سازمان را حل و فصل نمایند. تناقض مران نظم و بی
های مختلف نرازمند ایجاد رت مستمر در عرصهها برای فعالسازمان

اند، از یک سو نظم و ثبات تعادل برن دو حالت تغررر و ثبات
خورد و از سوی ها با عقالنرت )نرمکره چپ( پروند میسازمان

ها با معنویت )نرمکره راست( قابل نظمی و تغررر سازماندیار بی
رت و معنویت در وری با تلفرق دو مقوله عقالنتوجره است. بهره

ها مرسر خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان داد که سازمان
تواند منجر به بروز و بهبود سطح اخالق کاری در معنویت می

ی خود منجر به بهبود عملکرد سازمان شود. و این امر به نوبه
 شود که یکی از پرامدهای مدل این تحقرق بود. سازمانی می

-که کارکنان در هر کجا که فعالرت می همچنرن باید اذعان داشت
کنند. های مادی در کار جستجو میکنند، چرزی فراتر از پاداش

آنان در جستجوی کاری بامعنا، امردبخش و خواستار متعادل 
ها با کارکنانی رشد یافته و شان هستند. سازمانساختن زندگی

ند. یافتن کاری بامعنا و هدفمندای روبرویند که در پیبالنده
ی کارکنانی است که کارشان معنویت در کار، توصرف تجربه

ی معنویت در ارضاءکننده، با معنا و هدفمند است. همچنرن تجربه
کار با افزایش خالقرت، صداقت، اعتماد و تعهد در کار و باال رفتن 

خورد. نترجه این مسأله احساس تکامل شخصی کارکنان پروند می
 در سازمان است.  بهبود روحره کلی کارکنان

دهد تا ورود معنویت در سازمان به کارکنان این توانایی را می
ی تری را نسبت به سازمان، خانواده و جامعهانداز یکپارچهچشم

خویش به دست آورند. اغلب کارکنان زندگی کاری، زندگی 
خانوادگی و زندگی معنویشان از یکدیار جداست. معنویت باعث 

 شود. ابعاد مختلف زندگی کارکنان می ایجاد یکپارچای در
دهد که معنویت در سازمان ارتباط نتایج این پژوهش نشان می

مثبتی با خالقرت، رضایت شغلی، عملکرد ترمی و تعهد سازمانی 
 دارد.

های افراد به دلرل معنویت در محرط کار از طریق تأثرر بر نارش
و اطرافران،  احساس معناداری در کار، احساس پروند با سازمان

ها و اهداف خود با سازمان و احساس همسویی و یاانای ارزش
دیاران، سبب باال رفتن انارزة درونی در افراد خواهد شد. انارزة 

طور مستقرم و هم از طریق افایش اشتراق در درونی باال، هم به
کارکنان سبب انجام مطلوب وظایف محموله و حتی رفتارهایی 

شود. بنابراین، فرد بسته به شدت انارزش لی میفراتر از وظایف شغ
ها و اعمال خود و شدت نررویی که در او به وجود آمده، فعالرت

کند، تا جایی که بتواند نقش خود را به خوبی و را سازماندهی می
به طور صحرح انجام دهد، در این صورت، مرزان رفتار اخالقی 

 یابد.می کارکنان آموزش و پرورش گلستان نرز افزایش
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های فردی کارکنان و اهداف سازمان همچنرن اگر برن ارزش
سازگاری وجود داشته باشد، اشتغال و داشتن نقش مؤثر اجتماعی 

گردد، برای کارکنان مهم باشد، هناام که به جامعه بر می
 کارکردن احساس رضایت خاطر به کارکنان دست دهد و احساس
کنند کارشان در سازمان معنادار و مفرد است، اغلب روزها هناام 
آمدن به محل کار احساس لذت خاصی بکنند و از اینکه محرط و 

برنند، احساس شادابی شغلی داشته باشد، بخش مینوع کار را آرامش
 یابد.در این صورت، مرزان رفتر اخالقی کارکنان نرز افزایش می

ق، موارد ذیل برای بهبود رفتار اخالقی با توجه به نتایج تحقر
 شود: کارکنان آموزش و پرورش گلستان پرشنهاد می

-به نوعی با یکدیار همکاری کنند که گویی اعضای یک خانواده
 اند.

همکاران شغلی تالش کنند تا به ایجاد روحرۀ مشترک دست 
 یابند.

ایجاد برن عالیق خود و آیندة مورد انتظار در سازمان، مطابقت 
 کنند.

های فردی خود و اهداف سازمان، سازگاری ایجاد مران ارزش
 کنند.

 با توجه به تأثرر مثبت شغلشان بر جامعه، از انجام آن لذت ببرند.
 در محرط کار، برای انجام امور معنوی اقدام کنند.
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