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Abstract 

The purpose of this study was to do meta-analysis on the spirituality variable in 

the workplace. Meta-analysis is also a technique for data analysis. The statistical 

population for the study is comprised of publications published on spirituality in the 

workplace between 1390 and 1397 (2011 to 2018) in scientific research journals 

certified by the Ministry of Science, as well as authoritative literature indexed on 

Wiley and Science Direct. These 106 papers include articles on the variable 

"spirituality in the workplace." 61 of these were chosen for inclusion in the first 

examination. The other studies were omitted from the research for a variety of 

reasons, including conference papers, statistical mistakes or ambiguity, and the use 

of variable dimensions instead. Finally, 42 papers were chosen for examination. The 

first stage was to evaluate these publications and quantify the impact of each of the 

six hypotheses suggested. The descriptive statistics part of this research revealed that 

75 factors were associated with workplace spirituality. Meta-analysis verified all six 

hypotheses investigated in this research; the strongest correlation between 

spirituality in the workplace and job satisfaction is 0.725, while the lowest 

correlation with moral leadership is 0.416. 
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 چکیده
تحقیق حاضر با هدف اجرای پژوهش فراتحلیل بر روی متغیر معنویت در محل کاار انااام پاذیرفتو روش 

عباارت اسات از مقااچت  ااه شاده در باازه  قیاتحق یجامعا  مماار باشادوز نوع فراتحلیل میها نیز اتحلیل داده
علمی پژوهشای ماورد در محل کار در ماالت  تیک  در خصوص معنو 2018تا  2011و  1397تا  1390های سال

مقااچت در  ایاناندو  ااه شادهنمای  شده در سایت وایلی و سااین  دایرکات معتبر تائید وزارت علوم و مقاچت 
های مقالا  در بررسای 61سند منتشر گردیده استو از این میان  106در قالب  در محل کار تیمعنوخصوص متغیر 

اولی  برای ورود ب  تحلیل انتخاب گردیدندو باقی مقاچت ب  دچیلی نظیر مقاچت کنفرانسی، وجاود اشاتباه یاا اب اام 
 42و مواردی از ایان دسات، از ملالعا  کنارگذاشات  شادندو در پایاان مماری، استفاده از ابعاد ب  جای خود متغیر، 

شاش فرضای   یقرار گرفت  و اندازه اثر تماام یمقاچت مورد بررس نیدر گام اول امقال  برای تحلیل انتخاب شدندو 
متغیار باا  75گردید؛ در این تحقیق در بخاش مماار توفایفی نشاان داده شاد کا  ، محاسب  ای ک  مشخص گردید

رابل  داشتندو هر شاش فرضای  ماورد بررسای در ایان پاژوهش فراتحلیال ماورد تائیاد قارار  در محل کار تینومع
است و در میاان  725/0ی ب  میزان شغل تیرضاو  در محل کار تیمعنوگرفت؛ بیشترین رابل  مربوط ب  رابل  میان 

 استو 416/0این فرضیات کمترین رابل  با رهبری اخالقی ب  میزان 
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 مقدمه
گارددو مکاادمی بااز می 1990تحقیق در خصاوص معنویات در محال کاار، با  اواخار دهاة 

نمااود ایااااد  2گروهاای را تحاات نااام ماادیریت معنویاات و مااذهب 1999نیااز در سااال  1ماادیریت

فراتار رفاتن از  ی،خودشناسا ی،شاامل مگااه یاد انساناز ابع یکیب  عنوان  یتمعنو(و3،2017)پاندی

 ،در کاار یاتمعنو ،از خاود اسات و با  تباع من یرغ یبا کس یکپار گیروزمره و  یخود در زندگ

موجاب ب باود عملکارد من اا  یاتکارکنان اسات کا  در ن ا یانتارب  ارتباط و تعامل متقابل در م

ان گفت ایدة معنویت در محل کار، تأییادی تو(و می1395و همکاران،  یبن یکول یریشود )نصمی

 در (ومعنویت2017، 6هر فرد و هر  یزی است )بلوالکر و وهرا 5و همبستگی 4بر وجود روح درونی

ابعااد  تماام در را کاار اساتانداردهای دارد ساعی فرد ک  است ب  طریقی رفتار معنی ب  محیط کار،

ی و همکااران، )عبادال  شاودبرقارار می وی کاار و فرد بین روحی همبستگی نوعی و کند رعایت

 ب  و است مدمی وجود از هایپیوست هم ب  و مختلف ابعاد دارای دیگر معنویت سوی (و از1393

 معنویت برای شده تعاریف ارائ  بر مروری داردو با گوناگون معانی مختلف افراد دلیل برای همین

 یک معنویت اول هستند: عامل مشترك ود تعاریف این تمام در ک  شویممی متوج  کار محیط در

 و پوریلاسات )اساماع شخصای و ذهنای مف اوم بسایار این ثانیاً و است  ندبعدی و پیچیده مف وم

ها و تاوان در تماامی تمادن(و چزم ب  ذکار اسات پدیاده معنویات و ماذهب را می1396یکوکار، ن

ا تاأثیر بار روی نیازهاای عاالی (و معنویت در محل کاار، با2017، 7موراننمود )ها مشاهده فرهنگ

کند ک  افراد، در ایااد ثبات رفتاری منان مؤثر است؛ همچنین با برانگیختن درونی افراد، کاری می

و  8تااالش نماینااد تااا ج ااان ب تااری را باارای نساال فعلاای و مینااده ایااااد شود)رضاااپورا دم

 

1. Academy of Management 
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اعمال است ک  توساط افاراد  از باورها و افت یماموع  سازمان یکب  عنوان  یند (و2017همکاران،

(و محایط کاار معناوی تاأثیر 1395اباراهیم پاور و نعمتای، شود )جامع  ب  اشتراك گذاشت  می یک

جایی با وری و غیبات و کااهش جامستقیمی بر موفقیت سازمان دارد  را ک  موجب افزایش ب اره

در  یاتمعنو(و 1396 و همکااران ، ماد ی)باقر شودکارکنان، استرس، خستگی و غیبت از کار می

فرهنگ  یک یاادبلک  در مورد ا یست،خاص ن 1یدئولوگا یستمس یککار در مورد ارتقاء  یطمح

سازد و برای فرد و سازمان منفعت ایااد میممکن میکارکنان را در کار  ی روح شناخت است ک 

ش نقاش معنویات (و بسیاری از مدیران اجرایی ب  دنبال گستر2017و همکاران، 2)دوند هایرانکند 

های کاری معنوی و انسانی، موجب ایاااد های کاری هستند  را ک  معتقدند خلق محیطدر محیط

(و 1396ی، فالح فرامارز و یالنیم ،ماد ی)باقر شودبرد برای کارکنان و سازمان می –موقعیت برد 

 در سات؛ا کااری زنادگی در هادف و معنا برای یافتن تالش فردی، سلح در سازمان در معنویت

 در نیاز و دارناد؛ کار مشارکت در نحوی ب  ک  افرادی و همکاران بین قوی گروهی ارتباط سلح

 و یلیاسات )اساماع سازمان هایارزش و افلی باورهای اعتقادات و بین هماهنگی سازمانی، سلح

ییار، (و ک  برای رهبران سازمان، مادیران مناابع انساانی، کارکناان و عاامالن تغ1395، اقدام یمیرح

در  معنویت و گیاکالون (وجورکی 1395، زاده یریانام ومحمود مباد  یدارد )اباذراهمیت فراوانی 

 تعریاف فرهناگ در شاده مشااهده های ساازمانیارزش از  ار وب یک عنوان ب  را کار محیط

 با  ار با دیگران ارتباط ح  و داده ارتقا کار فرایند طریق از را کارکنان تاارب برتر ک  کنندمی

و همکاران،  ناستی زاییبرد)می باچ کند، فرد فراهم برای را بردن لذت و کمال احساس ک  نحوی

طور کا  از من وجود نداردو همان یقپردازی دقمف وم یکای است ک  امکان وا ه یتمعنو(و 1394

 یاربو ت یملرح است ک  بر موضوعات ذهن میپارادا یکب  عنوان  یتمعنو یبرخ یگفت  شد، برا

دیگار معنویات متارادف  یباشدو از طرف برخاطرف و منصفان  میتأکید کرده و متضاد مذهب بی

تر انساانت، است با فافل  گرفتن از پارامترهای محدود مذهبی و حرکت ب  سامت قلمارو گساترده

 (و1396ی، فامدی و کند )فامدبلوری ک  ن ایت نیاز انسان ب  ملکوت و فضای ال ی را تضمین 

 

1. Ideological system 

2. Devendhiran 



 1400پاییز و زمستان ، 24هم، شمارة یازدسال پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

38 

ماارتبط هسااتند، امااا  یاانو د یااتمعنو یساات؛ن 1یرساام یناایدهااای باا  معناای فعالیتالزاماااً  یااتمعنو

در  (ومعنویات2،2017)زو و دهلینگدارند  در محل کار یاثرات مختلف داشت  و مستقل یساختارها

 است: بعد س  دارای کار محیط

 یبارا دارناد، مف اوم عمیقای و معناا احسااس کارشاان در کا  معنادار: کارکنانی کار 

 .قائلند ارزش اشتغال دارند من ب  ک  فعالیت یا اهداف مقصود

 باا عمیاق همبساتگی احساس و پیوند نوعی احساس بعد شامل همبستگی: این احساس 

 دیگران استو

 هاایارزش ساویی باین هم از قوی ح  یک تارب  بیانگر بعد ها: اینارزش همسویی 

و همکاران،  ناستی زاییاست) مانهای سازارزش و مأموریت رسالت، با کارکنان فردی

 (و1394

جواماع  یشامنداناز گذشات  ماورد توجا  اند یشاز دو نظار، با یتامروزه معنواز مناایی ک  

ها و دوم، با  یها و هناارشاکنیباز مس یبشری واقع شده است؛ نخست، ب  لحاظ نقش بازدارندگ

 یاب،ترت ینب  جامعا و با  هما یشترو خدمت ب یافراد در ج ت سودرسان یزانندگیلحاظ نقش برانگ

خاص دارد ک  ضمن اتصال فرد ب  مباد   یها و افولشاخص  یزن المیاس یتاز معنو یقیحق یرتصو

گذارد و تحاوچت تأثیر می یفردی و جمع ینظر و عمل او در زندگ یوةوجود و کمال مللق، بر ش

خاص و محوری مساائل و  و با توج  ب  اهمیتشودموجب می یرا در ابعاد فردی و اجتماع یشگرف

متغیرهای مرتبط با معنویت در محیط کار، اجرای تحقیقاتی ک  ب  تبیین و شناسایی نقش این متغیار 

ای برخوردار استو لذا هدف محقق از اجرای تحقیق در سازمان ای امروزی بپردازد از اهمیت ویژه

های ساال )ساال 7ازه حاضر بررسی تحقیقات اناام شده در خصوص معنویت در محال کاار در با

و پیامدهای متغیر معنویات  ( است تا از این طریق بتوان عوامل مؤثر2018تا  2011و  1397تا  1390

در محیط کار را شناسایی نموده و در ج ت افزایش سلح کیفی تحقیقات مربوط ب  این متغیر گام 

 برداشتو

 

1. Formal religious practice 
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 پژوهش پیشینه
توان دریافت کا  ایان عنویت در محل کار میمروری کوتاه بر تحقیقات اناام شده بر روی م

 ندان دور شکوفا شده و پیامدهای مثبتای نظیار خودپناداره مثبات کارکناان، تحقیقات در دوره ن 

در خصوص پیشین  تحقیقاتی   (و2018 ،1و تع د را منار شده است)خاری و ساین ا هویت سازمانی

پرداخت  باشند، باید گفت ک  بررسی هاای  ک  با رویکرد فراتحلیل ب  بررسی معنویت در محل کار

اناام شده در بین منابع و مراجع معتبر داخلی و خارجی نشان داد ک  تاکنون تحقیقی ک  با رویکرد 

مند معنویت در کار پرداخت  باشد منتشر نشده اساتو البتا  مقالا  ای تحات فراتحلیل ب  بررسی نظام

( با  2016جاامع توساط  مهنگاران و همکااران ) مدل و سازمان در معنویت اثرات عنوان فراتحلیل

 در تحقیاق را کا  مبتنای بار حاوزه معنویات 7زبان انگلیسی منتشر شده استو من ا در تحقیق خود 

 باعث سازمان بود را مورد بررسی قرار دادند و در پایان ب  این نتیا  رسیدند ک  معنویت در سازمان

 افازایش همچناین وگاذارد مای تأثیر نوموری و خالقیت رب و شده سازمانی ش روندی رفتار ارتقای

و  2دارد)مهنگاران بساتگی ها سازمان در معنویت ب  نیز رهبری موفقیت و کارمفرینان  رفتار و تع د

نکت  ای ک  در خصوص این مقال  با  نظار مای رساد ایان اسات کا  بار اسااس و (2016همکاران، 

مقال  از  2بررسی خود ملرح می نماید این است ک  مقال  مورد  7جدولی ک  این مقال  در توفیف 

مقال  بررسی شده دارای رویکرد کیفی بوده اند و چزم با  ذکار اسات کا  فراتحلیال رویکاردی  7

کمی است و بر روی تحقیقات کیفی قابل اجرا نمی باشدو بنابراین با جماع بنادی ملالاب فاو  در 

معتبر داخلی و خاارجی باا اساتفاده از رویکارد  حوزه پیشین  می توان گفت ک  تاکنون هیچ تحقیق

 فراتحلیل ب  بررسی معنویت در محل کار نپرداخت  اندو

 های پیش روپرسش
توان سؤاچت تحقیق را ب  شرح ذیل ارائ  نمود تا با توج  ب  منابع موجود ب  در این مرحل  می

 هریک از من ا پاسخ داد:

در  تیمعنو ،    تعداد مقال  در خصوص2018تا  2011و  1397تا  1390های در بازه سالو 1

 

1. Khari & Sinha 

2. Ahangaran 
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  اه شده است؟ محل کار

 در ارتباط هستند؟ در محل کار تیمعنودر این مقاچت،    متغیرهایی با و 2

 های پژوهشفرضیه
 بین رفتار ش روندی سازمانی با معنویت در محل کار رابل  وجود داردو

 بل  وجود داردوبین معنویت در محیط کار و تع د سازمانی را

 بین معنویت در محیط کار و عملکرد رابل  وجود داردو

 بین معنویت در محیط کار و رضایت شغلی رابل  وجود داردو

 بین معنویت در محیط کار و رهبری اخالقی رابل  وجود داردو

 وری رابل  وجود داردوبین معنویت در محیط کار و ب ره

 شناسی پژوهشروش
کااربردی و از ناوع کمای اساتو  نظر نوع استفاده، و از یهدف، توفیف رنظ ازتحقیق حاضر 

عباارت اسات از مقااچت  قیاتحق یجامعا  مماار باشدوها نیز از نوع فراتحلیل میروش تحلیل داده

در محل کاار  تیک  در خصوص معنو 2018تا  2011و  1397تا  1390های  اه شده در بازه سال

نمای  شاده در ساایت وایلای و معتبر ئید وزارت علوم و مقاچت علمی پژوهشی مورد تادر ماالت 

 106در قالاب  در محل کار تیمعنواین مقاچت در خصوص متغیر اندو  اه شدهساین  دایرکت 

های اولی  بارای ورود با  تحلیال انتخااب مقال  در بررسی 61سند منتشر گردیده استو از این میان 

نظیر مقاچت کنفرانسی، وجود اشتباه یا اب اام ممااری، اساتفاده از گردیدندو باقی مقاچت ب  دچیلی 

مقالا   42ابعاد ب  جای خود متغیر، و مواردی از این دست، از ملالع  کنارگذاشت  شادندو در پایاان 

در ادام ، ابتدا ممار توفیفی مربوط ب  تمامی متغیرهایی ک  باا معنویات برای تحلیل انتخاب شدندو 

  داشت  اند در قالب جدولی گزارش گردیدو پا  از من، تماامی متغیرهاایی کا  در محل کار رابل

ملالع  )ب  منظور ایااد امکان بررسای ساوگیری(،  2رابل  من ا با معنویت در محل کار در بیش از 

بررسی شده باشند از این قابلیت برخوردار هستند ک  با رویکرد فراتحلیل مورد ملالع  قرار گیرنادو 

قارار  یمقااچت ماورد بررسا نیدر گام اول ا متغیر شناسایی شدندو 6  یافت  های مربوط ، با توج  ب

 انیاگاردد تاا در پاشاود، محاساب  میر مربوط مییمتغ نیک  ب  ا یاتیفرض یگرفت  و اندازه اثر تمام
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 ارائ  شودو ییمدل ن ا کی

 هاوتحلیل داده روش تجزیه
های مماری رامون متغیر معنویت در محیط کار، دادهپ  از جستاو و ذخیره مقاچت مدنظر پی

مرتبط در قالب فایل اکسل خالف  سازی شد تا امکان تحلیل فراهم گرددو در ادام  از فایل مربوط  

ممار توفیفی مربوط ب  فراوانی متغیرهایی ک  با متغیر معنویات در محال کااردر ارتبااط باوده اناد 

یا مقدار همبستگی تبدیل  Rب  تحلیل هریک از مقاچت ب   های مربوطمشخص شودو در ادام  داده

داده شد تا اندازه اثر هار تحقیاق را  CMA2گردید و سپ  در قالب فرضیات جداگان  ب  نرم افزار 

های مربوط ب  همگنای بررسی نموده و نتیا  مزمون فرضیات را اعالم نمایدو در این بین از شاخص

 ها را بررسی نمودوان میزان اعتمادپذیری ب  یافت و سوگیری استفاده گردید تا بتو

 پژوهش یهاداده یلتحل
 توصیفی آمار هاییافته

یقاات با  کاار رفتا  در ایان تحقدهاد کا  توزیاع نتایج ممار توفیفی در این تحقیق نشان می

 باشد:سال انتشار ب  شرح ذیل میبر اساس  پژوهش

 
 کار محل در تیمعنو ریمتغ نرامویپ انتشار سال اساس بر قاتیتحق عیتوز

 منابع انگلیسی منابع فارسی

 تعداد سال تعداد سال

1390 1 2011 0 

1391 1 2012 2 

1392 1 2013 0 

1393 7 2014 0 

1394 5 2015 0 

1395 9 2016 2 

1396 8 2017 0 

1397 4 2018 2 

 9 غیر قابل استفاده 10 غیر قابل استفاده

 15 جمع 46 جمع
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 61 ل مقاچت بررسی شدهتعداد ک

 19 تعداد مقاچت غیر قابل استفاده

 42 تعداد کل مقاچت مورد استفاده

توان دریافت ک  از میان مقاچتی کا  پیراماون موضاوع پاژوهش در بر اساس جدول فو  می
مقالا  در ارزیاابی اولیا   61اند، تعاداد منتشار شاده 2018تاا  2011و  1397تاا  1390های بازه سال

هاای نتخاب شدند و در این بین ب  دچیلی نظیر عدم بررسی متغیر ب  فورت کلی، عدم وجود دادها
 42مقال  در فراتحلیل مورد بررسی قارار نگرفتناد و تن اا  19و یا اعتبار کم انتشارات، تعداد  مماری

ر خصاوص مقال  در فراتحلیل استفاده شدو در ادام  ممار توفیفی مربوط ب  روابط ماورد بررسای د
 شود:هر یک از متغیرها با متغیر معنویت در محل کار ارائ  می

 

 کار محل در تیمعنوبا  گرید یرهایمتغ رامونیپ یمورد بررس روابط

 درصد تعداد ریمتغ درصد تعداد ریمتغ

 33/1 1 نکارکنا تیخالق 33/17 13 رفتار ش روندی سازمانی

 33/1 1 دینداری 66/6 5 تع د سازمانی

 33/1 1 بعد اعتقادات دینی-دینداری 33/5 4 دعملکر

 33/1 1 بعد تاارت دینی-دینداری 33/5 4 رضایت شغلی

 33/1 1 بعد مناسک دینی-دینداری 4 3 رهبری اخالقی

 33/1 1 رهبری متعالی 4 3 وری سازمانیب ره

 33/1 1 رهبری خدمتگزار 66/2 2 تمایل ب  ماندن

 33/1 1 شناختیروانسرمای   66/2 2 سرمایة اجتماعی

 33/1 1 سالمتی سازمانی 66/2 2 جو اخالقی

 33/1 1 فرهنگ سازمانی سلسل  مراتبی 66/2 2 فرسودگی شغلی

 33/1 1 فرهنگ سازمانی گروهی 66/2 2 کارمفرینی سازمانی

 33/1 1 فرهنگ سازمانی ویژه ساچری 66/2 2 رهبری خدمتگزار

 33/1 1 زیتوانمندسا 33/1 1 اثربخشی سازمانی

 33/1 1 حمایت سازمانی 33/1 1 پاسخگویی اخالقی

 33/1 1 خالقیت دبیران 33/1 1 رفتار کارمفرینان 

 33/1 1 درگیرشدن در کار 33/1 1 رهبری معنوی

 33/1 1 دلبستگی شغلی 33/1 1 سالمت سازمانی

 33/1 1 کیفیت زندگی کاری 33/1 1 شادکامی

 33/1 1 مسئولیت اجتماعی 33/1 1 عدالت
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 33/1 1 رهبری افیل 33/1 1 مشارکت کارکنان

 33/1 1 رهبری تعالی بخش 33/1 1 هوش معنوی

 100 75 جمع 33/1 1 شناختیروان یتوانمندساز

ماورد  در محال کاار تیامعنومتغیار باا  75توان دریافت کا  رابلا  بر اساس جدول فو  می

 فرضی  تبیین شده بودندو 43ارزیابی قرار گرفت  است ک  این روابط در قالب 
 

 های آمار استنباطییافته

درفدی برای هر یک از فرضایاتی کا   95در ادام  و در گام اول اندازه اثر و فافل  اطمینان 

افزار محاسب  شده و سپ  معناداری من ا از طریق مزمون باشند توسط نرم 2دارای فراوانی بیشتر از 

z  قالب جدول های زیر قابل مشاهده است:فیشر اناام شد ک  نتایج من ا در 
 

فرضیه اول: بین رفتار شهروندی سازمانی با معنویتت در محتل کتار رابطته و تود 

 دارد.

 باار اولین برای سازمانی ش روندی در خصوص رفتار ش روندی سازمانی باید گفت ک  رفتار

 در کا  کارکناان ادیار و اختیااری رفتارهاای عناوان با و است شده معرفی 1ارگان و باتمن توسط

 کااری رفتارهاای باا ساامانی شا روندی رفتاارو شاود می تعریف است، نیست شغلی وظایف شرح

 روزهای در کردن کار کردن، کار لزوم از پیش همکاران، با رسانییاری نظیر سامان یک کارکنان

 اسات، شاده معاین ساامان توسط ک  استانداردهایی از باچتر شغلی امور در کردن عمل کاری، غیر

 و جوانمردی ش روندی، فضایل رسانی، یاری دوستی،نوع نظیر متعددی رفتارهایو گرددمی اطال 

  تار زیار در تاوانمی ک  هستند رفتارهایی ترینشده شناخت  و ترینمعروف زمره از احترام و ادب

 رفتاار معنای با  ساازمانی شا روندی رفتار (و1398 م داد، و مقاجانی)داد قرار ش روندی رفتارهای

 شا روندی رفتاارو نمایادمی تسا یل را ساازمان و همکااران عملکارد کا  اسات کارکنان اختیاری

 دارد وجود امکان این اماو باشد می شغلی الزامات از فراتر ک  است فرانقش رفتار عنوان ب  سازمانی

 مف اوم راساتا، ینهما درو نمایناد فشاار احساس رفتار، این ارائ  برای سازمان جانب از کارکنان ک 

 مای ضارر ساازمان و همکااران عملکارد با  کا  دارد وجاود نیز  معکوس کار رفتار نام ب  دیگری

 

1. Bateman & Organ 
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 گااهی هاا،سازمان در ک  باشد می اخالقی غیر های رفتار از برخی شامل معکوس رفتار اینو رساند

 بررسای با  ام اد در (وBolino & Klotz, 2015) شود می ملرح سازمانی ش روندی رفتار عنوان ب 

 :شود می پرداخت  فرضی  این

 

 
 کار محل در معنویت با سازمانی شهروندی رفتار بین رابطه برای آن معناداری و اثر اندازه  دول

 نام مطالعه
 های آماری هر مطالعهشاخص

 pمقدار  Zمقدار  حد باال حد پایین همبستگی

senobar 43/0 365/0 491/0 68/11 000/0 

abazari 67/0 584/0 741/0 116/11 000/0 

zinabadi 75/0 684/0 804/0 965/13 000/0 

siri 63/0 552/0 697/0 115/12 000/0 

doayi 485/0 354/0 597/0 528/6 000/0 

nikpour 652/0 562/0 727/0 65/10 000/0 

ghafari 35/0 236/0 454/0 743/5 000/0 

mohammadpour 47/0 355/0 571/0 213/7 000/0 

KAZEMIPOUR 401/0 302/0 491/0 383/7 000/0 

Jena 28/0 213/0 344/0 92/7 000/0 

salimi 26/0 143/0 37/0 266/4 000/0 

salimi2 33/0 217/0 434/0 496/5 000/0 

 000/0 212/29 474/0 422/0 448/0 ثابت

 000/0 466/8 58/0 391/0 491/0 تصادفی

 

 95باشاد کا  باا حادود اطمیناان می 448/0در جدول فو ، اندازه اثر کلی تحت مدل ثابت، 

( در حد 1977قرار داردو این اندازه اثر طبق تفسیر کوهن ) 474/0و  422/0درفدی، در فافل  بین 

بدسات مماده اسات  212/29برای معناداری اندازه اثر کلی برابار  Zشودو مقدار یمتوسط ارزیابی م
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 95توان نتیا  گرفت ک  با اطمینان بنابراین می؛ معنادار است 01/0داری کمتر از ک  در سلح معنی

درفد، ترکیب ملالعات مربوط ب  اندازه اثار باین ایان دو متغیار معناادار اساتو همچناین مشااهده 

نیز معنادار اساتو بارای  05/0نیز در سلح کمتر از  تحت مدل اثرات تصادفی اندازه اثرشود ک  می

حااکی از  Pو مقادار پاایین  Qشودو مقدار باچی استفاده می Qتشخیص دقیقتر ناهمگنی از مزمون 

 باشدو نتایج این مزمون در جدول زیر ممده است:ناهمگنی ملالعات می
 

 اول فرضیه در بررسی مورد تحقیقات همگنی آزمون  دول

 Q df p I2مقدار  مدل

 ثابت
144/155 11 000/0 91/92 

 

باشاد می 144/155برابار باا  Qمزماون طور ک  در جدول فو  قابل مشاهده است مقدار همان

بنابراین نتیا  گرفت ک  گاروه ملالعاات تحات ترکیاب ؛ معنادار است 05/0ک  در سلح کمتر از 

یز ب  معنی نسبت تغییراتی است ک  ب  علت ناهمگنی ایاااد شاده نا  با  ن 2Iناهمگن هستندو مزمون 

 75بیش از  2Iدهنده وجود ناهمگنی استو با توج  ب  اینک  میزان علت شان ؛ و باچ بودن من نشان

درفاد از تغییارات کال ملالعاات  91/92درفد است، میزان ناهمگونی در سلح زیاادی اسات و 

در این شرایط باید ب  خروجی مربوط ب  حالت تصادفی توج   ؛ ک تناشی از ناهمگنی ملالعات اس

دانستو در ادام  برای بررسی سوگیری  491/0توان رابل  بین دو متغیر را برابر با نمودو در نتیا  می

( استفاده شاده اساتو جادول fsNانتشار ملالعات تحت ترکیب، از شاخص تعداد ناکامل بی خلر )

 دهدوار را نشان میزیر نتایج سوگیری انتش
 

 اول فرضیه انتشار سوگیری نتایج  دول

Z  مطالعات

 مشاهده شده
 مقدار آلفا Pمقدار 

Z 
 آلفا

تعداد مطالعات 

 مشاهده شده

تعداد مطالعات گم 

 شده

04/30 000/0 05/0 959/1 12 2808 
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ت تا نتیا  ملالع  گم شده با اندازه اثر ففر نیاز اس 2808دهد ک  تعداد جدول فو  نشان می

گیریم ک  ساوگیری معنادار فو ، غیر معنادار شودو از مناا ک  این تعداد نسبتا زیاد است، نتیا  می

وجود نداردو همچناین نماودار قیفای مرباوط با  فراتحلیال  انتشار در ملالعات مربوط ب  این فرضی 

 تحقیقات مربوط  ب  شرح ذیل است:

 
 اول فرضیه( قیفی) فانل نمودار

 

حاظ تفسیری، ملالعاتی ک  دارای خلای استاندارد پایینی باشند در باچی قیف جمع شده از ل

و دارای سوگیری انتشار نیستندو با توج  ب  شکل شماره فو ، از منااا کا  متغیرهاای ملالعاات در 

 اند، بر عدم سوگیری انتشار دچلت داردوباچی نمودار جمع شده
 

 کار و تعهد سازمانی رابطه و ود دارد.فرضیه دوم: بین معنویت در محیط 

 و دانشمندان توج  مورد مؤثر طور ب  و دارد ای ویژه اهمیت سازمانی رفتار در سازمانی تع د

 و دانادمی خاود معارف را ساازمان فارد، کا  است حالتی سازمانی تع دو است گرفت  قرار محققان

  وایات کا  طاور همان سازمانی تع د افلالحو بماند باقی سازمان من درعضویت ک  کندمی مرزو

 ساازمان در کا  است فردی ب  مربوط رفتار یا احساس از م م عرف  س  کننده معین کرده، تعریف

 اهداف پذیرش و سازمان ب  اعتقاد: از است عبارت رفتاری م م عرف  س  اینو است کار ب  مشغول
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 در منچ  ورای سازمان برای تالش و سعی ب  تمایل و سازمان در عضویت ب  تمایل هایش،ارزش و

 با  ک  است مف ومی سازمانی تع د (و1400 قیتانی، و دادخواه)است شده درج سازمان با قراردادش

 کارکناانی تاا شاودمی باعث ک  شده تعریف خود هایسازمان و کارکنان بین روانی ارتباط عنوان

 عناوان ب  سازمانی تع د خاص، طور  بو یابد کاهش کنند،می ترك را سازمان داوطلبان  طور ب  ک 

 محققاانو اسات شاده گرفتا  نظار در کال یک عنوان ب  سازمان یک با فرد روانشناختی پیوند یک

 مشارکت قدرت افراد، نگرش بر ک  است حیاتی مولف  یک سازمانی، تع د ک  کردند تأکید پیشین

 این بررسی ب  ادام  در (وKhalid et al., 2018)گذاردمی تأثیر سازمانی اثربخشی و سازمان یک در

 :شود می پرداخت  فرضی 
 

 یکار و تعهد سازمان طیدر مح تیرابطه معنو یبرا آن یمعنادار و اثر اندازه دول 

 نام مطالعه
 های آماری هر مطالعهشاخص

 pمقدار  Zمقدار  حد باال حد پایین همبستگی

fatemi 5/0 411/0 58/0 546/9 000/0 

tavakoli 692/0 597/0 768/0 257/10 000/0 

nastizayi 547/0 429/0 647/0 719/7 000/0 

doayi 711/0 623/0 781/0 963/10 000/0 

roland 688/0 507/0 811/0 787/5 000/0 

 000/0 794/19 645/0 557/0 603/0 ثابت

 000/0 401/9 712/0 525/0 628/0 تصادفی

 

 95باشاد کا  باا حادود اطمیناان می 603/0دل ثابت، در جدول فو ، اندازه اثر کلی تحت م

( در حد 1977قرار داردو این اندازه اثر طبق تفسیر کوهن ) 645/0و  557/0درفدی، در فافل  بین 

بدست مماده اسات کا   794/19برای معناداری اندازه اثر کلی برابر  Zشودو مقدار زیاد ارزیابی می

 95توان نتیا  گرفات کا  باا اطمیناان بنابراین می؛ ار استمعناد 01/0داری کمتر از در سلح معنی
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درفد، ترکیب ملالعات مربوط ب  اندازه اثار باین ایان دو متغیار معناادار اساتو همچناین مشااهده 

نیز معنادار اساتو بارای  05/0نیز در سلح کمتر از  شود ک  تحت مدل اثرات تصادفی اندازه اثرمی

حااکی از  Pو مقادار پاایین  Qشودو مقدار باچی استفاده می Qتشخیص دقیقتر ناهمگنی از مزمون 

 باشدو نتایج این مزمون در جدول زیر ممده است:ناهمگنی ملالعات می

 
 دوم هیدر فرض یمورد بررس قاتیتحق یهمگن آزمون دول 

 Q df p I2مقدار  مدل

 502/77 001/0 4 78/17 ثابت

 

باشاد کا  می 78/17برابر باا  Qمزمون مقدار طور ک  در جدول فو  قابل مشاهده است همان

بناابراین نتیاا  گرفات کا  گاروه ملالعاات تحات ترکیاب ؛ معنادار اسات 05/0در سلح کمتر از 

نیز ب  معنی نسبت تغییراتی است ک  ب  علت ناهمگنی ایااد شاده نا  با   I2ناهمگن هستندو مزمون 

 75بیش از  I2ستو با توج  ب  اینک  میزان دهنده وجود ناهمگنی اعلت شان ؛ و باچ بودن من نشان

درفاد از تغییارات کال ملالعاات  502/77درفد است، میزان ناهمگونی در سلح زیادی اسات و 

در این شرایط باید ب  خروجی مربوط ب  حالت تصادفی توج   ؛ ک ناشی از ناهمگنی ملالعات است

دانستو در ادام  برای بررسی سوگیری  628/0 توان رابل  بین دو متغیر را برابر بانمودو در نتیا  می

( استفاده شده اساتو جادول Nfsانتشار ملالعات تحت ترکیب، از شاخص تعداد ناکامل بی خلر )

 دهدوزیر نتایج سوگیری انتشار را نشان می
 

 دوم هیفرض انتشار یریسوگ جینتا دول 

Z  مطالعات

 مشاهده شده
 Pمقدار 

مقدار 

 آلفا
Z آلفا 

عات تعداد مطال

 مشاهده شده

تعداد مطالعات 

 گم شده

798/19 000/0 05/0 959/1 5 506 

 

گم شده با اندازه اثر ففر نیاز است تاا نتیاا   ملالع  506دهد ک  تعداد جدول فو  نشان می
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گیریم ک  ساوگیری زیاد است، نتیا  می معنادار فو ، غیر معنادار شودو از مناا ک  این تعداد نسبتاً

وجود نداردو همچناین نماودار قیفای مرباوط با  فراتحلیال  ملالعات مربوط ب  این فرضی انتشار در 

 تحقیقات مربوط  ب  شرح ذیل است:

 
 دوم هیفرض( یفیق) فانل نمودار

 

از لحاظ تفسیری، ملالعاتی ک  دارای خلای استاندارد پایینی باشند در باچی قیف جمع شده 

وج  ب  شکل شماره فو ، از منااا کا  متغیرهاای ملالعاات در و دارای سوگیری انتشار نیستندو با ت

 اند، بر عدم سوگیری انتشار دچلت داردوباچی نمودار جمع شده
 

 فرضیه سوم: بین معنویت در محیط کار و عملکرد رابطه و ود دارد.

رود،  اون بسایاری از وظاایف یکای از مفااهیم بنیاادین در مادیریت با  شامار مای عملکرد

توان در مین  عملکردشان ها را میگیردو ب  عبارتی، موفقیت سازمانر اساس من شکل میمدیریت ب

توان ب  عنوان رفتار تلقی کاردو کماب بال بار ایان بااور اسات کا  در مشاهده کردو عملکرد را می

 (و عملکارد1399ان، تفتای و همکاار دهقانی)عملکرد، رفتار وجود دارد و باید از نتایج متمایز باشد

 مای دست خود شغلی اهداف ب  افراد اندازه    تا اینک  از است عبارت شغلی یا عملکرد کارکنان

 مای را شاغلی عملکاردو دارد تلاابق شاده بینی پیش اهداف با ممده دست ب  اهداف  قدر و یابند

 زماانی باازه در و ندیگارا باا تعامال و هاا روش از استفاده با کارمند وظایف اناام  گونگی توان

 گونااگونی تعااریف کارکنان عملکرد با رابل  و در.(Yang & Hwang, 2014)دانست شده، تعیین
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 یاک بارای انتظاار ماورد ارزش شاغلی عملکاردو کننادمای بیاان را مضمون یک هم  ک  شده بیان

مای تدسا با  مشاخص زمانی دوره یک در افراد شغلی هایاقدام و ها فعالیت از ک  است سازمان

 :شودمی پرداخت  فرضی  این بررسی ب  ادام  در (و1399علیشاهی و همکاران،  زاده قاسم)مید
 کار و عملکرد طیدر مح تیرابطه معنو یبرا آن یمعنادار و اثر اندازه دول 

 نام مطالعه
 های آماری هر مطالعهشاخص

 pمقدار  Zمقدار  حد باال حد پایین همبستگی

rezayee 75/0 687/0 802/0 529/14 000/0 

shafizadeh 605/0 454/0 722/0 501/6 000/0 

esmaiili 75/0 691/0 799/0 598/15 000/0 

esmaiili2 21/0 091/0 323/0 417/3 001/0 

 000/0 29/20 65/0 564/0 609/0 ثابت

 000/0 533/3 805/0 308/0 614/0 تصادفی

 

 95باشاد کا  باا حادود اطمیناان می 609/0ت، در جدول فو ، اندازه اثر کلی تحت مدل ثاب

( در حاد 1977قرار داردو این اندازه اثر طبق تفسیر کاوهن ) 65/0و  564/0درفدی، در فافل  بین 

بدست ممده است کا  در  29/20برای معناداری اندازه اثر کلی برابر  Zشودو مقدار زیاد ارزیابی می

 95تاوان نتیاا  گرفات کا  باا اطمیناان بناابراین می؛ معنادار اسات 01/0داری کمتر از سلح معنی

درفد، ترکیب ملالعات مربوط ب  اندازه اثار باین ایان دو متغیار معناادار اساتو همچناین مشااهده 

نیز معنادار اساتو بارای  05/0نیز در سلح کمتر از  شود ک  تحت مدل اثرات تصادفی اندازه اثرمی

حااکی از  Pو مقادار پاایین  Qشودو مقدار باچی استفاده می Qتشخیص دقیقتر ناهمگنی از مزمون 

 باشدو نتایج این مزمون در جدول زیر ممده است:ناهمگنی ملالعات می
 

 سوم هیدر فرض یمورد بررس قاتیتحق یهمگن آزمون دول 

 Q df p I2مقدار  مدل

 895/96 000/0 3 628/96 ثابت

 

باشد کا  می 628/96برابر با  Qمزمون ت مقدار طور ک  در جدول فو  قابل مشاهده اسهمان
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بناابراین نتیاا  گرفات کا  گاروه ملالعاات تحات ترکیاب ؛ معنادار اسات 05/0در سلح کمتر از 

نیز ب  معنی نسبت تغییراتی است ک  ب  علت ناهمگنی ایااد شاده نا  با   I2ناهمگن هستندو مزمون 

 75بیش از  I2ی استو با توج  ب  اینک  میزان دهنده وجود ناهمگنعلت شان ؛ و باچ بودن من نشان

درفاد از تغییارات کال ملالعاات  895/96درفد است، میزان ناهمگونی در سلح زیادی اسات و 

در این شرایط باید ب  خروجی مربوط ب  حالت تصادفی توج   ؛ ک ناشی از ناهمگنی ملالعات است

دانستو در ادام  برای بررسی سوگیری  614/0با  توان رابل  بین دو متغیر را برابرنمودو در نتیا  می

( استفاده شده اساتو جادول Nfsانتشار ملالعات تحت ترکیب، از شاخص تعداد ناکامل بی خلر )

 دهدوزیر نتایج سوگیری انتشار را نشان می
 

 سوم هیفرض انتشار یریسوگ جینتا دول 

Z  مطالعات

 مشاهده شده
 Pمقدار 

مقدار 

 آلفا
Z آلفا 

طالعات تعداد م

 مشاهده شده

تعداد مطالعات 

 گم شده

022/20 000/0 05/0 959/1 4 414 

 

ملالع  گم شده با اندازه اثر ففر نیاز است تاا نتیاا   414دهد ک  تعداد جدول فو  نشان می

گیریم ک  ساوگیری معنادار فو ، غیر معنادار شودو از مناا ک  این تعداد نسبتا زیاد است، نتیا  می

وجود نداردو همچناین نماودار قیفای مرباوط با  فراتحلیال  ر ملالعات مربوط ب  این فرضی انتشار د

 تحقیقات مربوط  ب  شرح ذیل است:
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 سوم هیفرض( یفیق) فانل نمودار

از لحاظ تفسیری، ملالعاتی ک  دارای خلای استاندارد پایینی باشند در باچی قیف جمع شده 

توج  ب  شکل شماره فو ، از منااا کا  متغیرهاای ملالعاات در  و دارای سوگیری انتشار نیستندو با

 اند، بر عدم سوگیری انتشار دچلت داردوباچی نمودار جمع شده

 فرضیه چهارم: بین معنویت در محیط کار و رضایت شغلی رابطه و ود دارد.

 ارزش ایان طریاق ازو اسات شاده انااام وظیفا  ب  نسبت مثبت احساس بیانگر شغلی رضایت

 نیااز کاار یک اناامو کند می اشتیا  و اطمینان احساس شده اناام شغل هر در فرد شغلی، رضایت

 (وAmin, 2021و)شاد خواهد معنادار موفقیت گیری شکل ب  منار تالش اینو دارد تالش ب ترین ب 

 میازان یاا کارکناان ای حرفا  تاربا  از ناشای مثبت احساسی حالت عنوان ب  اغلب شغلی رضایت

 دانست ساختاری را شغلی رضایت توان می کلی طور ب و شود می تعریف کار از کارکنان رضایت

 رضایت و شغلی رضایتو کند می جمع و دهد می شکل کار از خافی های جنب  از را رضایت ک 

 گرفتا  نظر در دهند، می توضیح را زندگی و کار تعادل ک  متفاوت مف وم دو عنوان ب  کار از غیر

 مثبات ویژگای یاک عناوان با  رفااه، های جنب  از یکی عنوان ب  شغلی، رضایت براینبناو شود می

 با  اداما  در (وBulińska-Stangrecka & Bagieńska, 2021)شود می گرفت  نظر در روان سالمت

 :شود می پرداخت  فرضی  این بررسی
 

 یشغل تیکار و رضا طیدر مح تیرابطه معنو یبرا آن یمعنادار و اثر اندازه دول 
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 نام مطالعه
 های آماری هر مطالعهشاخص

 pمقدار  Zمقدار  حد باال حد پایین همبستگی

tavakoli 696/0 602/0 771/0 35/10 000/0 

soltani 719/0 66/0 769/0 763/15 000/0 

roland 826/0 711/0 898/0 058/8 000/0 

 000/0 417/20 764/0 68/0 725/0 ثابت

 000/0 737/13 789/0 665/0 733/0 تصادفی

 95باشاد کا  باا حادود اطمیناان می 725/0در جدول فو ، اندازه اثر کلی تحت مدل ثابت، 

( در حاد 1977قرار داردو این اندازه اثر طبق تفسیر کاوهن ) 764/0و  68/0درفدی، در فافل  بین 

بدست مماده اسات کا   417/20برای معناداری اندازه اثر کلی برابر  Zشودو مقدار زیاد ارزیابی می

 95توان نتیا  گرفات کا  باا اطمیناان بنابراین می؛ معنادار است 01/0داری کمتر از در سلح معنی

درفد، ترکیب ملالعات مربوط ب  اندازه اثار باین ایان دو متغیار معناادار اساتو همچناین مشااهده 

نیز معنادار اساتو بارای  05/0نیز در سلح کمتر از  شود ک  تحت مدل اثرات تصادفی اندازه اثرمی

حااکی از  Pو مقادار پاایین  Qشودو مقدار باچی استفاده می Qتشخیص دقیقتر ناهمگنی از مزمون 

 باشدو نتایج این مزمون در جدول زیر ممده است:ناهمگنی ملالعات می
 

 چهارم هیدر فرض یمورد بررس قاتیتحق یهمگن آزمون دول 

 Q df p I2مقدار  مدل

 315/45 161/0 2 657/3 ثابت

 

باشاد کا  می 657/3برابر باا  Qمزمون طور ک  در جدول فو  قابل مشاهده است مقدار همان

بنابراین نتیا  گرفت ک  گروه ملالعات تحات ترکیاب همگان ؛ قرار داردو 05/0در سلح بیشتر از 

بارای بررسای  دانساتو در اداما  725/0تاوان رابلا  باین دو متغیار را برابار باا هستندو در نتیا  می

( اساتفاده شاده Nfsسوگیری انتشار ملالعات تحت ترکیب، از شااخص تعاداد ناکامال بای خلار )

 دهدواستو جدول زیر نتایج سوگیری انتشار را نشان می
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 چهارم هیفرض انتشار یریسوگ جینتا دول 

Z  ملالعات

 مشاهده شده

مقدار  Pمقدار 

 ملفا

Z تعداد ملالعات مشاهده  ملفا

 شده

 ملالعات تعداد

 گم شده

728/19 000/0 05/0 959/1 3 301 

 

ملالع  گم شده با اندازه اثر ففر نیاز است تاا نتیاا   301دهد ک  تعداد جدول فو  نشان می

گیریم ک  ساوگیری معنادار فو ، غیر معنادار شودو از مناا ک  این تعداد نسبتا زیاد است، نتیا  می

وجود نداردو همچناین نماودار قیفای مرباوط با  فراتحلیال  فرضی انتشار در ملالعات مربوط ب  این 

 تحقیقات مربوط  ب  شرح ذیل است:

 

 
 چهارم هیفرض( یفیق) فانل نمودار

 

از لحاظ تفسیری، ملالعاتی ک  دارای خلای استاندارد پایینی باشند در باچی قیف جمع شده 

و ، از منااا کا  متغیرهاای ملالعاات در و دارای سوگیری انتشار نیستندو با توج  ب  شکل شماره ف

 اند، بر عدم سوگیری انتشار دچلت داردوباچی نمودار جمع شده

 فرضیه پنجم: بین معنویت در محیط کار و رهبری اخالقی رابطه و ود دارد.

 "پیااروان باا  رفتاااری  نااین انتقااال و هنااااری مناسااب رفتااار نمااایش"اخالقاای،  هبااریر
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 مناساب رفتاار نماایش" عناوان با  اخالقی را رهبری(و Pircher Verdorfer & Peus, 2020)است

 ارتقاا همچنین و گیری تصمیم و تقویت و فردی، بین روابط و شخصی اقدامات طریق از هنااری،

 ,.Kuenzi et al)کنند می تعریف "شود می اناام طرف  دو ارتباط طریق از پیروان در رفتاری  نین

 با  اخالقای رهبار دارد تمرکاز رهبار مگااهی انساام، رهبر، خصیتش بر اخالقی رهبری(و   2020

 و فاحیح هناارهاای درسات، هاایارزش قبیال از خاوبی هاایمنش کا  شاودمی گفتا  رهبرانی

 رهباریو دهناد نشاان کارکناان با  نادرست از را درست شیوه بتوانند و باشند داشت  قوی شخصیت

 رواباط و شخصی اعمال طریق از  از ک و است یهناار مناسب رفتارهای گسترش عنوانب  اخالقی

 و تقویاات دوطرفاا ، ارتباطااات راه از زیردسااتان باا  رفتارهااایی  نااین ارتقاااء و شخصاای متقاباال

 بررسای با  اداما  در (و1396 میرهاشامی، و حسنی، افف انی، میباغی)کردند تعریف گیریتصمیم

 :شودمی پرداخت  فرضی  این
 کار و عملکرد طیدر مح تیرابطه معنو یبرا آن یمعنادار و اثر اندازه دول 

 نام مطالعه
 های آماری هر مطالعهشاخص

 pمقدار  Zمقدار  حد باال حد پایین همبستگی

nasiri 4/0 255/0 527/0 101/5 000/0 

mahdad 27/0 129/0 4/0 683/3 000/0 

yousefpour 548/0 46/0 625/0 244/10 000/0 

 000/0 479/11 5/0 37/0 437/0 ثابت

 000/0 192/4 571/0 231/0 416/0 تصادفی

 

 باشاد کا  باا حادود اطمیناانمی 437/0در جدول فو ، اندازه اثار کلای تحات مادل ثابات، 

( در حاد 1977قرار داردو این اندازه اثر طبق تفسیر کوهن ) 5/0و  37/0درفدی، در فافل  بین  95

بدسات مماده اسات  479/11اری اندازه اثر کلی برابار برای معناد Zشودو مقدار متوسط ارزیابی می

 توان نتیا  گرفات کا  باا اطمیناانبنابراین می؛ معنادار است 01/0داری کمتر از ک  در سلح معنی

درفد، ترکیب ملالعات مربوط ب  اندازه اثر بین این دو متغیر معنادار اساتو همچناین مشااهده  95

نیز معنادار اساتو بارای  05/0نیز در سلح کمتر از  زه اثرشود ک  تحت مدل اثرات تصادفی اندامی
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حااکی از  Pو مقادار پاایین  Qشودو مقدار باچی استفاده می Qتشخیص دقیقتر ناهمگنی از مزمون 

 باشدو نتایج این مزمون در جدول زیر ممده است:ناهمگنی ملالعات می
 

 پنجم هیدر فرض یمورد بررس قاتیتحق یهمگن آزمون دول 

 Q df p I2مقدار  مدل

 349/84 002/0 2 779/12 ثابت

باشد کا  می 779/12برابر با  Qمزمون طور ک  در جدول فو  قابل مشاهده است مقدار همان

بناابراین نتیاا  گرفات کا  گاروه ملالعاات تحات ترکیاب ؛ معنادار اسات 05/0در سلح کمتر از 

ست ک  ب  علت ناهمگنی ایااد شاده نا  با  نیز ب  معنی نسبت تغییراتی ا I2ناهمگن هستندو مزمون 

 75بیش از  I2دهنده وجود ناهمگنی استو با توج  ب  اینک  میزان علت شان ؛ و باچ بودن من نشان

درفاد از تغییارات کال ملالعاات  349/84درفد است، میزان ناهمگونی در سلح زیادی اسات و 

  خروجی مربوط ب  حالت تصادفی توج  در این شرایط باید ب ؛ ک ناشی از ناهمگنی ملالعات است

دانستو در ادام  برای بررسی سوگیری  416/0توان رابل  بین دو متغیر را برابر با نمودو در نتیا  می

( استفاده شده اساتو جادول Nfsانتشار ملالعات تحت ترکیب، از شاخص تعداد ناکامل بی خلر )

 دهدوزیر نتایج سوگیری انتشار را نشان می
 

 پنجم هیفرض انتشار یریسوگ جینتا دول 

Z  مطالعات

 مشاهده شده
 Pمقدار 

مقدار 

 آلفا
Z آلفا 

تعداد مطالعات 

 مشاهده شده

تعداد مطالعات 

 گم شده

986/10 000/0 05/0 959/1 3 92 

 

ملالع  گم شده با اندازه اثر ففر نیااز اسات تاا نتیاا   92دهد ک  تعداد جدول فو  نشان می

گیریم ک  ساوگیری معنادار شودو از مناا ک  این تعداد نسبتا زیاد است، نتیا  میمعنادار فو ، غیر 

وجود نداردو همچناین نماودار قیفای مرباوط با  فراتحلیال  انتشار در ملالعات مربوط ب  این فرضی 

 تحقیقات مربوط  ب  شرح ذیل است:
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باچی قیف جمع شده  از لحاظ تفسیری، ملالعاتی ک  دارای خلای استاندارد پایینی باشند در

و دارای سوگیری انتشار نیستندو با توج  ب  شکل شماره فو ، از منااا کا  متغیرهاای ملالعاات در 

 اند، بر عدم سوگیری انتشار دچلت داردوباچی نمودار جمع شده

 

 
 پنجم هیفرض( یفیق) فانل نمودار

 

 ارد.وری رابطه و ود دفرضیه ششم: بین معنویت در محیط کار و بهره

 و داندمی تولید عوامل از یک هر از مؤثر استفاده درج  را وریب ره اروپا، سازمان ب ره وری

 اساتفاده لاذا شاودمی محسوب من تولید عوامل م مترین از یکی جامع  هر منابع انسانی ک  مناا از

و  قربانی اورناید)دار وریب ره ارتقای در اساسی نقش من ا هایقابلیت و هااز توانایی مؤثر و کارا

 وری(و البت  تعاریف همراستا ولی متفاوت دیگری نیز وجود دارد ب  طور مثال، ب ره1400همکاران، 

 (و1399 دویساتی،مید)مای دسات با  جمعیات شااغل با  کشور تولید تقسیم از کار نیروی متوسط

 :شودمی پرداخت  فرضی  این بررسی ب  ادام  در
 

 یوربهرهکار و  طیدر مح تیرابطه معنو یبرا آن یرمعنادا و اثر اندازه دول 

 نام مطالعه
 های آماری هر مطالعهشاخص

 pمقدار  Zمقدار  حد باال حد پایین همبستگی

esmailpour 545/0 436/0 638/0 336/8 0 
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bagheri 15/0 021/0 274/0 277/2 023/0 

amirhoseini 76/0 685/0 819/0 403/12 0 

 0 689/12 547/0 422/0 487/0 ثابت

 017/0 383/2 788/0 103/0 526/0 تصادفی

 95باشاد کا  باا حادود اطمیناان می 487/0در جدول فو ، اندازه اثر کلی تحت مدل ثابت، 

( در حد 1977قرار داردو این اندازه اثر طبق تفسیر کوهن ) 547/0و  422/0درفدی، در فافل  بین 

بدسات مماده اسات  689/12ی معناداری اندازه اثر کلی برابار برا Zشودو مقدار متوسط ارزیابی می

 95توان نتیا  گرفت ک  با اطمینان بنابراین می؛ معنادار است 01/0داری کمتر از ک  در سلح معنی

درفد، ترکیب ملالعات مربوط ب  اندازه اثار باین ایان دو متغیار معناادار اساتو همچناین مشااهده 

نیز معنادار اساتو بارای  05/0نیز در سلح کمتر از  فی اندازه اثرشود ک  تحت مدل اثرات تصادمی

حااکی از  Pو مقادار پاایین  Qشودو مقدار باچی استفاده می Qتشخیص دقیقتر ناهمگنی از مزمون 

 باشدو نتایج این مزمون در جدول زیر ممده است:ناهمگنی ملالعات می
 

 شمش هیدر فرض یمورد بررس قاتیتحق یهمگن آزمون دول 

 Q df p I2مقدار  مدل

 037/97 000/0 2 497/67 ثابت

 

باشد کا  می 497/67برابر با  Qمزمون طور ک  در جدول فو  قابل مشاهده است مقدار همان

بناابراین نتیاا  گرفات کا  گاروه ملالعاات تحات ترکیاب ؛ معنادار اسات 05/0در سلح کمتر از 

یراتی است ک  ب  علت ناهمگنی ایااد شاده نا  با  نیز ب  معنی نسبت تغی I2ناهمگن هستندو مزمون 

 75بیش از  I2دهنده وجود ناهمگنی استو با توج  ب  اینک  میزان علت شان ؛ و باچ بودن من نشان

درفاد از تغییارات کال ملالعاات  037/97درفد است، میزان ناهمگونی در سلح زیادی اسات و 

باید ب  خروجی مربوط ب  حالت تصادفی توج   در این شرایط ؛ ک ناشی از ناهمگنی ملالعات است

دانستو در ادام  برای بررسی سوگیری  526/0توان رابل  بین دو متغیر را برابر با نمودو در نتیا  می

( استفاده شده اساتو جادول Nfsانتشار ملالعات تحت ترکیب، از شاخص تعداد ناکامل بی خلر )

 دهدوزیر نتایج سوگیری انتشار را نشان می
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 ششم هیفرض انتشار یریسوگ جینتا دول 

Z  مطالعات

 مشاهده شده
 Pمقدار 

مقدار 

 آلفا
Z آلفا 

تعداد مطالعات 

 مشاهده شده

تعداد مطالعات گم 

 شده

288/13 000/0 05/0 959/1 3 135 

ملالع  گم شده با اندازه اثر ففر نیاز است تاا نتیاا   135دهد ک  تعداد جدول فو  نشان می

گیریم ک  ساوگیری  ، غیر معنادار شودو از مناا ک  این تعداد نسبتا زیاد است، نتیا  میمعنادار فو

وجود نداردو همچناین نماودار قیفای مرباوط با  فراتحلیال  انتشار در ملالعات مربوط ب  این فرضی 

 تحقیقات مربوط  ب  شرح ذیل است:

 

 
 ششم هیفرض( یفیق) فانل نمودار

 

ک  دارای خلای استاندارد پایینی باشند در باچی قیف جمع شده  از لحاظ تفسیری، ملالعاتی

و دارای سوگیری انتشار نیستندو با توج  ب  شکل شماره فو ، از منااا کا  متغیرهاای ملالعاات در 

 اند، بر عدم سوگیری انتشار دچلت داردوباچی نمودار جمع شده

 گیریبحث و نتیجه
نیاز ب  زندگی اجتماعی از اولین تاا مخارین لحظاات انسان یک موجود اجتماعی است و این 

زندگی با او همراه خواهد بود و این اجتماعی بودن خود همزمان علت و معلول ویژگی های ذاتای 
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بشر استو در همین راستا جوامع مختلفی از خانواده، محل ، ش ر تاا کشاورها و کال کاره زماین را 

اجتماعی طلب می نماید ک  افراد با تشریک مساعی، شکل داده استو در این بین، نیازهای زندگی 

امکان تحقق اهداف و نیازهای خود را تس یل نمایند و ب  همین دلیل اسات کا  ساازمان هاا شاکل 

گرفتندو در این مرحل  نیز تعامل میان انسان و سازمان، دو طرفا  باوده و نیاان ایان دو با  یکادیگر، 

های فردی یا اجتماعی خود را بار طارف نمایاد ساازمان را متقابل استو یعنی انسان برای منک  نیاز

تشکیل داده و از طرفی سازمان برای اینک  بتواند ب  اهداف خود دساتیابند با  نیاروی انساانی خاود 

 وابست  بوده و حتی م مترین منبعی ک  در اختیار دارد نیز همین نیروی انسانی استو

سازمان و نیروی انسانی فعاال در من بایاد باا  در این بین،  الش ها و مسائلی رخ می دهد ک 

من مواج  شده و تالش نمایند با موفقیت از من عباور نمایناد و در هماین راساتا، دانشامندان علاوم 

مختلف نظیر علوم انسانی و مدیریتی، نظری  ها و دیدگاه های مختلفی را ارائ  نموده اند؛ اما با مرور 

دگار مانده می توان دریافت ک  هیچ راهکار تاویزی جاامعی منچ  ک  در دوران زندگی بشر ب  یا

برای تمامی مشکالت سازمان و انساان وجاود نادارد، مگار منکا  انساان با  سامت ذات و ماهیات 

 وجودی خود بازگردد ک  این امر مبتنی بر معنویت استو

راسای و دلیل این ادعا من است ک  تارب  نشان داده باچترین و قوی ترین سیساتم هاای بروک

مدیریتی همواره با  الش هایی روبرو خواهند شد ک  در من هایچ موضاوع قابال تااویزی وجاود 

ندارد و این مدیریت و یا کارکنان من سازمان هستند ک  باید با ش ود و ج انبینی خود باا موضاوع 

 برخورد نموده و عک  العمل نشان بدهند و در  نین شرایلی است ک  اگر فرد د ار لغزش شاده

مدت را انتخاب نماید، نتیا  ای جز سرافکندگی بارای بشاریت با  و عافیت طلبی ظاهری و کوتاه

 همراه نخواهد داشت؛ همانلور ک  نگاه ب  گذشت  این موضوع را ش ادت خواهد دادو

بر این اساس، معنویت و توج  و تاکید بر من در جنب  های مختلف زندگی بشار، تن اا راهای 

ز سرافکندگی واقعی رها خواهد نمودو حاال بایاد گفات کا  معنویات با  دلیال است ک  انسان را ا

های مختلفای را دربار بگیارد کا  یکای از  ندوج ی بودن انسان و زندگی انسانی، می تواند حیل 

من ا، بازه زمانی زندگی انسان در سازمان و محیط کار استو اگر انسان ب  این موضوع ایمان داشت  

رهای معنویت و توج  ب  حقیقت امور )ن  واقعیت ظاهری( برای زندگی فردی باشدک  رعایت معیا

نفعانی ک  در خارج از سازمان نیز حضاور دارناد مای تواناد راهگشاا باشاد، و سازمانی، و حتی ذی
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زندگی ب تری برای تمامی انسان ها رقم خواهد خورد؛ اما در مقابال با  دلیال محادودیت عقلای و 

نسان و همچنین محدودیت منابع موجود در عالم فانی، باعث مای شاود کا  بینشی، و قدرت طلبی ا

مداری در سای  دنیاطلبی قرار گیردو با این حال، باید تالش نمود تا با تبیین مزایاا معنویت و معنویت

و پیامدهای معنویت در محیط کار، و همچنین شناسایی عواملی ک  با من رابل  دارند، این موضوع 

وی انسانی فعال در سازمان ها و ب  طور کلی بشر عینیت گرا تبیین نمود ک  معنویات در را برای نیر

 زندگی و مخصوفا در محیط کار، یک ضرورت استو

 ملالعاات پیراماون پژوهشای، مقااچت مناد نظاام هدف از اجرای تحقیق حاضر، ارائ  تحلیال

عتبر منتشر شده در داخل و خاارج مقال  م 106کار است و ب  این منظور، از میان  محیط در معنویت

فرضای  با  روش  6مقال  در فراتحلیل حاضار ماورد بررسای قارار گرفتا  و  در پایاان  42از کشور، 

فراتحلیل مورد بازمزمایی قرار گرفتندو نتایج این تحقیق نیز در قالب جدول زیر قابل مشاهده استو 

بررسی در ایان پاژوهش فراتحلیال  بر اساس این جدول می توان دریافت ک  هر شش فرضی  مورد

ی شاغل تیرضاو  در محل کار تیمعنوبیشترین رابل  مربوط ب  رابل  میان  مورد تائید قرار گرفت؛

 استو 416/0است و در میان این فرضیات کمترین رابل  با رهبری اخالقی ب  میزان  725/0ب  میزان 

 
 لفراتحلی روش به کار محل در معنویت با مرتبط متغیرهای

 میزان رابطه متغیرها

 در محل کار تیمعنو

 725/0 رضایت شغلی

 628/0 تع د سازمانی

 614/0 عملکرد

 526/0 وری سازمانیب ره

 491/0 رفتار ش روندی سازمانی

 416/0 رهبری اخالقی

 

فراتحلیل نشان داد ک  معنویات در محال کاار بار روی در پایان با توج  ب  اینک  بررسی های 

ی تااثیر دارد؛ ساازمان یشا روند رفتاری، سازمان یورب ره، عملکردی، سازمان تع دی، شغل تیارض

ها برای نقش معنویت در محال کاار خاود، ارزش واقعای قائال شود تا مسئولین سازمانپیشن اد می
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ها شاهد رواج رفتارهاای تظاهرگونا  و نمایشای ها و شرکتباشندو متاسفان  در معدودی از سازمان

رای مقید نشان دادن خود ب  معنویت، و یا حتی تحریف و استحال  معنویت واقعی هستیم کا  ایان ب

امر یکی از خلرناکترین رفتارهای انحرافی غیر علنی است ک  در کوتاه مدت ضمن ایاااد مسایب 

جدی ب  خود سازمان، در بلندمدت تاثیرات بسیارمخربی را در بدن  جامع  برجای خواهد گذاشتو 

های روحای و رفتااری شود در گام اول با بررسی نتایج بکارگیری معنویت در جنبا پیشن اد می لذا

های ماذهبی، ایان فضاا در ساازمان انسان، از طریق رفتارهای گروهی نظیر توج  و احترام ب  ارزش

تقویت گرددودر خصوص محدودیت های پژوهش حاضر باید گفت ک  در تحقیق حاضر، محقاق 

علمای در مااالت کا   2018تاا  2011، و 1398تاا  1391منتشر شده در بازه سانواتی تن ا مقاچت 

نمای  شاده در ساایت وایلای و سااین  دایرکات معتبر پژوهشی مورد تائید وزارت علوم و مقاچت 

، مورد بررسی قرار گرفتندو محدودیتی ک  در این امر وارد است، عادم بررسای پایاان اند اه شده

های متنوع تر نظیر امرالد، سیج و نورمگز استو البت  چزم انگلیسی، همچنین نمای  های فارسی ونام 

ب  ذکر است در بازه زمانی اجرای این تحقیق امکان دسترسی ب  پایگاه امرالاد بارای محقاق فاراهم 

های فارسای نیاز ممکان نشادو بار ایان اسااس های تمامی پایان ناما نبودو همچنین دسترسی ب  یافت 

های شود تا در تحقیقات متی، محققان ضمن در نظر گرفتن بازه سنواتی وسایعتر، نمایا اد میپیشن 

همچنین در ایان تحقیاق، مقااچتی کا  با  بررسای رابلا  متغیار بیشتری را مورد بررسی قرار دهنادو

 شاود درها خارج شدندو بنابراین پیشن اد میمعنویت در محیط کار پرداخت  بودند از فرمیند بررسی

 تحقیقات متی این تحقیقات نیز مورد بررسی قرار گیرندو
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