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چکیده
 اچیو مدل اساس بر سازمانی عملکرد با معنوی هوش رابطه ساختاری الگوی یارائه پژوهش کلی هدف

 کارکنان تمامی شامل آماری جامعه. بود همبستگی نوع از توصیفی حاضر مطالعه پژوهش روش. بود
 روش از استفاده با نفر 374 شامل پژوهش نمونه که بود کرمانشاه استان آموزشی مؤسسات و هادانشگاه

 ازمانیس عملکرد استاندارد هایپرسشنامه شامل پژوهش این ابزارهای. شدند انتخاب، تصادفی گیرینمونه
 و روایی محاسبه از پس که بود( 2009) کینک معنوی هوش پرسشنامه و (2009) اسمیت گلد و هرسی
 از ناشی ینتیجه. شدند تحلیل ساختاری معادالت مدل از استفاده با هاداده و توزیع نمونه بین، هاآن پایایی
 ستا سازمانی عملکرد با دارمعنی و مثبت یرابطه دارای معنوی هوش که داد نشان پژوهش اصلی فرضیه

(16/35 T-value = .)01/0) سازمانی عملکرد با معنوی هوش انتقادی وجودی تفکر بعد همچنین P< ،
755/0= r) ،سازمانی عملکرد با معنوی هوش شخصی معنای تولید بعد (01/0  P< ،832/0= r) ،آگاهی بعد 

 هوش هشیاری حالت بسط بعد نهایتاً و (P< ،802/0= r  01/0) سازمانی عملکرد با و معنوی هوش متعالی
 پیشنهاد روازاین. است دارمعنی و مثبت یرابطه دارای (P< ،679/0= r  01/0) سازمانی عملکرد با معنوی

 ملکردع بهبود راستای در کرمانشاه استان آموزشی مؤسسات و هادانشگاه مختلف هایبخش مدیران شودمی
 .باشند داشته معنوی هوش به ایویژه نگاه سازمانی

 معنوی هوش ،اچیو مدل، کارکنان، سازمانی عملکرد، مدیران، دانشگاه: های کلیدیواژه

  

                                                                                                                                        
 .است کرمانشاه واحد اسالمی آزاد دانشگاه، یرساله دکتری مدیریت آموزش از حاضر برگرفته از مقاله
 کرمانشاه، ایران.اسالمی آزاد دانشگاه ،کرمانشاه واحد ،آموزشی مدیریت دکترا دانشجوی ، 

 نویسنده مسئول( ) ، کرمانشاه، ایران.اسالمی آزاد دانشگاه ،کرمانشاه واحد آموزشی،، گروه مدیریت استادیار 
eslampanahmary@gmail.com 



 1399 زمستان/51چهاردهم/شماره  دورهی آموزشی/هانظامپژوهش در   100

 مقدمه
کنند نقشی اساسی در پیشرفت بخش تولیدی و خدماتی یک کشور ایفا می، منابع انسانی

(؛ این منابع نقشی استراتژیک در موفقیت یک سازمان دارند 2016، 1)مالک و تارق
 در ایفزاینده طوربه باید که دارند قرار محیطی شرایط در هاسازمان ؛(2012، 2)مانزور

 باید بخش هاآن درنتیجه و همراه شوند محیط در دادهرخ تغییرات با تا باشند تالش

کنند.  متمرکز ایمتمایزکننده وجوه جهت در به کوشش را خود تالش از عظیمی
 سمت به در تمرکزشان تغییر که اندرسیده واقعیت این به هاسازمان برخی که ترتیباینبه

(. 2016، 3باشد )قالوندی سازمان در ترکیب خوب یاستراتژ یک تواندمی کارکنان
 اعتبار یک درواقعمیدان نیستند.  این ازها و مؤسسات آموزش عالی نیز خارج دانشگاه

های فیزیکی نه دارایی، بسیار مهم است. عامل برتری مؤسسات، مؤسسه آموزش عالی
 ؛(2016، و همکاران است )فارودی هاآنهای غیرملموس و پنهان داراییبلکه ، هاآن

صلی های اها که داراییتوان با کنترل نیروی انسانی و کارکنان در دانشگاهبنابراین می
 استفاده و بهبود یبرا را نیز بهبود بخشید. تالش هاآنو عملکرد  وریبهره، دانشگاه است

نیروی  ویژهبهاطالعات و ، یانرژ، مواد، سرمایه چون گوناگون منابع از و کارآمد مؤثر
 و . تجهیزاتاستها و مؤسسات آموزشی مسئوالن و مدیران دانشگاه تمامی هدف 4کار

 و صالحیت واجد 5انسانی ینیرو ترمهم همه از و متعادل کار یفضا، سالم کار ابزار
دیران م موردتوجه باید مطلوب عملکرد رشد به نیل یبرا که است ضروریاتی از شایسته

و  ؛ سوارت2010، 6قرار گیرد )تال ها و مؤسسات آموزش عالیو مسئوالن دانشگاه
 8عملکرد یک به رسیدن درنهایت هاسازمان در بشر یهاتالش (. تمامی2010، 7همکاران

 عامل هاآن ترینمهم از یکی که هستند متفاوتی دخیل عوامل راه این در و است عالی
عواملی که در دنیای امروز ارتقاء عملکرد  ترینمهم. یکی از است و عملکرد آن 9انسانی

. هوش استمدیران سازمان  10آن است؛ بهبود هوش معنوی درگروسازمانی به حق 
نماید و روی عملکرد کارمندان ای در رضایت کارمندان ایفا میمعنوی مدیر نقش عمده

(. هوش 2012، 11گذارد )علی شاه و الهیمی جایهبدر محیط کار نیز تأثیرات شگرفی 
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این دو  توانندمی روازاین(. 2017، )آگوستیان استهای علمی معنوی از آخرین یافته
 متغیر در ارتباط با هم باشند.
 و است سازمان تحقق اهداف و اجرایی یفرآیندها نتیجه یا عملکرد سازمانی حاصل

 انسانی ینیرو برعهده سازمان طرف از که وظایفیرساندن  نتیجه به از است عبارت
ازمانی س عملکرد و کارکرد کیفیت یا حالت یعنی لغت؛ در، شده است. عملکرد گذاشته
 ،عبارتی به. دهندیم انجام عملی که با رابطه در افراد بازده محصول و: از است عبارت

(. 2015، 1)اوهمه و زاچر استشرح وظایفشان  بهباتوجه واقعی افراد کار همان، عملکرد
(. 2005، 2یابد )یامارینو تجلی مختلف اشکال به و مختلف سطوح در تواندمی عملکرد

چطور و با چه کیفیتی یک  توان به این صورت تعریف کرد:عملکرد را می طورکلیبه
را انجام  7یا فعالیت 6از یک کار 5ایقسمت یا تکه 4گروهی از اشخاص یا یکشی، 3شخص

ها ها به ستانده( عملکرد سازمانی را تغییر شکل و تبدیل داده2006) 8چن و بارنز دهد.می
 ت ازاس عبارت، ردکعمل نمایند. سنجشدستیابی به نتایج خاص تعریف می منظوربه
 هدافا تحقق به هک ندک دنبال را راهبردهایی سازمان یک هکنیا از نانیاطم حصول ندیفرا

 شود.می دکیتأ آفرینیارزش و تیریمد یچگونگ بر، ردکعمل برای سنجش .شودمنجر می
گر ید و انیمشتر یبرا هاآن آفرینیارزش و هاسازمان تیریمد یچگونگ یابیارزش

 وجود عمده ردیکرو دو، ردکعمل سنجش (. در2002، 9)آماراتونگا و بالدری ورانبهره
 بیمعا و محاسن یدارا ردیکرو دو هر و ؛یرویکرد ذهن -2 و ینیع رویکرد -1 :دارد

، یپوشش قلمرو ازنظر اما هستند؛ یواقع شتریب، ینیع هایمقیاس. هستند خود خاص
، گرید یسو از. کنندنمی نییرا تب یسازمان ابعاد گرید و هستند یمال هایداده به محدود
 ئهارا سازمان اثربخشی از یغن یفیتوص اما هستند؛ گراواقع مترک، یذهن هایمقیاس

 ع مختلفیصنا در هاسازمان از یعیوس یدامنه هک دهندمی اجازه هامقیاس نیا. کنندمی
 (.2008، 10رند )آلن و همکارانیگ قرار سهیمقا مورد

( هوش معنوی توانایی در درون شخص است 2013) 11به عقیده احمدیان و همکاران
 آن به بخشیدن تحقق برای ایاراده قدرت کند و همچنینمی رؤیاپردازی که از طریق آن
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کند که هوش معنوی ( بحث می2014) 1آالم، نماید؛ در تعریفی دیگرمی فراهم رؤیاها
هوش ، اخالقی هایارزشکه روی  استیک رویکرد حل مسئله در درون یک شخص 

 و تجربیات، هاایده بین هوش معنوی ارتباط درواقعنماید. شناختی و عاطفی تمرکز می
 2کند. ویگلسورثمی ایجاد افراد حس و مفهوم درستی از زندگییک  که است تفکرات

یش ی پنماید که برای مشکالت فزایندهفردی تعریف می عنوانبهرهبر بالغ را  (2006)
دهد. او این نوع قرار می و مفروض موردتوجهخاص و معینی را  هایحلراهروی انسان 

ک کند و معتقد که یرهبری تلقی میی ی پیشرفتهدرجه عنوانبهتوجه و مفروضات را 
ن سطح ای، ی اوبرد. به عقیدهسود می کرهبر با شخصیت بالغ از این ویژگی استراتژی

و هوش معنوی بدون  استباالی رشد و بلوغ شخصی رهبر با هوش معنوی در ارتباط 
( بیان 2013) 3رهبری را به همراه دارد. نودهی و نهاردانی هایمهارتی تردید توسعه

دهد و ی معنی زندگی فرد ارائه میدارند که هوش معنوی یک حس شخصی دربارهمی
تواند منجر به ارتقاء رضایت و زیرا آن می، نمایدنقشی اساسی در محیط کار ایفا می

عملکرد کارکنان شود. مدیران و کارمندانی که سطح باالیی از هوش معنوی را از خود 
 ،باشند )احمدیان و همکارانن تطبیق بیشتری با استرس را دارا میتوا، دهندنشان می

نقشی اساسی در اثربخشی سازمانی ، ی اسالمی معنویت در محیط کار(. در جامعه2013
 (.2013، 4نماید )سیف و رحمانو متعاقب آن عملکرد سازمانی ایفا می

ر هوش معنوی قرار ( نشان دادند که عملکرد کاری تحت تأثی2013) 5رانی و همکاران
( هوش معنوی عملکرد مالی سازمان را ارتقاء 2014) 6های دانکاهگیرد. طبق یافتهمی
ای بین هوش معنوی و عملکرد دارد که ارتباط قوی( اظهار می2014) 7بخشد. متکلممی

ی مثبت و ( ذکر کردند که رابطه2014) 8کارکنان سازمان وجود دارد. یوتومو و همکاران
 ورطبهمطالعات چه  طورکلیبهی بین هوش معنوی و عملکرد سازمانی وجود دارد. دارمعنی

ازمانی بر عملکرد س بر تأثیر مثبت هوش معنوی مدیران غیرمستقیم طوربهمستقیم و چه 
، 10؛ حسن الدین و سجرالدین2016، 9آوارسین و جاسور، اند )برای مثالصحه گذاشته

 (.2015، 13؛ محمود و همکاران2016، 12استانستی ؛2015، 11؛ اصغری و شیروانی2017
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و حیاتی هوش معنوی بر عملکرد  انکارغیرقابلموارد مذکور و نقش  بهباتوجه
ی بین هوش معنوی و عملکرد سازمانی کشف رابطه سازمانی هدف پژوهش حاضر

. مدل مفهومی پژوهش استها و مؤسسات آموزش عالی استان کرمانشاه کارکنان دانشگاه
 نمایش داده شده است. 1در شکل 

 . مدل مفهومی پژوهش1 شکل

 روش
کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی ، پژوهش حاضر به لحاظ هدف

های و مؤسسات آموزشی استان کارکنان دانشگاهاست. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 
پرسشنامه  380اس آن تعداد گیری تصادفی ساده بود که بر اسروش نمونه .بودکرمانشاه 

عنوان نمونه در تحلیل نتایج در نظر گرفته به، پرسشنامه 374توزیع گردید و درنهایت 
هوش معنوی  سؤالی 24سنجش هوش معنوی مدیران پرسشنامه استاندارد  منظوربه .شد

ای گزینه 5ها از مقیاس قرار گرفت که در این پرسشنامه مورداستفاده (2009کینگ )
از  روایی این ابزاراستفاده گردید.  «(1کامالً مخالفم )»تا  «(5کامالً موافقم )»لیکرت از 

این حوزه  نظرانصاحبنظر طریق بررسی روایی محتوایی و نظرخواهی و اعمال
به دست  90/0پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ت. و تأیید قرار گرف موردبررسی

 منظوربه .بیانگر سطح مطلوب پایایی ابزار موردنظر است مدهآدستبهآمد که نتایج 
هرسی و  سؤالی 42ی استاندارد عملکرد سازمانی از مدل اچیو و پرسشنامه گیریاندازه
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ای لیکرت گزینه 5ها از مقیاس استفاده شده است. در این پرسشنامه (2009گلد اسمیت )
استفاده گردید. روایی پرسشنامه از طریق  «(1)کامالً مخالفم »تا  «(5کامالً موافقم )»از 

نظرخواهی از خبرگان و اساتید دانشگاه تأمین گردید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای 
نمایش داده شده است. این جدول ابعاد  1( محاسبه گردید که در جدول 77/0کرونباخ )
 دهد.را نشان می هاآنتعداد سؤاالت و پایایی ، هاپرسشنامه

 . تعداد سؤاالت و آلفای کرونباخ متغیرهای مدل1 جدول

 اصلی متغیرهای
 یا فرعی متغیرهای

 هامؤلفه
 یبازه

 سؤاالت
 اآلف ضریب اهگویه تعداد

 آلفای ضریب
 کل

 هوش معنوی
(SI) 

 90/0 7 7-1 تفکر وجودی انتقادی

90/0 
 86/0 5 12-8 تولید معنای شخصی

 83/0 7 19-13 آگاهی متعالی
 87/0 5 24-20 بسط حالت هشیاری

عملکرد 
 سازمانی
(OP) 

 72/0 4 4-1 توانایی

77/0 

 83/0 7 11-5 وضوح
 83/0 5 16-12 کمک
 77/0 6 22-17 مشوق
 76/0 9 31-23 ارزیابی
 89/0 6 37-32 اعتبار
 78/0 5 42-38 محیط

که  است 7/0آلفای تمامی متغیرها باالی  مقدار، آیداز جدول فوق برمی که انهمچن
ها هوتحلیل دادمنظور تجزیهکه به دهنده حد مطلوب پایایی است. باید عنوان نمودنشان

آماری  هایروش، و همچنین 8/8نسخه  Lisrelو  25نسخه   spssافزارهایاز نرم
ستگی بتوصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل ضریب هم

 .ت ساختاری استفاده گردیدالپیرسون و مدل معاد

 هایافته
ت ساختاری برای تعیین روابط علی بین الاز مدل معاد، منظور تأمین هدف پژوهشهب

 هایویژگیما قبل از پرداختن به معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش استفاده شد؛ ا
 گیرد.قرار می موردبررسیتوصیفی متغیرهای پژوهش 
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 مربوط به متغیرهای پژوهش یتوصیفهای . شاخص2 جدول

 

 انحراف استاندارد میانگین ابعاد رهایمتغ

 هوش معنوی

 62153/0 3332/4 تفکر وجودی انتقادی
 55259/0 4332/4 تولید معنای شخصی

 51256/0 5122/4 آگاهی متعالی
 60321/0 2152/4 بسط حالت هشیاری

 عملکرد سازمانی

 59256/0 6323/4 توانایی

 60221/0 5321/4 وضوح
 62132/0 3215/4 کمک
 63115/0 3145/4 مشوق
 64129/0 2930/4 ارزیابی
 60186/0 4922/4 اعتبار
 59110/0 2514/4 محیط

عد ب هوش معنوی متغیر، شودیم در ستون مربوط به میانگین مالحظه فوق در جدول
 توانایی بعد عملکرد سازمانی ریدر متغو  ی اولدر رتبه 5122/4آگاهی متعالی با میانگین 

قرار دارند؛ مقدار انحراف معیار نیز برای تمامی ابعاد  اول یرتبهدر  6323/4 نیانگیبا م
ها به سؤاالت دارد؛ همچنین که نشان از پراکندگی پایین پاسخ آزمودنی است 1کمتر از 

رها در ی ابعاد مربوط به متغینماییم که همهمیتر به ستون میانگین مشاهده با نگاهی دقیق
باالتر  3از میانگین نظری خود یعنی  رمانشاهک استان یآموزش مؤسسات و هادانشگاه

 استان یآموزش مؤسسات و هادانشگاه از مطلوب بودن این ابعاد در هستند و این امر
دن تعیین نرمال بو منظوربهابتدا ، مدل و برازش آن یارائهقبل از  حکایت دارد. رمانشاهک

 استفاده شده است 1S-(K)ف اسمیرن -ف کولموگرویا ها از آزمون نرمالیتی توزیع داده
 نمایش داده شده است. 3که نتیجه این آزمون در جدول 

 تعیین نرمالیتی اسمیرنف برای –لموگروف و. آزمون ک3جدول 

                                                                                                                                        
1. Kolmogorov–Smirnov test 
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یرهای متغ
 اصلی

 ابعاد
سطح خطا 

(α) 
 یدارمعنیسطح 
((Sig 

 مقدار آماره آزمون
S-K 

 نتیجه

هوش 
 معنوی

 نرمال 236/0 214/0 05/0 تفکر وجودی انتقادی
 نرمال 222/0 293/0 05/0 تولید معنای شخصی

 نرمال 243/0 255/0 05/0 آگاهی متعالی
 نرمال 236/0 260/0 05/0 بسط حالت هشیاری

عملکرد 
 سازمانی

 نرمال 240/0 546/0 05/0 توانایی
 نرمال 096/0 666/0 05/0 وضوح
 نرمال 063/0 067/1 05/0 کمک
 نرمال 102/0 999/0 05/0 مشوق
 نرمال 112/0 834/0 05/0 ارزیابی
 نرمال 125/0 810/0 05/0 اعتبار
 نرمال 124/0 880/0 05/0 محیط

 05/0از  تربزرگبرای تمامی متغیرها  Sigی یا دارمعنیسطح  3بر اساس جدول 
؛ بنابراین در پژوهش استی متغیرها نرمال های همهداده آن توزیع موجببهاست و 
 1متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون دویدوبهتعیین روابط  منظوربهحاضر 

های پژوهش آزمون فرضیه منظوربهاستفاده شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون 
 است. نشان داده شده 4در جدول 

 . ضریب همبستگی میان متغیرهای پژوهش4جدول  

 متغیر وابسته متغیر مستقل هافرضیه
ضریب 
 همبستگی

 ی دارمعنیسطح 
 Sigیا 

 0001/0 854/0** عملکرد سازمانی هوش معنوی فرضیه اصلی

ابعاد هوش 
معنوی به 
 عملکرد

 0001/0 755/0** عملکرد سازمانی تفکر وجودی انتقادی
 0001/0 832/0** عملکرد سازمانی معنای شخصیتولید 

 0001/0 802/0** عملکرد سازمانی آگاهی متعالی
 0001/0 679/0** عملکرد سازمانی بسط حالت هشیاری

هوش معنوی به 
ابعاد عملکرد 

 سازمانی

 0001/0 754/0** توانایی هوش معنوی
 0001/0 685/0** وضوح هوش معنوی
 0001/0 862/0** کمک هوش معنوی

                                                                                                                                        
1. Pearson Correlation Coefficient 
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 0001/0 742/0** مشوق هوش معنوی
 0001/0 689/0** ارزیابی هوش معنوی
 0001/0 854/0** اعتبار هوش معنوی
 0001/0 765/0** محیط هوش معنوی

 دهد که بین هوشآزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی پژوهش نشان می
و مؤسسات آموزشی استان کرمانشاه  هامعنوی و عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه

که در جدول  گونههمان (.>r= 0.854, P 01/0ی وجود دارد )دارمعنیی مثبت و رابطه
ی فرعی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. قبل از فرضیه 4گردد تمامی فوق مالحظه می

ی ردامعنینشان دادن مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد باید مدل در حالت 
هستند یا خیر؛ مدل معادالت ساختاری  دارمعنینشان داده شود تا مشخص شود که روابط 

 نمایش داده شده است. 2ی در شکل دارمعنی پژوهش در حالت

 یدارمعنی. نتایج پایانی مدل پژوهش در حالت ضرایب 2 شکل

و هم در مدل  گیریاندازهشود هم در مدل مشاهده می 2که در شکل  طورهمان
است؛ بنابراین تمامی مسیرها  ± 96/1ی خارج از محدوده tی ساختاری مقدار آماره

هم مدل  مورد تأیید است گیریاندازههستند. هم مسیرهای مربوط به مدل  دارمعنی
 دهد.مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد را نشان می 3ساختاری. شکل 



 1399 زمستان/51چهاردهم/شماره  دورهی آموزشی/هانظامپژوهش در   108

 پژوهش در حالت ضرایب استاندارد. نتایج پایانی مدل 3 شکل

یا تحلیل عاملی  گیریاندازهشکل فوق یا مدل معادالت ساختاری از دو بخش مدل 
و مدل ساختاری یا تحلیل مسیر تشکیل شده است. تحلیل عاملی تأییدی مربوط  تأییدی

های خود کشیده شده است؛ هایی است که از هر متغیر پنهان به سمت مؤلفهبه فلش
 هوش تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر، شودمشاهده می 3که در شکل  ونهگهمان

ی مسیرها در حالت دهد که بار عاملی همهنشان می عملکرد سازمانی و همچنین معنوی
از ابعاد نباید حذف شوند؛ بنابراین روایی  کدامهیچ( و 4/0مطلوبی قرار دارد )باالتر از 

 هوش معنوی شود در متغیرکه مشاهده می طورهمانمورد تأیید است.  هاآنعاملی 
 دگیکننتبییندارای بیشترین اثر  90/0با بار عاملی  تولید معنای شخصی ی دوم یعنیمؤلفه

با  بسط حالت هشیاری است و هوش معنوی و رابطه با متغیر پنهان مرتبط با خود یعنی
 یعنی و رابطه با متغیر پنهان مرتبط با خود کنندگیینتبیدارای کمترین اثر  46/0بار عاملی 

 و مشوق ی چهارم و ششم یعنیمؤلفه عملکرد سازمانی ؛ در متغیراست هوش معنوی
تبط با و رابطه با متغیر پنهان مر کنندگیتبییندارای بیشترین اثر  80/0با بار عاملی  اعتبار

دارای کمترین اثر  66/0با بار عاملی  محیط است و عملکرد سازمانی خود یعنی
ی . نتیجهستا عملکرد سازمانی و رابطه با متغیر پنهان مرتبط با خود یعنی کنندگیتبیین

در  3و  2شکل  بهباتوجه معادالت ساختاری یابی مدلفرضیه اصلی پژوهش بر اساس 
 نشان داده شده است. 5جدول 
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 ها و نتایج پژوهش. فرضیه5جدول 

 نتیجه β value-T فرضیه
 پذیرش 35/16 89/0 ی دارد.دارمعنیهوش معنوی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و 

ns = nonsignificant.* p <.05.** p <.01.*** p <.001 

ی اصلی پژوهش با ضریب بتای شود فرضیهکه در جدول فوق مشاهده می طورهمان
یعنی با افزایش هر ، مورد تأیید است، درصد 99در سطح  35/16ی  t و با مقدار 89/0

ا ب، بنابراین ؛یابدافزایش می 89/0عملکرد سازمانی کارکنان به مقدار ، واحد هوش معنوی
 یابد.عملکرد سازمانی کارکنان نیز بهبود و ارتقا می، بهبود هوش معنوی

ررسی جهت ب، هاآنپس از بررسی فرضیات اصلی و فرعی پژوهش و همبستگی میان 
 (SEM)معادالت ساختاری  مدل یابیبین متغیرهای مستقل و وابسته باید از  زمانهم

از  قبل، زمانهم طوربهی اصلی پژوهش و فرضیه استفاده کرد. برای برازش مدل کلی
تأیید روابط ساختاری باید از مناسب بودن و برازش مطلوب مدل اطمینان حاصل نمود. 

 شده توسط محقق بر مبنایاین مطلب که مدل تدویندیگر برای رد یا پذیرش عبارتبه
ده شهای گردآوریتا چه میزان با واقعیت و داده چارچوب نظری و پیشینه تئوریک آن

گیرند. های برازش مدل مدنظر قرار میمعیارهایی تحت عنوان شاخص، انطباق دارد
د ای مانننمونه، انسکوواری-س های واریانای است که دادهکننده درجهتعیین، برازش مدل

 دهشاساس مقادیر مطلوب تعیین بر پژوهش کنند. مدلمعادالت ساختاری را حمایت می
شده  آورده 6جدول  در نتایج حاصل که گرفت قرار ارزیابی مورد برازش هایشاخص

 است.

 های برازش مدل. شاخص6 جدول

 
مقادیر 
 مطلوب

مقادیر 
 پژوهش

 های برازششاخص

𝒳 19/2 ≤ 3 برازش عالی
2
/𝑑𝑓 مربع بر درجه آزادی- یتقسیم کا 

 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) 052/0 < 08/0 برازش خوب
 شدهشاخص نیکویی برازش تعدیل (AGFI) 98/0 ≥ 9/0 برازش عالی
 شاخص برازش نرم (NFI) 99/0 ≥ 9/0 برازش عالی
 نرمشاخص برازش غیر  (NNFI) 79/0 ≥ 9/0 برازش عالی
 ایشاخص برازش مقایسه (CFI) 89/0 ≥ 9/0 برازش عالی
 شاخص برازش افزایشی (IFI) 89/0 ≥ 9/0 برازش عالی
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 شاخص نیکویی برازش (GFI) 89/0 ≥ 9/0 برازش عالی
 ماندهریشه میانگین مربعات باقی (RMR) 063/0 ≥ 05/0 برازش عالی

 (SRMR) 073/0 ≥ 05/0 برازش عالی
مانده مربعات باقیریشه میانگین 

 استانداردشده

 در مدل برازش هایشاخص تمامی شودمی مشاهده فوق جدول در که طورهمان
 الزم اعتبار دارای ساختاری مدل گفت توانمی بنابراین دارند؛ قرار خوبی بسیار حالت
 .است

 یریگجهینتبحث و 
ها سازمانی کارکنان دانشگاهبر عملکرد  در این مقاله تالش نمودیم تا تأثیر هوش معنوی

قرار دهیم. پس از طراحی مدل  موردمطالعهو مؤسسات آموزشی استان کرمانشاه را 
شده را مورد آزمون های طراحیسازه، هامعادالت ساختاری مربوطه و مناسب بودن سنجه

یل وتحلمورد آزمون قرار گرفت. تجزیه، فرضیات، قراردادیم و پس از مناسب بودن مدل
با عملکرد  دارمعنیی مثبت و ها حاکی از آن است که هوش معنوی دارای رابطهدهدا

معادالت ساختاری نشان دارد که  مدل یابیی ناشی از . همچنین نتیجهاستسازمانی 
 اگر دهنده آن است کهاست که نشان( t 35/16)ی دارمعنیو  89/0مقدار ضریب مسیر 

مقدار  درصد 99 احتمالبه، ابدی شیافزا واحد یکاندازه به هوش معنوی ریمتغ مقدار
د تأیید رافزایش خواهد یافت. فرضیات فرعی پژوهش نیز مو 89/0، عملکرد سازمانی

، خصیتولید معنای ش، قرار گرفتند؛ به این صورت که بین ابعاد تفکر وجودی انتقادی
 با هستند معنوی های هوشبسط حالت هشیاری که از مؤلفه یتاً بعدنهاآگاهی متعالی و 

؛ یعنی با افزایش هریک از ابعاد هوش است دارمعنیی مثبت و سازمانی رابطه عملکرد
یابد. نتایج این پژوهش با مطالعات رانی و همکاران عملکرد سازمانی ارتقاء می، معنوی

 آوارسین و جاسور، (2014یوتومو و همکاران )، (2014متکلم )، (2014دانکاه )، (2013)
عواملی که  ترینمهمهمخوانی دارد. یکی از ، (2017)(؛ حسن الدین و سجرالدین 2016)

آن است؛ بهبود هوش معنوی  درگرودر دنیای امروز ارتقاء عملکرد سازمانی به حق 
ای در رضایت کارمندان ایفا . هوش معنوی نقش عمدهاستمدیران و کارکنان سازمان 

ارد گذمی جایبهمحیط کار نیز تأثیرات شگرفی  نماید و روی عملکرد کارمندان درمی
کارمندانی که سطح باالیی از هوش معنوی را تصاحب  درواقع(. 2012، )علی شاه و الهی
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، احمدیان و همکاران) تری را با محیط خود دارندمطلوب پذیریانطباقتوان ، اندنموده
دستیابی به عملکرد سازمانی مطلوب باید هوش معنوی ارتقاء یابد.  منظوربه(. لذا 2013

ی هوش انسانی معرفی شده است بخش مکمل مجموعه عنوانبههوش معنوی  ازآنجاکه
، شود که افراد نیازهاسبب می و استو ضریب هوشی  که متفاوت از هوش هیجانی

کمک  به افراد تنهانهاست که  های خود را بهتر بشناسند و هوشیعالئق و توانایی، آرزوها
جدیدی را نیز کشف کنند  هایارزشبلکه ، درونی خود را بشناسند هایارزشکند تا می

تواند باعث بهبود عملکرد به لیل بنابراین به طبع می ؛(2012، خورشیدی و عبادی)
 شناخت بهتر از خود و محیط شود. هوش معنوی و توجه به معنویت در کار از ابزارهای

ها و مؤسسات مهم و ضروری برای رسیدن به عملکرد سازمانی مناسب در دانشگاه
های مدیریت یکی از چالش عنوانبه. داشتن یک محیط کاری خوب استآموزش عالی 

شناخت ، یی در کارمعنا جوشود. ورود مفاهیم جدید یاد می، ها در عصر حاضرسازمان
جدید تحت  پارادایم، گی کارکنان و سازمانی به زندمعنا بخش، اخالق، کاری هایارزش

 هایمپارادایعنوان معنویت محیط کاری را ایجاد نموده است که سعی در فاصله گرفتن از 
یکی از ابعاد انسانی  عنوانبه، (. معنویت2011، 1روح سازمانی دارند )ساکسیبخشک و 

ی اکسبفراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچگی ، یخودشناس، شامل خودآگاهی
ی ارتباط و اعتماد متقابل در میان تجربه، آن معنویت در کار تبعبهغیر از خود است و 

، همکاران ی ومؤمنشود )می هاآنموجب بهبود عملکرد ، یتدرنهاکارکنان است که 
با به وجود آمدن ، ها استسازمانی امروز که دنیا یدر دنیا(. 2006، 2)مارکوس ( و1391

با  رتیشکارکنان به تالش و کوشش تمایل زیادی دارند و ب، معنویت در محیط کاری
 وجود 3تعاریف متعددی از معنویت در کار شوند.آن عجین می یتاهداف سازمان و مأمور

ی پیوستگ، معنویت در کار دربرگیرنده مفهومی از احساس تمامیت آن: ازجملهدارد که 
کار معنویت در . (2001، 4گیبونساست )ر در کا عمیق هایارزشدرک  در کار و

کند و کیفیت زندگی کارکنان عصر حاضر یاری می یهادر مواجه با چالش ها راسازمان
توانند در کارکنان نفوذ نموده و در افزایش دهد از طرفی برخی از رهبران میرا افزایش می

زیادی  مزایای تواندیمعنویت در محیط کار م یریکارگبه. باشندمیزان معنویت آنان مؤثر 
 کهیرا برای مدیران و کارکنان به همراه آورد و درواقع این مفهوم تمایلی است که درصورت
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3. Workplace Spirituality 
4. Gibbons 



 1399 زمستان/51چهاردهم/شماره  دورهی آموزشی/هانظامپژوهش در   112

اجرا گردد پیامدهای مثبت  آمیزیتموفق یاگونهتوسط رهبران سازمان شروع شود و به
ها هم این در دانشگاه روازاین. (1391، ضیبسیاری خواهد داشت )گودرزی و کریمی ارا

ا بتوانند هاست کارمندان دانشگاه غیرممکنتقریباً  کهازآنجاییرسد. امر ضروری به نظر می
 آگاهی، تولیدی معنای شخصی، ی ابعاد هوش معنوی یعنی تفکر وجودی انتقادیهمه

اید ب، کافی و وافی در خود تقویت نمایند صورتبهمتعالی و بسط حالت هشیاری را 
گانه ی هوش  4به ترتیب اولویت به هر یک از ابعاد  آمدهدستبهبار عاملی  بهباتوجه

 آمدهدستبهمعادالت ساختار و بارهای عاملی  مدل یابیمعنوی توجه نماید؛ بر اساس 
، آگاهی متعال -2 ،تولید معنای شخصی -1: است ترتیباینبهاولویت ابعاد هوش معنوی 

ی عاملی بارهابسط حالت هشیاری. در ادامه بر اساس  -4و  تفکر وجودی انتقاد -3
 اییهدپیشنها، جداگانه صورتبه، تقویت هر یک از ابعاد منظوربهفوق  یآمدهدستبه

 وجودم هدف و شخصی مقصود ساخت توانایی شخصی به معنای ارائه شده است: تولید
 زندگی؛ هدف به شدن مسلط و ایجاد قابلیت شامل جسمانی و ذهنی تجارب یهمه در

 ،مسیر از درستی درک داشتن، زندگی در هدف یک داشتن» صورتبه شخصی مفهوم
(. لذا 2007، کینگ)، است شده تعریف «موجودیت برای دلیلی و ترتیب و نظم درک

رک آموزش عالی باید با د مؤسساتو  هادانشگاهتولید معنای شخصی در  تقویت منظوربه
 هاآن، استرس آمیز افزایش دهند هایموقعیتسازگاری خود را با ، معنا و هدف زندگی

باید برای زندگی خود هدف و دلیلی پیدا کنند و از شکست درس بگیرند و قادر به پیدا 
ای مدیران تصمیماتی را در راست شودیمبنابراین پیشنهاد ، کردن معنایی برای آن باشند

اهداف زندگی خود اتخاذ نمایند که بر اساس اصول راهبردی بوده و معنا و مفهوم کاملی 
 داشته باشد.
 مادی جهان و دیگران، خود متعالی و برتر ابعاد شناخت توانایی یعنی متعالی آگاهی

 سمج و فرد خود با هاآن ارتباط شناسایی ظرفیت با همراه، هوشیاری و بیداری زمان در
 ایدنی از جدا که وجودی» یا «انسان مادی و معمولی تجارب از رفتن فراتر» به تعالی او؛

، دارد )کینگ اشاره «گیردنمی قرار مادی دنیای محدودیت معرض در و است مادی
که مدیران با  شودیمآگاهی متعالی پیشنهاد  تقویت منظوربه این اساس بر (.2007
بیشتری داشته باشند. مدیران باید بر روابط خود و دیگران ی معنوی زندگی آشنایی هاجنبه

 ؛و توجه قرار دهند تأکیدرا مورد  شانیزندگ غیرمادیی هاجنبه و آگاهی داشته باشند
مختلف آن را  یهاجنبهبنابراین برای اینکه شناخت بیشتری از زندگی داشته باشند باید 
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 ماهیت و یقتحق به انتقادی طوربه اندیشیدن توانایی به، بشناسند. تفکر وجودی انتقادی
 ماوراء موضوعات دیگر و مرگ، واقعیت و حقیقت، زمان، فضا، جهان، وجود عالم، هستی
مدیران و  مؤلفهاین  (. در خصوص تقویت2007، کینگ) دارد اشاره وجودی یا طبیعی

 و تفکر سؤال، هستی ماهیت آموزش عالی باید درباره مؤسساتو  هادانشگاهکارکنان 
از  ،نمایند صرف زندگی و دالیل اهداف درباره تفکر برای را ییهازمانباید  هاآن، نمایند

 ثلم چیزهایی درباره ییهایتئورکه  یافتدستبه این قابلیت  توانیمطریق مطالعه 
داشته باشند. بسط حالت هشیاری یعنی گسترش خود آگاهی؛  و هستی مرگ، زندگی

 یارادهخروج از آن با ، سطوح و حاالت معنوی و فراهشیاری و همچنین توانایی ورود به
 یک حالت»یا « آگاهی فرد نسبت به چیزی» عنوانبهاز یک دید عمومی هوشیاری فرد 

بسط حالت  تقویت منظوربه هم هاییدپیشنها (. بر این اساس2007، )کینگ «انسانی
 شیاریه از باالتر یهاحالت قادر باشند درمدیران باید  . بدین منظورشودیمهشیاری ارائه 

 . همچنین باید قادر باشند زمانی(روحانی یهاحالت و یا خلسه مثل)شوند  وارد آگاهی یا
 هباید قادر باشند آزادان، نمایند کنترل را هستند آگاهی یا هشیاری باالی یهاحالت در که

 و اعمال باید قادر باشند اغلب درنهایتکنند و  حرکت آگاهی یا هشیاری سطوح بین
 ند.نمای درکتر واضح، هستند هشیاری از باالتر یهاحالت در که زمانی را شانیهاانتخاب

 هایتمحدود
 به شرح زیر داشت: هاییمحدودیتپژوهش حاضر 

 پاسخگویی برای سؤاالت به پاسخ در شده صرف زمان و فرصت و روانی و روحی حاالت -
 .است منفی داشته تأثیر تواندمی هاپاسخ روی بر احتماالً

 به منجر، موردپژوهش آماری یجامعه متفاوت سطوح در صمیمانه و کامل همکاری عدم -
 .است شده اولیه اطالعات آوریجمع فرآیند شدن طوالنی

 نتایج لذا. گرفت آموزشی استان کرمانشاه انجام مؤسساتو  هادانشگاه در حاضر پژوهش -
 .نیست کشور هایاستاندیگر  هایدانشگاه به تعمیمقابل پژوهش این

 و هاکتاب دادن امانت در هادانشگاه هایکتابخانه از برخی غیرمنعطف و سخت مقررات -
 هایابکت در ذکرشده مرجع منابع به دسترسی عدم و کمبود یا نبود، پژوهشگران به نشریات
 هایپژوهش و مفاهیم موضوعات از برخی مقابله و بررسی در وقت اتالف و داخلی و خارجی

 .گیرندمی قرار محدودیت این یزمره در اخیر
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 پژوهشی پیشنهادهای
 زیر توجه نمایند: هایدپیشنهاکه در تحقیقات آتی به  شودمیبه محققان توصیه 

و خصوصی به  دولتی هایسازماندر  توانمی، انجام شده است هادانشگاهدر  پژوهشاین  -
 اجرای این پژوهش پرداخت.

دیگر به تحقیق در این زمینه پرداخته شود تا بتوان  هایمکانزمانی دیگر و یا در  هایبازهدر  -
 قرار داد. وتحلیلتجزیهتطبیقی مورد مقایسه و  صورتبهنتایج مطالعات را 

یعنی  عملکرد سازمانی بر مؤثردو مورد از عوامل  یق فقط به بررسین تحقینکه در اینظر به ا -
ت قایکه تحق گرددمیشنهاد یهوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است پ

ان و ارتباط آن با عملکرد سازمانی کارکن یتیریمد هایویژگی باألخصت یریدر حوزه مد یشتریب
 رد.یانجام گ

معنویت ، رهبری، از نوع دیگر هاهوشعوامل دیگری وجود دارند که عملکرد سازمانی )مانند  -
مسئولیت ، سازمانیهویت، سازمانیفرهنگ، سازمانی آوریتاب، تعهد سازمانی، در محیط کار

حت ( را تغیرهشخصیت و ، استرس، نفسعزت، عجین شدن در شغل، رضایت شغلی، اجتماعی
 تبیین و تحلیل بهتری ارائه داد. توانمی هاآنکه با افزودن  دهندمیتأثیر قرار 

استراتژیک دیگری را در سازمان  متغیرهای تواندمیاینکه هوش معنوی  بهباتوجه همچنین -
ربخش اث، سازمانی وریبهرههمچون  متغیرهاتحت تأثیر قرار دهد؛ به بررسی رابطه آن با سایر 

 رضایت، سازمانیفرهنگ، تعهد سازمانی، سازمانی آوریتاب، معنویت در محیط کار، سازمانی
استرس ، عجین شدن در شغل، مسئولیت اجتماعی، سازمانیهویت، نفسعزت، شغلی

 و غیره پرداخته شود. سازمانیفرهنگ

 پیشنهادهای کاربردی
 معادالت ساختاری مدل یابیدر پژوهش که بر اساس  آمدهدستبهبر اساس بارهای عاملی 

(SEM)  ترتیب ابعاد رفتار، بعد بپردازند؛ بر اساس بارهای عاملی 5است به تقویت این 
 کاریوجدان  -2، (β=0.78) دوستینوع -1شهروندی سازمانی به این صورت است: 

(β=0.77) ،3-  ادب و مالحظه(β=0.76) ،4-  فضیلت مدنی(β=0.74) 5 و- 
 منظوربهفوق  یآمدهدستبه . در ادامه بر اساس بارهای عاملی(β=0.67) جوانمردی

 ارائه شده است: هاییتوصیهبه مدیران ، جداگانه صورتبه، تقویت هر یک از ابعاد
 یاجرا در : کارکنان باید تشویق شوند تا(β=0.78) دوستینوعتقویت  منظوربهپیشنهاد  -

 شوند بهباید تشویق ، نندک عمل وربهره صورتبه تا نمایند کمک هاآن به ارانکهم فیوظا
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 یارانکهم به تاباید تشویق شوند  درنهایتنمایند و  کمک، است نیسنگ ارشانک هک یارانکهم
 .کنند کمک، دارند بتیغ هک

 سرکار موقعبهشوند  تشویق باید : کارکنان(β=0.77) کاریتقویت وجدان  منظوربهپیشنهاد   -
 تدرنهایدارند و  نگه زهکیپا و کپا را خود یارک طیمح شهیهم شوند تا تشویق، حاضر شوند

 .نمایند تمام موقعبه را ارمک شهیشوند هم تشویق باید کارکنان

 یمهم ارک هر مورد : باید کارکنان را در(β=0.76)تقویت ادب و مالحظه  منظوربهپیشنهاد  -
 نکمم هک یموضوعات و مسائل مورد کرد؛ همچنین باید در مطلع، شودمی انجام سازمانم در هک

 ورتمش کارمند با، بگذارد ریتأث موضوع آن بر ارانشکهم و کارمند ماتیتصم ای رفتار است
 .نندک

 تکشر توسعه و شرفتیپ کارکنان باید از (:β=0.74) مدنی فضیلت تقویت منظوربه پیشنهاد -
 مورد در را یاطالعات هک پوسترهایی و هاپیام، هااعالمیه باید تشویق شوند تا به، باشند مطلع امالًک

 لمسائ به مربوط هک یجلسات نمایند و همچنین باید تشویق شوند در توجه، دهدمی سازمان
 .نمایند تکمشار و کنند پیدا حضور است سازمان

مدیران باید کارکنان را طوری بار بیاورند و  (:β=0.67) جوانمردی تقویت منظوربه پیشنهاد -
 دنبال به هشیهم، نکنند تیاکش پاافتادهپیش و یجزئ مسائل مورد رهبری و مدیریت نمایند که در

راتی ییتغ هر به نسبت را خود اعتراض، .کنند دایپ را سازمان هایمزیت و هاخوبی هک باشند نیا
 هانآ برعهده هک یفیوظا و فیالکت مورد در درنهایتنکنند و  انیب، کندمی اعالم ریتیکه مد

 .ننمایند اعتراض، است شده گذاشته
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