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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of present research was predicting of 

spiritual management based on subjective well-being and 

ethical behavior. 

Materials and Methods: This study was cross-sectional from 

type of correlation. The research population was Bank Mellat 

employees of Tehran province in 2020 year with number of 

6392 people. The sample size was estimated based on Krejcie 

and Morgan table 363 people who were selected by multi-

stage cluster sampling method. Data were collected with using 

a researcher-made spiritual management questionnaire, Keyes 

and Magyar-Moe subjective well-being scale and Lussier 

ethical behavior inventory analyzed by methods of Pearson 

correlation coefficient and multiple regression with enter 

model in SPSS-19 software. 

Findings: The findings showed that subjective well-being 

(r=0.384) and ethical behavior (r=0.562) had a positive and 

significant correlation with employees' spiritual management. 

Also, both variables of subjective well-being and ethical 

behavior together were able to explain 47.7% of the changes 

of employees' spiritual management, which in this prediction 

the share of ethical behavior (Beta=0.350) was higher than 

subjective well-being (Beta=0.243) (P<0.001). 

Conclusion: According to the effective role of subjective 

well-being and ethical behavior in predicting the employees' 

spiritual management, specialists and planners to promote 

spiritual management can improve their subjective well-being 

and ethical behavior through workshops and training courses. 
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 و یذهن یستیبر اساس بهز یمعنو تیریمد ینیبشیپ
 یرفتار اخالق

 
 1یعباس غالم

واحد گرگان، دانشگاه آزاد  ،یتیگروه علوم ترب ،یدکتر یدانشجو
  .رانیگرگان، ا ،یاسالم

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

 .(لسئوم هدیسنون) رانیگرگان، ا
 

 3اریس یدوست قتیحق دیوح
واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد  ت،یریگروه مد ،یعلم اتیعضو ه

 .رانیسوادکوه، ا ،یاسالم
 

 چکیده
بر اساس  یمعنو تیریمد ینیبشی: هدف پژوهش حاضر پهدف

 .بود یو رفتار اخالق یذهن یستیبهز
بود. جامعه  یاز نوع همبستگ یمطالعه مقطع نی: اهاو روش مواد

به تعداد  1399پژوهش کارکنان بانک ملت استان تهران در سال 
و مورگان  ینفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجس 6392
 یاچندمرحله یاخوشه یریگنفر برآورد که با روش نمونه 363

 تیریساخته مدمحقق نامهها با کمک پرسشانتخاب شدند. داده
ار رفت اههیمو و س -اریو ماگ زییک یذهن یستیبهز اسیمق ،یمعنو

 و رسونیپ یهمبستگ بیضرا یهابا روش یآورجمع ریلوز یاخالق
 SPSS-19 افزاردل همزمان در نرمچندگانه با م ونیرگرس

 .شدند لیتحل
و رفتار  (r=384/0) یذهن یستینشان داد که بهز هاافتهی :هاافتهی

ت و مثب یکارکنان همبستگ یمعنو تیریبا مد )r=562/0) یاخالق
 یو رفتار اخالق یذهن یستیبهز ریهر دو متغ ن،یمعنادار داشتند. همچن

کارکنان را  یمعنو تیریمد راتییدرصد از تغ 7/47با هم توانستند 
 یسهم رفتار اخالق ینیبشیپ نیا درکنند که  نییتب
(350/0=Beta) یذهن یستیاز بهز شتریب (243/0=Beta) بود 
(001/0P<). 

 یقو رفتار اخال یذهن یستیبا توجه به نقش موثر بهز :یریگجهینت
یم زانیرکارکنان، متخصصان و برنامه یمعنو تیریمد ینیبشیدر پ

 یهاها و دورهکارگاه قیاز طر یمعنو تیریمد یجهت ارتقا توانند
 .آنها را بهبود بخشند یو رفتار اخالق یذهن یستیبهز زانیم یآموزش

 
 تیریکارکنان، مد ،یرفتار اخالق ،یذهن یستیها: بهزواژه دیکل

 .یمعنو
 

 26/02/1400تاریخ دریافت: 
 20/04/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولkambiz1353@yahoo.com 

 

 مقدمه
ها، ها، نگرشمدیریت معنوی یک مفهوم درباره شناخت ارزش

رفتارها و اعتقادهای مذهبی شخص است که بر سالمت روانی، 
ر وری و کیفیت زندگی تاثیرضایت از زندگی، تندرستی، رفاه، بهره

الهی و  (. معنویت به معنای برخورداری از دیدگاه1گذارد )می
های انسانی همانند ایمان به خدا، احترام و تکریم دیگران، ارزش

پذیرش دیگران، همکاری، اعتماد، نگرانی متقابل، تقوی، خدمت به 
بینی و صداقت است و مدیریت معنوی به معنای استفاده مردم، خوش

(. 2های انسانی مذکور برای مدیریت بهتر سازمان است )از ارزش
ریت ضمن توجه به نیازهای اساسی کارکنان به دنبال این شیوه مدی

عنوان تواند بهارتقای توانمندسازی و بقای معنوی آنان است و می
یک ابزار استراتژیک در فرایند دستیابی به هدف در نظر گرفته 

(. مدیران معنوی به احساس هدفمندی و معنابخشی در 3شود )
پیروی از اعتقادات زندگی، قابلیت مدیریت اثربخش و توانایی 

درونی و احساس رشد و خودادراکی مداوم تاکید دارند و معموال از 
خود عشق و دوست داشتن، شفقت و مهربانی، اتحاد، صلح و آرامش، 

(. مدیر معنوی کسی است 4دهند )داری نشان میصداقت و امانت
های مذهبی ضمن ها و طرز تلقیها، نگرشکه با استفاده از ارزش

اندازی مشترک برای سازمان، الزمه انگیزش درونی چشم داشتن
 (.5آورد )برای خود و دیگران را فراهم می

( 6یکی از عوامل مرتبط با مدیریت معنوی، بهزیستی ذهنی است )
ها درباره چگونگی ارزیابی افراد از زندگی ای از پدیدهکه به دامنه

های ندگی و ارزشتواند از طریق رضایت از زخود اشاره دارند و می
های مثبت زمینه رشد و ها و هیجانها، شناختمبتنی بر احساس

(. بهزیستی ذهنی به معنای نگرش 7پیشرفت افراد را فراهم سازد )
مثبت به زندگی، لذت بردن از آن، داشتن رضایت از کلیت زندگی 

( و دو بخش شناختی و عاطفی دارد که 8و فقدان خلق افسرده است )
تی به ارزیابی فرد از میزان رضایت از زندگی و بخش بخش شناخ

های منفی و حداکثر ها و هیجانعاطفی شامل حداقل احساس
(. افراد دارای بهزیستی ذهنی 9های مثبت است )ها و هیجاناحساس

باال برخالف افراد دارای بهزیستی ذهنی پایین دیدگاه مثبتی در 
نتظار وقوع رویدادهای زندگی دارند، پرشور و با نشاط هستند، ا

های باشند و بیشتر هیجانخوشایند دارند، به آینده امیدوارتر می
ها حاکی از رابطه مثبت (. نتایج پژوهش10کنند )مثبت را تجربه می

(. 11-13، 6و معنادار بین مدیریت معنوی و بهزیستی ذهنی هستند )
ه ( نشان داد ک2020برای مثال نتایج پژوهش زو و همکاران )

مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهنی پرستاران اثر معنادار مثبت داشت 
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که مدیریت 2016(. هانساکر )6)

معنوی بر رضایت از زندگی و بهزیستی ذهنی کارکنان اثر مثبت و 
( 2020پور و صادقیان )(. نتایج پژوهش کفاش11معنادار داشت )

دیریت اخالقی بر بهزیستی ذهنی کارکنان حاکی از تاثیر مثبت م
( 1395پور و همکاران )(. در پژوهشی دیگر قدم12بیمارستان بود )

گزارش کردند که مدیریت معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان 
 (.13دانشگاه علوم پزشکی لرستان همبستگی معنادار مثبت داشتند )

ار کار مدیران، رفتیکی دیگر از عوامل مرتبط با معنویت در محیط 
( که در تعریفی به معنای احترام به افراد با 14اخالقی است )

باشد. پس، رفتار اخالقی بعد های فرهنگی و نژادی مختلف میزمینه
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 48 . . و یذهن یستیبر اساس بهز یمعنو تیریمد ینیبشیپ  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

د، کنناجتماعی دارد و به وسیله مجموعه افرادی که با هم زندگی می
عنوان (. در تعریفی دیگر، رفتار اخالقی به15شود )ایجاد می

ای از اعمال و رفتار خاص مورد پذیرش جامعه تعریف شده جموعهم
اشد بهای اجتماعی و تشویق و تنبیه ناشی از آن میکه نتیجه تعامل

(. رفتارهای اخالقی شامل شناخت اخالقی، قضاوت اخالقی و 16)
شود که به نفع تمایالت اخالقی است و مانع از بروز رفتارهایی می

باشد. پس، توجه به رفتارهای اخالقی فرد و ضرر دیگران می
دهنده اهمیت و تاثیر آن بر کارایی و اثربخشی سازمان جهت نشان

ها حاکی از (. نتایج پژوهش17باشد )تحقق اهداف سازمانی می
رابطه مثبت و معنادار بین مدیریت معنوی و بهزیستی ذهنی هستند 

( 2020) (. برای مثال نتایج پژوهش پیو و لنگکانگ20-18، 14)
نشان داد که بین مدیریت معنوی و رفتار اخالقی کارکنان 

(. وندر والت و 14ها رابطه معنادار مثبت وجود داشت )بیمارستان
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که معنویت در 2019استین )

محیط کار و رفتار اخالقی مدیران رابطه مثبت و معنادار داشتند 
( 1398زاده )اسپور قاضی جهانی و حسین(. نتایج پژوهش عب18)

حاکی از همبستگی مثبت و معنادار بین مدیریت معنوی و اخالق 
(. در پژوهشی دیگر ملکی و 19ای مدیران مدارس بود )حرفه

( گزارش کردند که مدیریت معنوی بر فضای 1395همکاران )
 (.20ها اثر معنادار مثبث داشت )اخالقی مثبت کارکنان زندان

های در راستای تحقق اهداف خود ها برای انجام فعالیتمانساز
ای از عالوه بر معیارهای سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه

رهنمودهای اخالقی و ارزشی دارند که آنان را در رفتار و اعمال 
اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به 

ازد و رفتار اخالقی یک سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسر س
های مختلف به دنبال نهادینه کردن مساله عمومی است که سازمان

هایی (. با اینکه پژوهش21آنها در میان کارکنان خود هستند )
درباره روابط بهزیستی ذهنی، رفتار اخالقی و مدیریت معنوی انجام 

 یرانها و مدها کارکنان بیمارستانشده، اما جامعه اکثر این پژوهش
ها یافت نشد. از مدارس بوده و پژوهشی به روی کارکنان بانک

ها با محیط بیمارستان و آنجایی که محیط کاری کارکنان بانک
مدارس متفاوت است، شاید نتایج پژوهش حاضر با نتایج آنها 
متفاوت باشد که برای پاسخگویی به آن نیاز به انجام پژوهش بر 

های ی دیگر از خألهای پژوهشها است. یکروی کارکنان بانک
قبلی عدم توجه به نقش همزمان بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی در 

ی تواند برابینی مدیریت معنوی است و نتایج این پژوهش میپیش
ها تلویحات کاربردی داشته باشد. در مسئوالن و مدیران ارشد بانک

 بینی مدیریت معنوی بر اساسنتیجه، هدف پژوهش حاضر پیش
 بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی بود.

 
 مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کارکنان 
نفر بودند.  6392به تعداد  1399بانک ملت استان تهران در سال 

نفر برآورد  363حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 
ای انتخاب شدند. در ای چندمرحلهگیری خوشهکه با روش نمونه

تهران به پنج بخش شمالی، جنوبی، گیری ابتدا استان این روش نمونه
شرقی، غربی و مرکزی تقسیم و سه بخش به روش تصادفی انتخاب 

و سپس از هر بخش تعدادی بانک به روش تصادفی انتخاب و همه 
های منتخب به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. برای کارکنان بانک

انجام این پژوهش پس از هماهنگی با مسئوالن بانک ملت استان 
ها، اقدام به ها به تفکیک بخشهران و تهیه لیست همه بانکت

های منتخب مراجعه و برای کارکنان گیری و سپس به بانکنمونه
هدف اهمیت و ضرورت پژوهش بیان و درباره رعایت نکات 

خاطر داده شد و در نهایت از آنان خواسته اخالقی به آنها اطمینان
را تکمیل نمایند. الزم به ذکر  شد تا با نهایت دقت ابزارهای پژوهش

است که به آنها توضیح داده شد که هیچ پاسخ صحیح یا غلطی وجود 
 ندارد و بهترین پاسخ، پاسخی است که گویا وضعیت واقعی آنها باشد.

: این پرسشنامه توسط ساخته مدیریت معنویمحقق. پرسشنامه 1
استفاده ها با گویه ساخته شد. گویه 21محققان پژوهش حاضر با 

= کامال 5= کامال مخالفم تا 1ای لیکرت )از مقیاس پنج درجه
ها محاسبه گذاری و نمره ابزار با مجموع نمره گویهموافقم( نمره

و نمره باالتر  105الی  21شود. پس، دامنه نمرات این ابزار بین می
حاکی از مدیریت معنوی بیشتر است. روایی محتوایی این ابزار با 

 87/0ان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ نظر متخصص
 بدست آمد.

و در م -. مقیاس بهزیستی ذهنی: این مقیاس توسط کییز و ماگیار2
گویه با استفاده از  12گویه ساخته شد. تعداد  45با  2003سال 

= کامال موافقم( 5= کامال مخالفم تا 1ای لیکرت )مقیاس پنج درجه
= 1ای لیکرت )تفاده از مقیاس هفت درجهگویه با اس 33و تعداد 

گذاری و نمره ابزار با = کامال موافقم( نمره7کامال مخالفم تا 
شود. پس، دامنه نمرات این ابزار ها محاسبه میمجموع نمره گویه

و نمره باالتر حاکی از بهزیستی ذهنی بیشتر است.  291الی  45بین 
با  تشافی، تایید و پایایی آنروایی سازه ابزار با روش تحلیل عاملی اک

( پایایی 1398(. بنیسی )22گزارش شد ) 89/0روش آلفای کرونباخ 
(. در این 23بدست آورد ) 93/0ابزار را با روش آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 85/0مطالعه پایایی با روش آلفای کرونباخ 
 20با  1990. سیاهه رفتار اخالقی: این سیاهه توسط لوزیر در سال 3

 ای لیکرتها با استفاده از مقیاس چهار درجهگویه ساخته شد. گویه
گذاری و = کامال درست( نمره4= هیچ وقت این گونه نیست تا 1)

شود. پس، دامنه ها محاسبه مینمره ابزار با مجموع نمره گویه
و نمره باالتر حاکی از رفتار اخالقی  80الی  20نمرات این ابزار بین 

روایی همگرای ابزار با پرسشنامه معمای اخالقی تر است. مناسب
معنادار و پایایی آن  001/0بدست آمد که در سطح  79/0کلبرگ 

( 1398(. عطاری و بالغت )24گزارش شد ) 81/0با روش بازآزمایی 
(. 25بدست آوردند ) 93/0پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 90/0باخ در این مطالعه پایایی با روش آلفای کرون
 SPSS-19افزار ها در دو سطح توصیفی و استنباطی در نرمداده

تحلیل شدند. در سطح توصیفی برای بررسی  05/0در سطح معناداری 
های گرایش مرکزی و پراکندگی و نحوه توزیع متغیرها از شاخص

های ضرایب های آماری از روشدر سطح استنباطی برای آزمون فرض
 پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان استفاده شد.همبستگی 
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 هایافته
نفر از کارکنان بانک ملت استان تهران بودند  363نمونه پژوهش 

شناختی نشان داد که بیشتر آنها مرد که تحلیل متغیرهای جمعیت
درصد( و دارای تحصیالت  28/73درصد(، متأهل ) 19/64)

درصد( بودند  15/69سال ) 31-40درصد( و سن  64/63کارشناسی )
 (.1)جدول شماره 

 

 شناختی کارکنان بانک ملت استان تهران. نتایج بررسی متغیرهای جمعیت1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی ابعاد متغیرها
 19/64% 233 مرد جنسیت

 81/35% 130 زن 
 28/73% 266 متأهل تأهل
 72/26% 97 مجرد 

 29/11% 41 کاردانی تحصیالت
 64/63% 231 کارشناسی 
 76/21% 79 کارشناسی ارشد 
 31/3% 12 دکتری 
 47/10 38 سال 21-30 سن
 15/69 251 سال 40-31 
 38/20 74 سال 50-41 

بهزیستی ذهنی نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که 
(384/0=r( و رفتار اخالقی )562/0=r با مدیریت معنوی کارکنان )

معنادار بودند )جدول  001/0که در سطح  همبستگی مثبت داشتند
 (.2شماره 

 
 نتایج میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش در کارکنان بانک ملت استان تهران. 2جدول 

 مدیریت معنوی رفتار اخالقی بهزیستی ذهنی انحراف معیار میانگین متغیرها
   1 250/19 348/176 بهزیستی ذهنی
  1 (001/0) 510/0 321/6 261/54 رفتار اخالقی

 1 (001/0) 562/0 (001/0) 384/0 152/6 293/62 مدیریت معنوی

های رگرسیون چندگانه نشان داد که فرض نرمال فرضبررسی پیش
اسمیرنوف به دلیل  -آزمون کولموگروف بودن بر اساس مقادیر

خطی چندگانه های همتایید شد و فرض 05/0تر از معناداری بزرگ
به  467/1و  324/1بر اساس آماره عامل تورم واریانس با مقادیر 

ها بر ماندهو همبستگی باقی 10تر از مقدار فرضی دلیل کوچک
یل قرار داشتن به دل 163/2واتسون با مقدار  -اساس آماره دوربین

 ها باتایید نشدند. در نتیجه، برای تحلیل داده 5/2تا  5/1در دامنه 
 روش رگرسیون چندگانه مانعی وجود نداشت.

 دو متغیرنتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان نشان داد که هر 
درصد از  7/47بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی با هم توانستند 

بینی رکنان را تبیین کنند که در این پیشتغییرات مدیریت معنوی کا
( بیشتر از بهزیستی ذهنی Beta=350/0سهم رفتار اخالقی )

(243/0=Betaبود ) معنادار بودند  001/0ها در سطح و همه آماره
 (.3)جدول شماره 

 

 
 معنوی در کارکنان بانک ملت استان تهرانبینی مدیریت رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش. نتایج 3جدول 

 t Sigمقدار  F Sig Betaمقدار  درجه آزادی R 2R بینی پیشمتغیرها
 001/0 681/4 243/0   2   بهزیستی ذهنی
 001/0 254/6 350/0 001/0  360 477/0 691/0 و رفتار اخالقی

 نتیجه گیری
در مدیریت مناسب سازمان و بهبود با توجه به نقش مدیریت معنوی 
بینی ، هدف پژوهش حاضر پیشعملکرد و اثربخشی سازمان

 مدیریت معنوی بر اساس بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی بود.

های پژوهش حاضر نشان داد که بهزیستی ذهنی با مدیریت یافته
معنوی در کارکنان بانک ملت استان تهران رابطه مثبت و معنادار 

( مبنی 2020های زو و همکاران )این یافته با یافته پژوهش داشت که
(، هانساکر 6بر اثر معنادار مثبت مدیریت معنوی بر بهزیستی ذهنی )
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 50 . . و یذهن یستیبر اساس بهز یمعنو تیریمد ینیبشیپ  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

( مبنی بر اثر مثبت و معنادار مدیریت معنوی بر بهزیستی 2016)
( مبنی بر تاثیر مثبت 2020پور و صادقیان )(، کفاش11ذهنی )

پور و ( و قدم12بهزیستی ذهنی )رهبری )مدیریت( اخالقی بر 
( مبنی بر همبستگی معنادار مثبت بین مدیریت 1395همکاران )

ها ( همسو بود. در تبیین این یافته13معنوی و بهزیستی روانشناختی )
های ها و ارزیابیدهنده ادراکتوان گفت که بهزیستی ذهنی نشانمی

اجتماعی و های عاطفی و کنشگری فرد از زندگی بر اساس حالت
 عنوانروانشناختی است. بر اساس مدل سالمت ذهنی، بهزیستی به

شود که هم بیماری وجود نداشته و هم فرد در حالتی تعریف می
سطح باالیی از سالمت قرار داشته باشد. در نتیجه، احساس بهزیستی 
ذهنی نقش موثری در بهداشت روانی دارد. زیرا بهزیستی ذهنی باعث 

از  ترهای مثبت گروهی بیشتر و ارزیابی مثبتجانهای هیتجربه
(. بنابراین، بهزیستی ذهنی از طریق ارتقای 26شود )ها میتجربه

عنوان یکی از بهداشت روانی میزان سالمت و مدیریت معنوی را به
دهد. همچنین، بهزیستی ذهنی به ابعاد بهداشت روانی افزایش می

ناختی و اجتماعی افراد از معنای ارزیابی سالمت هیجانی، روانش
زندگی خود است. سالمت هیجانی مالکی برای ارزیابی عواطف و 
برقراری تعادل بین عواطف مثبت و منفی، سالمت روانشناختی 

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

. پس، افراد دارای بهزیستی ذهنی از لحاظ سالمت افراد است
(. 6هیجانی، روانشناختی و اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارند )

از آنجایی که مدیریت معنوی به معنای برخورداری از دیدگاه الهی 
های انسانی همانند ایمان به خدا، احترام و تکریم دیگران، و ارزش

، نگرانی متقابل، تقوی، خدمت به پذیرش دیگران، همکاری، اعتماد
بینی و صداقت مذکور برای مدیریت بهتر سازمان است مردم، خوش

توان انتظار داشت که با افزایش بهزیستی ذهنی کارکنان (. پس، می2)
 میزان مدیریت معنوی آنها نیز افزایش یابد.

های پژوهش حاضر نشان داد که رفتار اخالقی با مدیریت دیگر یافته
وی در کارکنان بانک ملت استان تهران رابطه مثبت و معنادار معن

( 2020های پیو و لنگکانگ )داشت که این یافته با یافته پژوهش
مبنی بر رابطه معنادار مثبت بین مدیریت معنوی و رفتار اخالقی 

( مبنی بر رابطه مثبت و معنادار 2019(، وندر والت و استین )14)
(، عباسپور قاضی جهانی 18فتار اخالقی )معنویت در محیط کار با ر

( مبنی بر همبستگی مثبت و معنادار بین 1398زاده )و حسین
( 1395( و ملکی و همکاران )19ای )مدیریت معنوی و اخالق حرفه

مبنی بر اثر معنادار مثبت مدیریت معنوی بر فضای اخالقی مثبت 
گفت  توانهش میها بر مبنای پژو( همسو بود. در تبیین این یافته20)

های اخالقی یکی از الزامات اساسی که پرداختن به اخالق و ارزش
دهد که ها را رفتار اخالقی تشکیل میاست و نماد بیرونی سازمان

ها های گوناگون است که در آن سازمانخود حاصل جمع ارزش
ی فرهنگها درگیر در تعامالت میاناند. از طرفی سازمانتجلی یافته

 های مختلفها نیاز به افرادی دارد که با فرهنگو این محیطهستند 
آشنا باشند و بتوانند با دیگران ارتباط مناسب برقرار سازند. وجود 

های گوناگون ها در سازمانفرهنگها و خردهانواع فرهنگ
شود و مدیریت ها در تعامالت میای از ناهنجاریموجب بروز پاره

(. همچنین، رفتار اخالقی 14ل آن شود )تواند باعث تعدیمعنوی می

فقط همان اعمال ظاهری قابل مشاهده نیستند، بلکه اجزاء و 
باشند. هایی نیز دارند که در اعمال و رفتار افراد تاثیرگذار میپیشینه

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

کار و ها به دنبال افرادی با اخالق، درستکند و سازمانترسیم می
(. پس، منطقی است که بین رفتار اخالقی 27پذیر هستند )مسئولیت

 و مدیریت معنوی رابطه مثبت و معنادار وجود داشته باشد.
های دیگر پژوهش حاضر نشان داد که بهزیستی ذهنی و رفتار یافته

با هم توانستند مدیریت معنوی در کارکنان بانک ملت  اخالقی
ر اخالقی بینی سهم رفتابینی کنند که در این پیشاستان تهران را پیش

عنوی بینی مدیریت مبیشتر از بهزیستی ذهنی بود. پس، آنچه در پیش
کارکنان نقش بیشتری دارد در درجه نخست میزان انجام رفتارهای 

های فرهنگی و نژادی مختلف د با زمینهاخالقی و احترام به افرا
بینی است. در تبیین توانمندی بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی در پیش

توان گفت که افراد دارای شناخت اخالقی، مدیریت معنوی می
قضاوت اخالقی و تمایالت اخالقی و افرادی که تمایل به انجام 

 یگران است )افرادرفتارهایی دارند که هم به نفع خود و هم به نفع د
دارای رفتار اخالقی باال( و یا افراد دارای نگرش مثبت به زندگی، 
لذت بردن از آن، رضایت از کلیت زندگی و فاقد خلق افسرده )افراد 
دارای بهزیستی ذهنی باال( در زندگی شخصی و شغلی مشکالت 

کنند، از زندگی احساس کمتری دارند، استرس کمتری تجربه می
فردی کمتری ها و مشکالت بینشتری دارند، با چالشرضایت بی
شوند و حتی هنگام رویارویی با آنها به تنهایی و یا با مواجه می

آیند. عالوه بر آن، بهزیستی ذهنی و کمک دیگران بر آنها فائق می
های مثبت بینی مستقیم شاخصرفتار اخالقی توانایی پیش

آوری و غیره زندگی، تابروانشناختی از جمله شادکامی، امید به 
های مثبت را دارند. از آنجایی که مدیریت معنوی یکی از شاخص

د تواننروانشناختی است. پس، بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی می
 بینی نمایند.مدیریت معنوی در کارکنان را پیش

های مواجه است و این هر پژوهشی در هنگام اجرا با محدودیت
 توانهای آن میترین محدودیتوده و از مهمپژوهش نیز مستثنی نب

ها، آوری دادهبه استفاده از ابزارهای خودگزارشی برای جمع
محدودشدن جامعه پژوهش به کارکنان بانک ملت استان تهران، 
عدم بررسی نتایج به تفکیک جنسیت و همبستگی بودن پژوهش 

به  توجه حاضر و ناتوانی در دستیابی به روابط علّی اشاره کرد. با
ها، تکرار آوری دادههای استفاده از مصاحبه برای جمعمحدودیت

ر ها و حتی سایاین پژوهش بر روی کارکنان بانک ملت سایر استان
ها به تفکیک خصوصی و دولتی، بررسی روابط میان متغیرها بانک

یابی معادالت ساختاری به تفکیک جنسیت و استفاده از روش مدل
شود. نتایج پژوهش حاضر روابط علّی پیشنهاد میجهت دستیابی به 

نی بینقش موثر بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی در پیشحاکی از 
تواند برای مدیران و مدیریت معنوی کارکنان بود و این نتایج می
ها تلویحات کاربردی مسئوالن ارشد بانک ملت و حتی سایر بانک

هت ریزان جصان و برنامهتوانند با کمک متخصداشته باشد. آنان می
هایی بر اساس نتایج پژوهش حاضر و ارتقای مدیریت معنوی برنامه

های ها و دورهها طراحی و از طریق کارگاهنتایج سایر پژوهش
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آموزشی میزان بهزیستی ذهنی و رفتار اخالقی آنها را با هدف ارتقای 
 مدیریت معنوی بهبود بخشند.
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