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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: Subjective well-being and ethical behavior can play 

an effective role in improving the management and 

performance of the organization. Therefore, the present study 

was conducted with the aim of determine the causal effect of 

spiritual management on subjective well-being and ethical 

behavior and investigate their status. 

Methodology: This present study was cross-sectional from 

type of correlation. The statistical research population was 

Bank Mellat employees of Tehran province in 2020 year with 

number of 6392 people. The sample size was estimated based 

on Krejcie and Morgan table 363 people who were selected by 

multi-stage cluster sampling method. To collect the data were 

used from researcher-made spiritual management 

questionnaire, Keyes and Magyar-Moe subjective well-being 

scale and Lussier ethical behavior inventory. The data were 

analyzed by methods of correlation coefficient, path analysis 

and one sample t test in SPSS-19 and LISREL-8.8 software. 

Findings: The findings showed that spiritual management had 

a positive and significant effect on both variables of subjective 

well-being (Beta=0.35) and ethical behavior (Beta=0.24) 

(P<0.001). Other findings showed that the mean scores of the 

variables of spiritual management, subjective well-being and 

ethical behavior significantly were higher than average 

(P<0.001). 

Conclusion: Considering the role of subjective well-being and 

ethical behavior in improving management and organizational 

effectiveness, to increase them can be promoted the spiritual 

management in organizations through training workshops and 

improving organizational conditions. 
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  و همکاران                 یعباس غالم  48

 9911 زمستان،  5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

و رفتار  یذهن یستیبر بهز یمعنو تیریمد یاثر عل  

 آنها تیوضع یو بررس یاخالق

 1 یعباس غالم
واحد  ،یتیگروه علوم ترب ،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو

 .رانیگرگان، ا ،یگرگان، دانشگاه آزاد اسالم
 

 *2 یروانیش اینلیاسماع زیکامب
 ،یواحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد

 . مسئول( سندهی)نو رانیگرگان، ا
 

 3سیار دوستی حقیقت وحید
 ،ی، دانشگاه آزاد اسالموهوادکسواحد  ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد

 .رانی، اوادکوهس
 

 چکیده
هبود در ب ینقش موثر توانندیم یو رفتار اخالق یذهن یستی: بهزهدف

ا پژوهش حاضر ب ن،یو عملکرد سازمان داشته باشند. بنابرا تیریمد
و رفتار  یذهن یستیبر بهز یمعنو تیریمد یاثر علّ نییهدف تع

 .آنها انجام شد تیوضع یو بررس یاخالق
بود. جامعه  یاز نوع همبستگ ی: مطالعه حاضر مقطعمواد و روش ها

به  9911پژوهش کارکنان بانک ملت استان تهران در سال  یآمار
و  ینفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجس 2916تعداد 

 یاخوشه یریگنفر برآورد که با روش نمونه 929مورگان 
از پرسشنامه  هادهدا یآورجمع یانتخاب شدند. برا یاچندمرحله

 -اریو ماگ زییک یذهن یستیبهز اسیمق ،یمعنو تیریساخته مدمحقق
 یهاها با روشاستفاده شد. داده ریلوز یرفتار اخالق اههیمو و س

در  یانمونه کی یو آزمون ت ریمس لیتحل ،یهمبستگ بیضرا
 .شدند لیتحل LISREL-8.8 و SPSS-19 یافزارهانرم
 ریبر هر دو متغ یمعنو تیرینشان داد که مد هاافتهی :هاافتهی

اثر  (Beta=62/0) یو رفتار اخالق (Beta=95/0) یذهن یستیبهز
نشان داد که  هاافتهی گرید .(>009/0P) مثبت و معنادار داشت

ار و رفت یذهن یستیبهز ،یمعنو تیریمد یرهاینمرات متغ نیانگیم
 .(>009/0P) از حد متوسط بود ترباال یطورمعناداربه یاخالق

در  یو رفتار اخالق یذهن یستیبا توجه به نقش بهز :یریگجهینت
 توانیآنها م شیافزا یبرا ،یسازمان یو اثربخش تیریبهبود مد

و  یآموزش یهاکارگاه قیها را از طردر سازمان یمعنو تیریمد
 .دیارتقاء بخش یسازمان طیبهبود شرا

 
 یرفتار اخالق ،یذهن یستیبهز ،یمعنو تیریمد :یدیکل واژگان

 
 11/10/1300تاریخ دریافت: 
 11/12/1300 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولkambiz1353@yahoo.com 

 مقدمه
های پیچیده و بزرگ است، مدیر سازماندر دنیای کنونی که عصر 

گیری از همواره باید از چگونگی تحقق اهداف سازمانی با بهره
 ترین عنصری استسرمایه انسانی آگاه باشد. بنابراین، مدیریت مهم

تواند سازمان را در تحقق اهدافش یاری کند و مدیریت معنوی که می
(. معنویت در 9شد )تواند در این زمینه نقش چشمگیری داشته بامی

نظران مدیریت، مسئوالن سازمان و سازمان توجه بسیاری از صاحب
مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است. چون معنویت 

های پرتالطم تواند در زمانعنوان منبعی پایدار میها بهبرای سازمان
ها و کننده داشته باشد و باعث حل چالشزا نقشی کمکو چالش

های (. معنویت بخشی از اخالق و ارزش6قراری تعادل شود )بر
های انسانی مانند ایمان به دهنده برخورداری از ارزشانسانی و نشان

خدا، احترام، تکریم دیگران، پذیرش دیگران، تقوی، خدمت به 
(. مدیریت معنوی شامل 9باشد )بینی، امید و صداقت میمردم، خوش

بخشی به آنها از طریق درک و بینشی مبرانگیختن کارکنان و الها
دوستانه برای پرورش های نوعمتعالی و فرهنگی بر مبنای ارزش

(. مدیریت معنوی 2کارکنانی متعهد، عالقمند و اثربخش است )
گرایی جهت پیشبرد اهداف و بهبود مدیریتی است که به جای مادی

مدیریت  (.5کند )وضعیت سازمان از راهکارهای معنوی استفاده می
معنوی به دنبال خلق ارزش برای سازمان از طریق کارکنان است و 

تواند ظرفیت نوآوری و خالقیت را در کارکنان افزایش دهد و می
 (.2موجب بهبود ارتباط افراد و رفتار اخالقی در سازمان شود )

گذارد و مدیریت هر سبک مدیریت بر بسیاری از متغیرها اثر می
تی رسد که بر بهزیسقاعده مستثنی نیست و به نظر میمعنوی از این 

عنوان یکی از ذهنی و رفتار اخالقی اثرگذار باشد. بهزیستی به
ای برگرفته از رویکرد های اساسی کیفیت زندگی و سازهمولفه

باشد که در کانون توجه روانشناسان نگر میروانشناسی مثبت
به ارزیابی و ادراک  (. بهزیستی ذهنی7امروزی قرار گرفته است )

شناختی و عاطفی افراد از کیفیت زندگی خود شامل کیفیت 
(. این 8شود )های اجتماعی، روانشناختی و عاطفی اطالق میکنش

دهنده های مهم مرتبط با سالمت است که نشانسازه یکی از سازه
تحقق و شکوفایی استعدادهای افراد، تعادل بین عواطف مثبت و منفی 

(. بهزستی ذهنی 1باشد )از زندگی شغلی و خانوادگی میو رضایت 
های مثبت و منفی درباره نحوه تجربه زندگی است به دنبال ارزیابی

( و دارای دو بخش شناختی و عاطفی است که بخش شناختی به 90)
معنای ارزیابی افراد از میزان رضایت از زندگی و بخش عاطفی به 

مثبت و برخورداری پایین از عاطفه معنای برخورداری باال از عاطفه 
(. افراد دارای بهزیستی ذهنی باال معموال 99باشد )منفی می

کنند، از گذشته، حال و آینده های مثبت بیشتری را تجربه میهیجان
تری دارند، رویدادها و اتفاقات پیرامون خود و دیگران ارزیابی مثبت

امی، امیدواری و نمایند و از شادکتر ارزیابی میخود را مثبت
های اندکی (. با اینکه پژوهش96بینی بیشتری برخوردارند )خوش

درباره اثر مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهنی انجام شده، اما نتایج 
حاکی از رابطه یا اثر مثبت بین آنها بودند. برای مثال نتایج پژوهش 

 ی( نشان داد که مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهن99زو و همکاران )
( ضمن پژوهشی به 92پرستاران اثر معنادار مثبت داشت. هانسکر )
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 48   ...و رفتار یذهن یستیبر بهز یمعنو تیریمد یاثر عل   
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این نتیجه رسید که مدیریت معنوی بر رضایت از زندگی و بهزیستی 
ذهنی کارکنان اثر مثبت و معنادار داشت. عالوه بر آن، نتایج پژوهش 

( حاکی از تاثیر مثبت مدیریت اخالقی بر 95کفشپور و صادقیان )
کنان بیمارستان بود. در پژوهشی دیگر قدمپور و بهزیستی ذهنی کار

( گزارش کردند که مدیریت معنوی و بهزیستی 92همکاران )
روانشناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان همبستگی 

 معنادار مثبت داشتند.
ها به همچنین، رفتار اخالقی یک مساله عمومی است که سازمان

(. اخالق 96کارکنان هستند ) دنبال نهادینه کردن آنها در میان
باشند که از نظر قانونی و دهنده استانداردهای رفتاری مینشان

اخالقی قابل قبول جامعه هستند و هدف آنها جلوگیری از انجام 
رفتارهایی است که به نفع فرد و به ضرر دیگران باشد. بنابراین، 

دها را دهنده رفتارهایی است که این استانداررفتار اخالقی نشان
های فرد (. رفتار اخالقی انعکاسی از ارزش97رعایت کرده باشد )

های ها و تمایلها، قضاوتای از باورها، شناختاست که که دامنه
(. رفتار اخالقی نقش موثری در پیشرفت 98شود )اخالقی را شامل می

و توفیق سازمان در تحقق اهداف سازمانی دارد، به اعتبار سازمان 
دهد وری و اثربخشی سازمان را افزایش میند و بهرهککمک می

های اندکی درباره اثر مدیریت معنوی بر (. با اینکه پژوهش91)
رفتار اخالقی انجام شده، اما نتایج حاکی از رابطه یا اثر مثبت بین 

( نشان داد که 60آنها بودند. برای مثال نتایج پژوهش پیو و لنگوک )
ه ها رابطر اخالقی کارکنان بیمارستانبین مدیریت معنوی و رفتا

( ضمن پژوهشی 69معنادار مثبت وجود داشت. واندر والت و استین )
به این نتیجه رسیدند که معنویت در محیط کار و رفتار اخالقی 
مدیران رابطه مثبت و معنادار داشتند. نتایج پژوهش عباس پور و 

بین مدیریت  ( حاکی از همبستگی مثبت و معنادار66حسین زاده )
ای مدیران مدارس بود. در پژوهشی دیگر معنوی و اخالق حرفه

( گزارش کردند که مدیریت معنوی بر فضای 69مالکی و همکاران )
 ها اثر معنادار مثبث داشت.اخالقی مثبت کارکنان زندان

ها برای تحقق اهداف خود عالوه بر معیارهای سازمانی و سازمان
ای از رهنمودهای اخالقی دارند که بتواند به قانونی نیاز به مجموعه

آنها در تحقق اهداف کمک کند. بنابراین، رفتار اخالقی نقش موثری 
تر اهداف سازمانی دارد و در کنار در تحقق هر چه بهتر و مطلوب
نگر و مرتبط با سالمت از جمله آن متغیرهای روانشناختی مثبت
فید واقع شوند. اثر متغیرهای توانند مبهزیستی ذهنی در این زمینه می

های مختلف بسیاری بر بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی در سازمان
ارزیابی شده، اما از یک سو اثر مدیریت معنوی بر آنها کمتر مورد 

های توجه قرار گرفته و از سوی دیگر روابط این متغیرها در سازمان
معه اکثر این اقتصادی از جمله بانک مورد غفلت واقع شده است. جا

ها و مدیران مدارس بوده و پژوهشی ها کارکنان بیمارستانپژوهش
ها یافت نشد. از آنجایی که محیط کاری به روی کارکنان بانک

ها با محیط بیمارستان و مدارس متفاوت است، شاید نتایج بانک
پژوهش حاضر با نتایج آنها نیز متفاوت باشد که برای پاسخگویی به 

بنابراین، پژوهش حاضر با هدف انجام پژوهش است.  آن نیاز به
تعیین اثر علّی مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی و 

 بررسی وضعیت آنها انجام شد.

 
 مواد و روش ها

مطالعه حاضر مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش 
نفر  2916به تعداد  9911کارکنان بانک ملت استان تهران در سال 

نفر  929بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 
ای انتخاب ای چندمرحلهگیری خوشهبرآورد که با روش نمونه

گیری ابتدا استان تهران به پنج بخش شمالی، شدند. برای انجام نمونه
جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی تقسیم و سه بخش به روش تصادفی 

ش تعدادی بانک به روش تصادفی انتخاب انتخاب و سپس از هر بخ
های های منتخب در صورت داشتن مالکو همه کارکنان بانک

های ورود به عنوان نمونه انتخاب شدند. مالکورود به مطالعه به
مطالعه شامل حداقل تحصیالت دیپلم، تمایل جهت شرکت در 

پزشکی از جمله پژوهش، عدم اعتیاد و مصرف داروهای روان
ها، عدم سابقه دریافت خدمات ها و ضدافسردگیابضداضطر

زا مانند روانشناختی در یک ماه گذشته و عدم وقوع رخدادهای تنش
های خروج از طالق و مرگ نزدیکان در سه ماه گذشته و مالک

مطالعه شامل انصراف از پاسخگویی به ابزارهای پژوهش و عدم 
 ها بودند.پاسخگویی به بیش از ده درصد گویه

نحوه اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از هماهنگی با 
ها به مسئوالن بانک ملت استان تهران و تهیه لیست همه بانک

خب های منتگیری و سپس به بانکها، اقدام به نمونهتفکیک بخش
مراجعه و برای کارکنان اهمیت و ضرورت پژوهش و تعهد به انجام 

ماندن اطالعات شخصی و رمانهنکات اخالقی از جمله رازداری، مح
غیره بیان و ز آنان خواسته شد تا به ابزارهای پژوهش پاسخ دهند. 

دقیقه طول  60میانگین مدت زمان پاسخگویی به ابزارها حدود 
هش کنندگان در پژوکشید و پس از پاسخگویی به ابزارها از شرکت

نه ها جهت ورود به رایاتشکر و قدردانی شد و بدین ترتیب داده
 آماده شدند.

شناختی شامل ها عالوه بر فرم اطالعات جمعیتآوری دادهبرای جمع
ساخته مدیریت جنسیت، تأهل، تحصیالت و سن از پرسشنامه محقق

و  Keyes & Magyar-Moeمعنوی، مقیاس بهزیستی ذهنی 
استفاده شد که در زیر شرح داده  Lussierسیاهه رفتار اخالقی 

 شوند.می
ساخته مدیریت معنوی: پرسشنامه مدیریت معنوی ققپرسشنامه مح

ها با گویه طراحی شد. در این پرسشنامه گویه 69توسط محققان با 
= 5= کامال مخالفم تا 9ای لیکرت )استفاده از مقیاس پنج درجه

ها گذاری و نمره ابزار با مجموع نمره گویهکامال موافقم( نمره
و نمره  69-905رات این ابزار شود. بنابراین، دامنه نممحاسبه می

باالتر حاکی از مدیریت معنوی بیشتر است. روایی محتوایی این ابزار 
 87/0با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 

 بدست آمد.
 & Keyesمقیاس بهزیستی ذهنی: مقیاس بهزیستی ذهنی توسط 

Magyar-Moe (2003 با )این گویه طراحی شد. در  25
= 9ای لیکرت )گویه با استفاده از مقیاس پنج درجه 96مقیاس تعداد 

گویه با استفاده از  99= کامال موافقم( و تعداد 5کامال مخالفم تا 
= کامال 7= کامال مخالفم تا 9ای لیکرت )مقیاس هفت درجه
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ها محاسبه گذاری و نمره ابزار با مجموع نمره گویهموافقم( نمره
و نمره باالتر  25-619این، دامنه نمرات این ابزار بین شود. بنابرمی

( روایی سازه ابزار با 62حاکی از بهزیستی ذهنی بیشتر است. کیز )
روش تحلیل عاملی اکتشافی، تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 

( پایایی ابزار را با روش 65گزارش کردند. در ایران، بنیسی ) 81/0
گزارش کرد. در پژوهش حاضر مقدار پایایی  19/0آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 85/0با روش آلفای کرونباخ 
 60( با 1990) Lussierسیاهه رفتار اخالقی: این سیاهه توسط 
ها با استفاده از مقیاس چهار گویه طراحی شد. در این سیاهه گویه

= کامال درست( 2= هیچ وقت این گونه نیست تا 9ای لیکرت )درجه
شود. ها محاسبه میگذاری و نمره ابزار با مجموع نمره گویهنمره

و نمره باالتر حاکی از  60-80بنابراین، دامنه نمرات این ابزار بین 
( روایی همگرای 1990) Lussierتر است. رفتار اخالقی مناسب

بدست  71/0ابزار با پرسشنامه معمای اخالقی کولبرگ برابر با 
ادار بود و پایایی آن با روش بازآزمایی معن 009/0آورد که در سطح 

( پایایی ابزار را با روش 2019گزارش کرد. در ایران، اطری ) 89/0
گزارش کردند. در پژوهش حاضر مقدار پایایی  19/0آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 10/0با روش آلفای کرونباخ 
آوری با ابزارهای فوق با های پژوهش حاضر پس از جمعداده

ای ضرایب همبستگی، تحلیل مسیر و آزمون تی یک نمونههای روش
 تحلیل شدند. LISREL-8.8و  SPSS-19افزارهای در نرم

 
 هایافته

نفر با میانگین و انحراف معیار  929کنندگان پژوهش حاضر شرکت
سال بودند که تعداد و درصد اطالعات  92/2±51/92

سن در  شناختی آنها شامل جنسیت، تأهل، تحصیالت وجمعیت
 ارائه شد. 9جدول 

 
شناختی جنسیت، تأهل، . تعداد و درصد اطالعات جمعیت9جدول 

 کنندگان پژوهشتحصیالت و سن در شرکت

 درصد تعداد سطوح متغیر
 91/22 699 مرد جنسیت

 89/95 990 زن 
 68/79 622 متأهل تأهل

 76/62 17 مجرد 
 61/99 29 کاردانی تحصیالت

 22/29 699 کارشناسی 
 72/69 71 کارشناسی ارشد 
 99/9 96 دکتری 

 27/90 98 سال 69-90 سن
 95/21 659 سال 20-99 
 98/60 72 سال 50-29 

کنندگان شود، بیشتر شرکتمشاهده می 9طور که در جدول همان
درصد( و دارای  68/79درصد(، متأهل ) 91/22پژوهش مرد )

 95/21سال ) 99-20درصد( و سن  22/29تحصیالت کارشناسی )
درصد( بودند. میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی 

 کنندگانبهزیستی ذهنی، رفتار اخالقی و مدیریت معنوی شرکت
 ارائه شد. 6پژوهش در جدول 

 
 

 کنندگان پژوهش. میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بهزیستی ذهنی، رفتار اخالقی و مدیریت معنوی در شرکت6جدول 

 9 6 9 انحراف معیار میانگین متغیر
   9 65/91 92/972 . بهزیستی ذهنی9
  9 59/0** 96/2 62/52 . رفتار اخالقی6
 9 52/0** 98/0** 95/2 61/76 . مدیریت معنوی9

**P<0.001 

شود، بین بهزیستی ذهنی، رفتار مشاهده می 6طور که در جدول همان

اخالقی و مدیریت معنوی همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت 

(009/0P< بنابراین، فرض همبستگی کافی بین متغیرها جهت .)

انجام تحلیل مسیر وجود داشت. دیگر مفروضه این روش تحلیل یعنی 

فرض نرمال بودن هر سه متغیر بهزیستی ذهنی، رفتار اخالقی و 

اسمیرنوف  -مدیریت معنوی بر اساس مقادیر آزمون کولموگروف

. مدل اثر علّی مدیریت تایید شد 05/0تر از به دلیل معناداری بزرگ

 ارائه شد. 9معنوی بر بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی در شکل 
 

 

 
. مدل اثر علّی مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهنی و رفتار 9شکل 

 کنندگان پژوهشاخالقی در شرکت

 
شود، مدیریت معنوی بر هر دو مشاهده می 9در شکل طور که همان

( و رفتار اخالقی Beta=95/0متغیر بهزیستی ذهنی )
(62/0=Beta( اثر مثبت و معنادار داشت )009/0P< .)

009/0 (95/0)  

 

009/0 (62/0)  

 مدیریت معنوی

 رفتار اخالقی

 بهزیستی ذهنی
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 48   ...و رفتار یذهن یستیبر بهز یمعنو تیریمد یاثر عل   

 
Journal of Quran and Medicine Volume 5, Winter 2021 

های برازندگی مدل اثر علّی مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهنی شاخص
 ارائه شد. 9کنندگان پژوهش در جدول و رفتار اخالقی شرکت

 

 کنندگان پژوهشهای برازندگی مدل اثر علّی مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی در شرکت. شاخص9جدول 
 df2X RMSEA CFI NFI GFI AGFI/ هاشاخص

 17/0 17/0 12/0 12/0 05/0 09/6 مقدار
 10/0بیشتر از  10/0بیشتر از  10/0بیشتر از  10/0بیشتر از  08/0کمتر از  9کمتر از  حد پذیرش

های برازندگی شود، شاخصمشاهده می 9طور که در جدول همان
مدل اثر علّی مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی حاکی 

از برازش مناسب مدل بودند. اثر مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهنی 
 ارائه شد. 2کنندگان پژوهش در جدول رفتار اخالقی شرکت و
 

 

 کنندگان پژوهش. اثر مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی شرکت2جدول 

 نتیجه معناداری tآماره  ضرایب استاندارد اثرها
 تایید شد 009/0 92/2 95/0 اثر مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهنی
 تایید شد 009/0 91/9 62/0 اثر مدیریت معنوی بر رفتار اخالقی

شود، مدیریت معنوی بر هر مشاهده می 2طور که در جدول همان
( و رفتار اخالقی Beta=95/0دو متغیر بهزیستی ذهنی )

(62/0=Beta( اثر مثبت و معنادار داشت )009/0P< بررسی .)

وضعیت بهزیستی ذهنی، رفتار اخالقی و مدیریت معنوی 
 ارائه شد. 5کنندگان پژوهش در جدول شرکت

 
 

 کنندگان پژوهش. بررسی وضعیت بهزیستی ذهنی، رفتار اخالقی و مدیریت معنوی شرکت5جدول 

 معناداری tآماره  متوسط(میانگین نظری )حد  شدهمیانگین مشاهده متغیر
 009/0 91/6 00/928 92/972 بهزیستی ذهنی
 009/0 62/2 00/50 62/52 رفتار اخالقی

 009/0 90/8 00/29 61/76 مدیریت معنوی

شود، میانگین نمرات مشاهده می 5طور که در جدول همان
و رفتار اخالقی متغیرهای مدیریت معنوی، بهزیستی ذهنی 

 (.>009/0Pطورمعناداری باالتر از حد متوسط بود )به
 

 نتیجه گیری
با توجه به نقش بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی در بهبود عملکرد و 

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر علّی مدیریت  اثربخشی سازمان،
معنوی بر بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی و بررسی وضعیت آنها انجام 

 شد.
مدیریت معنوی بر متغیر های پژوهش حاضر نشان داد که یافته

. این یافته با یافته بهزیستی ذهنی اثر مثبت و معنادار داشت
( 92( و قدم پور )92(، هانسکر )99های زو و همکاران )پژوهش

توان گفت که بهزیستی ذهنی ها میهمسو بود. در تبیین این یافته
های فرد از زندگی بر اساس ها و ارزیابیدهنده ادراکنشان

های عاطفی و کنشگری اجتماعی و روانشناختی است. بر اساس حالت
شود که هم عنوان حالتی تعریف میمدل سالمت ذهنی، بهزیستی به

وجود نداشته و هم فرد در سطح باالیی از سالمت قرار داشته  بیماری
باشد. در نتیجه، احساس بهزیستی ذهنی نقش موثری در بهداشت 

های مثبت های هیجانروانی دارد. زیرا بهزیستی ذهنی باعث تجربه

، شود. بنابراینها میتر از تجربهگروهی بیشتر و ارزیابی مثبت
ای بهداشت روانی میزان سالمت و بهزیستی ذهنی از طریق ارتق

عنوان یکی از ابعاد بهداشت روانی افزایش مدیریت معنوی را به
دهد. همچنین، بهزیستی ذهنی به معنای ارزیابی سالمت هیجانی، می

روانشناختی و اجتماعی افراد از زندگی خود است. سالمت هیجانی 
و  مثبت مالکی برای ارزیابی عواطف و برقراری تعادل بین عواطف

های منفی، سالمت روانشناختی مالکی برای ارزیابی فردی از کنش
روانشناختی و سالمت اجتماعی مالکی عمومی و اجتماعی برای 

های اجتماعی افراد است. پس، افراد دارای بهزیستی ارزیابی کنش
ذهنی از لحاظ سالمت هیجانی، روانشناختی و اجتماعی در وضعیت 

(. از آنجایی که مدیریت معنوی به معنای 99مطلوبی قرار دارند )
های انسانی همانند ایمان به خدا، برخورداری از دیدگاه الهی و ارزش

احترام و تکریم دیگران، پذیرش دیگران، همکاری، اعتماد، نگرانی 
بینی و صداقت مذکور برای متقابل، تقوی، خدمت به مردم، خوش

نتظار داشت که مدیریت توان امدیریت بهتر سازمان است. پس، می
 معنوی بر بهزیستی ذهنی اثر مثبت و معنادار داشته باشد.

مدیریت های پژوهش حاضر نشان داد که همچنین، دیگر یافته
فته . این یامعنوی بر متغیر رفتار اخالقی اثر مثبت و معنادار داشت

(، 69(، واندروالت و استین )60های پیو و لنگوک )با یافته پژوهش
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( همسو بود. 69( و مالکی و همکاران )66پور و حسین زاده )عباس 
توان گفت که پرداختن به اخالق و ها میدر تبیین این یافته

های اخالقی یکی از الزامات اساسی است و نماد بیرونی ارزش
دهد که خود حاصل جمع ها را رفتار اخالقی تشکیل میسازمان
اند. از ها تجلی یافتههای گوناگون است که در آن سازمانارزش

فرهنگی هستند و این ها درگیر در تعامالت میانطرفی سازمان
های مختلف آشنا باشند ها نیاز به افرادی دارد که با فرهنگمحیط

و بتوانند با دیگران ارتباط مناسب برقرار سازند. وجود انواع 
های گوناگون موجب بروز ها در سازمانفرهنگها و خردهفرهنگ

شود و مدیریت معنوی ها در تعامالت میای از ناهنجاریارهپ
(. همچنین، رفتار اخالقی فقط 69تواند باعث تعدیل آن شود )می

 هاییهمان اعمال ظاهری قابل مشاهده نیستند، بلکه اجزاء و پیشینه
باشند. اهمیت نیز دارند که در اعمال و رفتار افراد تاثیرگذار می

منشأ درونی آنها است. به عبارت دیگر، این رفتارهای اخالقی به 
عوامل درونی است که نوع، چگونگی و شکل عمل افراد را ترسیم 

کار و ها به دنبال افرادی با اخالق، درستکند و سازمانمی
پذیر هستند. از آنجایی که مدیریت معنوی به معنای مسئولیت

ایمان به خدا،  های انسانی همانندبرخورداری از دیدگاه الهی و ارزش
احترام و تکریم دیگران، پذیرش دیگران، همکاری، اعتماد، نگرانی 

بینی و صداقت مذکور برای متقابل، تقوی، خدمت به مردم، خوش
مدیریت بهتر سازمان است. پس، منطقی است که مدیریت معنوی 

 بر رفتار اخالقی اثر مثبت و معنادار داشته باشد.
ژوهش حاضر نشان داد که وضع موجود های پعالوه بر آن، یافته

متغیرهای مدیریت معنوی، بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی در 
طورمعناداری باالتر از حد متوسط بود. پژوهشی کنندگان بهشرکت

ها ها یافت نشد، اما در تبیین این یافتهدر این زمینه برای مقایسه یافته
 د. این سازمانکنندگان پژوهش حاضر کارکنان بانک بودنشرکت

های دیگر مثل بیمارستان و در مقایسه با بسیاری از سازمان
وپرورش، امکانات و خدمات رفاهی و حتی تسهیالت آموزش

دهد. این امکانات، خاصی را در اختیار کارکنان خود قرار می
خدمات و تسهیالت باعث بهبود جایگاه شغلی آنها در مقایسه با 

نفس بیشتر مین دلیل آنان احساس عزتشود و به هسایر مشاغل می
 نفسو رضایت شغلی باالتری دارند. نکته مهم دیگر اینکه عزت

بیشتر و رضایت شغلی باالتر نقش مهمی در زندگی شخصی و شغلی 
دارد و آنان خود را در جایگاه باالیی در مقایسه با سایر کارکنان 

ی زندگ کنند که این امر سبب بهبود سالمت و کیفیتادراک می
تری از خود بروز شود و به همین خاطر رفتارهای مناسبآنها می

گذارند. در نتیجه، منطقی است که وضعیت دهند و به نمایش میمی
متغیرهای مدیریت معنوی، بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی در 

 کارکنان بانک باالتر از حد متوسط باشد.
به ابزاری  های پژوهش حاضر عدم دسترسییکی از محدودیت

مناسب جهت سنجش مدیریت معنوی بود که این امر پژوهشگران 
را بر آن داشت تا اقدام به ساخت ابزاری برای آن کنند. بنابراین، 

های آتی از ابزار پژوهش حاضر شود که در پژوهشپیشنهاد می
های روانسنجی آن مورد بررسی قرار استفاده شود و مجدد شاخص

یگر عدم بررسی نتایج به تفکیک جنسیت و های دگیرد. محدودیت

شناختی مثل تحصیالت بود. از آنجایی حتی سایر متغیرهای جمعیت
شناختی جنسیت، تحصیالت، سن و غیره در که متغیرهای جمعیت

ها و میزان اثر متغیرها تاثیرگذار هستند، لذا پیشنهاد نتایج پژوهش
آنها مورد توجه  کنندگیهای آتی نقش تعدیلشود که در پژوهشمی

های دیگر که در هر پژوهشی نیز وجود قرار گیرد. از محدودیت
ها و پراکندگی جامعه آوری دادهتوان به دشواری در جمعدارد می

آماری پژوهش اشاره کرد. پیشنهاد پژوهشی دیگر اینکه در 
های آتی اثر مدیریت معنوی بر سایر متغیرها ارزیابی و یا پژوهش

یریت معنوی با میانجی متغیرهای دیگر بر بهزیستی اینکه اثر مد
ذهنی و رفتار اخالقی بررسی شود. نتایج پژوهش حاضر برای مدیران، 
مسئوالن و متخصصانی سازمانی تلویحات کاربردی دارد و آنان برای 

ریت توان میزان مدیبهبود بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی کارکنان می
های آموزشی و بهبود شرایط ریق کارگاهها را از طمعنوی در سازمان

 سازمانی ارتقاء بخشید.
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