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رابطه بين رفتار اخالقي در سازمان و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي 

  معنويت در محيط كار مديران و معاونان دوره اول متوسطه

  1معصومه باقرپور

 

  چكيده

جي تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين رفتار اخالقي در سازمان و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميان

معنويت در محيط كار مديران و معاونان دوره اول متوسطه شهرستان گرگان پرداخته است. تحقيق از لحاظ 

نفر از مديران  400آماري شامل جامعه  .استهمبستگي ، توصيفي از نوع روشاز لحاظ كاربردي و  هدف،

نفر با روش  197 كه بر اساس جدول گرجسي و مورگان و معاونان دوره اول متوسطه شهرستان گرگان

معنويت  پرسشنامه ها شاملانتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهاي به عنوان نمونه طبقه تصادفيگيري نمونه

تحليل مسير به با روش  .بود و پرسشنامه استاندارد رفتار اخالقي در محيط كار ، رفتار شهروندي سازماني

اخالق  ،اياخالق حرفه( هاي رفتار اخالقيبين مؤلفهد نشان دا هايافتهپرداخته شد.  تجزيه و تحليل داده

آداب اجتماعي، وجدان كاري و محافظت ازمنابع ( هاي رفتار شهرونديمقرراتي و اخالق ابزاري) و مؤلفه

ابعاد  بنابراين، سازمان) با معنويت مديران و معاونان دوره اول متوسطه شهرستان گرگان رابطه وجود دارد؛

  سازمان از طريق معنويت بر رفتار شهروندي سازماني رابطة مثبت و غيرمستقيم دارد. در رفتاراخالقي

  معنويت، رفتار اخالقي، سازمان، رفتار شهروندي: هاي كليديواژه
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  مقدمه

 كنوني سازمان هاي و يافته تغيير حجم و نوع به لحاظ كاركنان نيازهاي هاي امروزيدر سازمان

 معنوي و رواني اجتماعي، زيستي، به نيازهاي كامل طور به كه بود خواهند موفق صورتي در

 آينده هايچالش به جديد پاسخگويي پارادايم پژوهشگران، از باشند. برخي پاسخگو كاركنان

 توانمي را كاركنان نيازهاي متعالي ارضاي كه اندعقيده اين بر آنان دانند.مي معنويت را مديريت

  ). 1392حميدي و دهقاني زاده، ( كرد جوجست معنويت به مربوط مدل در

به اين مسأله پي  توانميها امروزه با مطالعه سازمانمعنويت بر رفتار اخالقي سازماني تأثير دارد. 

با معضالت گوناگوني روبرو هستند.  سازمانمديران بسياري هستند كه در روند اخالق سازي  كه برد

نادرست افراد چشم پوشي نمايد و حتي  باشد كه از رفتار ايگونهچنانچه سيستم پاداش سازمان به 

ها را مثبت جلوه دهد، افراد شايسته هم ممكن است دست به كارهاي نادرست بزنند، اينجاست آن

توجهي به رفتارهاي اخالقي، عواقبي را گيرد. از اين رو بيكه اصول غيراخالقي در سازمان ريشه مي

خواهد داشت كه بعضاً ممكن است غيرقابل اصالح باشد. اين اثرات  مراهه براي سازمان و مديريت به

 اثرات كار شغلي،هاي پنهان و آشكارياثرات فردي مثل كم زير تقسيم شوند: هايتوانند به گروهمي

رات سازماني مثل كاهش اث ،هاي كاريغيررسمي منفي درگروه گروهي مثل تقويت روابط

و  مديران ).1394زاد و حمدالهي و حمدالهي، بيك( ساختارياي متغيره اثربخشي، فرهنگ سازماني،

گيري از ابزارهاي هاي كاري و بهرهوجود آوردن معنويت در محيطهتوانند با بها ميرهبران سازمان

غيرمادي و تدبير معصومانه در اين نيروي انساني اين احساس را ايجاد كنند كه كارشان بامعنا و 

 درستي، صداقت، اعتماد، معني به ). اخالق1391 عزيزي، دعايي و( گيز استبراندار و چالشهدف

آورد. مي شمار به تمدن ساز را اخالق 1جامعه است. هايك به خدمت و شهروندي فضائل و عدالت

 ارادي افعال بر ناظر و بوده مربوط نظام يك اخالقي هايو ارزش اصول به كاري، اخالق طرفي از

  ). 1395ضامني، ( هاستآن ايهاي حرفهيتفعال حيطه در افراد

                                                                                                                                                    

1. Hayek 
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 شامل سازماني شهروندي در ارتباط است. رفتار نيز سازماني شهروندي معنويت با رفتار

 مستقيماً و شودنمي محسوب هاآن وظايف رسمي جزء كه است كاركنان اختياري رفتارهاي

 افزايش را سازمان كلي ياثربخش ميزان ولي شود،گرفته نمي در نظر سازمان رسمي سيستم توسط

 ، به نقل از دعايي و عزيزي2001 1اورگان و بتمن نظر ). از1387ابراهيمي، و فردانايي( دهدمي

 بلكه نيست، كار رفته به مهارت بر خروجي كمي نسبت حاصل تنها شغلي عملكرد )1391(

 به بهتر شغلي ملكردبراي ع ديگري معيار تواندمي نيز سازماني شهروندي رفتار مانند رفتارهايي

در تحقيقي  )1395( . ضامنيباشد عملكرد با آن رابطه و شغلي رضايت بحث به توجه با خصوص

 قوانين اخالقي، اشاعه بالقوه ظرفيت با كاركنان انتخاب اخالقي، اصول آموزش بين كه داد نشان

 در رفتار اخالقي هتوسع نهايت در و اخالقي موازين به مديران پايبندي ميزان اخالقي، كدهاي و

 نشان )1395سلطاني و ايرانزاده ( .دارد معناداري وجود خطي رابطه سازمان سالمت با كار محيط

 را شغلي كاركنان رضايت و سازماني شهروندي رفتار ارتقاي توانايي سازماني اعتماد كه ندداد

بين معنويت در محيط كار و تعهد  كه در تحقيقي بيان داشتند )1395(  اميريان زاده دارد. اباذري و 

-بينيپيشسازماني با رفتار شهروندي سازماني رابطه معناداري وجود دارد و همچنين هر دو متغير 

 زاده و منزويندوست، حسهاي نوع. يافتهراي رفتار شهروندي سازماني هستندكننده معنادار ب

 گانه معنويت در محيط كار و عزت نفس سازماني است؛بيانگر رابطه معنادار ابعاد سه )1394(

محيط كار  هاي معنويت درهاي ارتقاي عزت نفس كاركنان، بهبود شاخصبنابراين، يكي از راه

درگيرشدن در  رابطه مثبت و معنادار ابعاد معنويت در كار با )1393(  و خدامي است. احدي شعار

 اخالق ) در تحقيقي نشان دادند بين1393كردند. قنبري باقري باغان و تيمورزاده (تأييد را كار 

محمدي، حضرتي . دارد وجود معنادار و مثبت رابطه معلمان سازماني شهروندي رفتار و سازماني

 معنويت هايلفهمؤ اساس بر سازمان جو از كاركنان ارزيابي بين دادند كه ) نشان1392وجعفري (

 وجود معناداري و مثبت رابطه خدمتگزاري هايمؤلفه براساس ارزيابي مديرانشان و كار محيط در

                                                                                                                                                    

1. Betman & Organ 
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كه معنويت، تعهد سازماني و سالمت ندنشان داد ) در تحقيقي1392( زادهدهقاني داد. حميدي و

در ) 2016(1سينگ و سرواستاوا. كنندبيني ميعملكرد شغلي را پيش عمومي به طور معناداري

سازماني  طور مثبت بر تمام ابعاد رفتار شهرونديكه اعتماد سازماني به ندنشان داد حقيقيت

) نشان دادند كه ابعاد گوناگون از شهرت صنفي بر ابعاد 2014(2است. هاي و همكاران تأثيرگذار

) در 1420( 3گذارد. آلبوكورك و همكارانطور متفاوتي تأثير ميرفتارشهروندي سازماني به

شود. احساس معنويت در محيط كاري موجب بهبود عملكرد كاركنان مي حقيقي نشان دادندت

بين معنويت شخصي با رفتار شهروندي سازماني رابطه مثبت و  ) در تحقيقي نشان داد2013(4وليامز

5همكاران و معنادار وجود دارد. ساكس
 كه دليل اين به نشان دادند معنويت در محيط كار )2011( 

تعهد  بر نمايد،مي ايجاد را تريمطلوب سازماني محيط و داده افزايش را كاركنان توانايي و انگيزه

 ميان ارتباط دادن نشان منظور به نظري را مدلخود  مطالعه در )2010( 6گذارد. گهمي كاركنان اثر

 تعهد دكهنشان دا ارائه نمود سازماني، تعهد واسطه با كار در معنويت و سازماني شهروندي رفتار

  .دارد سازماني شهروندي رفتار و در كار معنويت ميان رابطه در معنادار تأثيري مؤثر،

 است؛ آن مختلف اشكال با معنويت به پرداختن همواره بشر امروز دغدغه كه جاييآن از

 رفتار تادبيا و هامدل در شدن وارد براي معنويت پديدارشناسي، و نظر ساختارگرايي از بنابراين،

 و سازمان تحقيقات جديد پارادايم خاطر همين است. به بسياري داراي ارزش سازماني و انساني

 يا و آن بر مؤثر و عوامل سازماني معنويت هايشاخصه و تبيين ابعاد و بررسي سمت به مديريت،

 ناي در كه متغيرهايي از ). يكي1392محمدي و همكاران، ( است نموده حركت آن، از متأثر

 تأثير جهت فراواني بالقوه توان داراي كه است در كار معنويت است، شده واقع غفلت مورد زمينه

 بنابراين، اين سازماني و رفتار اخالقي است؛ شهروندي رفتار احتماال و سازماني متغيرهاي بر

                                                                                                                                                    

1. Singh & Srivastava 
2. Hui et al 
3. Albuquerque et al 
4. Williams 
5. Podsako 
6 .Geh 
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 رفتار شهروندي بر را كار در معنويت رابطه مفهومي، مدل يك قالب در است در تالش مطالعه

دهد. لذا پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به اين سؤال  قرار بررسي و رفتار اخالقي مورد سازماني

است كه نقش ميانجي معنويت در رابطه بين رفتار اخالقي در سازمان و رفتار شهروندي سازماني بر 

   اساس معادالت ساختاري چگونه است؟

  روش

ه گردآوري اطالعات، توصيفي از نوع از لحاظ شيوكاربردي و  پژوهش حاضر از لحاظ هدف

  همبستگي است.

نفر از مديران و معاونان  400 آماري شاملجامعه  و روش نمونه گيري: نمونه ،جامعه آماري

هستند از اين تعداد و بر اساس جدول  96 -95دوره اول متوسطه شهرستان گرگان سال تحصيلي 

ي انتخاب اطبقهيري تصادفي گنمونهده از روش نفر به عنوان نمونه با استفا 196مورگان گرجسي و 

  است: شده استفاده زير ابزار از هاداده يآورجمع شدند. براي

پرسشنامه معنويت در محيط كار توسط ميلي مين و  معنويت در محيط كار:پرسشنامه 

 5 پرسشـنامة ايـن پاسـخ گويي مقيـاسسؤال است.  20) طراحي شد كه شامل 2003همكاران (

بعد است كه  3نامه داراي اين پرسش است. )5=موافقم كامالً تا 1= مخالفم كامالً( ليكرت ايجهدر

بعد  20تا  14بعد احساس همبستگي  13تا  7بعد معنادار بودن كار سواالت  6تا  1سواالت 

نامه معنويت در محيط كار روايي و پايايي پرسشسنجد. هاي سازماني را ميهمسويي با ارزش

گزارش شده است و در 85/0) 1390( و توسط رضايي 76/0) 2003( ميلي مين و همكاران توسط

  .محاسبه گرديد 89/0اين پژوهش مقدار آلفاي كرونباخ برابر 

)، 1991(پادساكف و همكاران  توسط پرسشنامهاين : پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني

 پرسشـنامة ايـن ايپاسـخ گوي مقيـاس است. مؤلفه 3سوال و  20اين پرسشنامه شامل  طراحي شد.

بعد است  3اين پرسشنامه داراي  است. )5=موافقم كامالً تا 1= مخالفم كامالً( ليكرت ايدرجه 5
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محافظت بعد  20تا  15 وجدان كاريبعد  14تا  7سواالت  آداب اجتماعيبعد  6تا  1كه سواالت 

به جز سواالت ذيل امتيازات بدين شرح  :ازاتامتي گذاريشيوه نمرهرا مي سنجد. از منابع سازمان 

روايي و پايايي  .شودبه صورت معكوس امتيازدهي مي 15، 10، 9، 8، 7، 6است: سواالت 

كرونباخ  و در اين پژوهش مقدار آلفاي 89/0) 1991(پادساكف و همكاران  نامه توسطپرسش

  محاسبه گرديد. 84/0برابر 

) طراحي 2002همكاران (توسط برون و  رفتار اخالقيپرسشنامه  رفتار اخالقي: پرسشنامه

 ايدرجه 5 پرسشـنامة ايـن ايپاسـخ گوي مقيـاساست.  مؤلفه 3و  سؤال 15داراي  شده است،

 1بعد است كه سواالت  3اين پرسشنامه داراي . است )5=موافقم كامالً تا 1= مخالفم كامالً( ليكرت

را  اخالق ابزاريبعد  15تا  11اخالق مقرارتي بعد  10ا ت 6كار سواالت اي اخالق حرفهبعد  5 تا

و  گزارش شده است 81/0فر نكويي مقدم و بهشتي و پايايي پرسشنامه در مطالعه ييروا سنجد.مي

  محاسبه گرديد. 78/0در اين پژوهش مقدار آلفاي كرونباخ برابر 

  نتايج
 

نفـر زن   72درصـد) و   63(تقريبـا   نفـر مـرد   124 نفـر نمونـه آمـاري    196در اين پـژوهش از تعـداد   

درصـد) كارشـناس    31تقريبا (نفر  61درصد) هستند. همچنين به لحاظ مدرك تحصيلي  37(تقريبا 

  اند.درصد) فوق ديپلم بوده 8تقريبا (نفر  15 درصد) كارشناس و 61تقريبا (نفر  120ارشد، 
  

  كننده در متغيرهاي پژوهشكتاطالعات توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد افراد شر .1جدول 

  M SD 

 90/11 22/85 معنويت در محيط كار

 63/14 49/54  رفتار اخالقي در سازمان

 50/7 33/85  رفتار شهروندي سازماني
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  توزيع متغيرهبودن بررسي نرمال  .2 جدول

 

است، لـذا فرضـيه صـفر     05/0هاي بيشتر از دهد سطح معناداري كليه دادهنتايج آزمون نشان مي

 شود.يعني نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق تأييد مي

ي مدل صـورت گرفـت. مـاتريس    هاسازهقبل از انجام تحليل رگرسيون، تحليل همبستگي ميان 

  ارايه شده است. 3ي موجود بين ساختارهاي تحقيق در جدول همبستگيب ضرا

  مدلي هاسازهي بين همبستگ ضرايب . 3جدول 

3 2 1   

 . معنويت در محيط كار1 1   

  . رفتار اخالقي در سازمان2 **548/0 1  

  . رفتار شهروندي سازماني3 **595/0 **290/0 1
  

 05/0ست تمام متغيرهاي داراي رابطه معنادار در سـطح  نتايج تحليل همبستگي نشان دهنده اين ا

  هستند. 01/0و 

بـين   شـده شـناخته ي از روابـط  امجموعـه ، تخمـين مـدل بـا    هادادهآوري بعد از بيان مدل و جمع

ي هـا مـدل ي مسـير بـه عنـوان توسـعه منطقـي      هـا مـدل شـود.  يمـ گيري شده شروع متغيرهاي اندازه

يي با متغيرهاي مشاهده شـده چندگانـه را   هامدلحليل مسير نيز . هر چند تاسترگرسيوني چندگانه 

اما در آن امكان وجود هر تعداد متغير مسـتقل و وابسـته و هـر تعـداد معادلـه وجـود       ، شوديمشامل 

گيـرد.  يمـ دارد. در خروجي نمودار معناداري كليه ضرايب و پارامترهاي مـدل مـورد آزمـون قـرار     

  باشد. تركوچك-96/1يا از  تربزرگ 96/1عداد معناداري بايد از براي معنادار بودن يك ضريب، ا

يسازمانرفتارشهروندي  رفتار اخالقي در سازمان  رمعنويت درمحيط كا   

437/0 مقداره آماره  378/1  153/1  

P 638/0  055/0  140/0  
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  استاندارد درحالتي عامل ليتحلزا استفاده بامدل فرعي پژوهش  .1شكل 

  

  
  ضرائب معناداري درحالتي عامل ليتحلز ا استفاده بامدل فرعي پژوهش  .2شكل 

 ي در سازمان با معنويت كاركنانهاي رفتار اخالق مؤلفهنتايج آزمون فرضيه رابطه بين  .4جدول 

  نتيجه آزمون T-Value  ضريب تأثير  مؤلفه ها

  0Hرد   52/4  45/0  اخالق حرفه اي

  0Hرد   43/6  64/0  اخالق مقرارتي

  0Hرد   73/5  57/0  اخالق ابزاري
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، اخالق 52/4محاسبه شده براي اخالق حرفه اي برابر  T-Valueبا توجه به جدول باال ميزان 

صدم است و با توجه به اين  96/1كه همگي بزرگتر از  73/5 و اخالق ابزاري 43/6رابر مقرارتي ب

اي، اخالق مقرارتي و اخالق ابزاري با معنويت توان نتيجه گرفت كه بين اخالق حرفهمقادير مي

 ديران و معاونان رابطه وجود دارد.م

  
χ²=401.67،DF=220, P=000، RSMEA= 0.072 

 
 ضرائب استاندارد حالت دري عامل ليتحلز ا استفاده باپژوهش مدل فرعي  .3شكل 

 
χ²=401.67،DF=220, P=000، RSMEA= 0.072 

  ضرائب استاندارد درحالتي عامل ليتحل زا استفاده بامدل فرعي پژوهش  .4شكل 

  

  نتايج آزمون فرضيه رابطه بين آداب اجتماعي با معنويت كاركنان .5جدول 

رضريب تأثي مؤلفه ها  T-Value نتيجه آزمون 

  0Hرد   03/8  76/0 آداب اجتماعي

70/0 وجدان كاري  77/8   0Hرد  

78/0 محافظت از منابع سازمان  35/8   0Hرد  
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 ، وجـدان كـاري برابـر   03/8بـراي آداب اجتمـاعي برابـر     T-Value با توجه به جدول باال ميزان

توان نتيجه گرفت مياست،  96/1از ه همگي بزرگتر ك 35/8 و محافظت از منابع سازمان برابر 77/8

سـازمان بـا معنويـت مـديران و معاونـان       منـابع  از و محافظت كه بين آداب اجتماعي، وجدان كاري

  .رابطه وجود دارد

 
χ²=1379.83،DF=738, P=000، RSMEA= 0.075 

  استاندارد درحالتي عامل ليتحلزا استفاده بامدل اصلي پژوهش  .5شكل 

  

 
χ²=1379.83،DF=738, P=000، RSMEA= 0.075 

  ضرائب معناداري رحالت دي عامل ليتحلزا استفاده بامدل اصلي پژوهش  .6شكل 
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  روابط تعديل گر زمونآ.�6 جدول

 
جهنتي  مقدار بتاي استاندارد  

66/0     

رفتار اخالقي بر 

 معنويت

يماثر مستق يماثر غير مستق   β2 β3 اثر كل 
دتأيي  

33/0  )78/0×(31/0  57/0  78/0  31/0  

معنويت بر رفتار 

 شهروندي سازماني

يماثر مستق يماثر غير مستق   β2 β3 اثر كل 
دتأيي  

33/0  )66/0×(31/0  053/0  66/0  31/0  
 

اگر اثر كل بين  و محاسبه شود همبستگي مشاهده شده معنادار نيست 3/0اگر اثر كل كمتر از 

باشد همبستگي بسيار  6/0اگر اثر كل باالي  و در نهايت باشد همبستگي مطلوب است 6/0تا  3/0

دست آمده از اين رو تمامي هب 3/0از  بيشترمتغيرها مقدار بتاي كل  اغلبدر  مطلوب است.

  .اندفرضيات مورد تأييد قرار گرفته

  گيريبحث و نتيجه

قش بررسي رابطه بين رفتار اخالقي در سازمان و رفتار شهروندي سازماني با نهدف پژوهش حاضر 

  بود. ميانجي معنويت در محيط كار مديران و معاونان دوره اول متوسطه شهرستان گرگان

اي با معنويت مديران و توان نتيجه گرفت كه بين اخالق حرفهبا توجه به نتايج حاصل مي

معاونان دوره اول متوسطه شهرستان گرگان رابطه وجود دارد. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج 

در تبيين اين يافته پژوهش  ) همسو است.1394همكاران ()، نوعدوست و 1395( يضامنپژوهش 

ساز معنويت در محيط كار باشد. يكي از تواند زمينهاي در كاركنان مياخالق حرفه ايد گفتب

وري است و اين مهم بدون همكاري و ها دستيابي به اثربخشي و بهرهمهمترين اهداف سازمان

نساني سازمان امكان پذيرنخواهد بود، لذا توجه ويژه مديران نسبت به عوامل مشاركت سرمايه ا

نگرشي و رفتاري مؤثر در فرآيندهاي كاري كاركنان از اهميت بااليي برخوردار خواهد بود. 

ها در تواند به آناند كه ميها دانستهبسياري از آنان معنويت را به عنوان منبعي پايدار براي سازمان
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نظمي درسازمان را حل و فصل نمايي نظم و بيزده ياري رساند و تناقضتالطم و آشوبزمان پر

گيري در محيط كار است و معنويت كند. ترديدي وجود نداردكه تغييرات بنيادي درحال شكل

  ).1392، دانش پژوهو  سالجقهبود (يكي از موضوعات اساسي خواهد 

تي با معنويت مديران و معاونان دوره اول متوسطه همچنين با توجه به نتايج، بين اخالق مقرار

) 1395( شهرستان گرگان نيز رابطه وجود دارد. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج پژوهش ضامني

اخالق  تبيين اين يافته پژوهش بايد گفت در .است) همسو 1394( نوعدوست و همكارانو 

كه حاوي نكات كاركنان سازمان است ميان  قوانين و مقررات درمقراراتي در سازمان به رعايت 

بنابراين، در جامعه  كه كاركنان ملزم به رعايت آن هستند؛است  حاكم بر سازمانبااهميت قوانين 

كنند. مورد بررسي تمامي كاركنان مقرارت موجود در سازمان را قبول دارند و آن را اجرا مي

جامعه است.  به خدمت و شهروندي ائلفض و عدالت درستي، صداقت، اعتماد، معني به اخالق

 كنوني هايسازمان و يافته تغيير حجم و نوع به لحاظ كاركنان نيازهاي هاي امروزيدر سازمان

 معنوي و رواني اجتماعي، زيستي، به نيازهاي كامل طور به كه بود خواهند موفق صورتي در

 آينده هايچالش به اسخگوييجديد پ پارادايم پژوهشگران، از باشند. برخي پاسخگو كاركنان

 توانمي را كاركنان نيازهاي متعالي ارضاي كه اندعقيده اين بر آنان دانند.مي معنويت را مديريت

 ).1392حميدي و دهقاني زاده، ( كرد جستجو معنويت به مربوط مدل در

وره اول بررسي نتايج حاكي از وجود رابطه بين اخالق ابزاري با معنويت مديران و معاونان د

) و 1395( متوسطه شهرستان گرگان رابطه دارد. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج پژوهش ضامني

 با وجود اين كه گفت درتبيين اين يافته پژوهش بايد .است) همسو 1394( نوعدوست و همكاران

در راستاي  اخالق ابزاري در سازمان به استفاده از ملزومات و اجناس و امكانات موجود در سازمان

). يافته هاي تحقيق نشان داد مديران و 1393، (قراملكي رفع نيازهاي شخصي كاركنان اشاره دارد

از امكانات سازمان خود در راستاي رفع نيازهاي  معاونان دوره اول متوسطه شهرستان گرگان

ستجو و بايد گفت كه معنويت در محيط كار در برگيرنده تالش براي ج كنند.شخصي استفاده مي
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يافتن هدف نهايي در يك فرد براي زندگي كاري، به منظور برقراري ارتباط قوي بين فرد و 

 و شناسايي همچنين درك همكارانش و ديگر افرادي كه به نحوي در كارش مشاركت دارند و

 به واسطه و است پرورش قابل بعد اين كه است باطني و دروني كاركنان زندگي از بعدي كهاين

  ).1394بيك زاده و همكاران، ( يابدمي توسعه زندگي در بامعنا كارهاي انجام

با توجه به نتايج بين آداب اجتماعي با معنويت مديران و معاونان دوره اول متوسطه شهرستان 

)، 1393( )، مؤثق وعريضي1394( گرگان رابطه وجود دارد. اين يافته با نتايج بيك زاده و همكاران

در تبيين اين يافته پژوهش بايد اذعان نمود كه آداب  ) است.1394( نوعدوست و همكاران

پذيري در زندگي سازماني و ارائه تصويري مناسب از تمايل به شركت و مسئوليت اجتماعي به

در ارتباط باشد؛  تواند با معنويت در محيط كاربنابراين، اين تمايل كاركنان مي؛ سازمان است

شأن و دهند را در سازمان مد نظر قرار ميرخي آداب اجتماعي رعايت بچراكه كاركناني كه 

-مي يابد و از يك فرد عامي به يك انسان متشخص و باكمال تبديلميان ارتقاء شمنزلت اجتماعي

كنند داراي معنويت بيشتري در محيط افرادي كه آداب اجتماعي را رعايت مياز اين رو، . دنشو

  كار خود هستند.

به نتايج بين وجدان كاري با معنويت مديران و معاونان دوره اول متوسطه  همچنين با توجه

)، مؤثق 2010( )، گه2015( همكاران شهرستان گرگان رابطه وجود دارد. اين يافته با نتايج جنوي و

وجدان كاري به رفتارهاي تبيين اين يافته پژوهش بايد گفت در  ) همسو است.1393( وعريضي

 بيشتر از حالت كه فردي مثل رودمي فراتر و نقش الزامات د كه حداقلشواختياري گفته مي

قنبري و كند (نمي صرف استراحت زيادي براي وقت كه كارمندي ماند، يامي سركار معمول

بنابراين، در سازماني كه كاركنان داراي وجدان كاري هستند، معنويت در ؛ )1393همكاران، 

  شود.محيط كار نيز محقق مي

ي ديگر، نتايج نشان داد كه بين محافظت از منابع سازمان با معنويت مديران و معاونان از سو

همكاران دوره اول متوسطه شهرستان گرگان رابطه وجود دارد. اين يافته با نتايج بيك زاده و 
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) 2016( سينگ و سرواستاوا)، 1394همكاران ()، نوعدوست و 1393( يضيوعر مؤثق)، 1394(

اين بعد از رفتار شهروندي سازماني مستلزم  بيين اين يافته پژوهش بايد گفترتد همسو است.

حمايت از منابع موجود در سازمان توسط كاركنان است. حمايت از منابع موجود در سازمان 

 توسط كاركنان از عوامل مهمي است كه با معنويت در محيط كاري رابطه مثبت و معناداري دارد.

 سازمان همچون يا همكاران براي مزاحمت ايجاد و خسارت و زيان دننمو وارد از جستن دوري

اهميت، همگي از جمله كم چيزهاي بابت ديگران سرزنش يا و شكايت و شكوه از اجتناب

معنويت در آن سازمان مي  موجب ارتقاي عوامل تضمين كننده منابع موجود درسازمان است كه

  شود.

مان از طريق معنويت بر رفتار شهروندي سازماني اثر مثبت در نهايت ابعاد رفتار اخالقي در ساز

)، 1393( )، مؤثق و عريضي1394( هاي بيك زاده و همكارانو غيرمستقيم دارد. اين يافته با يافته

 سازمان هاي تبيين اين يافته پژوهش بايد گفت در ) همسو است.2016( سينگ و سرواستاوا

 هستند خود سازمان هاي جانبه همه بررسي به نياز پويا، دنياي در رقابت و پيشرفت براي امروزي

 كاهش است جلب كرده خود به را پژوهشگران توجه امروزه كه سازماني هايضعف از و يكي

رو بي توجهي به رفتارهاي اخالقي، عواقبي را براي سازمان و . از ايناست رفتار اخالقي در سازمان

 شهروندي رفتارممكن است غير قابل اصالح باشد.  مراه خواهد داشت كه بعضاًه مديريت به

 شودنمي محسوب هاآن وظايف رسمي جزء كه است كاركنان اختياري رفتارهاي شامل سازماني

 سازمان كلي اثربخشي ميزان ولي شود،در نظر گرفته نمي سازمان رسمي سيستم توسط مستقيماً و

 شغلي عملكرد )2001( اورگان و بتمن نظر از). 1387ابراهيمي، و فردهد (داناييمي افزايش را

 رفتار مانند رفتارهايي بلكه نيست، كار رفته به مهارت بر خروجي كمي نسبت حاصل تنها

 به توجه با خصوص به بهتر شغلي براي عملكرد ديگري معيار تواندمي نيز سازماني شهروندي

 اجتماعي هايبنيان تقويت طريق از رفتارها باشد، اين عملكرد با آن رابطه و شغلي رضايت بحث

  .دهندافزايش مي را سازمان اثربخشي كار محيط
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تمايالت شخصي و  و گرمداخله عوامل كنترل در دشواري پژوهش اين هايمحدوديت از

توان سازماني كاركنان و دشواري سنجش دقيق باورهاي دروني و دخالت آن در ارائه پاسخ را مي

كارگيري نيرو، هنگام بهمسئولين  كه شودمي پيشنهاد پژوهش هاييافته به با توجه عنوان كرد.

افراد را اخالقي در  - معيارهاي ايدئولوژيكي و ارزشي وجودها ويژه در مشاغل كليدي سازمانبه

آموزش مدنظر قرار دهند و هاست ساز رعايت اخالقيات و قانون در محيط كار توسط آنزمينهكه 

به صفات و رفتارهاي اخالقي باشند و قانون را  مسلطساني كه خود عملي اخالق توسط مدر

هاي آموزشي بر اساس اجراي برنامهدر نهايت  .تواند يك راهكار ديگر باشدرعايت كنند، مي

كاري و ل و تضمين وجداننيازهاي شغلي و به منظور تعالي كاركنان براي ايجاد خرسندي از شغ

  كار باشد.در نهايت تحقق معنويت در محيط 

 منابع

رابطه معنويت در محيط كار و تعهد سازماني با رفتار  ).1395( مژگان ،زادهاميريان و محمود ،اباذري 

  .119-144 )،25(7 ،رهيافتي نو در مديريت آموزشيفصلنامه  .شهروندي سازماني كاركنان
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On the relationship between ethical behavior in organizations 
and organizational citizenship behavior with mediating role 
of spirituality in the workplace of middle school principals 

and assistant principalss 

M. Bagherpour1 

 

Abstract 

The present research has examined the relationship between the ethical 
behavior in an organization and organizational citizenship behavior with the 
mediating role of spirituality in the workplace of junior school principals 
and assistant principals of Gorgan. The research is applied in terms of the 
objective and is a descriptive research of a correlation type in terms of the 
method. The population consisted of 400 principals and assistant principals 
of junior high school in Gorgan among 179 were selected according to 
Kerjesi and Morgan tables by stratified random sampling. Data collection 
tools included the Questionnaire of Spirituality in the workplace of Mili Min 
et al., Organizational Citizenship behavior of Padsakov et al., and the 
standard questionnaire of ethical behavior of Broun et al. Path analysis was 
used to analyze the data. The findings showed that there is a relationship 
between the components of ethical behavior (professional ethics, regulatory 
ethics, and instrumental ethics), and the components of citizenship behavior 
(social customs, work conscience, and protection of the organizational 
resources) with the spirituality of junior school (first-level high school) 
principals and assistant principals of Gorgan. Also, the dimensions of 
ethical behavior in the organization through spirituality have a positive and 
indirect relationship to the organizational citizenship behavior. 
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