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 چکیده
و رفتارهای انحرافی در  بین ادراک طردشدگی ارتباط درگرایی گری معنویتنقش میانجی بررسی ،پژوهش حاضراز هدف 
ماری پژوهش شامل کلیه  آجامعه  است. یمایشیپ یفیتوص ،و از نظر روش  یکاربرد ،پژوهش از نظر هدف ینا است. محیط کار

نفر گزارش  170و تعداد کارکنان  1397است. بازه زمانی انجام پژوهش سال کارکنان یک شرکت صنعتی در استان اصفهان 
شده به روش تصادفی پرسشنامه توزیع 118به گردید. از اسمح نفر 118تعداد نمونه از طریق جدول جرسی و مورگان برابر  .گردید

گرایی معنویتهای استاندارد نامهسشگردآوری اطالعات از پر جهت .طور کامل برگشت گردیدنامه بهسشپر 100ساده، تعداد 
( و رفتارهای انحرافی در محیط کار ) بنت و رابینسون، 2009 ،نوئل وشدگی در محیط کار )هیتالن ادراک طرد ،(1389 ،)ارتشی
ها با استفاده از ضریب ها از طریق متخصصین موضوعی بررسی و پایایی پرسشنامهپرسشنامه روایی محتوای .( استفاده شد2000

گردید. تجزیه و تحلیل  محاسبه  79/0و رفتارهای انحرافی  84/0شدگی ، ادراک طرد65/0گرایی ای معنویتآلفای کرونباخ بر
در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت که در بخش   Amos23و  Spss19افزارهای آماری ها با استفاده از نرمداده

های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون  آمار توصیفی از مشخصه 
سازی تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل واریانس جهت بررسی نرمالیتی، مدل کولموگروف اسمیرنف

بین  و  گرایی با ادراک طردشدگیکه بین معنویت  پژوهش حاکی از آن استهای های تعقیبی استفاده شد. یافتهطرفه و آزمون یک
رابطه مستقیم وجود دارد. بین زنان   طردشدگی با رفتارهای انحرافی، بین ادراک رابطه معکوس گرایی با رفتارهای انحرافی معنویت

شدگی و رفتارهای که ادراک طردطوریهدست آمد، ب تفاوت به گراییمعنویتو مردان در ادراک طردشدگی، رفتارهای انحرافی، 
در زنان بیش از مردان است. بین سه متغیر مورد اشاره براساس سطح تحصیالت  گراییمعنویتانحرافی در مردان بیشتر از زنان و 

گرایی طوری که معنویتبه ،آمد دستگرایی بهدار در معنویتکار تفاوت معنیری مشاهده نشد. ولی براساس سابقهداتفاوت معنی
 کار کمتر بود. التر از بیست سال بیشتر از سابقه سابقه باکارکنان با در
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 مقدمه -1
ای فزاینده در مطالعات سازمانی مطرح بوده است. رفتارهای انحرافی کارکنان به گونههای اخیر موضوع رفتارهای در سال

های گسترده و نقض هنجارهای سازمانی از سرکار بدون علت، ارتکاب تخلف انحرافی یا رفتارهایی از قبیل دزدی، عدم حضور بر
. این گونه رفتارها سبب وارد آمدن خسارات مالی و حتی فرد و سازمان داشته باشند توانند تأثیرات نامطلوبی برسوی کارکنان می

ترین اهداف سازمان را که شوند و دستیابی به مهمطور کلی جامعه میجانی بسیاری به خود فرد، همکاران وی و سازمان و به
 درونی دنیای و بیرونی دنیای بین غرب گذشته، سال صد چهار سازند. طیوری باال و افزایش تولید است، مختل میهمان بهره 

 قرن اواخر است. از کرده جدا کلی به عرفان و معنویت مذهب، مثل اموری از را دنیوی هایفعالیت و است شده قائل تفاوت
 از یکی است. بوده  گیریشکل حال در درونی و بیرونی زندگی بین مجدد یکپارچگی نوعی بیستم قرن نود دهه در گذشته،

 (.2002، 1)اسپکتور و فاکس باشدیم هاآنسازم کار و کسب محیط است، شده مطرح آن در یکپارچگی این که مهمی هایحوزه
ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی را بر آن داشته تا با بهینه کردن  شرکت ،های کسب و کار امروزشرایط پیچیـده و پررقابت محیط

قابله در  ها را برای موری، کارایی و اثربخشی، ضمن استفاده بهینه از منابع محدود و ارزشمند خویش بیشترین توانمندیبهره
 ،قرار دارد هاآنین منابعی که در اختیار سازمترین و ارزشمندترمنظور پیشرفت و بقا تحصیل نمایند. یکی از عمدهرقابت به  عرصه

های این منبع  توجه قرار نگرفته، چراکه هنوز اهمیت و توانمندیگونه که شایسته است موردنیروی انسانی است که شاید آن
بهره را از این منبع داشته که بتوانند آن را بارور ساخته و  نهایت مانده تا آنی ما ناشناخته باقیهاآنقدر برای بسیاری از سازمگران

برای  هاآنگرایی در سازمبحث معنویت ،توجه نمایند به آن بایستمیی امروزی هاآنباشند. در این میان یکی از مواردی که سازم
ای شود که به گونه به رفتارهایی اطالق می محیط کاررفتارهای انحرافی باشد. مقابله با رفتارهای انحرافی و طردشدگی می

های ضدتولید در محیط کار گیرند و با اهداف و عالیق سازمان در تضادند. فعالیتعمدی توسط اعضای سازمان انجام می
 اذیت، و آزار مانند تریجدی پراکنی و استفاده نامناسب از اینترنت تا رفتارهایمانند شایعه ،توانند شامل رفتارهایی با شدت کممی

 داشته سازمان نیز و کارکنان بر عمیقی سوء تأثیرات توانندمی انحرافی رفتارهای .باشند فیزیکی خشونت و دزدی خرابکاری،
گونه رفتارهای علت پیامدهای منفی مالی و جانی رفتارهای انحرافی، شناسایی پیشایندهای اینبه. (4200، 2ابوالعراب) باشند

 انحرافی برای محیط کار برای سازمان، بسیار حائز اهمیت است. از جمله این پیشایندها ادراک طردشدگی در محیط کار است
 رایز ،را به خود جلب کرده است یعلوم اجتماع شمندانیاند شتریکار توجه ب طیدر مح یطردشدگ دهی(. پد2009 ،)هیتلن و نوئل

 (.1398ی و همکاران، انیصدق یصالح) است دهیو سازمان به اثبات رسبر عملکرد فرد  ده یپد نیا یمنف ریتأث
 ی خاصی که شخص قادر بهادلیل استفاده از زبان محاورهز سوی همکاران یا سرپرستان یا بهتواند اچنین احساسی در فرد می

 ادراک ،(2008) 5و همکاران (. فریس2004، 4؛ هیتلن و هاردن2003، 3و همکارانکونفرنس ) فهم آن نیست ایجاد شود
 شده گرفته نادیده کار همکار( در محیط یا سرپرست) دیگران توسط شخص که ایدرجه عنوانبه را کاریطمح در طردشدگی

 آنان از دوری یا و پوشیمششامل چ تواندمی کار محیط در افراد کردن (. طرد2003هیتلن و همکاران، ) کنندمی تعریف است،
  کاربه کردن طرد  مفهوم با  معناهمبرخورد کردن«   محلی کردن« و »سردکردن«، »بی اعتنایی بی» مانند اصطالحاتی. باشد
)هیتلن و  باشد کار محیط انحرافی در رفتارهای وقوع ساززمینه تواندمی خود مختلف اشکال از یک هر در شدن طرد اند.رفته

 در خود یا همکاران سرپرست سوی از کنند احساس  افراد که (. هنگامی2007، 6اسکات ؛2008؛ فریس و همکاران، 2009نوئل، 
، 7اپلبام) دهندمی کاهش سازمان با را هایشانهمکاری نتیجه در و دانندنمی سازمان از عضوی را خود اند،شده طرد سازمان
2007.)  
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صاحبنظران معنویت سازمان و نیز مدیران را در سطوح مختلف به  معنویت در سازمان، پدیده نوظهوری است که بسیاری از 

 هاآن تواند به دانسته که می هاآنعنوان منبعی پایدار برای سازماین اساس، بسیاری از آنان معنویت را به خود جلب کرده است. بر
  به را یک، آنان فصل کند و بدون طرد هرنظمی در سازمان را حل و زده یاری رساند و نظم و بیی پرتالطم و آشوبهاآندر زم

 دو بین همیشگی وآمدِ رفت نیازمندِ مختلف، هایعرصه در مستمر فعالیت برای هاآنسازم که چرا ببندد، کار به مقتضی صورت
 (. بسیاری از ادیان واژه دقیقی برای تعریف معنویت ندارند. 6199، 1الکساندر و همکاران) هستند ثبات و تغییر حالت

 معنویت .شودمی اشاره معنویت هایتعریف از برخی به امروزه مفهوم معنویت عمومیت یافته است، در اینجا این، با وجود

 عنوانبه را معنویت تر،دقیق و ترتعریفی جامع در امّا (.1999، 2ق)کاوانا است زندگی در آگاهی و هدف معنا، انرژی، عنوانبه
 در و کاویجست  خدا، )نیروی برتر( غیرانسانی و موجودات دیگران، خویشتن، به نسبت حساسیت پرورش  جهت در »تالشی

  (.1995، 3)هینلز انددانسته  کامل انسانیت به رسیدن برای جستجوییو  است موردنیاز شدن انسان برای چهآن جهت
 کنند که بهد کاری مشارکت میتجربه از ارتباط و اعتقاد متقابل در میان افرادی است که در یک فرآینیک  ،کار در معنویت

 کلی عملکرد افزایش و انگیزشی سازمانی فرهنگ یک ایجاد به منجر و شودمی ایجاد فردی نیت حسن بینی ووسیله خوش 
  عنویت در محیط کار، آگاهی از این م (.2006، 4آشفورت و میکاییل ) دارد  همراه به را پایدار سازمانی تعالی نهایت در شود کهمی

همه  شود، بلکه همچنین برایمان نمییحقیقت است که ارتباطات متقابل، احترام و شناسایی محدود به خودمان و محیط خصوص
 شامل معنوی، کار برای محیط اصلی رکن سهکنیم، کاربرد دارند. در یک مبنای منظم یا تصادفی کار می هاآنکسانی که ما با 

 در گیریشکل حال در بنیادی تغییرات که ندارد وجود تردیدی هیچ (.1999، 5)براک شده است مشخص تلفیقی و بیرونی درونی،
  مدیریت  و معنویت رابطه بررسی برای بسیاری سودمند دالیل بود. خواهد اساسی ییاهموضوع از یکی معنویت و است کار محیط
 معنویت ایجاد است. معنا با توأم کار دیگری دورنمای و دارد مدیریتی رفتار بر است که معنویت تأثیری هاآن از یکی دارند. وجود

 معنا جستجوی افراد در .دهدمی تغییر را ماهیت معنویت،است.  سازمان و کارکنان مدیریت برای بسیاری مزایای دارای کار، در

 هدفی و بصیرت با  و بزنند پیوند شانمعنوی زندگی با شان رازندگی کاری هستند که راهی دنبال به هاآن هستند، کارشان در

 با دهد کهمی اجازه هاآن به و سازدمی نیرومند کارشان در را افراد است. معنویت پول آوردن دستبه از فراتر شوند که هماهنگ

 و کارکنان مدیران بین ارتباط است، کرده تغییر کارماهیت  که گونههمان. شوند مرتبط شان،زندگی جوانب همه در متعال خداوند

 امروزه نداشتند. کارکنان شخصی بالندگی در نقشی هیچ که بودند دستوردهندگانی مدیران دوره، یک در است. شده دگرگون  نیز

خواهند  مدیران معنویت، از برخورداری کنند. بامی کمک شانهمکاران برای هدف و معنا که به خلق هستند راهنماهایی مدیران
 رضایت و خاطر آرامش به توانندمی ترمهم آن از بلکه بخشند، بهبود خود سازمان یا کار محیط در را وریبهره تنها نه توانست

در رفتار و  توضیحات ارائه شده و اهمیت معنویت (. با توجه به1385، دشتکیبهرامی) یابند دست طوالنی شادی یک یا باطن
تواند تحت تأثیر قرار دهد. رفتارهای انحرافی را می رایی رابطه بین درک از طردشدگی وگمعنویت ،آیداقدامات کارکنان به نظر می 

ست، از طرفی نوع فعالیت و ا انحرافی در این جامعه باال  گر این است که رفتارهایبا جامعه مورد مطالعه بیان گرپژوهشآشنایی 
آید رابطه  بنابراین به نظر می .کنددر افراد را تقویت می اس طردشدگیفناوری تولید سازمان مورد مطالعه به شکلی است که احس

 است.مطالعه، یک مسأله  این دو در جامعه مورد 
 .تواند این رابطه را تحت تأثیر قرار دهدعنوان یک متغیر میگرایی به معنویت ،آیداساس ادبیات موضوع به نظر می از طرفی بر

 گرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی است.حاضر، تعیین نقش معنویت پژوهشاصلی  به همین دلیل مسأله
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 نظریمروری بر مبانی  -2

 در محیط کار رفتارهای انحرافی -2-1
در ارتباط با رفتارهای انحرافی ارائه گردیده است که در ذیل   ،پوشی دارندهای مختلف که به نوعی همتعاریف متعدد با واژه

شوند. این  بیان شده است. رفتارهای انحرافی در محیط کار، رفتارهای ضداجتماعی و مخرب نیز نامیده می هاآنهایی از نمونه
اندازد. را به خطر می سالمت سازمان یا اعضای آن هاآنرفتارها عمدی است که هنجارهای مهم سازمان را نقض کرده و انجام 

عمدی به سازمان یا  طورکه به موجب آن کارکنان به شودعمل اختیاری می در تعریفی دیگر رفتارهای انحرافی سازمانی شامل هر
زنند. این رفتارها، اعمال و رفتارهایی است که با هنجارهای تثبیت شده در سازمان، در تضاد بوده و به  صدمه می  اعضای سازمان

کار، رفتارهایی است که در  حراف سازمانی در محیطرفتارهای ان(. 1389)رابینز و جاج،  دنباشدو می هر زیان سازمان یا افراد و یا 
ها و قواعد درون سازمان توسط فرد یا گروه زیرپا گذاشته شود و این زیرپاگذاشتن نیز اثربخشی و عملکرد رسوم، سیاست هاآن

تارهای انحرافی معطوف بندی روشن و ساده در دودسته رفتوان در یک طبقهسازمان را با مخاطره مواجه سازد. این رفتارها را می
تخریب )نظیر  سازی( و رفتارهای انحرافی معطوف به سازمانارزش )نظیر دزدی، بدگویی، ضرب و شتم، تمسخر و بی به افراد

)بنت و   کرد بندیقاصد شخصی و امثال آن( طبقهوسایل سازمان برای م کاری، استفاده ازمحصوالت و خدمات، غیبت، کم
عنوان توان بهانحرافی در سازمان را میی موجود حاکم از آن است که رفتارهای شپژوه یک طرف شواهداز  (.2000رابینسون ، 

 های( رفتارهای انحرافی را رفتار2000) (. رابینسون و بنت2000)بنت و رابینسون،  جویی تلقی کردنمودهایی از اعتراض و تالفی
 باشدشوند و تهدیدی برای سازمان، اعضایش و هردو می سازمان شکسته می ن هنجارهای مهم دانند که طی آارادی می

 (.3200، 1بالدوین)
ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سالمتی  هایطبق تعریفی دیگر، رفتارهای انحرافی کاری عبارت است از رفتار

رهای انحرافی شامل رفتارهای ارادی که به سازمان و اعضای (. رفتا2004، 2کاله) کندسازمان و کارکنانش و یا هردو را تهدید می
تعریف شده است. ویژگی کلیدی رفتارهای انحرافی این است که   ، را دارند هاآن رسانند و یا قصد آسیب رساندن به آن آسیب می 

به این معنی که کارمند تصمیم بگیرد آن رفتار  ،تصادفی باشد هاآنکه انجام نه این ،این رفتارها باید به خودی خود هدفمند باشند
غیرعمدی باشد. اما   اگر این آسیب را انجام دهد. چه قصدش آسیب رساندن به سازمان باشد چه آسیب رساندن به همکاران، حتی

توان رساندن شود این رفتار را نمیاش موجب آسیبدر مواقعی که شخص به دلیل نداشتن مهارت کافی برای انجام وظایف شغلی
 (.1391)پاکی،  زیرا این هدف را نداشته که عمداً وظایفش را درست انجام ندهد ،رفتار انحرافی نامید

 

 در محیط کار ادراک طردشدگی -2-2
 طرد (.469؛ ص1386)گیدنز و بردسال،  ست که کسی یا چیزی توسط دیگری رانده شده استا به این معنا"طرد"واژه 

)غفاری و  شدن از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق انسانی و مدنی تعریف شده است معنای محروماجتماعی نیز به
ی اجتماعی هاآنمعنای فرایند جدایی و گسست از بازار کار، اجتماعات و سازماجتماعی به دیگر طردتعریف  ( و به1384الدین، تاج

 بهزیستی و کار محیط در انحرافی رفتارهای که است مهمی عامل کار محیط در طردشدگی ادراک (.1381)فیتز،  است
 هاردن و هیتالن توسط بار اولین محیط کار در طرد سازه(. 2009نوئل،  و هیتالن) دهدمی قرارتأثیر حتت را افراد روانشناختی

 دهند رخ محاوره زبان توسط طرد صورتبه یا و سرپرستان همکاران، سوی از توانندمی طردکننده رفتارهای مطرح شد. (2004)
 عنوانهب را کار محیط در طردشدگی ( ادراک2008) و همکاران فریس (.2004 هاردن، و هیتالن ؛2003 ،کونفرنس و همکاران)

 توسط طرد همچنین کنند.می تعریف است، شده گرفته نادیده کار محیط در دیگران توسط کندمی احساس  شخص که ایدرجه
 صحبت زبانی به یا ایگونه به یکدیگر با خویش گوهایوگفت در کار محیط در حاضر دیگر افراد که معناست این به محاوره زبان

 (.2003، کونفرنس و همکاران) نباشد آنان  درک به قادر فرد که نمایند استفاده ایرمزگونه  و خاص اصطالحات از یا و کنند
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 سوی از طردشدن (. اول،2008همکاران،  و )فریس است ارتباط در سالمت پایین سطوح با دلیل سه به حداقل طردشدگی ادراک

 شدیدی احساسی و فیزیکی هایواکنش نیز منفی حوادث ( و2003، 1و همکاران آیزنبرگر) است منفی و دردناک ایواقعه دیگران
 و کنندمی تجربه را کمتری اجتماعی حمایت دیگران با مقایسه در شوندمی طرد که افرادی م،(. دو1991، 2رتیلو) دارند دنبالبه را
 تهدید را آنان سالمت تواندمی شرایطی چنین فشارزاست، شرایط با مبارزه برای مهمی منبع اجتماعی حمایت اینکه به توجه با

 که فشارزایی شرایط مانند برد،می بین از نیز را حمایت ترمحسوس  اشکال بلکه، اجتماعی حمایت تنهانه طردشدن . باالخره،نماید
 ،محیط کار در طردشدگی ادراک تأثیرات راستای در (.1989 ،3هابفول) شود تشدید همکاران سوی از اعتناییبی با تواندمی

 تواندمی طردشدگی ادراک مستمر تجربه است. منابع حفظ نظریه  تبیین  با مشابه  که ه استنمود ارائه تبیینی (1200) 4ویلیامز
 برای کنندمی تجربه را طردشدگی احساس  که هستند. افرادی ضروری فرد انگیزش  برای که شود منابعی یافتن پایان موجب

  فرد  که آنجا از اما برند،می کاربه خود ماندهباقی منابع حفظ برای را سازوکارهایی آینده، منابع دادندست از برابر در محافظت
 فشارزا فرایندی عنوان به گیرد،می قرار خطر معرض در وی نفس عزت و کندمی مصرف آینده در منابع حفظ برای را خود انرژی
  آینده  در  منابع فقدان به نسبت افراد  تا شوندمی سبب عوامل این همه(. 1989)هابفول،  دبو خواهد فرد برای منفی آثار دارای

  مورد منافع مقابل، در اما ،کنندمی گذاریسرمایه  را خویش منابع افراد کههنگامی (.2004هابفول، و 5)رایت شوند ترحساس 
 اگر (1997) 6و سومر  ویلیامز اعتقاد به چنین،هم(. 1989، هابفول) کنندمی تجربه را روانی فشار آورند،نمی دست به را انتظارشان

 ،شود منجر وی در نومیدی و یأس  به است ممکن نیازها این برآوردن برای مداوم تالش  کند، تحمل را مدتطوالنی طرد فردی
 (.2008 همکاران، و فریس) دهدمی کاهش را افراد روانشناختی بهزیستیو  روان سالمت سطح امر همین
 

 گراییمعنویت -3-2
است. هر آنچه   مادیشود و مقابل ظاهری و گفته می ،باشد روحچه که شامل یا مربوط به معنی و معنوی و معنویت به هرآن

معنوی در مقابل لفظی است و در معنی روحانی (. 1377)دهخدا،  شودمی استعارهدی نباشد را معنوی گویند. از دین به معنویت ما
های اخالقی، دین، عرفان  تواند امر قدسی یا غیبی، ارزش رود. معنویت میکار میهدر مقابل ظاهری هم ب ،در مقابل مادی و باطنی

زندگی معنوی لزوماً به معنای تعلق به یکی از ادیان نهادینه و تاریخی نیست بلکه  .برگیرد هر نوع معنابخشی به زندگی را در ،و ...
وم (. در واقع تقریباً از نیمه د1380)ملکیان،  دهدکه به انسان آرامش، شادی و امید  به معنای داشتن نگرشی به عالم و آدم است

عنوان معنویت مطرح شده و گفته شد  اختر و آمریکا و کانادا بحثی تحتطور کلی اعم از اروپای بقرن نوزدهم اروپا و در غرب به 
که به ادیان و مذاهب مختلف تعلق خاطر دارند در اینهای اجتماعی در چیزی تحت عنوان مشترک هستند و با که همه نظام

توان به مسیحیانی بازگرداند که  وجود، گرایش به معنویت را از لحاظ تاریخی می(. با این2003، 7)فرای معنویت اشتراک دارند
اند. در واقع برخی قائل شده میان مکاتب گوناگون معنویت مانند معنویت عرفای اسپانیا یا فالندری، یا مثالً ارتدکس روسی، تفاوت

 هایین واژه بیش از این در زمینههای اخیر به کاررفته است. اما ااز نویسندگان غربی براین باورند که واژه معنویت صرفاً در دهه
سوامی معنویت هندی را با  گران هندو در رأس آن، مقایسه اجتماعی در قرن نوزدهم به کار رفته و آن هنگامی که اصالح

چنان در جستجوی آن گرایی غربی به مقابله نشاندند و ادعا کردند که هند حاوی گنجینه معنویتی است که غرب باید هممادی

  سو ناگزیرکه از یکلیحادر "گویدآندرهیل در کتاب زندگی معنوی می (. درباره حساسیت تعریف معنویت،1997، 8)اورسال باشد
ای در زبان  چرا که هیچ واژه  ،زده شویماز ابهام و انتزاع جلوگیری کنیم، از سوی دیگر باید مانع تعاریف سخت و شتاب که یمهست
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. ضمناً ذکر این نکته ضروری است که تعریف "(8919، 1بنر) های معنوی مناسب و صحیح نیستندانسانی ما در مورد واقعیت
بخش و برانگیزاننده جهت جستجوی مداوم برای د. لذا معنویت در کار نیرویی الهامتفاوت دار محیط کارر معنویت با معنویت د

کار، زندگی، پهناوری عالم هستی، موجودات محیط طبیعی و نظام  ی کاری، درک عمیق و ژرفا از ارزش یافتن هدف و معنا در زندگ
انی و خصیصه فطری انسانی است که ذاتاً به معطبق نظر یک پژوهشگر معنویت یک  (. بر1990، 2)مایرز باشدباور شخصی می

ی یک مفهوم از معنویت را تجسم  ارادی نیست بلکه هرکس -معنویت در این قالب یک کیفیت اختیاریمفاهیم مذهبی اشاره دارد. 
ویت را در معنی گرایی باشد، البته این موضوع کامالً مرسوم است که معنگرایی یا پوچ مادی حتی اگر معنویت مبتنی بر .نمایدمی

بتن  ) بکار گیرند ،جای قدرت، لذت و ثروت استهها بمفاهیم اساسی و ارزش  سبکی از زندگی که مبتنی بر  عنوانبه دقیق آن 
گویند معنویت چیزی فراتر از قواعد مذهبی دانند و میمی هاآنمعنویت را برخاسته از درون انسای عده(. 9719، 3کورت و بارن

)دیدگاه   یردگشکل می هاآن مذهب افراد در وجود است و مربوط به جریان معنابخش و خودیابی درونی است که بدون توجه به 
گیرد، فرد سرچشمه می درون هرآید که از میان می طور قطع صحبت از قدرتی بهه گاه باگرچه در این دید .درونی بودن معنویت(

فداران این ای که حتی طرولی در عین حال این دیدگاه شامل احساس مرتبط بودن فرد با کار خود و دیگران نیز می شود؛ به گونه
  )کریشنا کومار و  اندصورت احساسی اصلی فرد ارتباط با درون خود، دیگران و کل جهان نیز تعریف کردهدیدگاه، معنویت را به 

 (.2002، 4نیک
 

 مفهوم سالمت معنوی -2-4
 تعریف یک ارائه فقدان ،است شده انجام گذشته هایدهه طول در معنوی سالمت مورد در که بسیاری هایپژوهش رغمعلی

 گیریاندازه و تعریف شناسایی،ای که مشکل به گونه  گردد.می مشاهده کماکان معنوی سالمت از قبولقابل تئوریک یا کاری
 در معنویت از معنوی سالمت افتراق عدم راستا،ینا در (.2004 ،5و همکاران )هائوکس ستا پابرجا همچنان معنوی، سالمت ابعاد

ف تعری بین هاییپوشانیهم که کرد فرض منطقی طوربه  توانمی اگرچه .است توجهقابل مباحث از یکی خود منابع، از بسیاری
  شدن قائل افتراق بدون قلاحد مختلف متون  در هاآن بکارگیری یا یکدیگر با هاآن شمردن مترادف دارد، وجود معنویت و معنوی

 در معنوی سالمت برای شده ارائه مفاهیم جستجوی در فوق، مشکل به توجه با .باشدمی موردچالش و شایع ایپدیده ،هاآن  بین

  در گوناگون کتب و مقاالت در مختلفی بسیار نمایاند. معانیمی رخ بخود خود نیز معنویت برای شده ذکر تعاریف مختلف، منابع
 معنای به 6مذهب .آیدمی میان به نیز مذهب مفهوم دو، این به پرداختن هنگام .است شده ارائه معنوی سالمت و معنویت مورد

 9اعمال و باورها از سیستمی داخل در را مردم از گروه یک 8معنوی جمعی تجربیات مذهب، یک .است 7پیوستن هم به
 .شودمی اطالق یافته،سازمان مذهب یک اعمال و باورها پذیرش  میزان یا در شرکت درجه به بودن مذهبی کند.می سازماندهی

 برخی است. 10اولیه یک روند پویا، شخصی و تجربی طوربهتر از مذهب دارد و معنویت به معنای تنفس است و مفهومی وسیع
 مادی وجود از فراتر بودن انسان که این احساس  )مثالً برتری و تفوق 11و هدف معنا برای تالش  شامل معنویت ابعاد معتقدند

و  )مولر   باشد)مانند عشق، دلسوزی و عدالت( می هادیگران، طبیعت یا الوهیت( و ارزش )مثالً اتصال به 12ساده است(، اتصال
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از اجزاء  برتر« واقعیت یک و دیگران خود، به اتصال خودآگاهی، زندگی، در »معنا و هدفکه است درحالی نای (.2001، 1همکاران

 مذهب یک بر دانند،می معنوی را خود که افراد برخی چه اگر(. 2004، و همکاران )هائوکس اندسالمت معنوی نیز شمرده شده

 معنا جستجوی دو هر تجربی، صورتبه دارند. پوشانیهم که هستند مفاهیمی معنویت، و بودن مذهبی گذارند،نمی صحه رسمی
 از معنویت و است. مذهب معنویت شبیه بودن مذهبی نگاه، این باشند. در شامل است ممکن را هاارزش  و اتصال تفوق، هدف، و

 (.2001، و همکاران )مولر دهندیم معنا ساختار و تجربیات رفتارها، انسانی، هایارزش  به که هستند فرهنگی عوامل ترینمهم
 تطابق و ایمان از ناشی راحتی و آرامش، معنوی سالمت همچون دیگری مفاهیم شامل و مذهب از فراتر معنویت معتقدند برخی
 یا طبیعت دیگران، فرد، یک به( اتصال است، نهایتبی قدرت یک یا همتایب روند یک در فرد روح تظاهرات و تجربیاتی، معنو
 بعد کنند.قی ذکر میو اف عمودی بعد دو معنویت برای بعضی (.1999، 2)مراویگلیا اشدبمی انسانی ابعاد همه یکپارچگی ا(خد

 هم و طبیعت و دیگران به ما اتصال کنندهمنعکس هم افقی بعد نهایت است.کننده ارتباط با خدا یا یک قدرت بیعمودی منعکس
  هایانتخاب برای ما توانایی و وجودمان مختلف ابعاد کردنیکپارچه برای ما توانایی از است عبارت که است، ما درونی اتصال

 6قطبی و 5مبهم، 4ذهنی امری معنویت که شده است این به منجر معنویت، مورد در موجود های(. بحث1987، 3)الن مختلف
 افراد تمام برای طیف دیگر انتهای در کهحالی در است شده نگریسته مذهب با مترادف معنویت به طیف، انتهای یک در شود.
 (.2004، 7شری)اسمیت و مک درومی کار به نیز، خدا به اعتقاد یا ایمان فاقد

، 9؛ بارنارد1997، 8)کاولی رودمی کار( بههاناایمبی نیز و معتقدان) همه برای که است جهانی پدیده یک معنویت امروزه
)مارتسولف و  دارد مختلفی معانی هاآن زندگی فلسفه یا جهان به هاآن نگرش  به بسته مختلف، افراد برای معنویت(. 1988
 از عاری شود، جدا مذهب با همراهی از معنویت کههنگامی که کنندمی اظهار قاطعانه دیگر برخی کهحالی در (؛1998، 10میکلی

 از معنویت اصطالح حاضر حال در دیدگاه، این طبق (.2001، 12؛ پاتیسون1994، 11)برادشاو شودواقعی می مفهوم یا معنا هرگونه
 تعیین فردی صورت به که است معنویت از شکلی شدن پدیدار آن نتیجه ،رسدنظر می به و است شده جدا خود تاریخی زمینه

 اشکال حالت این در برود. دست از معنوی هویت است ممکن و شودمی معنویت اصطالح شدن کمرنگ به  منجر و شودمی
    فکری اشتغال کنندهمنعکس مسئله این که کنندمی مطرح . برخی شودمی ظاهر کند،می تعیین»فرد«  که معنویت از متعددی

 خداپرستانه و مذهبی اجزاء مورد در فرسایشی اخیر، هایسال یط در ت.اس 13فردگرایی نظریه با سالمتی سیستم مراقبت
 بیشتر دیدگاهی کنندهمنعکس معنویت، مفهوم شکل تغییر ود.شمی  دیده 14تعدد سوی به بیشتر رویکرد بهای به معنویت،
)اسمیت و مک شری،  باشدمی مذهبی رایج عقیده از نظر قطع کس،ره با  ارتباط و عام شمول جستجوی در که است 15غیردینی

2004).   

 حالت، این در کند.می تالش ف، هد و معنا خشیت، احترام،، 16الهام برای و است مذهبی وابستگی از فراتر کیفیتی معنویت،

 نباید لزوماً معنویت(. 1989، 17)موری و زنتر  باشد داشته وجود تواندمی ندارند، اعتقاد خدایی هیچ به که کسانی در حتی معنویت
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 درک شان،زندگی مورد در را 1معنا  آن افراد، توسط که باشد ایشیوه است ممکن مذهب اگرچه  باشد؛ مذهبی جزء یک شامل

  (.2002، 2)پیسوت باشد فرهنگی و مذهبی اعمال طریق از معنویت تظاهر اغلب یا (1997)کاولی،  کنند
. است ممکن گروهی حمایتی هایفعالیت و سازیمجسمه ،3مراقبه چونهایی همفعالیت که است آن گربیان هادیدگاه برخی

 را تربزرگ واقعیت یک و دیگران خود،به  اتصال و آگاهیدخو زندگی، در هدف و معنا معنوی همچون سالمت مختلف اجزاء
 ذکر کنند،می کمک معنوی نظر از فرد به که اموری عنوانبه  نیز زیر موارد گاه، (.2004، همکارانهائوکس و ) کنند تأمین

 طبیعت، در رویپیاده وحی، هایکتاب خواندن عبادی، آوازهای خواندن نیایش، داوطلبانه، کار یا اجتماعی سرویس با شود: کارمی
 از هدف که . هنگامیمذهبی خدمات در حضور یا ورزش  یک انجام یوگا، انجام کردن، فکر برای صدا و سر بدون زمانی داشتن

  متفاوت به توجه با که دارد پی در  را نتیجه این  گردد،می بیان ... و درونی آرامش راحتی، احساس  معنوی، سالمت از برخورداری
 .باشد نداشته کارایی دیگری برای است ممکن کند، ایجاد آرامش و راحتی احساس فردی برای است ممکن چهآن افراد، بودن
 مطالب و آورد ارمغان به درونی آرامش و معنا امید، راحتی، احساس وی شخص برای که باشد چیزی پی در باید کس هر پس
 یابند،می دست مذهب طریق از معنویت به مردم از بسیاری که شودمی بیان راستا این در. است دیدگاه این طبیعی نتیجه فوق

 و معنویت راسل، نظر طبقیابند. می خود اصول ها وارزش  در را آن طبیعت. دیگران با ارتباط یا هنر موسیقی، طریق از برخی
 عشق، وسیله به مشخص معنوی تعامالت روزانه با دیگران،توانند به طرق مختلف تظاهر کنند: تبادالت می معنوی سالمت
 با اتحاد و نزدیکی احساس  که طبیعت مورد در تجربیاتی دلسوزی، و فداکاری احترام،، یکپارچگی درستکاری، و صداقت اعتماد،
 را جهان که قدرتی یا برتر نیروهای برخی با غیرشخصی ارتباط جسم، از شده جدا ارواح با ارتباط کند، ایجاد را طبیعی دنیای

 شخصی تجربه یک معنویت ،معتقدند برخی .کندمی مراقبت او از و شناسدمی را فرد که شخصی خدای یک با یا کندمی هدایت
 معنوی تظاهرات تمام در که مشترک هایدیدگاه زمینه این است. در متفاوت آن شکل دیگر  فرد به فردی از که است

هدف  یک کردن، تجربه را لذت دیگران، به کردنشدن، کمک داشته دوست و داشتن دوست از احساسات عبارتند اند،گسترده 
 سالمت عنوانبه  چهآن (.25-29؛ ص1998، 4گیروان )کرنس و  کمال و آرامش در زندگی تجربه داشتن، زندگی در اساسی
 .ندارد وجود آن بر کلی اجماع که است مفاهیم مختلفی شود،می بحث و بررسی مختلف، منابع در معنوی
 

 معنویت در سازمان -2-5
  دارد  گوناگون معانی افراد مختلف برای دلیل همین به و است آدمی ای از وجودپیوسته و مختلف ابعاد معنویت طورکلی،به

 اند.سازمان بیان کرده  در معنویت برای را مختلفی هایتعریف و مدیریت، حوزه سازمان اندیشیمندان(. 2007، 5)اسمیت و الو
اند. کرده تعریف این اهداف اساس  بر کردن زندگی و مطلوب و نهایی هدف یافتن به تمایل را معنویت (1999)6و دنتون متیروف
 چهآن جهت در کندوکاوی یا خدا، و غیرانسانی دیگران، موجودات خویش، به نسبت حساسیت پرورش  جهت در تالشی معنویت

 معنویت (.1392قهفرخی و حیاتی،  )جمشیدی است کامل انسانیت به رسیدن برای جستجوییو  تاس نیاز مور شدنانسان برای

 طریقدان کارمن معنوی احساس  و خویش از کار کارکنان معنویت تجربة جهت در سازمانی تسهیالت از است عبارت سازمان در

 کاری ندگیزدر هدف و معنا یافتن برای تالش  فردی، سطح در سازمان در معنویت (.2009، 7)پاور دندهمی انجام که شغلی
 سازمانی، سطح در نیز و دارند مشارکت کار رد نحوی به که افرادی و همکاران بین قوی ارتباط گروهی، سطح در ؛است

 نک و ریشناکومار(. ک1386جعفری و رستگار، )عابدی است سازمان هایش ارز و اصلی باورهای و اعتقادات بین هماهنگی
 هایی نسبتاً جامعی براساس تعریفبندهای متنوع درباره معنویت و معنویت در سازمان، در طبقهبا توجه به تعریف ،(2002)
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 رویکرد به توجه با که است شده احصا معنویت تعریف در را گرا، دینی و اگزیستانسیالیستینظران، سه دیدگاه درونصاحب

 افراد درون که است مفهومی معنویت، گرا،درون دیدگاه طبق .دشوداده می شرح گرادرون دیدگاه خالصه طوربه حاضر پژوهش
 ذاتی خودآگاهی و شعور را معنویت دیدگاه این در (.2002 نک، و ریشناکومارک) است مذهبی چیزی فراتر از قوانین و دارد ریشه

 در چنین،هم است. شده تعیین قبل از و مشخص باورهای و هااز ارزش  برخاسته تمعنوی که معتقدند و اندکرده تعریف هاآنانس
  میتروف و  (. 2000، 1)آشموس و دوچان است دیگران و خود میان ارتباط و احساس همبستگی شامل تمعنوی رویکرد این

  به دانند. معتقدانمی کل جهان با و دیگران با خودش، با فرد یک کامل پیوندر د عمیق احساس  نوعی را معنویت (1999) 2دنتون
 که بیابند راهی باید افراد واقع، در .شود رسمیت شناخته به باید افراد معنوی وعتن ،دارند نیز عقیده کار محیط در گرادرون رویکرد

 (.2005، 3مارکوس و همکاران) دهندام را انج خود معنوی امور دیگران، به زدن آسیب بدون
 

 تأثیر معنویت در مدیریت دولتی -2-6
کنندگان است. فه و یک منبع حمایتی برای مراقبتبرای کارکنان امور اجتماعی، معنویت یک انگیزه مهم برای ورود به حر

جزء مهمی از مراقبت  عنوانبه ابراز شده است. معنویت، اغلب  حتی در حوزه مراقبت از سالمت، توجه بیشتری نسبت به معنویت
(. 30-37؛ ص 1999)تایلور و همکاران،  اثربخش به خصوص در بیماران در حال احتضار و مسن، تشخیص داده شده است

های مثبت ها با رضایت در کار، کاهش میزان استرس مربوط به کار و نگرش کنان این حوزههای معنوی به کارآموزش مراقبت
اما در مقابل شاهد هستیم که هیچ توجهی از سوی استادان و محققان مدیریت دولتی  .نسبت به همکاران، همبستگی داشته است

تیلور رسد. به عقیده ول این حوزه عجیب به نظر مینسبت به این موضوع صورت نگرفته است. این مسئله با توجه به مبانی و اص
کامالً به مالحظات معنوی  پژوهشیک حرفه و حوزه مطالعه و  عنوانبههای مدیریت دولتی آمریکا ، ریشه(1999و همکاران )
  )گره آغشته استگزاران بخش عمومی با کیفیات معنوی عالوه ماهیت خدمتشود. بهو توسط آن برانگیخته می مربوط است

شوند که افراد خاصی را به سوی خود جلب حرفه یا فراخوانی مطرح می  عنوانبه خورده است(. در واقع، خدمات عمومی نوعاً 
برد که مبتنی بر روح  کار می( عبارت حرفه خدمات عمومی را به4199) 5مک کورمیک (.184-207؛ ص 1999، 4)هولزر کنندمی

عنوان  مات عمومی عبارت است از وظیفه بهمدیریت دولتی است، به همین ترتیب گاتروپ عقیده دارد که خدخواهی در قلب نیک
شود که بسیاری ای قرار دارد. چنین تصور مییک عشق یا یک تعهد درونی قوی نسبت به یک علت که فراتر از مقتضیات لحظه

اس وظیفه احس دیگران در قبال  هاآن جهت منافع عمومی هستند.  شوند، مایل به خدمت دراز افرادی که وارد خدمات عمومی می
وسیله از خدمات عمومی یک عمل دهند و بدینماع بزرگتر پیوند می را به همکاران و اجت هاآننوبه خود، کنند که این حالت بهمی

 (.31-51؛ ص 1990، 6)وامسلی اندتعهد اخالقی را جهت خدمت به منافع عمومی پذیرفته هاآن ،سازدمتعالی می
چنین ویژگی کند. همیک حرفه عمومی، نوعی هاله معنوی را منعکس می عنوانبه بنابراین، اعتقاد مشترک به خدمات عمومی 

گذاران ها مطرح شود. در فلسفه سیاسی پایهیک تفکر غالب در زمان تأسیس ملت عنوانبهتواند معنوی خدمات عمومی می
منفعت  کند کهبیان می 7نهادها، باور اصلی این بود که هدف دولت پیگیری و ارتقای منفعت عمومی است. برای نمونه، مادیسون

(. منفعت 289؛ ص 1961، 8)روسیتر ودیک هدف عالی دنبال ش عنوانبه بایست عمومی و رفاه واقعی بخش عمده مردم، می
اند. این مسئله همچنین ناشی از این عمومی تا حدی ناشی از روابط متقابل افرادی است که برای ادامه حیات به یکدیگر وابسته

ورزند، از یک عالقه ذاتی به دیگران نیز  )فطری( به خودشان عشق می که به لحاظ غریزیچنانفرض است که افراد همپیش
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محوری برای   عنوانبه سازد و عشق را گیری جامعه فراهم میبرخوردارند. نیاز اساسی به مراقبت از دیگران مبنایی را برای شکل 
وع وظیفه یا تعهد دارند. این وظیفه  نهد. این تصور وجود داشت که شهروندان در قبال همسایگان خود یک ندمورکراسی بنا می 

گیری هدفمند، وی را هدایت و در او حس انسجام شخصی ایجاد آورد که از طبق نوعی جهتبرای فرد یک حالت درونی پدید می
های برجسته جهان مطرح شده است،  های مقدس در تمام تمدنهای دینی و کتابکند. چنین حسی از نظر تاریخی در آموزهمی

 (. 73؛ ص 1998، 1)گاتروپ تعهد برای خدمت به دیگران یا انجام یک هدف واالتر لزوماً یک امر دینی نیست اگرچه
های اخالقی شهروندان خود اقدام کند. بایست نسبت به رشد و پرورش ویژگیگذاران این حوزه، دولت میاز نظر پایه 

گیرند. در راستای این می قرار های جمهوری مدنظرات دولتضروری عنوانبههای شخصیتی، فضیلت و تعهد به عدالت ویژگی
چون: تعهد به منافع عمومی، خدمت به الگوها فضایل اجتماعی هم عنوانبه شوند تا هدف، کارکنان بخش عمومی متعهد می

ضمنی  طوربهاالری سخواهی به فعالیت بپردازند. در این مسیر، توجه اساسی به خدمات عمومی در یک نظام مردمدیگران و نیک
شود. اما اگر  جهت ترویج آن تالش می آن، مورد تشویق قرار گرفته، در گیرد و عالوه برشاره قرار میتوسط معنویت مورد ا

جه ذاتی و الیفنک، مطرح است، پس چرا در مدیریت دولتی تو یک جزء عنوانبهات عمومی واقعاً معنویت در مفهوم سنتی خدم
علت است که در عصر   خود معطوف نساخته است؟ طبق نظر فردریکسون، گاتروپ و هارت، این بدان( را بهمحققان)عالمان 

 مباحث مربوط به کارایی و اثربخشی عمومی تمرکز یافته است. خواهانه، اندیشه غالب دانشگاهی صرفاً براصالحات ترقی
کیفیات غیرشخصی  گرایانه، توجهات را صرفاً بر بر عقالنیت ابزاری و اصول منفعت زمان مدرنیته به همراه تمرکز آنرشد هم

کارایی،  گرایی به دلیل تأکید آن بر»در حالی که فلسفه معنویت نویسد:گونه که فردریسکون میسازمان و افراد متمرکز کرد. همان
)یا   حال در فقدان یک مفهوم برتر شده است، اما در عین دولتی موجب اقتصاد و فناوری بهبود شایان توجهی را در نظام مدیریت

وسیله عقالنیت و تجمع منافع شخصی دموکراسی، عشق و منفعت عمومی، بهمتعالی( از این حوزه نیز نقش داشته است. مبنای 
یرشخصی بیرونی به  وسیله قواعد غنظر منطقی، اخالقی و انگیزشی، بهجایگزین شده است. جلوه مفاهیم دموکراتیک ارزشمند از 

 (.73ص ؛1998)گاتروپ،  شوند«ای خنثی میطرفی و عدالت رویهنام اقتصاد، کارایی، بی
ملکرد،  حائز اهمیت بسیار است که ماهیت معنوی خدمات عمومی و رابطه آن با تعهد سازمانی و ع در مدیریت دولتی این امر 

مطرح شده و   ،ذاتی و الینفک خدمات عمومی است ءنظریه اخالقی که جزاست عنصر عالوه، الزممورد برررسی واقع شود. به
پرستی و پایه حس میهن  مورد توجه قرار بگیرد. اندیشمندان به لزوم ایجاد یک مبنای اخالقی برای خدمات عمومی بر

د که خرد معنوی جهت ایجاد  اناند. دیگران نیز استدالل کردهکرده های دینی اشارهگرایی اجتماعی و ارزش خواهی، انساننیک
لت، مهربانی، ایثار و فداکاری خواهی، عدانوعی اخالقیات خدمات عمومی، مناسب است. ابعاد نظریه اخالق، نظیر احسان، نیک

باشند. از طریق تری به نام معنویت استوار میمفهوم گسترده  تنها بردموکراسی و مفهوم خدمات عمومی منطبقند، بلکه برنه
)هوستون و   شودت است که رابطه میان خدمات عمومی، انگیزه خدمات عمومی و معنویت فردی تشخیص داده میاشتراکا

 (.89؛ ص 2007، 2کارترایت
 

 پیشینه پژوهش  -3
استرس  گرلیدعتو  یانجیبا نقش م کار طیمح یو رفتارها محیط کاردر  یطردشدگبه بررسی در پژوهشی ( 2018) 3چانگ

 نقش ،باشد نییپای تخروانشنا یکه سطح توانمندساز یزمان ،دادنشان  ی پرداخت. نتایجتخروانشنا یتوانمندسازو  شده ادراک
  .کندیم فایا یرفتار یامدهایو پ محیط کاردر  یطردشدگ  نیرا در رابطة ب گرلیدعت

 
1.Gawthrop  
2 .Houston & Katherine 
3 .Chung 
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ی عاطف یآزردگ یانجیبا نقش م ینترنتیا یرو و طفره کار طیدر مح یطردشدگبه بررسی در پژوهشی ( 2018) 1یکوآ

 یآزردگ نیچنهم .نادار داردعاثر م ینترنتیا یرو بر طفره یعاطف یآزردگو هم محیط کاردر  یطردشدگ  نشان داد جینتا پرداخت.
 . کندیم فایا ینترنتیا یرو طفرهکار و  طیدر مح یطردشدگ نیرا در رابطة ب یانجینقش م یعاطف

 یانجیبا نقش م محیط کار یبر رفتارها محیط کاردر  یشدگاثر طرد به بررسی در پژوهشی  (1398) و همکاران ینیحس
کار و  طیمح یبر رفتارها محیط کاردر  یشدگداد طرد نشان ی پرداختند. نتابجسازمان عدالت گرلیو تعد ینفس سازمانعزت
کار با   طیدر مح یشدگطرد ن یرا در رابطة ب گرلیشده نقش تعدادراک یعدالت سازمان نیمؤثر است. همچن ینفس سازمانعزت

کار بر   طیدر مح یشدگطرد راتییتغ ازدرصد  40 باًیتقر ،آزمون سوبل نشان داد گر،یدی. از سوکندیم فایکار ا طیمح یرفتارها
   .شودیم نییتب ینفس سازمانعزت  یانجیم ریمتغ قیکار از طر طیمح یرفتارها

کارکنان با  یانحراف یشده بر رفتارهاادراک یطردشدگ ریتأثبه بررسی ( در پژوهشی 1398) و همکاران یانیصدق یصالح
کار بر   طیدر مح یها نشان داد که ادراک طردشدگداده  لیتحلی پرداختند. رنجورروان گرلیو تعد یسازمان ینیبدب گریانجینقش م
 ،گریدی. از سوکندیم فایرابطه ا نیدر ا گرلیتعد ینقش زین یرنجورروان نیمؤثر بوده؛ همچن یسازمان ینیو بدب یانحراف یرفتارها

صورت به یانحراف یبر رفتارها رکا طیدر مح یدرصد از اثر کل طردشدگ 32از  ش یب باًینشان داد که تقر آزمون سوبل و واف
  .شودیم نییتب یسازمان ینیبدب یانجیم ریتوسط متغ میرمستقیغ

کارکنان  یسازمان یانحراف یبر رفتارها یاخالق یادراک از رهبر ریتأثبه بررسی ( در پژوهشی 1397) انیاکبر و شیرایپ
دانش،  میتسه ،یمردم یریگابعاد جهت ریتأث یهاهیو فرض تأیید یانحراف یبر رفتارها یکاروجدان ریتأث هیفرض پرداختند. دانشگاه

  .شودینم تأیید یانحراف یبر رفتارها یاخالق یانصاف از رهبر ،یاخالق تیثبات، وضوح نقش، هدا
طالعه کارکنان شعب بانک م ( پژوهشی با عنوان تعیین نقش معنویت در خلق مزیت پایدار مورد1394حکاک و رحیمی )

کننده مزیت رقابتی است. بنابراین بانک  تعیین %4 ، نتایج نشان داد معنویت با ضریب تشخیصدادندمسکن شهرستان تبریز انجام 
  مناسب اتخاذ کند. راهبردبایست می ،هاسویی ارزش ویژه همهای آن بهی ارتقاء معنویت سازمانی و مؤلفهمسکن برا

گر سرمایه  نقش تعدیل ،و نتایج شغلی محیط کاررابطه بین طردشدگی در  ( در پژوهشی با عنوان 1394) همکارانبشلیده و 
، که نتایج نشان داد طردشدگی در  ندنفر از کارکنان شرکت آب و نیروی شهر گتوند انجام داد 182روانشناختی با جامعه آماری 

دار با خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی دارد. لی و رابطه منفی و معنیفرسودگی شغمحیط کار رابطه مثبت و معناداری با 
ی پایین باشد. همچنین، رابطه تر است که سرمایه روانشناخترابطه بین طردشدگی در محیط کار با فرسودگی شغلی زمانی قوی

  تر است که سرمایه روانشناختی باال باشد.انی قویطردشدگی در محیط کار با خشنودی شغلی و رفتار شهروند سازمانی زم بین
کننده صفات شخصیتی در رابطه بین ادراک طردشدگی در نقش تعدیل تحت عنوان پژوهشیدر  ،(1391) ارشدی و همکاران

، دادندانجام  ،کار که اعضای این پژوهش کارکنان یک شرکت صنعتی در اصفهان بودندحیط کار و رفتارهای انحرافی محیطم
 مثبت رابطه فردی بین انحرافی رفتارهای و سازمانی انحرافی رفتارهای با کارمحیط در طردشدگی ادراک نتایج نشان داد که

  .بودند روابط این در گراییآزردهروان و گراییبرون صفت شخصیتی دو گرتعدیل نقش از حاکی همچنین هایافته .دارد
  -بین مبادله رهبر ای ادراک طردشدگی در محیط کار در رابطهنقش واسطه پژوهشی با عنوان  (1390) ارشدی و همکاران

 کارکنانش و رهبر میان مطلوب روابط نشان داد که هایافته انجام دادند. شناختیعضو با رفتارهای انحرافی و بهزیستی روان
شود که این خود کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار و افزایش سطح ادراک طردشدگی در محیط کار می کاهش موجب

   دنبال دارد.شناختی افراد را بهبهزیستی روان
گرایی و تعهدسازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بررسی رابطه بین معنویت تحت عنوان پژوهشی( 1389) ارتشی
سازمانی رابطه معنادار وجود   د سازمانی و ابعاد تعه گرایی و تعهدهای پژوهش نشان داد که بین معنویتانجام داد. یافته خوراسگان 

 دارد. 

 
1 .Koay   
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اری با رفتارهای انحرافی کپژوهشی تحت عنوان نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخالق (1389) پرورنادی و گل
می با رفتارهای انحرافی کاری اسال زمانی نقش میانجی در رابطه اخالقنتایج نشان داد که وفاداری سا انجام دادند.  محیط کاردر 
شود و  حاکی از آن است که اخالق کاری اسالمی باعث تقویت وفاداری سازمانی می پژوهشنتایج این  کند.ایفا می  محیط کاردر 

  کند.تارهای انحرافی در محیط کار را فراهم میسپس وفاداری سازمانی موجبات تضعیف رف
 

 هافرضیه -4
 فرضیه اصلی این پژوهش به بررسیباشد. ( می2018)چانگ کار رفته در پژوهش هپژوهش حاضر مبتنی بر مدل مفهومی ب

های پردازد. لذا فرضیهمی فتارهای انحرافی در محیط کار رارابطه بین ادراک طردشدگی و ر در گراییمعنویت  میانجینقش 
 پژوهش به شرح زیر تبیین شده است.

 رابطه وجود دارد. محیط کارگرایی و ادراک طردشدگی در تبین معنوی .1
 رابطه وجود دارد.  محیط کاررایی و رفتارهای انحرافی در گبین معنویت .2
 رابطه وجود دارد.  محیط کاردر  بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی .3
 

 متغیرهای پژوهش -5
 باشد. شرح زیر می به ابزارهای سنجش  و  متغیرهای پژوهش  

 متغیر وابسته -1-5

مقیاس رفتارهای   متغیر وابسته پژوهش حاضر رفتارهای انحرافی در محیط کار است.  : رفتارهای انحرافی در محیط کار 

  19( برای سنجش این رفتارها در محیط کار مورد استفاده قرار گرفت. این مقیاس شامل 2000)  بنت و رابینسون  1انحرافی در محیط کار 
های این  اند. پاسخ فردی منظور گردیده ماده برای رفتارهای انحرفی بین   7ماده برای سنجش رفتارهای انحرافی سازمانی و    12ماده است که  

( روایی این پرسشنامه را در  2009)  2شوند. اسکرودر )هرروز( مشخص می 7 )هرگز( تا 1ای از درجه 7 پرسشنامه بر روی یک مقیاس 
را به ترتیب برای دو خرده مقیاس رفتارهای انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بین   0/ 92و  0/ 86حدمطلوب و ضریب آلفای کرونباخ 

ی در پژوهش حاضر با دو  فرد انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بین فردی گزارش نمود. ضرایب همبستگی دو خرده مقیاس رفتارهای 
از روایی مطلوب این مقیاس است. پایایی این مقیاس نیز    حاکی که   دست آمدند ( به >0P/ 001)  0/ 88و   0/ 92ساخته به ترتیب سؤال محقق 

 محاسبه گردید.   0/ 90و    0/ 96فردی  های رفتارهای انحرافی سازمانی و بین با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای خرده مقیاس 
 

 متغیر مستقل -2-5

(  2009)هیتالن و نوئل،  3محیط کار از مقیاس طرد در  است.  شدگی ادراک طرد پژوهش حاضر  مستقل متغیر  : شدگیادراک طرد

  سوی  از  طرد  خرده مقیاس  سه  شامل  پرسشنامه  این  ت، اس  ماده  17 از  متشکل  مقیاس  جهت سنجش ادراک طردشدگی استفاده شد. این 
 . هستند  معیار  های سؤال  نیز  آخر  ماده  2د.  باش می  ماده( 3)   ه محاور  زبان  توسط  طرد ماده( و    5)  سرپرست   سوی  از  طرد  ماده(، 7  )   همکاران 

  مطلوب  روایی  گذشته  های پژوهش  شود. قریبًا همیشه( پاسخ داده می )ت  5)هرگز( تا 1ز ا  ای درجه  5 لیکرتی  طیف  یک  در  سؤاالت  به  
  آلفای  روش  از  استفاده  با  را  مقیاس  این  پایایی (  2009)  (. هیتلن و نوئل 2008، و همکاران  )هیتالن  اند داده  قرار  تأیید  مورد  را  مقیاس  این 

و برای خرده مقیاس طرد توسط    0/ 75، برای خرده مقیاس طرد از سوی سرپرست  0/ 76سوی همکاران   از  طرد  مقیاس   خرده  برای   کرونباخ 
همکاران،  های طرد از سوی روش آلفای کرونباخ برای هریک از خرده مقیاس ایایی این پرسشنامه به گزارش کردند. پ  0/ 75زبان محاوره 

 دست آمد. به   0/ 78و    0/ 82،  0/ 76طرد از سوی سرپرست و طرد توسط زبان محاوره به ترتیب  

 
1.Workplace Deviance Questionnaire 
2.Schroeder 
3.Workplace Exclusion Scale-Revised 
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 گرمتغیر مداخله -3-5

گرایی  در این پژوهش از پرسشنامه معنویت  کند. را بازی می  نقش متغیر میانجی  گرایی در این پژوهش معنویت  :گراییمعنویت

 ای لیکرت است. سؤال و دارای طیف پنج گزینه   29ل  استفاده شد که شام ( برای سنجش معنویت  1389)   ارتشی 
 

 روش اجرای پژوهش -6 
در دو سطح آمار توصیفی  Amos23و  SPSS19افزارهای آماری تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم 
های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی از مشخصه

 سازی تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون،آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمالیتی، مدل
 شرح زیر استفاده شده است.های تعقیبی بهطرفه و آزمون س یکریانمستقل، تحلیل واتی

 

 گیری پژوهشتعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه  -1-6
های استاندارد که از پرسشنامهبا توجه به این پژوهشهای متعددی وجود دارد که در این تعیین اعتبار پرسشنامه روش  جهت

روایی صوری استفاده شده است و با توجه به استاندارد بودن سه پرسشنامه  -2اعتبار محتوا، -1از دو روش  .استفاده شده است
ها از ضریب  شدن پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر برای مشخص باشد.مورد استفاده در این پژوهش، نیازی به روایی سازه نمی

منظور یک نمونه اولیه شامل  نی است استفاده گردیده است. بدینسانی دروهای هم( که یکی از روش 1) رابطهآلفای کرونباخ طبق 
افزار آماری ها و به کمک نرم های بدست آمده از این پرسشنامه پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده  30

SPSS19  گردید.میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه 
 (1) رابطه

 
 : این رابطهکه در 

arضریب اعتبار : ،J نامه یا آزمونهای پرسش: تعداد زیر مجموعه سؤال،
2

jS
واریانس کل :  2Sوام  J: واریانس زیر آزمون 

( 1گرایی، رفتارهای انحرافی و ادراک طردشدگی در جدول )های معنویتنامه ضرایب پایایی کل برای هر یک از پرسش .آزمون
 نشان داده شده است.

 
 هانامهمیزان ضریب آلفای کرونباخ پرسش:  1شماره  ولجد

ضریب آلفای  پرسشنامه

 کرونباخ

تعداد 

 هاسوال

 29 65/0 گراییمعنویت
 17 84/0 طردشدگی

 19 79/0 رفتارهای انحرافی

 
گرایی، رفتارهای انحرافی و های معنویتها به ترتیب برای پرسشنامه ( ضرایب پایایی پرسشنامه 1) جدول هایطبق یافته

باشد، ولی گیری استفاده در این پژوهش میمحاسبه گردید که نشان از دقت باالی ابزار اندازه 7/0ادراک طردشدگی باالتر از 
پذیرفته  پایایی این پرسشنامه  7/0معیار تفاوت با  05/0محاسبه گردید که با اغماض  65/0گرایی برابر برای پرسشنامه معنویت 

 . شودمی
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 و حجم نمونه جامعه آماری -2-6
نفر   170 ها آن تعداد  1397که در سال  ، در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی در اصفهان است   جامعه آماری 

نظر باشد، پژوهشگر معمواًل مبادرت به منتخب نماینده واقعی جامعه مورد برای حصول اطمینان از اینکه نمونه  گزارش گردید. 
گیری تصادفی آن است که های نمونه. هدف اصلی استفاده از تکنیکنمایندانتخاب افراد نمونه از طریق روش تصادفی می

تعداد نمونه با   دست آورد. در پژوهش حاضرههایی انتخاب شوند که بتواند اطالعات آماری قابل تعمیمی به جامعه بزرگتر را ب نمونه
گیری در این پژوهش از روش نمونه برآورد گردید.درصد  95نفر در سطح اطمینان  118استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر 

کامل و بدون   طوربهدرصد  85پرسشنامه با نرخ بازگشت  100پرسشنامه توزیع شده،  118از تعداد  تصادفی ساده استفاده شد. 
 خطا، برگشت داده شد. 

 

 های پژوهشیافته -6-3
شناختی پژوهش  دا توسط آمار توصیفی متغیرهای جمعیتآوری شده، ابتهای جمعدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده 

شامل جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور بررسی سواالت و آزمون فرضیه اصلی و 
محور از نوع کوواریانسسازی معادالت ساختاری های آمار استنباطی مبتنی بر مدلفرضیات فرعی پژوهش، با استفاده از روش 
های تعقیبی اقدام شده است. این پژوهش طرفه و آزمونمستقل، تحلیل واریانس یکتحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون، تی

در یک شرکت صنعتی  محیط کارردگی و رفتارهای انحرافی در گرایی در رابطه بین ادراک طردشبه بررسی نقش میانجی معنویت
 ه است.در اصفهان پرداخت

 

  هاافتهی توصیف -7
شناختی های آماری از حیث متغیرهای جمعیتدر این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه

های جمعیت شناختی پژوهش شامل  ( یافته2در جدول ) همچون جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت پرداخته شده است.
 ارائه شده است.  سابقه خدمتجنسیت، مدرک تحصیلی و 

 
 شناختی توصیف متغیرهای جمعیت :  2شماره جدول

 توزیع فراوانی سابقه خدمت توزیع فراوانی میزان تحصیالت

 درصد فراوانی صحیح فراوانی سابقه خدمت درصد فراوانی صحیح فراوانی میزان تحصیالت
 0/33 30 سال 5کمتر از  6/55 50 دیپلم و زیر دیپلم 

 5/38 35 سال 10تا  5 1/41 37 فوق دیپلم و لیسانس

 4/15 14 سال 20تا  10 3/3 3 فوق لیسانس به باال

 2/13 12 سال 20باالتر از  - 10 بدون پاسخ 

 - 9 بدون پاسخ  100 100 مجموع

 100 100 مجموع جنسیتتوزیع فراوانی 
    درصد فراوانی صحیح فراوانی جنسیت

    1/2 2 زن
    9/97 92 مرد

    - 6 بدون پاسخ 
    100 100 مجموع
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( 2نتایج جدول )چنین همدرصد مرد هستند.  9/97کنندگان در پژوهش زن و درصد شرکت 1/2( 2) های جدولبراساس یافته

کنندگان دارای درصد از شرکت 1/41و زیر دیپلم،  کنندگان دارای تحصیالت دیپلمدرصد از شرکت 6/55دهد نشان می
( 2لیسانس به باال هستند. نتایج جدول )کنندگان دارای تحصیالت فوقدرصد از شرکت 3/3پلم و لیسانس و تحصیالت فوق دی

ن دارای کنندگادرصد از شرکت 5/38سال،  5کنندگان دارای سابقه خدمت کمتر از درصد از شرکت 0/33دهد نشان می همچنین 
کنندگان درصد از شرکت 2/13سال و  20تا  10کنندگان دارای سابقه خدمت درصد از شرکت 4/15سال،  10تا  5سابقه خدمت 

. در این  شد ارائه( 3ها در جدول )نتیجه تجزیه و تحلیل توصیفی متغیر، در نهایت سال هستند. 20دارای سابقه خدمت بیشتر از 
ترین مقدار و بیشترین  ، آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، کمهاآنجدول، برای هر یک از متغیرهای پژوهش و ابعاد 

 مقدار مربوط به هر یک از این عوامل بیان شده است. 
 

 متغیرها آمار توصیفی :  3شماره  جدول

 بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 88/4 58/2 379/0 04/1 ادراک از طردشدگی
 0/5 50/2 453/0 27/1 طرد از سوی سرپرست -1
 0/5 33/2 483/0 25/1 طرد از سوی همکاران -2
 0/5 83/1 494/0 90/1 طرد توسط زبان محاوره -3

 25/4 1 684/0 47/4 گراییمعنویت
 88/3 1 591/0 44/1 رفتارهای انحرافی

 00/4 1 614/0 42/1 رفتارهای انحرافی بین فردی -1
 77/3 1 597/0 45/1 رفتارهای انحرافی نسبت به سازمان -2

 

 های استنباطییافته -8
 (4جدول )نتایج آن در  اسمیرنف استفاده گردید که  -جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی پژوهش از آزمون کولموگروف

 ارائه شد. 
 آزمون کلموگروف اسمیرنوف :  4شماره  جدول

 توزیع نرمال سطح معنی داری آماره متغیرها

 دارد 058/0 090/0 ادراک از طردشدگی

 دارد 052/0 141/0 گراییمعنویت

 دارد 063/0 229/0 رفتارهای انحرافی

 
 05/0گرایی و رفتارهای انحرافی باالتر از دهد سطح معناداری متغیرهای ادراک طردشدگی، معنویت( نشان می4نتایج جدول )

ها در متغیرهای گیرد و توزیع داده قرار می تأیید درصد، مورد  95بنابراین فرضیه صفر در این متغیرها در سطح اطمینان  است.
 کنند.پژوهش از توزیع نرمال پیروی می

 

 ون فرضیه اصلی  زمآ -9
شدگی و رفتارهای رابطه بین ادراک طرد درگرایی معنویت گریمیانجی نقش با توجه به فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر

فرضیه اصلی پژوهش که توسط  به بررسی مدل تحلیل مسیر ،(2018)چانگ مبتنی بر مدل مفهومی  محیط کارانحرافی در 
ب رگرسیون یا ضرا( مدل تحلیل مسیر پژوهش را ب2( و )1سازی گردیده است، پرداخته شد. شکل )مدل AMOS23افزار نرم

 دهد.استاندارد و غیراستاندارد نشان می
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 رگرسیون استاندارد )مدل رگرسیونی( ضرایبمدل تحلیل مسیر اشباع شده برای تبیین رفتارهای انحرافی با  :  1شماره  شکل 

 

 
 

 رگرسیون غیراستاندارد ضرایب( مدل تحلیل مسیر اشباع شده برای تبیین رفتارهای انحرافی با 2شکل)

 

 رگرسیونی استاندارد هایبرآورد وزن -الف

 ضرایبهایی هستند که بر روی مدل با دهد که همان بار عاملی( برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد را نشان می2جدول )
یک واحد انحراف استاندارد تغییر در متغیر ادراک از  ،مثال طوربهکند که استاندارد بیان می ضرایباند. استاندارد نیز نوشته شده 

( نشان 2شده در جدول ) برآوردضرایب رگرسیونی  گردد.گرایی میانحراف معیار تغییر در متغیر معنویت -526/0طردشدگی باعث 
و در نهایت سطح  tاره دهنده موثر بودن یا نبودن هر مولفه است. در ستون اول مقدار ضریب، سپس خطای انحراف استاندارد، آم

تاثیر ادراک از  tآماره شود با توجه به اینکه مقدار قدر مطلق طورکه در جدول مشاهده میمعناداری گزارش شده است. همان
گرایی بر رفتارهای انحرافی بیشتر از  تاثیر معنویت سطح معناداریگرایی و رفتارهای انحرافی و همچنین طردشدگی بر معنویت

گرایی و معنادار بوده و تاثیر ادراک از طردشدگی بر معنویت %95بنابراین این سه ضریب اثر در سطح اطمینان  .بدست آمد 96/1
گری وص تحلیل میانجیقرار گرفت. همچنین در خص تأییدگرایی بر رفتارهای انحرافی مورد رفتارهای انحرافی و تاثیر معنویت
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توان گفت ( می1986) گرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی، با استفاده از روش بارون و کنیمتغیر معنویت

بر   272/0مستقیم، تاثیر مثبت و معناداری به میزان  طوربهگردد با توجه به اینکه ادراک طردشدگی ( مشاهده می2که در جدول )
و تاثیر معکوس  -526/0گرایی به میزان روی رفتارهای انحرافی دارد، همچنین تاثیر معکوس ادراک طردشدگی بر معنویت

غیرمستقیم ادراک تاثیر  بنابراین .باشدمعنادار می %95در سطح اطمینان   -400/0گرایی بر رفتارهای انحرافی به میزان معنویت
گرایی رابطه بین ( نیز معنادار بوده و معنویت-526/0*  -400/0گرایی بر روی رفتارهای انحرافی )طردشدگی از طریق معنویت

کند و فرضیه اصلی پژوهش گری میصورت جزئی طبق روش بارون و کنی میانجیدشدگی با رفتارهای انحرافی را بهادراک طر
 قرار گرفت.  تأییدمورد 
 

 استاندارد یونیرگرس یهابرآورد وزن:  5شماره  جدول

 برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد در مدل فرضیه اصلی

ضریب  تاثیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته

 اثر

 خطای انحراف

 استاندارد

T-Value 
 )نسبت بحرانی( 

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 فرضیه
 تأیید 000/0 -098/6 072/0 -526/0 گراییمعنویت               طردشدگیادراک از 

 تأیید 000/0 -064/4 261/0 -400/0 رفتارهای انحرافی                        گراییمعنویت
 تأیید 006/0 763/2 218/0 272/0 رفتارهای انحرافی                   ادراک از طردشدگی

 گراییگری معنویتمتغیر ادراک از طردشدگی بر رفتارهای انحرافی با میانجیتاثیر کل 
                  گریتاثیر متغیر ادراک از طردشدگی بر رفتارهای انحرافی با میانجی

 گراییمعنویت
 میزان ضریب اثر

 272/0 تاثیر مستقیم
 -526/0*  -400/0 = 210/0 تاثیر غیرمستقیم

 482/0 تاثیر کل
 تاثیر مستقیم متغیر ادراک از طردشدگی بر رفتارهای انحرافی

 ضریب اثر تاثیر متغیر سرمایه ادراک از طردشدگی بر رفتارهای انحرافی

 272/0 تاثیر مستقیم

 

  ضریب تعیین متغیرهای وابسته در مدل تحلیل مسیر -ب
 دهد که، نشان میدر مدل گرایی و رفتارهای انحرافیمعنویتمجذور ضریب همبستگی چندگانه برای دو متغیر مالک نتایج 

قادر ادراک طردشدگی دهد متغیر دست آمده است که نشان می هب 276/0گرایی ضریب همبستگی چندگانه متغیر مالک معنویت
متغیر رفتارهای انحرافی گرایی است. همچنین ضریب همبستگی چندگانه برای از واریانس متغیر مالک معنویت %6/27به تبیین 

درصد از واریانس  8/34گرایی قادر به تبیین و معنویتادراک طردشدگی دهد متغیرهای دست آمده است که نشان میهب 348/0
 .باشدباالیی می متغیر مالک رفتارهای انحرافی است که درصد تبیین نسبتاً

 

 های فرعی آزمون فرضیه -10
 باشد.شرح زیر میهای پژوهش به نتیجه فرضیه

 فرضیه فرعی اول 
 گرایی و ادراک طردشدگی در محیط کار رابطه وجود دارد.بین معنویت
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 گرایی و ادراک طردشدگیضریب همبستگی بین متغیرهای معنویت :  6شماره  جدول

 متغیر مالک

 متغیرهای پیش بین ادراک طردشدگی

 معناداریسطح  مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 000/0 278/0 **-527/0 گراییمعنویت

 
گرایی با ادراک طردشدگی معنادار است. یعنی بین دهد ضریب همبستگی بین معنویت( نشان می6های جدول )یافته
درصد  7/52( 2r) داری وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین( رابطه معکوس و معنیr= -527/0گرایی و ادراک طردشدگی )معنویت

  گراییمبنی بر این که بین معنویتفرضیه فرعی اول  در نتیجه،گرایی و ادراک طردشدگی مشترک بوده است. از واریانس معنویت
 گردید.   تأییدو ادراک طردشدگی رابطه معنادار وجود دارد، 

 
 فرضیه فرعی دوم 

 گرایی و رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطه وجود دارد.بین معنویت  
 

 گرایی و رفتارهای انحرافیضریب همبستگی بین متغیرهای معنویت: 7شماره  جدول

 متغیر مالک

 رفتارهای انحرافی

 بینمتغیرهای پیش

 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 000/0 302/0 **-550/0 گراییمعنویت

 
گرایی با رفتارهای انحرافی معنادار است. یعنی بین دهد ضریب همبستگی بین معنویت( نشان می7های جدول )یافته
درصد  2/30( 2rداری وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین)( رابطه معکوس و معنیr= -550/0گرایی و رفتارهای انحرافی )معنویت

گرایی و گرایی و رفتارهای انحرافی مشترک بوده است. لذا فرضیه فرعی دوم مبنی بر این که بین معنویتاز واریانس معنویت
 گردید.   تأییدرفتارهای انحرافی رابطه معنادار وجود دارد، 

 
 فرضیه فرعی سوم  

 رابطه وجود دارد.بین ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی در محیط کار  
 

 ضریب همبستگی بین متغیرهای ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی :  8شماره  جدول

 متغیر مالک

 رفتارهای انحرافی

 بینمتغیرهای پیش

 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 000/0 242/0 **492/0 ادراک طردشدگی

دهد ضریب همبستگی بین ادراک طردشدگی با رفتارهای انحرافی معنادار است. یعنی بین می( نشان 8های جدول )افتهی
 2/24( 2r) داری وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین( رابطه مستقیم و معنیr= 492/0ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی )
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درصد از واریانس ادراک طردشدگی و رفتارهای انحرافی مشترک بوده است. لذا فرضیه فرعی سوم مبنی بر این که بین ادراک 

 گردید.  تأییدطردشدگی و رفتارهای انحرافی رابطه معنادار وجود دارد، 
 

 گیریبحث و نتیجه -11
در یک    «محیط کارشدگی و رفتارهای انحرافی در ادراک طردگرایی در رابطه بین معنویت نقشپژوهش با هدف بررسی»این 

 کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی در اصفهان آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل به مرحله اجرا در شرکت صنعتی در اصفهان 
ها و  مینان از دادهبرای حصول اط .نفر تعیین گردید 180صورت رسمی و قراردادی مشغول به کار هستند، مشتمل بر است که به

کامل و   طوربهو  85/0پرسشنامه با نرخ بازگشت  100پرسشنامه توزیع کرد و تعداد  130گر تعداد ها پژوهشبازگشت پرسشنامه
ها از سه  بدون خطا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور گردآوری داده

سوال   17( با 2009)هیتالن و نوئل،  محیط کارپرسشنامه ادراک طردشدگی در  ،سوال 29 گرایی بامعنویت استاندارد پرسشنامه 
محاوره«  زبان توسط سرپرست، طرد سوی از همکاران، طرد سوی از »طرد را در سه بعد محیط کارمند که طردشدگی در هدف
 سوال هدفمند در دو بعد 19ا ( ب2000) بر اساس مدل بنت و رابینسون محیط کارسشنامه رفتارهای انحرافی در سنجید و پرمی

گویان و روایی صوری پرسشنامه توسط تعدادی از پاسخفردی« استفاده شد. »رفتارهای انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرفی بین
حرافی در  ان رفتارهای گرایی، ار گرفت. پایایی پرسشنامه معنویتقر تأیید روایی محتوایی آن توسط تعدادی از متخصصین مورد 

قسمت روش طور کامل در و بهبه دست آمد   0/ 84و  0/ 79 ، 65/0 ترتیببهاز طریق ضریب آلفای کرونباخ، و طردشدگی   محیط کار 
، در دو سطح آمار توصیفی و 22افزاری علوم اجتماعی نسخه ای پژوهش با استفاده از بسته نرمهگزارش شد. داده اجرای پژوهش

گرایی در رابطه بین طردشدگی و رفتارهای معنویتهای پژوهش یافتهبا توجه به آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
از  .شودای انحرافی میموجب کاهش رفتاره ،گرایی همدهد که، افزایش معنویتانحرافی نقش میانجی دارد. نتایج نشان می

-انحرافی از مسیر رفتار طردشدگی گرایی بیشتر است. ضریب تأثیر رفتارهایادراک طردشدگی کمتر باشد، معنویتچه  طرفی هر
بینی است. این بدان معناست که پیش 27/0که ضریب تأثیر مستقیم برابر درحالی .باشد( می-2120/0گرایی برابر )معنویت

ست. با توجه به تحقیقات حاضر مستقیم اطور مستقیم کارآمدتر از مسیر غیرنحرافی از طریق ادراک طردشدگی بهرفتارهای ا
فرضیه حاضر این است که افرادی که دارای نشد. تفسیر محقق در مورد نتایج  گونه تحقیقی مشابه این تحقیق یافتهیچ
و در نتیجه  با خدا و حس درونی کمتر احساس تنهایی کرده و کمتر دچار طردشدگی دلیل ارتباطبه ،گرایی باالتری هستندویتمعن

 شوند.رفتارهای انحرافی می
گرایی با ادراک طردشدگی رابطه معکوس و معناداری نشان داده شد که بین معنویت نتایج فرضیه فرعی اول شواهدر اساس ب

در گرایی و ادراک طردشدگی مشترک بوده است. درصد از واریانس معنویت 7/52 ،وجود دارد. همچنین بر اساس ضریب تعیین
توان گرایی و ادراک طردشدگی رابطه معنادار وجود دارد، میفرضیه فرعی اول مبنی بر این که بین معنویت تأییدبر اساس  نتیجه

گرایی قرار تأثیر نیروی قدرتمند معنویتعملی، تحتحاظ نظری و چه به لحاظ ل که قلمرو مدیریت و سازمان، چه بهاذعان داشت 
های تنها در زمینهترین تشریک مساعی، نهشدن به ژرف  هدایت شود، ظرفیت الزم برای منجر دارد که اگر به درستی اداره و

دهد تا انایی را میباشد. ورود معنویت در سازمان به کارکنان این توای، بلکه برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا میحرفه
های افزایش خالقیت، صداقت، اعتماد و دست آورند و زمینهخویش به ازمان، خانواده و جامعهتری را نسبت به سانداز یکپارچهچشم

 تعهد در کار را همراه با باال رفتن احساس تکامل شخصی در کارشان فراهم آوردند. در واقع معنویت در کار با توصیف تجربه 
با این نگاه که معنویت تالش آورد. کوشی و مسئولیت را برای سازمان به ارمغان میختسند کار کارکنان، انسانیت، فممعنا و هدبا

نیاز  چه برای انسان شدن موردکاوی در جهت آن)خدا(، کندو در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خویشتن، دیگران، نیروی برتر 
فردی و فردی، میانانسانیت کامل است و با ایجاد حساسیت نسبت به ارتباط فرافردی، دروناست، جستجویی برای رسیدن به 

منظور بالندگی شخصی در رسیدن به تعالی سازمان پیامدها و دستاوردهایی چون اتصال و پیوند با  فردی در زندگی کاری بهبرون
ها و معنا و هدفمند، بروز توانمندیاحساس داشتن کاری باتبع آن ه)خدا(، احساس ظهور و حضور آن در کار و ب نیروی برتر

های فردی و به دنبال آن خودشکوفایی در کار، به راستی رسیدن هستی افراد، تفاهم برای رسیدن به هدفی مشترک در  قابلیت
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جود معنویت در کار ز طرفی وراستای اهداف سازمانی و سرانجام احساس به هم پیوستگی با محیط خویش را ایجاد خواهد کرد. ا
شود، بلکه با ایجاد  یا سازمان می محیط کار وری در تنها باعث بهبود بهرهرفتار مدیریت و کارکنان دارد، نهثیری که در أبر ت عالوه

را که بر انگیزش افراد، یاس،  محیط کاری ادراک طردشدگی کارکنان در آرامش خاطر و رضایت باطن یا یک شادی طوالن
کند. ادراک طرد شدگی در ی و رضایت باطن را جایگزین آن میگذار است، از بین برده و شادتاثیر هاآنسالمت روان و ناامیدی 

کار است و به سطوح باالتری از  تعلق و کاهش همکاری در از حس اییکننده برای رهتبیین و متغیر بسیار قانع محیط کار
تری از رضایت و سالمت روانی کارکنان منجر اضطراب، افسرگی، رفتار جستجوی کار، قصد ترک شغل و همچنین سطوح پایین

کار خود از طریق رفتارهای  عرصه اقتصادی با تغییر در ماهیت های فعال در، موسسات و شرکتهاناشود. بر این اساس سازممی
معنوی  یی برای بالندگیهان امحیط کوچک فعالیت اقتصادی و اجتماعی محض، به مک توانند ازم با معنویت به آرامی میأتو

وری و اثربخشی، خالقیت، رضایت، عملکرد و تعهد سازمانی مورد انتظار برسند. با توجه به  نظر بهرهتبدیل شوند و به سطح مورد
فرضیه   و نتیجه این شودشدگی منجر به پرخاشگری میکه نشان داد طرد  (2006)1و همکاران های پژوهش واربورشننتیجه یافته

گرایی هرچه بیشتر باشد معنا که معنویت این یز قائل به رابطه منفی گردید. بهگرایی و پرخاشگری نشاید بتوان بین معنویت
 ،به این نتیجه رسیدند( که 2013) 2لینت و فریزباهای پژوهش تر خواهد بود. همچنین بر اساس یافتهطردشدگی و پرخاشگری کم

توان گفت، نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های فوق تا حدودی بین طردشدگی و رفتار اجتماعی مطلوب رابطه وجود دارد می
هر  که توان گفتمی را در این تفسیر این نتیجه .شدگی دانستتوان نقطه مقابل طردرفتار اجتماعی را می چون باشد،سو میهم

  ،شودتماد دیگران نسبت به وی بیشتر مینتیجه نفوذ او بین افراد و اعدر ،تر باشدگرایی در رفتارها و اقدامات افراد قویچه معنویت
 شدگی کمتر خواهد بود.در نتیجه درک وی از طرد ، شوددر نتیجه هم کمیت و هم کیفیت روابط وی با دیگران بیشتر می

گرایی با رفتارهای انحرافی رابطه نشان داد شد که بین معنویت ، نتایجفرعی دومفرضیه  در تأیید پژوهشهای یافتهبر اساس 
 فتارهای انحرافی مشترک بوده است.گرایی و راز واریانس معنویت %2/30 معنادار وجود دارد. همچنین بر اساس ضریب تعیین

 منابع امروز، رقابتی محیط در .تیسن پوشیده برکسی اجتماعی یهاناسازمبالندگی  و توسعه در انسانی منابع اهمیت و نقش
 شوند، قسمتیمی محسوب سازمانی هر و سرمایه دارایی ترینمهم همچنین، و خدمات ارائه و عامل تولید ترینارزش  با انسانی

 رفتارهایی کارکنان به ،است ممکن نیز مواردیسازد. در می سازمانی فراهم تعالی برای را زمینه ،هاآن اثربخش که مدیریت
 .کنندمی تهدید را کارکنان سایر خود و سالمت طریق این از و ندارند مطابقت هنجارهای سازمانی با  که باشند داشته گرایش

 سازمان کارکنان یافتگیتوسعه میزان نامند،انحرافی« می کاری را »رفتارهای هاآن سازمانی رفتار بعد از که چنین رفتارهایی بروز
های سازمانی به نوعی سالمت سازمان، کارکنان کردن هنجارها و نرم نقضدهد. رفتارهای کاری انحرافی با می قرار تأثیرتحت را

این  مورد در که داشته آن رب جهان سرتاسر در را زیادی گرانپژوهش موضوع، این و کندشاغل در آن و یا هر دو را تهدید می
ی خدماتی، هاناسازم در را تخلفات و قبیل انحرافات این از برخاسته و پیامدهای مرتبط عوامل ها،زمینهپیش شناسایی رفتارها،
کاهش  وی، برای و روانی روحی هایناهنجاری بروز و فرد، تخلف امنیت شغلی شدن دارخدشه را چون صنعتی و تولیدی

و در نتیجه در سطح  هاناارزشمند سازمان و محقق نشدن اهداف سازم و محدود رفتن منابع اعتمادی، هدرسازمانی، بی وریبهره 
را کشف کنند. در این خصوص نتایج حاصل  هاآن های مبارزه با ناخالص را شناسایی و راه تولید رشد بر کارنیروی منفی ملی تأثیر

، محیط کارص وجود رفتارهای انحرافی در ( که در خصو1390پرور و نادی )(، گل1394) های تابلی و محمدباقریاز پژوهش
این هماهنگی  توضیحباشند. در کنند، با نتایج این فرضیه هماهنگ میکید میأکار و تبعات مخرب آن در سازمان تنزاکتی در بی

قراری و عدم امنیت شغلی کارکنان قابل ذکر است که شاید علت اصلی بروز بسیاری از این رفتارهای کاری احساس نارضایتی، بی
چنین بسیاری از های کاری نایاب شده است، همچه امروزه رضایت شغلی، اعتماد و اخالق کاری در اکثر محیطباشد. چنان
ارزشی سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و بیبهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک برای تغییر و هانمااقدامات ساز
های مالی موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی کارکنان شده است. در واقع های انسانی در مقابل کسب موفقیتهزینه ارزش
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رو مدیران باید  های کارکنان را برآورده سازند. از ایناند خواستهاند، نتوانستهاین اقدامات که مبتنی بر پارادایم عقالیی مدرن بوده

کننده این رفتارها متمرکز باشند و در این میان  بینی عوامل ایجادپیش در زمینه رفتارهای انحرافی در سازمان، بر پیش از بیش
باشد، که دارای توان بالقوه زیادی جهت است، »معنویت« میع شده قرهایی که تاکنون مورد غفلت واترین متغییکی از مهم

دنبال چیزی  کارکنان در مشاغل خود به ،رسدنظر میبه زیرااثرگذاری بر متغیرهای سازمانی و احتماال رفتار انحرافی کارکنان باشد. 
در دنیای بیثبات امروزی، ثبـات  یتجوبرای معناخواهی در کار، جـس جستجوهای اقتصادی هستند. افزایش بیش از تنها پاداش 

های کاری، حرکت کشورهای توسعه یافته از نیازهـای جـسمی بـه کلگرا، مشارکت بیشتر زنان در محیطسمت زندگیحرکت به
نویت نه تنها موجب  به معنویت را دوچندان کرده است. بر این اساس تشویق مع هانانیـازهای فکری و....نیاز کارکنان و سازم

ساز گردد، بلکه زمینهتر کارکنان در زمینه مشارکت شغلی و کاهش ترک محیط کار میکاری و انگیزش بیشاخالق و وجدان
های شغلی سازمانی و بهبود نگرش  افزایش تعهد سازمانی،بروزخالقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش حسن تکامل شخصی، 

   .افزایش رضایت کارکنان است
ها در این خصوص و هماهنگ با این فرضیه بر ضرورت ارائه پارادایم جدیدی برای کار در سازمان با این  شماری از پژوهش

طور در صورتی موفق خواهند بود که به ی کنونیهاناو حجم تغییر یافته است و سازم رویکرد که نیازهای کارکنان به لحاظ نوع
 ،(1386) جعفری و رستگارهای عابدینان پاسخگو باشند. از جمله پژوهشروانی و معنوی کارک نیازهای زیستی، اجتماعی،کامل به

بر معنویت و نقش آن در بهبود رفتار سازمانی و  نی( مب2005) (؛ ماکز و همکاران2003) (؛ میلیمن و همکاران1392) محتشمی
جو کرد.  تتوان در مدل مربوط به معنویت جسارضای نیازهای متعالی کارکنان را می که اند قای اثربخشی سازمان که نشان دادهارت

رساند که انسان و سازمان، اهمیت این موضوع را مىهای انجام شده در قلمرو مدیریت ن، مروری گذرا به برخى از فعالیتبنابرای
برای رسیدن به زندگى مطلوب و مناسب شغلى نیاز دارد که ضمن توجه به بعد مادی کار خود، بعد معنوی آن را نیز در اولویت 

 های آینده مدیریت »معنویت« می باشد.الشپارادایم جدید پاسخگویی به چ قرار دهد. در واقع می توان اذعان داشت که
بین ادراک طردشدگی با رفتارهای انحرافی رابطه  ،نشان داده شد فرعی سومفرضیه  تأییددر های پژوهش یافتهبر اساس 

از واریانس ادراک طردشدگی و رفتارهای  %2/24 داری وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین نیز نشان داده شد کهمستقیم و معنی
تهدید کند، منابعی که  فراد را زای بین فردی، منابع اجتماعی ایک عامل استرس  عنوان بهطردشدگی انحرافی مشترک بوده است. 

دادن منابع   دست وند. کارکنان به هنگام مشاهده ازتوانند، جذب شصورت نیاز جهت حل مساله یا کنار آمدن با چالشی می در
 محیط کارهای تواند منبع استرس بالقوه خود می طوربه این منابع  دادن دست تیجه، ازو در ن کنندارزشمند خود احساس تهدید می

ثیر قرار أای کارکنان در محیط کار را تحت تتوان عامل مهم، که رفتارهرا می محیط کارادراک طردشدگی در  ،اساس این باشد. بر
ص احساس کند توسط دیگران در  ای که شخعنوان درجهتواند بهمی محیط کارادراک طردشدگی در  زیرادهد فرض کرد. می

توانایی خود تنظیمی فرد، یعنی توانایی فرد در تنظیم رفتارهایش مطابق با استانداردهای  نادیده گرفته شده است، به محیط کار
کند و به دنبال خود رفتارهای انحرافی در محیط کار را ایجاد خواهد کرد. بسیار واضح است زمانی که اجتماعی، آسیب وارد می

ن و سرپرست خود مورد طرد قرار گرفته باشند، از انجام  کارکنان ارتباطی با همکاران خود نداشته باشند و از سوی همکارا
باشد، خودداری با همکاران، سرپرست و سازمان می رفتارهای فرانقشی که یکی از ملزومات آن داشتن ارتباطی مثبت و سازنده

ط بین فردی پایدار، مثبت و کیفیت حداقلی از رواب نگهداشتآورند و از آنجا که کارکنان نیازی فراگیر به تشکیل و عمل میبه
ترین احساس بیگانه بودن از سوی سرپرست و یا دیگر همکاران، نیاز به تعلق و دوست داشته کننده در کار دارند، کوچکخشنود

کار طرد  محلشود. بنابراین وقتی افراد در فتارهای انحرافی منجر میرا به وقوع پیامدهای منفی همچون ر هاآن شدن در 
با   کنندسعی می ،حداقل برساننددادن منابع روانی مرتبط با طردشدگی خود را بهکه نتایج منفی ازدستشوند، برای اینمی

استفاده از  صد ترک شغل، پرخاشگری، سوءنزاکتی، قتوزی، بیری، قلدری، لجبازی، ارعاب و کینهکارفتارهای انحرافی از جمله کم
کار مقابله  های مرتبط با طردشدگی در محلزا و چالشبه بهترین شکل با عوامل استرس  ،نند فناوری اطالعات و...منابع سازمان ما

احساس ( نشان دادند که کارکنانی که 2006)1های فرضیه فوق زادرو و همکاراننمایند. در این خصوص و هماهنگ با یافته
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کنند و متعاقب آن کمک و تهدیدآمیز و آزاردهنده تفسیر می ایرویدادها را به گونهشتر حوادث و اند به احتمال بیکنند طرد شدهمی
با رفتارهای  محیط کارادراک طردشدگی در  ،توان گفتمی ،دهند. در نتیجه این فرضیهشان را با سازمان کاهش میهمکاری

و   انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بین فردی رابطه مثبت دارد و چنانچه کارمند این احساس را کند که از سوی مدیر
ن احساس در وی ماندگار شود و اگر ایقرار گرفته است، دچار احساس طردشدگی می مهری کالمی و عاطفیسرپرستان مورد بی

د در این خصوص (، نیز در نتیجه پژوهش خو2008) شود. فریس و همکارانبعاد جسمی و روانی فرد میل در ابه اختال  گردد منجر
دهد. بنابراین بر تاثیر قرار میرافی افراد را تحتشناختی و رفتارهای انحشدگی سالمت روان، بهزیستی رواننشان دادند که طرد

مساعدت و حمایت عاطفی و کالمی قرار دهند، زمانی که کارکنان این  مدیران و سرپرستان الزام است که نیروهای خود را مورد 
دهد، خود را جزئی از  است و نیروهای خود را مورد حمایت قرار می  هاآناحساس را ادراک کنند که سازمان دلواپس خوشبختی 

که نتیجه پژوهش نیز  گونهدانند. همانفاداری سازمان را معرف خودشان میشان دانسته و با احساس پایبندی و وسازمان متبوع
اند و ای انحرافی مورد بررسی قرار دادهشدگی و رفتارهای تاکنون در رابطه طردبوده است. مطالعات گسترده  حاکی از این ادعا

و همکاران  ارشدی، (2009) نوئلهای پژوهش هیتالن و اند. نتیجه یافته یی به نسبت معناداری گزارش نمودههاهمبستگی
 باشند. یه هماهنگ می( در این خصوص با یافته های این فرض1390)

نزاکتی شدگی در محیط کار با بروز رفتار بیل از پژوهش خود بر رابطه بین طردنیز در نتایج حاص ،(1394کرمی و همکاران)
ای ادراک  هت که طی یک ارتباط زنجیررسد، این اسهای پیشین در این خصوص به نظر میکنند. آنچه که از پژوهشتاکید می

ثیر قرار أتشناختی افراد را تحتتی و روانعامل مهمی است که رفتارهای انحرافی در محیط کار و بهزیس محیط کارطردشدگی در 
استرس شغلی و کید بر نقش تعدیلکننده رفتارهای انحرافی در رابطه با ایجاد أ( با ت1394) پرور و همکاراندهد. همچنین گلمی
خصوص نشان دادند که رفتارهای انحرافی در اغلب شرایط برای افراد و سازمانها  این نیت روانشناختی ادراک شده نیز درام

ر گرفته شوند.  زیانبار هستند و در سطح فردی این رفتارها میتوانند در پاسخ به استرس شغلی به عنوان رفتارهای جبرانی در نظ
دهد که اگر افراد در محیط  کاری خود دارای احساس امنیت یا همان امنیت ادراک شده باشند، از انجام  این نتایج نشان می

رفتارهای انحرافی به این دلیل که رفتارهای انحرافی میتواند به عنوان یک منبع تهدید کننده برای امنیت تلقی شود،  باز داشته 
 شوند.

 و رفتارهای انحرافی رابطه معکوس گرایی و ادراک طردشدگی»بین معنویت هافرضیه پژوهش مبتنی بر های بر اساس یافته
 توجه سطح گرایش کارکنان طریق از ،شودشدگی و رفتار انحرافی پیشنهاد میابراین به منظور کاهش درک از طردبن .وجود دارد
 شناختی و نشاط در کار درسالمت روانگرایی در توجیه و تبیین نقش معنویت ،ها و باورهای معنوی در استخدام کارکنانبه ارزش
 کاهش ،گرایی در ارزشیابی عملکرد کارکنانها و معیارهای معنویتشاخص نمودنلحاظ  ،های قبل و حین خدمتآموزش 

 و اعتماد بر مبتنی و اخالقی جو تقویت، قوانین اجرای و وضع در عدالت جویانه در کارکنان از طریق رعایترفتارهای تالفی
 شغل از ابهام رفع ،سازمان کارکنان همة برای اجرا قابل و شفاف صریح، قوانین وضع، کارکنان تعهد و تعلق احساس  پرورش
 ،سازمان در کارمند شغلی آیندة و پیشرفت نحوة از اطمینان ایجاد ،الزم انعطاف با همراه وظایف دقیق شرح و کارکنان

 بهبود راستای سازی شرکت در فرهنگ ،انحرافی کاری رفتارهای کاری و اخالقی پیامدهای مورد در هنگامبه رسانیاطالع
 برای افرادی که رفتار کنندههها و قوانین تنبیاعمال سیاست ،نابهنجار کاری رفتارهای با ارتباط در شده گرفته شکل هنجارهای

 هایتوجه به سازه ،ها و کسر حقوقرخصیهای مالی، ممانند لغو تشویقی .انداز خود بروز دادهانحرافی و نابهنجار در شرکت 
 اصالح ،افراد مانند انگیزش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق برقراری ارتباط کالمی و عاطفی مناسب با کارکنان شناختیروان

 در مفید، هایرقابت تشویق ها،پرداخت خصوص روشن در و صریح معیارهای ارائه طریق از پاداش  و خدمات جبران هایسیستم
 تقویت ،تنبیهات پاداش و سیستم و عملکرد ارزیابی در ثبات و عدالت رعایت و هاپرداخت در اصول اخالقی رعایت گرفتن نظر

  مشکل و  بروز صورت در ایهمشاور هایازبرنامه استفاده افراد از طریق مشارکت امکان کردن فراهم طریق از سازمانی فرهنگ
 بروز درمورد کارکنان هدایت و هاآن پیامدهای و آثار انحرافی، رفتارهای مورد در اخالقی و آموزشی یهاهبرنام از استفاده

 برای کارکنان به ای ارائه خدمات مشاوره و سازمان در آن انجام به کارکنان تشویق و ترغیب و اخالقی هایآموزش  ،احساسات
ی رضایت بخش برای بروز خالقیت از محیط کارایجاد  ،غیررسمی و رسمی هایرفتارها از طریق کنترل از گونهاین از پیشگیری
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طریق تشویق و حمایت کارکنان و کاهش عوامل و فشارهای بیرونی مانند رقابت با همکاران، تعیین اهداف مستبدانه، منابع  

مناسب با توجه به  محیط کارایجاد  ،های ثابت، نظارت شدید بر عملکرد کارکنان، ساختارهای سختها و رویهمشیناکافی، خط
ها و ها، نگرش نیروی انسانی بر اساس انگیزه چون) های فردی و نوع شغل از لحاظ پیچیدگی و سادگی کار و وظایفاصل تفاوت

شناخت و و  دهد(ها و عوامل سخت محیط کار نشان میهای متفاوتی به محرکواکنشهای فیزیولوژیکی و روانی خود ویژگی
شدگی در کارکنان برای کاهش رفتارهای طردهای عادالنه ارزیابی و پاداش عملکرد از طریق ایجاد انگیزه در سازی سیستمپیاده
و در مواقع فکری و جسمی کارکنان اهمیت داده  سازمان باید به سالمتچنین هم گرایی در کارکنان تقویت شود.معنویت افراد

از لحاظ فکری و جسمانی در  هاآنکارهایی نظیر اعطای مرخصی و استراحت به کارکنان و در مواقعی که بحرانی و سختی با سازو
 کاری ماهیت شغل و به نسبت مناسبی نگرش  که افرادی استخدام ازو  شرایط مناسبی قرار ندارند، حمایت و پشتیبانی شوند 

 طریق از استخدام، زمان )در است شده جلوگیری نیز رفتارهای نامناسب تبعات بروز از شود از این طریق، جلوگیری ،ندارد
 شود(. جلوگیری سازمان فرد به ورود از تا شود مشخص کاریماهیت و شغل به فرد نسبت نگرش  عمیق، هایمصاحبه

 جمله از هاروش  سایر و از شده استفاده اطالعات گردآوری جهت پرسشنامه از تنها پژوهش این در زمانی محدودیت دلیل به

هایی است های این پژوهش وابسته به محدودیتپذیری یافتهحدود تعمیمچنین هم .است نشده استفاده ... و مشاهده و مصاحبه
 که برای آن وجود داشته است.
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