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 : دهیچک

  رانیمـد  یاصـل یها از دغدغـه یکـی هـاسـازمانشاغل در    یعوامل انسان یمتناسب بـرا  یبسترها جادیا یگونگچ

های بروز رفتارهای اخالقی را در سـازمان توویـت  بستر مطلوب، زمینه جادیکارآمد در سطوح مختلف است تا با ا

هـای اخالقـی اسـت و زمـانی کـارکرد مناسـب خـود را نمایند. بروز رفتارهای اخالقی متأثر از تـدوی  درسـت ارز 

ها بـه دقـت شناسـایی شـوندا لـذا، ایـ  تاویـق بـا هـد  ه عوامل تأثیرگذار بر آن و روابط بی  آنخواهد داشت ک

گری متغیـر عـدالت ادراش شـده بـه بررسـی میانجی و معنوی تجارب اساس بر کارکنان اخالقی رفتار مدل تدوی 

 – توصــی ی اهیــتم نکــر از کــاربردی، هــد  نکــر ایــ  روابــط خرداختــه اســت. تاویــق از نکــر رویکــرد کمــی، از

 نـور خیـام دانشـگاه ی کارکنـانکلیـه آمـاری یجامعـه .اسـت خیمایشـی نـو  از داده گردآوری نکر از و همبستگی

 بـه گیـرینمونـه آمـاری، یجامعـه بـودن ماـدود بـه توجـه با و است (N=  275)تعداد  به غربی آذربایجان استان

  SMART PLSو  SPSSافزارهـای ها با است اده از نـرمتجزیه و تالیل داده .است گرفته صورت شماری کل صورت

داری بـا رفتـار صورت گرفته است. یافته های تاویـق نشـان داد متغیـر تجـارب معنـوی ارتبـا  ممبـت و معنـی

هـا را  اخالقی در دانشگاه خیـام نـور اسـتان آذربایجـان غربـی دارد و متغیـر عـدالت ادراش شـده نیـز ارتبـا  بـی  آن

 ریثأتـ  یشـتر یبی، نـیو عرفـان د یعرفان ان سـ ،یعرفان آفاق یل هؤسه مدا همچنی  از بی   کنگری میمیانجی

هـای بـر اسـاس نتـایر ارز  .ردیـگیصـورت مـ  یعرفـان آفـاق یل ـهؤم  قیـاز طر  یبر رفتار اخالق یتجارب معنو

یر غیـر مسـتویت اخالقی در دانشگاه خیام نور استان آذربایجان غربی تات تـاثیر مسـتویت تجـارب معنـوی و تـأث

هـای اخالقـی  عدالت ادراش شده استا لذا به مدیران و متولیـان امـر خیشـن اد مـی گـردد بـرای توویـت چـارچوب

 سازمان، خیوند بی  معنویت و کار، و همچنی  تأکید بر عدالت ماوری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.  
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Abstract: 

How to create appropriate platforms for human factors working in organizations is one of the main concerns 

of efficient managers at different levels to strengthen the fields of ethical behavior in the organization by 

creating a favorable platform. The emergence of ethical behavior is affected by the correct formulation of 

moral values and it will have its proper function when the factors affecting it and the relationships between 

them are carefully identified. Therefore, this research has investigated these relationships with the aim of 

formulating a model of ethical behavior of employees based on spiritual experiences and the mediation of 

perceived justice variable. The research is quantitative in terms of approach, in terms of applied purpose, in 

terms of descriptive-correlational nature, and in terms of data collection, it is survey type. The statistical 

population is all the employees of Payam Noor University of West Azarbaijan Province (N = 275) and due to 

the limited statistical population, sampling was done as a total number. Data analysis was done using SPSS 

and SMART PLS software. The findings of the research showed that the variable of spiritual experiences has a 

positive and significant relationship with moral behavior in Payam Noor University of West Azerbaijan 

province, and the variable of perceived justice also mediates the relationship between them. Also, among the 

three components of universal mysticism, personal mysticism and religious mysticism, the greatest impact of 

spiritual experiences on moral behavior is through the component of cosmic mysticism. Based on the results 

of moral values in Payam Noor University of West Azarbaijan Province, it is under the direct influence of 

spiritual experiences and the indirect influence of perceived justice. Therefore, managers and trustees are 

suggested to strengthen the moral framework of the organization, to put the link between spirituality and 

work, as well as emphasizing justice as the main focus of their actions. 
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 مودمه

به   یامسئله  ریدرگ  شدتهای امروزی بهسازمان

 دیکه با  شرایطی یعنی هستندا یاخالق یمعما  نام

و  فیرا تعر  درست و نادرست یکارها  گریبار د کی

  یکارها   یمرز ب  در دنیای امروز  رایز  اکرد  ت کیک

در    اه. انسانبسیار کمرنگ شده استدرست و خال  

هستند    یخاص اخالقهای خصلت یدارا  یبعد فرد

دهد.    یها را شکل مگ تار و رفتار آنطرز ت کر و  که  

-یقرار م  یخست سازمان کیدر   یافراد وقت  یهم

طرز فکر و رفتار  شود که  میموجب    یعوامل رندیگ

و  ییبر کارا امر  یکه ا  مت اوتی از خود نشان دهند

 سوی دیگر. از  ی تأثیرگذار استسازمان  یاثربخش

تواند موجب بروز ینبودن رفتارها م  ایبودن  یاخالق

-سازمان .در سازمان گردد  یمن   ایممبت   یامدهایخ

هستند که    جوامع یاجتماع ین ادها   یتر ها، از م ت

 یمختلف زندگ  هایجنبهها بر آن ریتأث یدامنه

بستر ن ادها، در    یا .گسترده است  اریها، بسانسان

همواره در   ل،یدل   یبه هم یابنداخرور  میجتما  ا

ها  خود هستند. آن یدرون  بیرونی و طیتعامل با ما

حرکت از وضع موجود  و تیموفو  همیشه خواهان

مرهون    تشانیبه وضع مطلوب هستند و موفو

 خیرامون طیارتبا  درست با ما یبرقرار  یناوه

-آن یاخالق یها را رفتارهاسازمان  یرونینماد ب است.

  یهاارز  منتر از مجموعهدهد که  یم  لیها تشک

و  ها، ظ ور است که در آن سازمان یگوناگون اخالق

عنوان بهدر سازمان   اتی. اخالقاندافتهی خرور 

که بر اساس آن عمل بد از  ست  هااز ارز  چارچوبی

 انسانی رویاز سوی دیگر نی شود.یم  زیخوب متما

 سرمایه ای  هرچه و است  سازمان سرمایه تری  م ت

 موفویت، باشد، برخوردار باالتری و مطلوب کی یت از

(. Ball et al.,2018)بود  خواهد بیشتر رشد سازمان و بوا

 م ت نکر ای  از انسانی منابع کی ی ب بود به توجه

 و سازمان برای ای دوجانبه منافع تواندمی که است

 به ماض توجه و تأکید. باشد داشته خی در افراد

 متوابل منافع تواند نمی تخصصی های آموز 

 ب بود عوض در کندا تأمی  را کارکنان و سازمان

 تا تواند می افراد اخالقی های ارز  تعدیل و ها نگر 

 و سازمان منافع کردن نزدیک هتبه ج ت در حدودی

 ت اوت (.Ruiz-Palomino & Gomis,2016)کند کمک افراد

 در اخالقی کار که است ای  در عادی کار با اخالقی کار

 کار یک یعنی استا ارز  دارای بشری هر وجدان

 کار ای  برای کارکنان و است ب اگران و ارزشمند

 رفتار. (Aghababaei et al.,2018اند)قائل باالیی ارز 

 و بودن ارزشمند به نسبت کارکنان تع د اخالقی،

 جدی و سخت کار داشت  اهمیت همچنی 

ساخت   ریز  کیچه چنان ا(Zaki & Mazaheri,2015)است

برخوردار گردد،   یایاز کارکرد صا ماور  اخالق

-آورد که استانداردها و شاخصیرا فراهت م یطیما

  تیو حما قیمطلوب، مورد تشو  یرفتار شخص یها

 مطلوب عملکرد به یابیدست . برایردیقرار گ

 خصوصا   و کارکنان اخالقی رفتار به توجه سازمانی

. توجه به رفتار دارد اهمیت آن بر مؤثر م ت عوامل

  ریو نتا هاتیفعالی  بر رو یر یچشمگ ریثأت اخالقی

جو مناسب   آمدن باعث بوجود رایز  اسازمان دارد

و  بخشدیم شده و ارتباطات را ب بود  یسازمان

  خالقا وجود  یهمچنا  دهدیم  شیرا افزا یاثربخش

 و غلیش  تیدر سازمان سبب رضا  یکار 

 امور از طر  شرفتیطر ، و خ  کیاز  ییخودشکوفا

 رفتار (. موضو Hasani et al.,2021)خواهد شد  گرید

 گرفته قرار بررسی مورد مختل ی زوایای از اخالقی

 نکر از آن یدهنده تشکیل هایمؤل ه و است

 ماووان. است بوده همدیگر از مت اوت ماووان

 به شامل را اخالقی رفتار دهنده تشکیل هایمؤل ه

 مناسب و امکانات از است اده سوء عدم بودن، وقت

 برخی دیگر معتودند. (Siegel,2013داند)می سازمانی

 میل تواندمی معنوی تجارب تأثیر تات اخالق رفتار

 در. (Mohammadkhani et al.,2013باشد) داشته ب بود به

 زندگی از م می بخش عنوانبه معنوی تجارب واقع
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 است سازمانی زندگی در خصوصا فرد هر

(Ghalavandi,2016 .)شامل معنویت روزانه تجربه 

 معنای درش شامل که است زندگی در معنایابی

 و خوشبختی احساس زندگی، در ممبت تجربه زندگی،

 زندگی مورد در فرد احساس. است زندگی از رضایت

 از. است هیجان و شور کامروایی، امیدواری، شامل

 با رابطه معنویت، روزانه تجربه در مؤثر عوامل

 و صمیمانه یرابطه نیاز، و راز عبادت، که خداست

 احساس و فرد به خدا توجه احساس خدا، با دوستی

 تجارب تکامل در خدا با داشت  رابطه از ممبت

 & Basharpour) دارد را اساسی نوش فرد معنوی

Miri,2018 .)و معنا ایجاد با تواندمی معنوی یتجربه 

 به امیدواری و تعلق احساس و زندگی در م  وم

 کمک نیز عدالت از ادراش به فرد  باور بر واال قدرت

 ادراش برخی از اندیشمندان(. Baldacchino,2008) کند

 ادراش و روزمره زندگی در( خدا) برتر نیروی یک از فرد

 تشکیل اجزای از را برتر نیروی ای  با تعامل از را او

 Ambrose etاست) دانسته معنوی تجارب یدهنده

al.,2007) .شامل را معنوی یتجربه و برخی دیگر 

 باورهای روان، ب داشت عملی، ابعاد مذهبی، نگر 

-می تلوی مذهبی اعمال و فراطبیعی

 ای از ماوواناز سوی دیگر عده. (Culiford,2005کند)

 نوش تواندمی افراد معنوی یتجربه معتودند که

 داشته شده ادراش عدالت ایجاد در ایبرجسته

 که زمانی. (Amirkafi & Hashemi Nasab,2012باشد)

 دارد، قرار مطلوبی سطح در سازمان معنوی تجارب

 سازمان در عدالت جریان از ممبتی درش کارکنان

 عدالت. (Zamani & Tahmasebi,2019داشت) خواهند

 است خیچیده بسیار و انتزاعی م  وم یک شده ادراش

-ت اوت منص انه رعایت و تبعیض عدم معنای به که

 توزیع و عدالتیبی. (Ambrose et al.,2007است) ها

 تضعیف موجب سازمان، دستاوردهای غیرمنص انه

 در فعالیت و تال  یروحیه تنزل و کارکنان یروحیه

 شده ادراش عدالت(. Rafiee et al.,2015) است آنان

 ایرویه عدالت توزیعی، عدالت همانند ابعادی شامل

 . (Niehoff & Moorman,2016است ) تعاملی عدالت و

در خصوص موضو  خژوهش تاویوات متعددی 

در خژوهشی Culliford et al (2005 )انجام گرفته است. 

با  یاسالم یرفتار اخالق ینمره   یانگیم   یببیان کرد 

 یرابطه یوندعدالت ادراش شده و رفتار ش ر 

( با انجام 2021) Hasani et al . وجود داردمعناداری 

ارتبا  رهبري معنوي با اخالق  تاویوی نتیجه گرفتند 

است و رفتار اخالقی  دار کاري و تع د سازمانی معنی

در رابطه بی  رهبری معنوی و تع د سازمانی  

Anusorn et al (1994  )کارکنان نوش میانجیگرانه دارد. 

اخالق کارا   یاجتماع لیتالهشی با عنوان در خژو

نتیجه    آن یندهایو خسا ندهایشایها و خ مؤل ه

  ای ندخسای چ ار با کار اخالق ی معناداررابطهگرفتند 

است    ای یدهنده نشان  ،یو شغل یسازمان  ریمتغ

 یتع د سازمان شی، موجب افزاییکه اخالق کار ازسو

  ییسو شده است و از  یشغل  ز یو انگ تیو رضا

 Azizianگردد. می  از کار یگانگیموجب کاهش ب  گر،ید

et al (2018  در تاویوی نشان دادند )  کار با معنا و

طور ممبت و   به دتوانهاي سازمان میهمسو با ارز 

کار،  هاي دلبستگی و عالقه بهمؤل ه  یدار  معنی

جدیت در کار، روابط سالت و انسانی در   خشتکار و

بینی  مشارکت در کار را خیش  مال کار، روح جمعی و

  ستتیاثرات سدر بررسی  Hatamian et al.(2018) کند

ی نتیجه  اخالق ریغ یرفتارها یبر رو تیر یکنترل مد

را  یا هیاهدا ، ادراش عدالت رو فیتعر گرفتند 

که   ییهابه جنبه یتوج  یاما ب ادهد یم  شیافزا

کنترل   رقابلیعملکرد غ یابیدر ارز   رانیتوسط مد

-ینم  یعیو توز  یا هیرو تاست، منجر به ادراش عدال

بعد ( نشان دادند 2013) Mohammadkhani et al. شود

  یو تع د سازمان «یکوش سخت» یرفتار اخالق

ممبت   یها کننده ینیب شیخ ،یو عاط  یهنجار 

 طرفدار سازمان هستند.  یراخالقیغ یرفتارها

Mohammadkhani et al (2013  نتیجه گرفتند )تیمعنو  

ها دارد که آن یدرون  زهیبا انگ یممبت  یکارکنان رابطه
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-یم  ینیشدن در کارآفر   ریبه نوبه خود منجر به درگ

 ممبت دارد.  یرابطه یرو با عملکرد شغل  یاز ا اشود

Moon et al (2018 با بررسی کارگران شاغل دریافتند )

  یمانو تع د ساز  «یکوش سخت» یبعد رفتار اخالق

ممبت   یها کننده ینیب شیخ ،یو عاط  یهنجار 

ا  طرفدار سازمان هستند  یراخالقیغ یرفتارها

رفتار   یرابطه( در بررسی 2018) Daeho et alهمچنی  

نتیجه    منار  در مال کار با عدالت ادراش شده

در   یانوش واسطه  یکارکنان دارا  شرفتیخگرفتند 

ار  در  عدالت ادراش شده و رفتار من  یرابطه ب

را  نهیعدالت ادراش شده ، زم یعناستا یمال کار 

و در عوض  کندیکارکنان فراهت م  شرفتیخ یبرا

کار را    یرویمنار  ن  یکارکنان، رفتارها  شرفتیخ

 انجام . در ن ایت باید گ ت: مطالعاتدهدیکاهش م

 و کاری اخالق ضعف گویای اخالق، یحوزه در شده

 مسائلی. است ایران در م ید کار میزان بودن خایی 

 مال، از گریز وقت، اتال  انگیزه، فودان چون

 اخالق ضعف شاخص...  و مراجعان کردن سرگردان

 شده شناخته ایرانی شاغالن میان در کار

 که جاییآن از(. Mohammadkhani et al.,2013)است

 یک عنوانبه( اخالقی رفتار خصوصا  ) اخالق داشت 

-خیش از یکی همچنی  و است مطرح رقابتی مزیت

 های ارز  به توجه یتوسعه اساسی هایشر 

 آن اجرای در عدالتیبی و انگاریس ل و است اخالقی

 سازمانی و فردی یتوسعه عدم به منجر تواندمی

 تبعات و عواقب بلندمدت در روند ای  یادامه و شود

 Hajilou et) گذاشت خواهد برجای ناخذیری جبران

al.,2018  .)بر اخالقی رفتار چشمگیر تأثیر به توجه با 

 رفتارهای استراتژی، تدوی  اهدا ، تاوق میزان

 و خالقیت شغلی، رضایت سازمان، عملکرد فردی،

 مشارکت میزان و گیریتصمیت یناوه نوآوری،

-سخت انضبا ، تع د، فداکاری، امور، در کارکنان

 گ ت توانمی ها،آن نکایر و اضطراب سطح کوشی،

 ای  تأثیر و نوش از دور به ایخدیده سازمان، در

 با توانمی(. Rafiee et al.,2015) ندارد وجود م  وم

 رعایت و شغلی هنجارهای به فرد خایبندی مشاهده

 رد دیدن با ممال )برای کار، سازمان در موجود موررات

 نادیده یا کاری انجام قبال در مبلغی اخذ خیشن اد

 کار جریان در دوستی و خویشاوندی روابط انگاشت 

 و وظایف انجام در شخصی منافع از نکرصر  یا

 کار اخالق دارای را فرد (... و جامعه مصالح به توجه

 اجتماعی مسایل کارشناسان های بررسی. دانست

 جامعه و سیاسی و فرهنگی نخبگان مدیران، ایران،

 در ایران در اخالقی رفتار که دهد می نشان شناسان

 خایی  سطح در صنعتی جوامع و کشورها با موایسه

 عارضه ای (. Zamani & Tahmasebi,2019)دارد قرار تری

 رفته رفته و است مطرح بزرگ معضل یک عنوان به

 رسالت(. Asadi et al.,2009)است شده تر رنگ خر نیز

 از. است باال اخالق با افرادی تربیت عموما   هادانشگاه

 نوش هادانشگاه در اخالقی رفتار وجود منکر ای 

-علی و کارکنان بی  در آن ترویر و دارد م می

 در ارزشمندی بستر تواندمی استادان، الخصوص

(.  Grabowski et al.,2019)باشد آموزشی خدمات یحوزه

 که کرد اذعان باید تاویق ای  زمانی فوریت نکر از

 است ای  بر مبتنی اندیشمندان از بسیاری هشدار

عدالتی  بی شدن فراگیر باعث رفتار اخالقی ضعف که

 که چرا ا(Mohammadkhani et al.,2013)در سازمان است

 بر مؤثر عوامل از یکی عنوان به رفتار اخالقی

 است شده شناخته هاسازمان یتوسعه و خیشرفت

 داده نشان تر نیز مطالعههای بزرگحتی در عرصه و

 صنعتی، کشورهای موفویت عوامل از یکی که است

 برای هاییمکانیزم اتخاذ و کار اخالق به هاآن توجه

 فوریت نکر از(. Ghalavandi,2016)است بوده آن ارتوای

م یا کردن  با تواندمی تاویق ای  نیز موضوعی

 و ابعاد کردن روش  و کار اخالقی ارتوای زمینه های

 کارایی و اثربخشی افزایش باعث آن گوناگون ضوابط

 جامعه ترقی و خیشرفت و از ای  طریق شود آموزشی

از  شدا خواهد سبب ج انی تغییرات با مصا  در را
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ای  رو ای  تاویق به دنبال خاسخ به ای  سؤال است  

 کارکنان اخالقی رفتار معنوی، بر تجارب که آیا

 نور تأثیر دارد و عالوه بر ای  آیا عدالت خیام دانشگاه

ارتبا  بی  ای  متغیرها را  تواند شده می ادراش

روابط بی    1گری کند؟ در ای  خصوص نگاره میانجی

 دهد.متغیرهای خژوهش را نشان می

 

 : مدل م  ومی خژوهش1نگاره 

 

 رو  تاویق

 نکر از گرا،اثبات خارادایت نکر از تاویق ای 

 ماهیت نکر از کاربردی، هد  نکر از کمی، رویکرد

 نو  از داده گردآوری نکر از و همبستگی – توصی ی

-کتابخانه از اطالعات گردآوری برای. است خیمایشی

 خواهد است اده معتبر هاینشریه و اینترنتی های

 نو  از داده گرداوری برای است اده مورد ابزار و شد

 ای  آماری یجامعه .است استاندارد خرسشنامه

 آذربایجان استان نور خیام دانشگاه کارکنان تاویق

 مادود به توجه با است و (N=  275)تعداد به غربی

گیری به صورت کل  نمونه آماری، یجامعه بودن

 متغیر سنجش برای شماری صورت گرفته است.

هيل  و سوانسون یخرسشنامه از اخالقی رفتار

 در خرسشنامه ای . است شده است اده (1993)

 خرده خژوهشی بی  در. دارد سؤال 15 مجمو 

 همبستگی اخالقی رفتار خرسشنامه هایمویاس

 و همگرا روایی بیانگر که شد مشاهده من ی و ممبت

 آل ای ضریب بود. خرسشنامه ای  مطلوب واگرای

 خرسشنامه خایایی بررسی برای شده مااسبه کرونباخ

 متغیر سنجش برای. است شده گزار  75/0 عدد

 شده است اده قربانی یخرسشنامه از معنوی تجارب

 مجمو  در خرسشنامه ای . (Ghorbani et al.,2011است)

-28-27-19-24-15-12-.1-8-6 سواالت و دارد سؤال 32

 آفاقی، عرفان یمؤل ه سنجش برای 29-30-31

 سنجش برای 32-23-21-11-4-3-2-1 هایسؤال

-16-14-13-9-7-5 سؤاالت و ن سانی عرفان یمؤل ه

 رت سی یمؤل ه سنجش برای 17-18-20-22-25-26

 سؤاالت خرسشنامه ای  در. است شده است اده دینی

2-6-7-8-9-10-14-15-16-21-23-24-25-26-27-30 

 در خرسشنامه روایی. دارند من ی گذاریارز 

 آل ای و است شده گزار  مطلوب قربانی خژوهش

 برای .است شده گزار  8/0 باالی آن کرونباخ

 خرسشنامه از شده ادراش عدالت متغیر سنجش

 ای . (Colquitt,2001است) شده است اده کالکیت

 سنجش برای. دارد سؤال 18 مجمو  در خرسشنامه

 یمؤل ه و 5 تا 1 هایسؤال از توزیعی عدالت یمؤل ه

 سنجش برای و 10 تا 6 هایسؤال از ایرویه عدالت

 شده است اده 18 تا 11 هایسؤال از 18 تا 11 مؤل ه

 است شده بررسی خژوهش در خرسشنامه ای . است

 اساس بر  مذکور یمطالعه در خرسشنامه خایایی و

 Homburg etآمد) دست به 89/0 کرونباخ آل ای ضریب

al.,2010).  های گردآوری شده از طریق نرمداده-

در قالب تکنیک    SMART PLSو  SPSSافزارهای 

دلیل معادالت ساختاری تجزیه و تالیل شدند )به

های گردآوری شده، از نرم دادهغیر نرمال بودن توزیع  

 است اده شده است(. Smart PLSافزار 

 

 های تاویق یافته

در بررسی آمار توصی ی نمونه آماری مشخص گردید 

 264های توزیع شده تعداد از بی  خرسشنامه

  168خرسشنامه عودت داده شد که از لااظ جنسیت، 

لااظ   ن ر نیز زن بودند. از  96گویان مرد و ن ر از خاسخ

  5گویان کمتر از ن ر از خاسخ  6سنوات خدمت، تعداد 

 16ن ر بی    107سال،   15تا  5ن ر بی    104سال سابوه، 

سال سابوه خدمت    25ن ر باالتر از   47سال و   25تا 

ن ر    20داشتند. از لااظ وضعیت استخدامی، تعداد 
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ن ر   43ن ر خیمانی،   30ن ر قراردادی،   94شرکتی، 

ن ر رسمی قطعی بودند. از    77و رسمی آزمایشی 

  31ن ر متاهل و   233نکر وضعیت تأهل، تعداد 

ن ر    11ن ر مجرد بودند. از لااظ تاصیالت نیز تعداد 

ن ر کارشناسی،    64ن ر کاردانی،   18تر، دیپلت و خایی 

ن ر نیز دکترا و باالتر    29ن ر کارشناسی ارشد و   142

ز شاخص بودند. در بررسی کی یت مدل ساختاری ا

استون ـ گایسلر است اده شده است. ای  معیار،  

سازد و در  قدرت خیش بینی مدل را مشخص می

و  15/0، 02/0زا سه مودار صورتی که یک سازه درون

-را کسب نماید، به ترتیب، نشان از قدرت خیش 35/0

های بینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازه

طور که در جدول  زای مربو  به آن را دارد. همانبرون

دست آمده شود، موادیر بهمالحکه می  2شماره 

 35/0برای متغیرهای تاویق، باالتر از مودار 

بینی قوی  خیشن ادی است که نشان از قدرت خیش

زای مدل دارند. آل ای کرونباخ گزار   های برونسازه

)آل ای باالتر از  شده نشان از خایایی مناسب ابزار دارد

-سؤال درونی هماهنگی برای بررسی (ا همچنی 7/0

از خایایی ترکیبی است اده شده است.   عامل هر های

بیشتر  7/0مشخص است که میزان خایایی ترکیبی از 

است. برای  AVEو همچنی  موادیر آن بزرگتر از 

ها نیز از آزمون کلموگرو  بررسی نرمال بودن داده

د  اسمیرنو  است اده شد. نتایر ای  آزمون نشان دا

ها از توزیع نرمال برخوردار نیستندا لذا برای  که داده

افزار اسمارت خی ال های تاویق از نرمبررسی فرضیه

 اس است اده گردید.

 

 : بررسی شاخص تشخیصی یا واگرا با معیار فورنل ـ الرکر، شاخص استون ـ گایسلر و براز  مدل2جدول 

 هامؤل ه
 تشخیصیشاخص 

SIG (CA) (CR) (R2) AVE 

 گایسلر  -شاخص استون  براز  مدل

1-SSE/SSO مدل درونی مدل بیرونی نسبی مطلق  A B C 

 251/0 461/0 8/0 75/0 04/0 81/0 رفتار اخالقی

77/0 70/0 69/0 66/0 

A 251/0   

  B 11/0 531/0 531/0 219/0 77/0 75/0 031/0 59/0 عدالت ادراش شده

 C 060/0 066/0 740/0 740/0 - 89/0 82/0 15/0 79/0 تجارب معنوی

 

برای سنجش روایی تشخیصی در سطح سازه 

 Latent Variable)متغیرهای خن ان( از دو جدول 

Correlations  وAVE  از خروجی الگوریتتPLS   ب ره

  2شماره طور که در جدول  گرفته شده است. همان

شود موادیر قطر اصلی برای هر متغیر مالحکه می

خن ان از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای 

خن ان انعکاسی موجود در مدل باالتر استا بنابرای ، 

گیری انعکاسی در سطح  روایی تشخیصی مدل اندازه

 GOFسازه مورد تأيید است. در ای  خژوهش، از معیار 

عتبار مدل است اده شده است. و تعیی  ا برای براز 

ای  معیار، چ ار شاخص مطلق، نسبی، مدل درونی 

و مدل بیرونی دارد. هر کدام از ای   شاخص ها هر 

بیشتر باشند حاکی از  0.5تر و از  چودر به يك نزديك

 تر مدل است.  براز  خوب و كامل

 
 : بررسی معناداری و ضرایب بتای مدل2نگاره 

 ایر مدل: خالصه نت3جدول 

ضریب   متغیر

 مسیر

تاثیر غیر  

 مستویت

اثر  

 کل

 تشخیص (f) عدد تی

 قبول 311/0 038/5 - - 463/0تجارب 
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به  معنوی

رفتار 

 اخالقی

عدالت 

ادراش شده  

به رفتار 

 اخالقی

 قبول 153/0 117/3 - - 325/0

تجارب 

معنوی به  

عدالت 

 ادراش شده

 قبول 281/0 275/4 - - 468/0

میانجی  

عدالت گری 

اجتماعی  

در رابطه 

بی  تجارب  

معنوی و 

رفتار 

 اخالقی

- 153/0 616/0 (117/275-

3/4) 

 قبول -

شود، موادیر  مشاهده می  2طور که در جدول همان

ها در دامنه قابل قبول قرار دارد. در  تمامی شاخص

دست آمده برازندگی  مجمو  باید گ ت نتایر به

حاصل از دهند. نتایر مطلوب مدل را نشان می

نشان داده شده است. در   2براز  مدل نیز در شکل 

ای  شکل معناداری ضرایب مدل برای هر مسیر به  

که صورت جداگانه گزار  شده است. با توجه به ای 

قدر مطلق عدد تی در تمامی مسیرها )به غیر از  

مسیر حمایت اجتماعی به عدالت اجتماعی( بیشتر 

ن نتیجه گرفت که  توااستا بنابرای  می 1.96از 

ضرایب گزار  شده برای مسیرها معنادار هستند 

 گزار  شده است(.    2)براز  مدل در شکل 

و خالصه آن در  2نتایر تالیل مسیر مدل در شکل

دهد که تجارب معنوی به میزان نشان می  3جدول 

تأثیر ممبت و   038/5و با قدر مطلق عدد تی  463/0

د. متغیر عدالت ادراش  معناداری بر رفتار اخالقی دار 

و با قدر مطلق عدد تی  325/0شده نیز به میزان 

تأثیر ممبت و معناداری بر رفتار اخالقی   117/3

داشته استا عالوه بر ای  تجارب معنوی به میزان 

تأثیر ممبت و   275/4و با قدر مطلق عدد تی  468/0

معناداری بر عدالت ادراش شده داردا همچنی   

 تجارب بی  رابطه در اجتماعی تعدال گریمیانجی

دار و معنی 153/0اخالقی به میزان  رفتار و معنوی

را  616/0است که در مجمو  توانسته است اثر کل 

بی  دو متغیر مستول و وابسته ایجاد کند. برای  

 f) ی اثربی  متغیرها از شاخص اندازه اثر سنجش

squareموادیر کوه  نکر طبق  .( است اده شده است 

 کوچک، اثر بیانگر ترتیب به f2 برای 0.35 و 0.15 و0.02

است. برای  اساس میزان اثر   بزرگ و متوسط

 متغیرها بر مدل متوسط است.

 

 باث و نتیجه گیری

نتایر ای  تاویق نشان داد تجارب معنوی بر 

رفتار اخالقی تأثیرگذار است. تجارب معنوی از سه  

و عرفان دینی ی عرفان آفاقی، عرفان ان سی مؤل ه

تشکیل شده و نتایر نشان داد بیشتری  تأثیر تجارب  

ی عرفان معنوی بر رفتار اخالقی از طریق مؤل ه

گیرد. ای  مؤل ه بر کسب شناخت آفاقی صورت می

ای که باعث  گونهاز طریق مشاهده تأکید دارد به

 معنای درش شامل و گرددمی زندگی در معنایابی

 و خوشبختی احساس زندگی، در ممبت تجربه زندگی،

است. ای  شناخت و معنایابی به   زندگی از رضایت

کند و در داشت  احساس آرامش درونی فرد کمک می

ای  حالت انسان نسبت به خدا و دیگر همنوعان 

کند. ای  شرایط  احساس عشق و عالقه بیشتری می

ی داشت  رفتار دقیوا  همان حالتی است که الزمه

ن است. نتایر ای  بخش با نتایر اخالقی در سازما

(  Azizian et al,2018( و )Ghalavandi,2016های )یافته

 همخوانی دارد. 

از سوی دیگر نتایر تاویق نشان داد که تجارب  

معنوی تأثیر ممبت و معناداری بر عدالت ادراش شده  

جا که عدالت ادراش شده نیز تأثیر ممبت و  دارد. از آن

القی داردا لذا می توان ادعا کرد  معناداری بر رفتار اخ

که متغیر عدالت ادراش شده ارتبا  بی  تجارب  

معنوی و رفتار اخالقی را میانجیگری می کند. نتایر 

 & Zamaniای  یافته نیز با نتایر یافته های )

Tahmasebi,2019( و )Rafiee et al.,2015  همخوانی داردا )

لت همچنی  بر اساس نتایر، بی  دو متغیر عدا
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ادراش شده، و تجارب معنوی، متغیر تجارب معنوی  

تأثیر بیشتری بر رفتار اخالقی داشته است. ای  یافته 

دهد که کارکنان دانشگاه خیام نور به وضوح نشان می

برای توویت رفتارهای اخالقی نیازمند ارتوای سطح 

ی معنویت، تجارب معنوی خود هستند. تجربه

را در خی دارد که  احساس خیوستگی خالق و مخلوق

ی خود باعث افزایش ظرفیت تامل در برابر  به نوبه

ی شود و زمینهها و مشکالت سازمانی میسختی

کند. تال  تعامالت اخالقی را در سازمان فراهت می

برای خدمت به خدا و جلب رضایت مخلوق، منجر به 

انجام وظای ی بیش از استانداردهای قانونی شده و  

برد. در یری را در سازمان باال میسطح انعطا  خذ

واقع تجارب معنوی از دو ج ت بر توویت بسترهای 

اخالقی سازمان مؤثر است. از یک سو به لااظ نوش 

های سازمانی و ها و آسیببازدارندگی از هنجارشکنی

از سوی دیگر به لااظ نوش برانگیزانندگی افراد در 

ج ت سودرسانی و خدمت بیشتر. ماووان  

معتودند افراد در خالل انجام وظایف خود چیزی 

کنندا در وجو میهای مادی را جستبیشتر از خادا 

وجوی کاری معنادار و امیدبخش واقع آنان در جست

ای که از طریق آن احساس تعالی  گونههستندا به

تواند از  ی معنویت در مایط کار میکنندا لذا تجربه

وم کار، مرزهای بخشی به معنا و م  طریق هویت

تر نماید.  از نتایر م ت  اخالقی را در سازمان خررنگ

گری متغیر عدالت توان به میانجیدیگر تاویق می

ادراش شده در ارتبا  بی  متغیرهای اصلی اشاره کرد.  

-نتایر نشان داد عدالت ادراش شده توانایی میانجی

گری بی  تجارب معنوی و رفتار اخالقی کارکنان در  

اه خیام نور را دارد. ای  یافته بیانگر ای  واقعیت دانشگ

است که رفتار کارکنان در انجام رفتارهای اخالقی و یا  

غیراخالقی تا حدودی به درش آنان از میزان عدالت در  

سازمان بستگی دارد. در واقع در شرایطی که افراد 

عدالتی کنند احتمال بروز رفتارهای احساس بی

دالت همه شود. عان بیشتر میغیراخالقی از سوی آن

  طیها، مادر سازمان  یو اجتماع یفرد  یجانبه

و امکان رشد و بالندگی را  کندیم  مطلوبسازمان را  

در ای  شرایط سطح  سازد.برای همگان فراهت می

رسد و تمایل  در سازمان به اوج می  ز یانگرضایت و 

 لذا رسدابرای بروز رفتارهای غیراخالقی به حداقل می

و سازمان   شرفتیها اگر به دنبال خسازمان  رانیمد

درش وجود   بایدهستند، توویت بسترهای اخالقی  

. از  عدالت در سازمان را در کارکنان خود ارتوا دهند

توان به مادودیت در  های ای  تاویق میمادودیت

خذیری نتایر را با ی آماری اشاره کرد که تعمیتنمونه

 تاویق ای  چنی  درکندا هماحتیا  مواجه می

شده و رفتار اخالقی   ادارش عدالت بی  ضعی ی ارتبا 

 آتی ماووان به رو ای  از شدا یافت در سازمان

 زمینه ای  در بیشتر مطالعات با تا شودمی خیشن اد

 قرار بررسی مورد بیشتری تعمق با را یافته ای  چرایی

 .دهند

 های اخالقیمالحکه

ها، مراحل گردآوری دادهدر انجام ای  تاویق و  

ها و اصل  اصول اخالقی مانند رضایت خاسخ دهنده

 مارمانه بودن اطالعات مورد توجه قرار گرفته است.

 

 سپاسگزاری

ی کارکنان و مسئوالن دانشگاه خیام نور از کلیه

استان آذربایجان غربی که در انجام ای  خژوهش  

 شود.اند، سپاسگزاری میشرکت کرده
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