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چکیده
پژوهـش حاضـر با هدف بررسـی تأثیر هوش معنـوی و هوش عاطفی مدیران بـر عملکرد کارکنان
بـا نقـش میانجـی اخلاق کاری انجـام شـده اسـت .ایـن پژوهـش ،از نظـر هـدف ،کاربـردی و از
نظـر شـیوة گـردآوری دادهها ،توصیفی پیمایشـی اسـت .ابـزار اصلی این بررسـی ،پرسشـنامههای
اسـتاندارد اسـت که برای سـنجش هوش معنوی از پرسشـنامۀ کینگ ( ،)2008برای سنجش هوش
عاطفی از پرسشـنامۀ گلمن ( ،)1995برای سـنجش اخالق کاری از پرسشـنامۀ پتی ( )1990و برای
سـنجش عملکرد کارکنان از پرسشـنامۀ هرسـی و همکاران ( )1981اسـتفاده شـده اسـت .جامعۀ
آمـاری ایـن پژوهـش ،کلیۀ مدیـران و کارکنان سـازمانهای دولتی اسـتان ایالم به تعـداد  28هزار و
 997نفر را شـامل میشـود که با اسـتفاده از فرمـول کوکران تعداد  378نفر بـه عنوان نمونه انتخاب
شـد .فرضیههـای تدوینشـده ،بـا اسـتفاده از روش مدلسـازی معـادالت سـاختاری و بـه کمـک
نرمافـزار  Smart PLSآزمـون شـدند .یافتههـای پژوهش حاکی از آن اسـت که هـوش معنوی و
هـوش عاطفـی مدیـران بر عملکرد کارکنـان ،تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین مشـخص شـد
که اثر اخالق کاری بر عملکرد کارکنان ،مسـتقیم ،معنادار و مثبت اسـت و هوش عاطفی و معنوی
مدیـران از طریـق متغیر واسـطهای اخالق کاری ،تأثیر مثبـت و معناداری بر عملکرد کارکنـان دارد.
واژگان کلیدی :هوش معنوی ،هوش عاطفی ،عملکرد کارکنان ،اخالق کاری.
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مقدمه و بیان مسئله
امــروزه ارتقــای عملکــرد شــغلی بــه دلیــل افزایــش بهــرهوری در جامعــه
یکــی از مهمتریــن اهدافــی اســت کــه مدیــران ســازمانها در پــی آن هســتند.
عملکــرد مفهومــی اســت کــه بــه تنهایــی قــادر بــه توجیــه بقــا و حتــی انحــال
سازمانهاســت و اصــوالً فلســفۀ ســازمانها همــان عملکــرد آنهاســت؛ چراکــه
همــۀ عناصــر و زیرمجموعههــای یــک ســازمان کــه یــک نظــام یــا سیســتم
را میســازند ،بــا عملکــرد خــود بــه صــورت زنجیــروار بقــای کل ســازمان
را تضمیــن میکننــد (انــدام و همــکاران)62 :1394 ،؛ بنابرایــن ســازمانهای
امــروزی بــرای داشــتن مزیــت رقابتــی پایــدار و رســیدن به اهــداف خــود نیازمند
داشــتن کارکنانــی بــا عملکــرد اثربخــش و بــاال هســتند (صابــری و همــکاران،
 .)87 :1398عملکــرد ســازمانی ،ســازهای کلــی اســت کــه بــر چگونگــی انجــام
عملیــات ســازمانی اشــاره دارد و از آنجــا کــه مدیریــت مؤثــر بــه اندازهگیــری
صحیــح عملکــرد وابســته اســت ،عملکــرد ســازمانی و ســنجش آن در مطالعــات
مدیریــت بســیار اهمیــت دارد (چــو .)241 :2011 ،1در یــک تعریــف نســبت ًا
جامــع ،عملکــرد عبــارت اســت از کارایــی و اثربخشــی در انجــام وظایــف محوله
(حســینی راد .)7 :1393 ،از ســوي دیگــر ،علمکــرد هــر فــرد در هــر موقعیتــی
کــه قــرار دارد ،نشــانگر بینــش و آگاهــی آن شــخص نســبت بــه آن موقعیــت
یــا مســئلۀ خــاص اســت؛ بنابرایــن در هــر ســازمان ،نقــش مدیــر بــه عنــوان
یکــی از عوامــل مهــم رهبــري و هدایــت ســازمان ،غیرقابــل اغمــاض اســت.
مســئولیتهاي مدیــران ایجــاب میکنــد کــه عملکــرد آنــان هــم کارآمــد و هــم
اثربخــش باشــد (شــفیعزاده و گیــا .)178 :1397 ،مدیریــت یــک ســازمان یکی از
چالشهــاي مهــم دنیــاي ســازمان فعلــی و آینــده بــه شــمار میآیــد و ایــن بــه
آن دلیــل اســت کــه جهتدهــی مســیر ســازمان از طریــق تفکــر و عمــل مدیــران
امکانپذیــر اســت .یکــی از شایســتگیهاي محــوري کــه موجــب موفقیــت
ســازمان میشــود ،هــوش مدیــران اســت کــه بایــد آن را در تمــام ســطوح
پــرورش دهنــد تــا بتواننــد وظیفهشــان را بــه طــور متــوازن و همهجانبــه بــه
انجــام برســانند .از جملــه هوشهایــی کــه مدیــران را قــادر میســازد تــا در
1. Cho
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محیــط پیچیــده و مهــم دنیــاي کســب و کار فعلــی ،تصمیمــات اســتراتژیک
اتخــاذ کننــد ،هــوش معنــوي آنهاســت .ایــن نــوع هــوش ،پدیــدۀ نوظهــوري
اســت کــه توجــه بســیاري از صاحبنظــران مدیریــت  ،ســازمان و مدیــران
را در ســطوح مختلــف بــه خــود جلــب کــرده اســت (اســهرلوس و داداشــی
خــاص .)99 :1391 ،زوهــار و مارشــال 1هــوش معنــوی 2را بــه عنــوان هوشــی
تعریــف میکننــد کــه بــه مــا در دسترســی بــه معانــی عمیــق ،ارزشهــا ،اهــداف
و باالتریــن انگیزههــا کمــک مینمایــد (هانفــر و همــکاران .)605 :2015 ،3بــا
توجــه بــه ایــن تعریــف میتــوان گفــت کــه هــوش معنــوی بــرای انســان بــه
مثابــه یــک قطبنمــا عمــل میکنــد (اســدزاده هیــر و همــکاران)8 :1398 ،؛ در
واقــع هــوش معنــوی زیربنــای باورهــای فــرد اســت کــه ســبب اثرگــذاری بــر
عملکــرد وی میشــود (صالحــی و همــکاران .)71 :1396 ،اندیشــه تأثیــر هــوش
معنــوي مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان جنبــۀ جدیــدي از فعالیتهــاي ســازمان
را آشــکار میکنــد کــه هرگــز بــه انســانها بــه چشــم وســیله و ابــزار نــگاه
نمیکنــد و بــا آنــان همیشــه بــا احتــرام و محبــت رفتــار مینمایــد و بــه واســطۀ
آن قابلیتهــاي اخالقــی ،علمــی و اجتماعــی کارکنــان بــه ســوي توفیــق و
ســربلندي رهنمــون میگــردد (اســهرلوس و داداشــی خــاص .)99 :1391 ،نــوع
دیگــری از هــوش کــه تأثیــر بســزایی بــر رفتــار و عملکــرد مدیــران و بــه تبــع آن
کارکنــان ســازمانها دارد ،هــوش 4عاطفــی اســت (صالحــی و همــکاران:1396 ،
 .)68ایــن نــوع هــوش بــه عنــوان توانایــی ادراک عواطــف ،جهــت دســتیابی بــه
عواطفــی ســازنده تعریــف شــده اســت کــه بــه کمــک آنهــا بتــوان بــه ارزیابــی
افــکار ،فهــم عواطــف و دانــش عاطفــی خــود پرداخــت و بــا اســتفاده از آنهــا
بتــوان موجبــات پــرورش احساســات و رشــد هوشــی خــود را فراهــم ســاخت
(حســینی راد)7 :1393 ،؛ در واقــع هــوش عاطفــی (هیجانــی) بیانگــر توانایــی
شــناخت احساســات و کســب اطالعــات از دنیــای درونــی خــود و دیگــران
بــرای هدایــت تفکــر و اقدامــات اســت (ســان و همــکاران .)74 :2019 ،بســیاری
1 . Zohar & Marshal
2 . Spiritual Intelligence
3 . Hanefar et al.
4 . Emotional Intelligence
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از پژوهشــگران معتقدنــد کــه موفقیــت افــراد را بایــد در میــزان هــوش عاطفــی
آنهــا جســتجو کــرد .هــوش عاطفــی هماننــد چتــری اســت کــه مجموع ـهای از
مهارتهــا و خصایــص فــردی را در زیــر خــود جمــع کــرده اســت .معمــوالً
ایــن ویژگیهــا را مهارتهــای لطیــف یــا مهارتهــای درونفــردی و بیــن
فــردی نامگــذاری میکننــد .عقــل و هــوش منطقــی بــه قــدرت اســتدالل کمــک
میکننــد؛ امــا توانایــی پیشبینــی پیامدهــای تصمیمگیــری تنهــا از هــوش
عاطفــی برمیآیــد و بــه گفتــۀ بســیاری از دانشــمندان از طریــق هــوش منطقــی
میتــوان رابطــه را آغــاز کــرد؛ امــا دوامآوردن آن بــه هــوش عاطفــی بســتگی
دارد (رضایــی صوفــی .)102 :1395 ،صاحبنظــران هــوش عاطفــي و هــوش
معنــوي را توانايــي غلبــه بــر بحرانهــا و فشــارهاي روزانــه تعريــف كردهانــد.
در تعریــف گلمــن 1هــوش عاطفــي توانايــي تشــخيص احساســات خــود و
ديگــران ،ايجــاد انگيــزه در خــود و ديگــران و مديريــت صحيــح هيجانــات و
روابــط اســت (دولتــی و رزقــی شیرســوار .)94 :1395 ،طبیعت ـ ًا هــوش معنــوی
و عاطفــی مدیــران تأثیــرات مثبتــی بــر عملکــرد کارکنــان دارد (همــان93 :؛
اســهرلوس و داداشـیخاص .)98 :1391 ،کســانی کــه عملکــرد ســازمانی باالیــی
دارنــد از ســطوح باالتــری از هــوش عاطفــی برخوردارنــد و پیونــدی قــوی بیــن
قابلیتهــا و مهارتهــای عاطفــی آنهــا برقــرار اســت (گلمــن.)43 :1995 ،
از طرفــی ،اخــاق کاری از دیگــر متغیرهایــی اســت کــه بــر عملکــرد و رفتــار
کاری کارکنــان تأثیــر بســزایی دارد (انــدام و همــکاران . )61 :1394 ،سلســله
مراتــب اصــول اخــاق کاری ابــزاری بــرای تصمیمگیــری اخالقــی در انجــام
کار اســت (صالحــی و باباجانــی بابلــی .)31 :1396 ،اخــاق كاري ،هنجــاري
فرهنگــي اســت كــه بــه انجــام كار مناســب و خــوب در جامعــه ،ارزش معنــوي و
مثبــت ميبخشــد .عملكــرد وظيفـهاي بــه نوبــۀ خــود تحــت تأثیــر اخــاق كاري
قــرار ميگيــرد و موجــب ميشــود كاركنــان بهتــر و بيشــتر از شــرايط عــادي
وظايــف خــود را انجــام دهنــد (ابراهیمپــور .)83 :1392 ،در تجزیــه و تحلیــل
رفتــار ســازمانها ،پرداختــن بــه اخــاق و ارزشهــای اخالقــی یکــی از الزامــات
اســت؛ زیــرا نمــاد و تصویــر بیرونــی ســازمانها را رفتــار اخالقــی آنهــا تشــکیل
1. Golman
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میدهــد کــه خــود حاصــل جمــع ارزشهــای گوناگــون اخالقــی موجــود در آن
سازمانهاســت .اخــاق کار در کســب و کار امــروز اهمیــت شــایانی مییابــد؛
زیــرا رفتــار افــراد یــک ســازمان بــه شــدت بــه موفقیــت و حفــظ موقعیــت آن
ســازمان در بــازار جهانــی کمــک میکنــد و یــک هنجــار فرهنگــی اســت کــه
بــه انجــام کار درســت و مناســب در جامعــه ارزش معنــوی مثبتــی میدهــد
و بــر ایــن بــاور اســت کــه کار بــه خــودی خــود دارای ارزش ذاتــی اســت.
اخــاق کاری بــه صــورت صریــح بــه عنــوان یــک تفــاوت فــردی تعریــف شــده
اســت کــه توســط «مجموع ـهای از اعتقــادات و رفتارهــای بازتابدهنــدۀ ارزش
اساســی کار» توصیــف شــده و بــه عنــوان یــک متغیــر شــخصی مــورد مالحظــه
قــرار گرفتــه اســت (مریــاک 1و همــکاران.)2013 ،
پژوهــش حاضــر از ایــن جهــت ضــرورت و اهمیــت مییابــد کــه امــروزه
مــا در بیشــتر ســازمانهای دولتــی کشــور شــاهد عملکــرد ضعیــف کارکنــان
و بیتفاوتــی اخالقــی مدیــران نســبت بــه آنــان هســتیم .بســیاری از مدیــران
جنبههــای اخالقــی و انگیزشــی کار را در نظــر نمیگیرنــد و فقــط انجــام
کارهــا در زمــان مشــخص خــود برایشــان اهمیــت دارد کــه ایــن امــر در بســیاری
از مواقــع باعــث کاهــش انگیــزۀ کارکنــان میشــود و در نهایــت بــه کاهــش
عملکــرد آنــان منجــر میگــردد .بــا توجــه بــه کاهــش بهــرهوری و عملکــرد
ضعیــف کارکنــان در برخــی از ســازمانهای دولتــی اســتان ایــام ،ایــن ســؤال
بــا برخــی از مدیــران ایــن مجموعــه بــه اشــتراك گذاشــته شــد کــه چــرا مــا
در بســیاری از ایــن ســازمانها بــا عملکــرد ضعیــف منابــع انســانی روبــهرو
هســتیم؟ آنــان بــا وجــود مطــرح کــردن عوامــل متعــدد اثرگــذار ،عــدم توجــه
مدیــران بــه اخــاق کاری ،نحــوۀ ارتبــاط مدیــران بــا کارکنــان و بیتوجهــی بــه
ایجــاد انگیــزش در آنــان را ذکــر کردنــد؛ بنابرایــن ایــن پژوهــش در صــدد اســت
تأثیــر هــوش معنــوی و عاطفــی مدیــران ســازمانهای دولتــی اســتان ایــام بــر
عملکــرد کارکنــان را بــا توجــه بــه نقــش میانجــی اخــاق کاری بررســی کنــد
تــا عــاوه بــر انجــام پژوهشــی کــه خــأ علمــی موجــود را در محیــط پژوهــش
برطــرف میکنــد ،بــا ارائــۀ راهکارهــای صحیــح جهــت نهادینــه کــردن اخــاق
1. Meriac
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کاری در ســازمان و ایجــاد انگیــزه در کارکنــان بتوانــد عملکــرد کارکنــان را بهبود
بخشــد و میــل آنهــا را نســبت بــه انجــام کار افزایــش دهــد کــه ایــن امــر باعــث
بالندگــی منابــع انســانی ،بهبــود عملکــرد و در نهایــت اثربخشــی ســازمانی
میگــردد .پــس ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه آیــا
هــوش معنــوی و هــوش عاطفــی مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان ســازمانهای
دولتــی اســتان ایــام از طریــق اخــاق کاری تأثیرگــذار اســت؟
پیشینۀ پژوهش
تاکنــون پژوهــش جامعــی در داخــل و خــارج از ایــران در خصــوص ارتبــاط بیــن
متغیرهــای هــوش معنــوی و هــوش عاطفــی (عملکــرد کارکنــان و اخــاق کاری)
انجــام نشــده اســت؛ بــا ایــن حــال ،در خصــوص ارتبــاط دو ســویۀ متغیرهــا بــا
هــم چنــد پژوهــش وجــود دارد کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره میشــود:
واحــدی ( )1399در پژوهشــی بــا عنــوان «شناســایی تأثیــر هــوش معنــوی بــر
ســکونزدگی در مســیر پیشــرفت شــغلی ســرمایۀ انســانی بــا نقــش تعدیلگــری
جوســازمانی» بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه تعامــل بیــن هــوش معنــوی
و جــو ســازمانی منجــر بــه کاهــش ســکونزدگی در مســیر پیشــرفت شــغلی
میگــردد .شــفیعزاده و گیــا ( )1397در پژوهــش خــود بــا عنــوان «پیشبینــی
عملکــرد کارکنــان بــر اســاس معنویــت در محیــط کار و حمایــت ســازمانی»
بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه بهبــود شــاخصهاي حمایــت ســازمانی و
معنویــت در محیــط کار باعــث بهبــود عملکــرد ســازمانی کارکنــان میشــود.
نقــش میانجــی معنویــت در محیــط کار در رابطــۀ بیــن حمایــت ســازمانی و
عملکــرد نیــز تأییــد شــد .مــرادی و همــکاران ( )1396در پژوهشــی بــا عنــوان
«نقــش هــوش عاطفــی (هیجانــی) و کار هیجانــی در کاهــش فرســودگی
شــغلی و افزایــش رضایــت شــغلی» بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه هــوش
هيجانــی (عاطفــی) اثــر منفــی و معنــاداری بــر ناهماهنگــی هيجانــی و خســتگی
هيجانــی و اثــر مثبــت و معنــاداری بــر عملکــرد فــردی ،رضایــت شــغلی و کار
هيجانــی دارد .بــه طــور کلــی میتــوان گفــت توجــه بــه هيجانــات کارکنــان در
ســازمان میتوانــد پيامدهــای مثبتــی ماننــد رضایــت و عملکــرد داشــته باشــد
و از پيامدهــای منف ـیای ماننــد فرســودگی شــغلی جلوگيــری کنــد .صالحــی و
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باباجانــی بابلــی ( )1396در پژوهشــی بــا عنــوان «رابطــۀ بیــن اخــاق کاری و
ســبک مدیریــت بــا رضایــت شــغلی کارکنــان دانشــگاه» بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه بیــن اخــاق کاری و مؤلفههــای آن و ســبک مدیریــت و مؤلفــۀ آن بــا
رضایــت شــغلی کارکنــان رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد؛ بــه عبارتــی ادراکات
کارکنــان از اخالقیــات حاکــم بــر کار و ســبک مدیریتــی حاکــم بــر ســازمان
بــا رضایــت شــغلی آنــان ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداری دارد .انــدام و همــکاران
( )1394در پژوهشــی بــا عنــوان «ارتبــاط بیــن اخــاق کاری ،تعهــد شــغلی و
عملکــرد شــغلی کارکنــان ادارات ورزش و جوانــان اســتان خراســان رضــوی»
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اخــاق کاری اثــر مثبــت و مســتقیمی بــر عملکــرد
شــغلی کارکنــان دارد؛ بهعــاوه ،نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد کــه اخــاق
کاری بــر تعهــد شــغلی کارکنــان دارای تأثیــری مثبــت و مســتقیم اســت و توجــه
بــه اخــاق کاری و تعهــد شــغلی در ابعــاد مختلــف برنامههــای معرفتــی و
یادگیــری ســازمانی بــرای افزایــش عملکــرد و مشــارکت فعاالنــة کارکنــان در
امــور ســازمانی و عمــل بــه مســئولیتهای فــردی ضــرورت دارد .حســنقلیپور
و همــکاران ( )1394پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی رابطــۀ بیــن اخــاق کار و
رفتــار شــهروندی ســازمانی بــا اســتفاده از مدلســازی معــادالت ســاختاری در
کارکنــان دانشــگاه مازنــدران» انجــام دادنــد .در پژوهــش آنــان نتایــج معــادالت
ســاختاری نشــان داد کــه بیــن اخــاق کاری و رفتــار شــهروندی ســازمانی
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد؛ همچنیــن بیــن اخــاق کاری و رفتارهــای
کمکــی ،جوانمــردی ،وفــاداری ،شــرافت شــهروندی ،خودرشــدی و اطاعــت،
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد .پورســلطانی و همــکاران (« )1392ارتبــاط هــوش
معنــوی و هــوش فرهنگــی بــا بهــرهوری کارکنــان پژوهشــگاه تربیــت بدنــی
و علــوم ورزشــی» را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه میــزان هــوش معنــوی بــا میــزان بهــرهوری ،رابطــۀ مثبــت و معنــادار دارد.
آنهــا پیشــنهاد میدهنــد کــه بــا توجــه بــه میــزان متوســط بهــرهوری کارکنــان
پژوهشــگاه تربیــت بدنــی ،مدیــران توجــه بیشــتری بــه مســئلۀ هــوش معنــوی
داشــته باشــند .اســهرلوس و داداشــی خــاص ( )1391در پژوهشــی بــا عنــوان
«تأثیــر هــوش معنــوي مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان ســازمانهاي دولتــی» بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه هــوش معنــوي مدیــران نقــش و تأثیــر بســزایی در
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عملکــرد کارکنــان دارد .همچنیــن نشــان دادنــد کــه هــوش معنــوي نــه تنهــا در
حوزههــاي فــردي ،بلکــه در حوزههــاي روانشــناختی وارد ســایر حوزههــاي
علــوم انســانی از جملــه مدیریــت شــده اســت .تحقیقــات فزاینــده در حــوزۀ
معنویــت نشــاندهندۀ تأثیــر چشــمگیر آن در بهبــود عملکــرد فــردي و ســازمانی
بــوده اســت؛ همچنیــن شــواهد نشــان میدهــد کــه تمرینهــاي معنــوي باعــث
افزایــش آگاهــی و بینــش نســبت بــه ســطوح جدیــد چندگانــه هوشــیاري
(تعمــق) میشــود و بــر عملکــرد افــراد تأثیــر مثبتــی دارد تــا در دســتیابی بــه
عملکــرد خــوب ،آن را ســرلوحۀ برنامههــاي کاري و شــغلی و زندگــی خــود
قــرار دهنــد .ذبیحــی و ســاغروانی ( )1391بــه بررســی ارتبــاط میــان ســه نــوع
تعهــد ســازمانی (تعهــد عاطفــی ،تعهــد مســتمر و تعهــد هنجــاری) و هــوش
معنــوی پرداختنــد .نتایــج مطالعــۀ آنــان وجــود همبســتگی مثبــت و معنــادار بیــن
هــوش معنــوی و تعهــد عاطفــی کارکنــان را نشــان میدهــد .در ایــن مطالعــه بــه
دس ـتاندرکاران و سیاســتگذاران توصیــه میشــود تــا در جهــت ارتقــای تعهــد
کارکنــان بــه لحــاظ عاطفــی ،رشــد هــوش معنــوی آنــان را مــورد توجــه قــرار
دهنــد .كرمدخــت ( )1390در تحقيقــي بــا عنــوان «بررســي رابطــة بيــن اخــاق
ســازماني مديــران و اثربخشــي ســازماني» نشــان داد كــه بيــن اخــاق ســازماني
و اثربخشــي ســازماني ،رابطــة مســتقيم وجــود دارد و بيــن مؤلفــة خودمــداري
ســازماني و اثربخشــي ســازماني مديــران ،رابطــة معنــاداري وجــود نــدارد؛ امــا
بيــن مؤلفههــاي خيرانديشــي و پايبنــدي بــه اصــول اخالقــي بــا اثربخشــي
ســازماني مديــران ،رابطــة مســتقيم وجــود دارد.
اختــر و همــکاران )2017( 1در پژوهشــي بــه بررســي تأثیــر هــوش معنــوی
بــر توســعه و پایــداری ســازماني از دیــدگاه اســام پرداختنــد .یافتههــای تحقيــق
آنــان نشــان داد کــه نقــش هــوش معنــوی بایــد بــه عنــوان عامــل مهمــي بــرای
توســعۀ کارکنــان در ســازمان در نظــر گرفتــه شــود؛ زیــرا باعــث افزایــش آگاهــي
معنــوی در بيــن کارکنــان و درنهایــت بهــرهوری آنهــا در ســازمان ميشــود .انــور
و عثمــان گانــي )2015( 2در پژوهشــي ،تأثیــر هــوش معنــوی و ابعــاد آن بــر
1. Akhtar et al.
2. Anwar & Osman-Gani
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رفتــار شــهروندی ســازماني را بررســي کردنــد و نشــان دادنــد کــه هــوش معنوی
کارکنــان نقــش مهمــي در ایجــاد رفتــار شــهروندی در بيــن کارکنــان دارد .نتایــج
مطالعــۀ شــهرول و صالحالدیــن ( )2015بــا عنــوان «تأثیــر اخــاق کار اســامی
بــر تعهــد ســازمانی در کواالالمپــور مالــزی» ،نشــان از تأثیــر اخــاق کاری بــر
ســه بعــد تعهــد ســازمانی (تعهــد مســتمر ،تعهــد عاطفــی ،تعهــد هنجــاری)
داشــت و کارمنــدان بــا اخــاق کاری بــاال بیشــترین وفــاداری را نســبت بــه
ســازمان داشــتند .شــمسالدین و عبدالرحمــان ( )2014نیــز در پژوهشــی نشــان
دادنــد کــه بیــن هــوش هیجانــی (عاطفــی) و عملکــرد شــغلی کارکنــان ،رابطــۀ
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .چــرن وان 1و همــکاران ( )2014پژوهشــي دربارة
ارتبــاط بيــن هــوش عاطفــي ،خســتگي ،بــه تعويــق انداختــن كارهــا و اســترس
شــغلي پرداختنــد .نمونــة ايــن پژوهــش را كارمنــدان تماموقــت از صنايــع و
ســازمانهاي مختلــف تشــكيل ميدادنــد و ايــن نتايــج كســب شــد :نمــرات
بــاالي هــوش عاطفــي بــه طــور معنــاداري بــا ميــزان اســترس شــغلي ،بــه تعويــق
انداختــن كارهــا و خســتگي رابطــة منفــي دارد؛ همچنيــن ميــان ميــزان اســترس
شــغلي و ميــزان خســتگي و ميــزان بــه تعويــق انداختــن كارهــا رابطــة مثبتــي
وجــود دارد .آرتنــز 2و همــکاران ( )2013پژوهشــي بــا ايــن پرســش كــه «آيــا
ارزشهــا و فعاليتهــاي معنــوي در محــل كار ،اســترس و خســتگي شــغلي
را كاهــش ميدهــد و ســامت روان را بهبــود ميبخشــد؟» انجــام دادنــد.
نتايــج پژوهــش آنهــا بديــن شــرح اســت :تحليــل عاملــي ارتبــاط نمونههــاي
(ســؤالهاي) معنــوي بــا ايــن دو مفهــوم را تأييــد كــرد .در مــدل رگرســيون
لجســتيك نيــز ارزشهــاي معنــوي محــل كار بــه گونــة مثبتي بــا ســامت روان و
اســترس شــغلي رابطــه داشــت .فعاليتهــاي معنــوي در كار نیــز بــه طــور مثبتــي
بــا خســتگي شــغلي كمتــر ارتبــاط داشــت؛ درنتيجــه ارزشهــا و فعاليتهــاي
معنــوي و پذيــرش چنيــن فعاليتهايــي احتمــاالً عملکــرد کارکنــان را بهبــود
میبخشــد .اوســمان گانــی و همــکاران )2013( 3نشــان دادنــد کــه مذهــب و

1 . Chern Wan
2 . Arnetz
3.Osman Gani et al.
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معنویــت ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداری بــا عملکــرد کارکنــان دارد ،شــرایط معنــوی
بهتــر عملکــرد را بهبــود میبخشــد و کارکردهــای مذهــب بــه عنــوان یــک متغیــر
تعدیلکننــده بــر عملکــرد شــغلی کارکنــان تأثیــر میگــذارد .ضیاءالدینــی
و مقــدم ( )2013بــه بررســی رابطــۀ هــوش معنــوی و خالقیــت کارکنــان در
سیســتمهای اداری کرمــان پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه دســت یافتهانــد کــه
رابطــۀ مســتقیم و معنــاداری بیــن هــوش معنــوی و خالقیــت کارکنــان وجــود
دارد .آنهــا پیشــنهاد کردنــد کــه در ســازمانها بــه منظــور افزایــش خالقیــت
کارکنــان ،از راههــای تقویــت هــوش معنــوی اســتفاده شــود .نتایــج تحقیــق
ســوالن و همــکاران )2010( 1نشــان داد کــه هــوش عاطفــی (هیجانــی) بــا
وجــود آنکــه در تمــام ردههــای ســازمان مؤثــر اســت؛ امــا بیشــترین اهمیــت آن
در ردههــای مدیریتــی اســت .هــوش هیجانــی یــا عاطفــی مدیــران نیــز بــا عواملی
ماننــد عملکــرد ســازمان و نگــرش مثبــت کارکنــان ،رابطــه مثبــت و بــا نــرخ
جابجایــی ،رابطــۀ منفــی دارد.
مطالعــۀ پیشــینۀ پژوهــش نشــان داد کــه پژوهشهــای گذشــته معطــوف بــه
بررســی یــک تــا دو متغیــر از متغیرهــای پژوهـش حاضــر هســتند .نــگاه غالــب
ایــن تحقیقــات ،بررســی روابــط دوســویۀ حاصــل از تأثیرگــذاری یکــی از ایــن
متغیرهــا بــر یــک جنبــۀ کارکــردی ســازمان اســت؛ بــرای مثــال ،تأثیــر هــوش
معنــوی بــر عملکــرد مدیــران یــا کارکنــان بــوده اســت .پژوهــش حاضــر بهطــور
همزمــان چنــد متغیــر را بــه عنــوان مؤلفههــای اثرگــذار در عملکــرد کارکنــان
ســازمانها مــورد توجــه قــرار میدهــد کــه وجــود همزمــان ایــن مؤلفههــا
میتوانــد بــه اثربخشــی و کارایــی و همچنیــن بالنــده نمــودن منابــع انســانی ،کــه
بهبــود عملکــرد یکــی از نتایــج آن اســت ،در ســازمانها کمــک کنــد .هــدف
ایــن پژوهــش ،بررســی تأثیــر هــوش معنــوی و هــوش عاطفــی مدیــران بــه
عنــوان یکــی از ویژگیهــای بســیار مؤثــر آنهــا بــر عملکــرد کارکنــان اســت.
متغیــر اخــاق کاری نیــز از دیگــر جنبههــای مؤثــر بــر عملکــرد کارکنــان اســت
و میتوانــد محیــط ســازمانی را بــرای بــروز عملکــرد مطلــوب کارکنــان ،بــه
شــکلی مناســبتر مهیــا ســازد.
1. Solan et al.
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مبانی نظری تحقیق
هوش معنوی
هــوش معنــوی شــامل یــک نــوع ســازگاری و رفتــار حــل مســئله اســت کــه
ســطحي از توســعهیافتگي در زمينههــای مختلــف شــناختي ،اخالقــي ،فــردی و
غيــره را دربرمیگیــرد و بــه تعامــل و هماهنگــي بــا جهــان اطــراف و دســتيابي
بــه یکپارچگــي بعــد درونــي و بيرونــي فــرد کمــک ميکنــد و درنهایــت
دیدگاهــی جامــع در مــورد زندگــي و تمــام تجــارب و حــوادث اطــراف را در
اختيــار افــراد قــرار ميدهــد و آنــان را بــه انجــام تفســيری جدیــد از تجــارب
خــود قــادر ميســازد و شــناخت عميقتــری از اصــول انســاني را موجــب
ميگــردد (واحــدی .)12 :1399 ،هــوش معنــوی نوعــی هــوش غایــی اســت کــه
مســائل معنایــی و ارزشــی را بــه مــا نشــان میدهــد و مســائل مرتبــط بــا آن را
بــرای مــا حــل میکنــد (اســدزاده هیــر و همــکاران .)9 :1398 ،آمــرام )2005( 1
معتقــد اســت هــوش معنــوي حــس معنــا و داشــتن مأموریــت در زندگــی ،حــس
تقــدس در زندگــی ،درك متعــادل از ارزش مــاده و معتقــد بــه بهتــر شــدن دنیــا را
شــامل میشــود .هــوش معنــوي ،توانایــی بهکارگیــري و بــروز منابــع ،ارزشهــا
و کیفیتهــاي معنــوي اســت؛ بــه گونـهاي کــه بتوانــد کارکــرد روزانــه و آســایش
(ســامت جســمی و روحــی) را ارتقــا دهــد (اســهرلوس و داداشــیخاص،
 .)101 :1391مهمتريــن كاربردهــاي هــوش معنــوي در محيــط كار ،عبارتنــد از:
 -1ايجــاد آرامــش خاطــر ،بــه گونـهاي كــه اثربخشــي فــرد را تحــت تأثیــر قــرار
ميدهــد؛  -2ايجــاد تفاهــم بيــن افــراد و  -3مديريــت تغييــرات و تــاش بــراي
برطــرف كــردن موانــع .آگاهــي از خــود ،نكتـهای مهــم در هــوش معنــوي اســت.
متأســفانه اغلــب مــا خــود را موجوداتــي فيزيكــي و مــادي ميبينيــم و بــر ايــن
باوريــم كــه زندگــي ،تجرب ـهاي مــادي و فيزيكــي اســت و آرامــش خاطــر مــا
وابســته بــه شــرايط فيزيكــي زندگــي از جملــه پــول ،دارايــي و  ...اســت كــه همۀ
اينهــا بســتگي بــه شــغل مــا دارد؛ بنابرايــن نبــود اينهــا بــراي مــا احســاس ناامنــي
ايجــاد ميكنــد .شــغل ،پــول و دارايــي چيزهايــي هســتند كــه مانــدگار نيســتند
و مــا كنتــرل اندكــي روی آنهــا داريــم يــا اصـ ً
ا كنترلــي نداريــم .در ايــن صورت
1. Amram
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ايــن ناامنــي باعــث ایجــاد احســاس تــرس و اســترس میشــود؛ بــه گونـهاي كــه
عملكــرد و روابــط مــا را در كار و محيــط كار تحــت تأثیــر قــرار ميدهــد .رشــد
هــوش معنــوي ،بــه معنــاي آگاهــي عميقتــر از خــود بــه عنــوان موجــودي
غيرمــادي اســت؛ در واقــع ،منبعــي از اســتعدادهاي غيرعينــي اســت كــه پيشتــر
كشــف نشــده اســت؛ هنگامــي كــه هوشــياري فــرد افزايــش مييابــد و مــورد
اســتفاده قــرار ميگيــرد ،در او احســاس امنيــت بــه وجــود ميآيــد و بديــن
ترتيــب عملكــرد او در محيــط كار بهبــود مييابــد (ســاغرونی.)38 :2010 ،1
تنهــا در  10تــا  15ســال اخيــر ،ايجــاد ارتباطــات ،بخشــي از كار مديــر تلقــي
شــده و اهميــت فزاينــدهاي يافتــه اســت .امــروزه بســياري از افــراد ،ســازمان
خــود را تــرك نميكننــد؛ بلكــه مديــران خــود را تــرك ميكننــد؛ بنابرايــن
تمايــل بــه حفــظ نيــروي كار يكــي از داليلــي اســت كــه درك آنــان از ســوي
مديــران را الزامــي ميســازد .توانايــي شــناخت ،فهــم و پاســخ بــه احساســات
ديگــران ،نيازمنــد درك عاطفــي و احساســي قــوي اســت و ايــن در حــوزۀ هوش
عاطفــي قــرار دارد؛ بــا ايــن وجــود ،اليــۀ ديگــري در زيــر آن وجــود دارد؛ اليهاي
كــه علــت وجــودي احساســات اســت و ريشــۀ اصلــي ايــن شــناخت علتهــا
در هــوش معنــوي قــرار دارد (همــان) .هــوش معنــوی میتوانــد در قالــب
مالکهــای ِدلســوزی ،توجــه بــه تمــام ســطوح هوشــیاری ،همــدردی متقابــل،
بخشــش و خیرخواهــی مشــاهده شــود (نیــاز آذری .)45 :1393 ،از دیــدگاه کینگ
نیــز هــوش معنــوی بــه عنــوان یــک مجموعــه از ظرفیتهــای ذهنــی تعریــف
میشــود کــه در وحــدت و یکپارچگــی و کاربــرد انطباقــی جنبههــای غیرمــادی
و مافــوق هســتی فــرد و رســیدن بــه نتایجــی از قبیــل اندیشــۀ وجــودی عمیــق،
بهبــود معنــا و شــناخت خویشــتن برتــر میباشــد .ابعــاد هــوش معنــوی از نظــر
کینــگ ( )2008عبــارت اســت از -1 :تفکــر انتقــادی وجــودی :ظرفیــت تفکــر
انتقــادی وجــودی نســبت بــه متافیزیــک و مربــوط بــه هســتی ،جهــان ،زمــان،
فضــا ،مــرگ وغیــره؛  -2ایجــاد معنــای شــخصی :توانایــی اســتفاده از تجــارب
فیزیکــی و روحــی جهــت ایجــاد معنــا و هــدف شــخصی؛  -3آگاهــی متعالــی:
توانایــی شناســایی جنبههــای متعالــی خویشــتن ،جهــان و دیگــران بــا اســتفاده
1. Saghravani
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از هوشــیاری و  -4توســعۀ موقعیــت هوشــیاری :توانایــی ورود بــه موقعیتهــای
معنــوی باالتــر ،از جملــه تفکــر عمیــق ،نیایــش و مراقبــه و خــروج از آن .هــوش
معنــوی را میتــوان همــان توانایــیای دانســت کــه بــه مــا قــدرت دنبــال
کــردن رؤیاهــا و تــاش و کوشــش بــرای دســتیابی بــه آنهــا را میدهــد .ایــن
هــوش ،زمینــۀ تمــام چیزهایــی اســت کــه مــا بــه آن معتقدیــم و نقــش باورهــا،
هنجارهــا ،عقایــد و ارزشهــا را در فعالیتهایــی کــه بــر عهــده میگیریــم ،در
بــر میگیــرد .هوشــی کــه بــه واســطۀ آن بــه سؤالســازی در ارتبــاط بــا مســائل
اساســی و مهــم زندگیمــان میپردازیــم (آقایــی و همــکاران.)109 :1390 ،
هوش عاطفی
هــوش عاطفــی (هیجانــی) عموم ـ ًا بــه مهارتهــا یــا تواناییهایــی اشــاره دارد
کــه آگاهــی از حــاالت عاطفــی خــود و دیگــران و توانایــی تنظیــم یــا اســتفاده
از احساســات بــرای تأثیــر مثبــت بــر عملکــرد و نقــش فــرد را امکانپذیــر
میســازد (ماتینگلــی و کرایگــر .)141 :2019 ،کســانی کــه از هــوش عاطفــی
(هيجانــی) برخوردارنــد ،میتواننــد عواطــف خــود و دیگــران را کنتــرل کننــد،
بيــن پيامدهــای مثبــت و منفــی عواطــف ،تمایــز بگذارنــد و از اطالعــات هيجانی
بــرای راهنمایــی فراینــد تفکــر و اقدامــات شــخصی اســتفاده کننــد (مــرادی و
همــکاران .)75 :1396 ،مفهــوم هــوش عاطفــی ،1ژرفــای تــازهای بــه هــوش
انســان بخشــیده و آن را بــه توانایــی ارزیابــی هــوش عمومــی فــرد از خــود
گســترش داده اســت .ایــن نــوع هــوش بــا شــناخت فــرد از خــودش مرتبــط
اســت و پیشبینــی موفقیــت را ممکــن میســازد؛ زیــرا نشــان میدهــد کــه
چگونــه فــردی دانشــی را بیدرنــگ در موفقیــت بــه کار میگیــرد .عاطفــه یــا
هیجــان در راهنمایــی کــردن رفتــار و لــذت بــردن از زندگــی و موفــق بــودن در
زندگــی مهــم اســت (رضایــی صوفــی .)102 :1395 ،حساســیت مدیــران نســبت
بــه هــوش عاطفــی خــود و کارکنــان منجــر بــه توجــه تمــام ارکان ســازمان بــه
اخــاق کاری و اصــول اخالقــی میشــود کــه حلقــۀ مفقــوده و مغفولمانــده
در دنیــای امــروز بــه حســاب میآیــد .در ســازمانی کــه هــم مدیــران و هــم
1. EQ
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کارکنانــش از نظــر عاطفــی و احساســی غنــی هســتند اصــول اخالقــی و روابــط
ســالم کاری چــه بیــن مدیــران و کارکنــان و چــه در میــان خــود کارکنــان بــه طور
خــودکار رعایــت میشــود و همیــن مســئله از بــروز بســیاری از چالشهــا و
مســائل منفــی در محیــط کاری جلوگیــری میکنــد .هوشــیاری و آگاهــی عاطفــی،
مدیــران و کارکنــان را تقویــت مینمایــد و تحــوالت و پیشــرفتهای کاری و
تحقــق اهــداف ســازمانی را تســهیل و تســریع میکنــد و مهمتــر از همــه ایــن
اســتکــه مدیــران را بــرای مقابلــه بــا چالشهــا و پیچیدگیهــای روزافــزون
در آینــده تجهیــز میکنــد و بــه آنهــا ابــزاری را هدیــه میکنــد کــه راهگشــا
و حلکننــدۀ بســیاری از مســائل اســت؛ ایــن ابــزار چیــزی نیســت ،مگــر کلیــد
ورود بــه قلــب کارکنــان و وفــادار ســاختن آنهــا نســبت بــه شــرکتی کــه در
آنجــا کار میکننــد (حبــی و داداشــی .)80 :1395 ،هــوش عاطفــی موضوعــی
اســت کــه ســعی در تشــریح و تفســیر جایــگاه هیجانهــا و احساســات در
توانمندیهــای انســانی دارد .مدیــران برخــوردار از ایــن نــوع هــوش ،رهبــران
مؤثــری هســتند کــه اهــداف را بــا حداکثــر بهــرهوری ،رضایتمنــدی و تعهــد
کارکنــان محقــق میســازند .هــوش عاطفــی برعکــس بهــرۀ هوشــی ،قابــل تغییــر
و وابســته بــه شــرایطی اســت کــه فــرد در آن بــزرگ میشــود و ایــن نکتــۀ مثبــت
زندگــی اســت و بهتــر اســت احساســات و هیجانــات خــود را کنتــرل کنیــم .مــا
تنهــا قســمتی از خلــق و خــوی خــود را از طریــق وراثــت و ژنتیــک دریافــت
میکنیــم و محکــوم نیســتیم کــه تــا آخــر عمــر بــا همــان خلــق و خــوی زندگــی
کنیــم (همــان .)81 :مایــر و همــکاران معتقدنــد کــه توجــه بــه هیجانهــا و
کاربــرد مناســب آنهــا در روابــط انســانی ،تســلط بــر خواســتههای لحظــهای،
اندیشــه و شــناخت ،موضــوع هــوش هیجانــی یــا عاطفــی اســت (صالحــی و
همــکاران .)71 :1396 ،اصطــاح هــوش عاطفــی هماننــد چتــری اســت کــه
مجموعــهای از مهارتهــا و خصایــص فــردی را در زیــر خــود جمــع کــرده
اســت و معمــوالً ایــن ویژگیهــا را مهارتهــای نامحســوس یــا مهارتهــای
درونفــردی و بیــن فــردی نامگــذاری میکننــد .ایــن مهارتهــا بــه گونــهای
هســتند کــه بــا حوزههــای ســنتی مهــارت و تخصــص از قبیــل دانــش مشــخص،
هــوش عمومــی و مهارتهــای فنــی و حرف ـهای ارتبــاط چندانــی ندارنــد و از
آنهــا جــدا هســتند .اغلــب دانشــمندان هــوش عاطفــی عقیــده دارنــد کــه بــه
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منظــور تعــادل در رفتــار و برخــورداری از عملکــرد بهتــر در جامعــه یــا در
یــک ســازمان یــا حتــی در درون خانــواده و زندگــی زناشــویی ،انســانها بایــد
دارای بهــرۀ هوشــی و بهــرۀ عاطفــی باشــند و اســتفادۀ مناســبی از هــر دوی
اینهــا بکننــد .هــوش عاطفــی شــامل آگاهــی داشــتن نســبت بــه عواطــف و
چگونگــی ارتبــاط و تعامــل ایــن عواطــف بــا بهــرۀ هوشــی اســت؛ یعنــی فــردی
کــه میخواهــد در زندگــی خــود ،موفــق و جــزء بهتریــن افــراد باشــد ،بایــد
از عواطــف و احساســات خــود و دیگــران آگاهــی داشــته باشــد و از عواطــف
اســتفادۀ منطقــی ببــرد (حســینی راد .)24-25 :1393 ،هــوش عاطفــی در زمینــۀ
حرفـهای بــه ایــن معناســت کــه فــرد احساســات و ارزشهــای خــود را نادیــده
نگیــرد و تأثیرشــان را بــر رفتــار خــود بشناســد .اهمیــت ایــن بحــث بــر کارکنــان،
مدیــران و مســئوالن ســازمانها و مؤسســات پوشــیده نیســت کــه موفقیتهــای
حرف ـهای تــا حــدّ زیــادی تحــت تأثیــر عوامــل تشــکیلدهندۀ هــوش عاطفــی
اســت .بعضــی از دالیــل مربــوط بــه اهمیــت هــوش عاطفــی در محیــط کار
بســیار واضــح اســت .در ایــن مــورد میتــوان بــه بازاریابیهایــی اشــاره کــرد
کــه بــه آســانی اعتمــاد مشــتریان را جلــب و ســلیقۀ آنهــا را بــه آســانی کشــف
میکننــد؛ همچنیــن میتــوان بــه کارکنــان و مدیــران اشــاره کــرد کــه از لحــاظ
فنــی توانمنــد هســتند؛ امــا در کنــار آمــدن بــا دیگــران و کنتــرل شــرایط تنـشزا
ناتواننــد (رضایــی صوفــی.)102 :1395 ،
عملکرد کارکنان
عملکــرد عبــارت اســت از بــه نتیجــه رســاندن وظایفــی کــه از طــرف ســازمان
بــر عهــدة نیــروی انســانی گذاشــته شــده اســت .عملکــرد کارکنــان را میتــوان
رفتارهــا یــا اقدامــات مرتبــط بــا اهــداف ســازمان و نتیجـهای قابــل اندازهگیــری
و مهــم در مطالعــات مرتبــط بــا کار تعریــف کــرد (فرهادینــژاد و همــکاران،
 .)14 :1398عملکــرد هــم بــه معنــای رفتارهــا و هــم نتایــج آن اســت .رفتارهــا
از فــرد اجراکننــده ناشــی میگــردد؛ در صورتــی کــه عملکــرد از یــک مفهــوم
انتزاعــی بــه عمــل تبدیــل میشــود (فرتــاش و همــکاران .)14 :2018 ،عملکــرد
پیامــدی از تأثیــر متقابــل توانایــی و انگیــزش اســت .افــراد اگــر توانایــی و
انگیــزش الزم را داشــته باشــند ،کارهــای خــود را خــوب انجــام میدهنــد
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(ســاکی و همــکاران .)29 :1394 ،از جملــه مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر عملکــرد
کارکنــان میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
اســتعداد :کشــف اســتعدادها و تخصیــص وظایــف متناســب بــا اســتعدادکارمنــدان ســهم بســزایی در ارتقــای عملکــرد آنــان دارد.
دانــش و مهــارت :توســعه و آمــوزش مهارتهــای کارکنــان بــه عنــوانمکمــل اســتعداد ســبب افزایــش عملکــرد کارکنــان و تعالــی ســازمانها
میشــود.
فرصــت :ایــن عامــل بــرای اســتفادۀ مؤثــر از اســتعدادها و مهارتهــاضــروری اســت و در واقــع هــم از جنــس زمــان اســت؛ بــه ایــن معنــا
کــه کارکنــان نیــاز بــه وقــت کافــی دارنــد تــا عملکردهــای مــورد نظر را
بــروز دهنــد و هــم از جنــس اختیــار اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه بایــد بــه
کارکنــان اعتمــاد کــرد و متناســب بــا مســئولیتها و صالحیتهایشــان
بــه آنهــا اختیــارات الزم را تفویــض نمــود.
منابــع :منابــع و امکانــات ،تجهیــزات و ابــزار و اطالعــات ،چنانچــه بــه میزانالزم و کافــی و بــا کیفیــت و در زمــان مناســب در اختیــار کارکنــان قــرار
گیــرد میتوانــد تســهیلگر رفتارهــا و عملکردهــای مطلــوب آنهــا باشــد.
انگیــزه :توجــه مدیریــت بــه نیازهــای متنــوع کارکنــان میتوانــد انگیــزۀالزم را بــرای دســتیابی بــه عملکــرد مطلــوب در آنــان فراهــم کنــد.
هــدف و برنامــه :اهــداف مشــخص ســبب متمرکــز شــدن انــرژی ومنابــع میشــود.
مثبتاندیشــی ،پایــداری و پشــتکار :پشــتکار و مثبتاندیشــی کمــکمیکنــد تــا کارکنــان در مســیر اجــرای برنامههــا و دســتیابی بــه اهــداف،
کار را بــا انــرژی و اشــتیاق آغــاز کننــد ،ادامــه دهنــد و بــه انجــام
برســانند (صابــری و همــکاران .)88 :1398 ،کارکنــان در صورتــی داراي
عملکــرد مناســب خواهنــد بــود کــه از طــرف ســازمان مــورد حمایــت
قــرار گیرنــد .در حقیقــت ،کارکنانــی کــه میــزان زیــادي از حمایــت
ســازمانی ادراكشــده را دریافــت میکننــد و اخــاق کاری حاکــم بــر
ســازمان را مناســب ارزیابــی مینماینــد ،ایــن احســاس را دارنــد کــه
میبایــد بــا توجــه بــه رفتارهــا و نگرشهــاي مناســبی در ســازمان
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ایفــاي نقــش کننــد تــا عمــل آنهــا در راســتاي منافــع ســازمان متبــوع
باشــد و بدیــن وســیله حمایــت ســازمان را جبــران نماینــد (شــفیعزاده
و گیــا.)179 :1397 ،
ابعــاد عملکــرد ســازمانی نیــز شــامل توانایــی ،1وضــوح ،2کمــک ،3مشــوق،4
ارزیابــی ،5اعتبــار 6و محیــط 7مربــوط بــه مطالعــات هرســی 8و همــکاران
( )1981اســت کــه بــه دلیــل عمومیــت داشــتن در تحقیقهــای مشــابه مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد:
1 )1توانایــی :دانــش و مهارتهــاي قابــل انتقــال بــه منظــور انجــام موفقیتآمیــز
یــک وظیفــه اســت؛  )2وضــوح :درک و پذیــرش نحــوة کار ،محــل و چگونگــي
انجــام آن اســت؛  )3کمــک :کمــک بــه ســازماني اســت کــه کارکنــان بــراي
تکمیــل و اثربخشــي کار بــه آن نیــاز دارد؛  )4مشــوق :انگیــزش بــراي کامــل
کــردن تکلیــف خــاص اســت؛  )5ارزیابــی :بازخــورد روزانــۀ عملکــرد و
مرورهــاي گاه بــه گاه اســت؛  )6اعتبــار :مناســب و حقوقــي بــودن تصمیمهــاي
مدیــر در مــورد منابــع انســاني اســت و  )7محیــط :عواملــی خارجــي اســت
کــه ميتوانــد حتــي بــا وجــود داشــتن تمــام توانایــي ،وضــوح ،حمایــت و
انگیــزة الزم بــراي شــغل ،بــاز هــم بــر عملکــرد تأثیــر بگــذارد (هرســی و
همــکاران .)48 1981: ،منظــور از عملکــرد مؤثــر در کار ،دســتیابی بــه نتایــج
خاصــی ماننــد خروجیهاســت کــه از طریــق اقدامــات معیــن توســط افــراد
بــه دســت میآیــد؛ در حالــی کــه در راســتای سیاس ـتها ،روشهــا و شــرایط
محیــط ســازمانی باشــد .عملکــرد شــغلی مؤثــر وابســته بــه ســه بخــش اســت.
ایــن نــوع عملکــرد بایــد بــا شایســتگیهای فــردی ،تقاضــای شــغلی و محیــط
ســازمانی متناســب باشــد (حســینی و همــکاران.)32 :1395 ،

1. Ability
2. Clarity
3. Cooperation
4. Encouragement
5. evaluation
6. Value
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اخالق کاری
اخــاق بــه عنــوان مجموعــهای از ارزشهــا ،بایدهــا و نبایدهــا نقــش مهمــی
در مدیریــت کارآمــد و مؤثــر نیــروی انســانی ایفــا میکنــد و یکــی از عوامــل
کلیــدی در موفقیــت ســازمانها اســت (محفــوظ و همــکاران.)385 :2016 ،1
تعریــف ایــن اصطــاح ،مجموعـهای از اصــول ،هنجارهــا و اســتانداردهای حاکــم
بــر یــک فــرد یــا گــروه میباشــد کــه بــه عنــوان راهنمــای رفتــار بــه کار بــرده
میشــود؛ تعریــف کاربــردی اخــاق بــا توجــه بــه آموزههــا و فلســفۀ اخــاق
اســامی نیــز عبــارت اســت از :الگــوی رفتــار ارتباطــی پایــدار درونشــخصی
و برونشــخصی مبتنــی بــر رعایــت حقــوق تمامــی ذینفعــان طــرف ارتبــاط
(خدایــی و همــکاران .)4 :1398 ،اصــول رفتــار يــا همــان فرهنــگ اخالقــي در
خدمــت هــزاران هــدف عملــي ديگــر نيــز هســت كــه ميتوانــد بــه انــواع
كاركنــان ،از مناطــق و فرهنگهــاي مختلــف ،كمــك كنــد تــا بهتــر و بــا كارايــي
بيشــتر كار كننــد .بــه شــركتها نیــز فرصــت ميدهــد تــا بــا كاســتن از شــمار
اليههــاي سرپرســتي بــه كار ادامــه دهنــد و بــه هنــگام بحــران بــه ســرعت و بــا
اتحــاد بيشــتر واكنــش نشــان دهنــد؛ حتــي ميتوانــد در كار گزينــش ســودمند
باشــد و بــه شــركتها كمــك كنــد تــا افــرادي را جــذب كننــد كه عاشــق خدمت
در شــركتهايي هســتند كــه بــه معيارهــاي جهانتــراز پايبندنــد (قلیپــور و
همــکاران .)101 :1394 ،دو دليــل اساســي كــه ســازمانها بــه طــور فزاينــدهاي بــه
اخــاق ،جــو كاري اخالقــي و نهادينهســازي اخــاق توجــه دارنــد ،بــا مطالعــۀ
اخيــر فورچــون مشــخص شــد .ايــن مطالعــه نشــان داد كــه دلیــل اول ،جــو كاري
خــوب بــه عنــوان عاملــی حياتــي بــراي بقــاي كاركنــان در ســازمان اســت و بعــد
برجســتۀ جــو كاري يــك ســازمان ،جــو كاري اخالقــي میباشــد؛ دليــل دوم
گرايــش ســازمانها بــه مطالعــۀ اخــاق و نهادينهســازي آن ،افزايــش مشــكالت
اخالقــي در كســب و كارشــان بــود (ســينگاپاكدي و همــكاران .)79 :2010 ،در
مجمــوع ،اخــاق و فرهنــگ اخالقــي در ســازمانها از ارزشهــا ،سياســتها
و فعاليتهــاي افــراد بــه وجــود میآیــد .ســازمانها وقتــي اخــاق خــود را
نهادينــه میکننــد کــه محيطــي را ايجــاد نماینــد كــه رفتــار يــا عمــل افــراد خــود
1. Mahfoudh et al.
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را بــه طــور مانــدگار بــر طبــق ارزشهــاي اخالقــي و سياســتهاي ســازمان
تنظيــم ميكنــد (قلیپــور و همــکاران .)102 :1394 ،طبــق گفتــۀ محققــان و
صاحبنظــران ،اخــاق ،نقــش اصلــي و مركــزي را در كســب كيفيــت زندگــي
كاري ايفــا ميكنــد (كريــل .)5 :2007 ،بهبــود رفتارهــای اخالقــی بــرای
مدیریــت پایــدار ســازمانها ضــروری اســت و رفتارهــای غیراخالقــی بــرای
تــداوم عملیــات ســازمانی خطرنــاک میباشــد (اوالدینریــن و همــکاران.)2015 ،
اخــاق کار مجموع ـهای از باورهــا و نگرشهاســت کــه ارزشهــای اصولــی و
اساســی کار را منعکــس میکنــد (مریــاک و همــکاران .)320 :2010 ،ميدانيــم
در بهبــود ارتباطــات بیــن کارکنــان ،اخــاق بــه مثابــه تنظيمكننــدة روابــط ميــان
انســانها همــواره از اهميــت بســياري برخــوردار بــوده اســت؛ در مديريــت
نيــز ايــن ســازوكار درونــي ،بــدون آنكــه بــه اهرمهــاي بيرونــي نيــاز داشــته
باشــد ،قــادر اســت عملكردهــاي اخالقــي را بــه وجــود آورد .نقــش اخــاق در
عملكردهــا و رفتارهــا ،در تصميمگيريهــا و انتخابهــا و در برخوردهــا و
ارتباطــات ،مهــم و تعيينكننــده اســت؛ از ايــن رو ،امــروزه بحــث اخالقيــات
از مباحــث عمــدة رشــتة مديريــت اســت .بــراي اخــاق كار معانــي مختلفــي
بيــان شــده اســت؛ امــا اغلــب آن را تشــخيص درســت از نادرســت در محيــط
كار و نتيجــۀ عمــل بــه آنچــه درســت اســت و تــرك آنچــه نادرســت اســت
ميداننــد و بــه عنــوان يــك هنجــار اجتماعــي و مجموعــهاي از ويژگيهــاي
درونــي و بيرونــي كاركنــان توصيــف میکننــد کــه ســبب ميشــود كار بــه
طــور ذاتــي داراي ارزش تعريــف شــود (شــعبانی بهــار و همــکارن.)36 :1397 ،
بــه نظــر پتــی )1995( 1ويژگيهــاي اخــاق كاري شــامل مهارتهــاي ميــان
فــردي (محتــاط و بــا مالحظــه) ،مقبوليــت قطعــي وظيفــه (تشــريك مســاعي)،
ابتــكار عمــل (بلندپــروازي) و قابــل اعتمــاد بــودن (قابليــت اطمينــان) ميباشــد
(کگانــس .)85 :2009 ،2اخــاق کاری تأثیــری اساســی بــر رفتــار کاری کارکنــان
دارد و سلســله مراتــب اصــول آن ،ابــزاری بــرای تصمیمگیــری اخالقــی در
انجــام کار اســت (صالحــی و باباجانــی بابلــی.)31 :1396 ،
1. Petty
2. Kegans
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ابعاد چهارگانة اخالق كار از نظر پتي ( )1990عبارت هستند از:
1 .1دلبســتگي و عالقــه بــه كار :1آدم دقيقــي هســتم ،كارم را بــا احتيــاط و مراقبــت
كامــل انجــام ميدهــم ،تمــام هــوش و حواســم بــه كارم اســت ،ميشــود
روي كار مــن حســاب كــرد ،احســاس ســردي نســبت بــه كارم دارم ،جونمــه
و كارم ،در محيــط كار نقــش مهــم و مؤثــري دارم ،آدم كاري و كارآمــدي
هســتم ،در كارم دمدميمــزاج هســتم ،صادقانــه كار ميكنــم ،بــه كارم اعتقــاد
دارم ،در كارم زود از كــوره درم ـيروم ،احســاس ميكنــم كارم مولــد اســت،
كارم را بــه موقــع و ســر وقــت انجــام ميدهــم ،دل بــه كار نمیدهــم ،فــرز
نيســتم و كارم بــه كنــدي پيــش مـيرود.
2 .2پشــتكار و جديــت در كار :ميــل و رغبــت زيــادي بــه كارم دارم ،حوصلــۀ كار
نــدارم ،آدم وظيفهشناســي هســتم ،شــيفتة كارم هســتم ،آدم سختكوشــي
هســتم ،در كارم آزادي عمــل دارم ،در كارم ابتــكار بــه خــرج ميدهــم ،در كارم
احســاس مســئوليت نميكنــم ،آدم بيمباالتــي هســتم ،كارم را بــا جدیّــت
و پشــتكار انجــام ميدهــم ،تــا كارم را انجــام ندهــم دســت نميكشــم ،در
كارم آدم خبــرهاي هســتم.
3 .3روابــط ســالم و انســاني در محــل كار :2آدم قدرشناســي هســتم ،آدم بشــاش و
خوشرويــي هســتم ،در كارم مراعــات ديگــران را هــم ميكنــم ،آدم مؤدبــي
هســتم ،آدم روراســتي هســتم ،بــا همــكاران رفتــاري دوســتانه دارم ،فــرد
كمــككار و ياريرســاني بــراي ديگــران هســتم ،در محــل كارم خصومــت
بــا فــردي يــا افــرادي دارم ،آدم دوستداشــتني و خوشمشــربي هســتم،
آدم ميانهرويــی هســتم ،آدم خوشبرخــوردي هســتم ،آدم گســتاخ و خشــني
هســتم ،آدم خودخواهــي هســتم ،ظاهــر آراســته و مرتبــي دارم.
4 .4روح جمعــي و مشــاركت در كار :3در محيــط كار آدم ســازگار و بســازي
هســتم ،آدم بيتوجــه و بيمالحظــهاي هســتم ،روحيــة جمعــي دارم ،تابــع
مقــررات هســتم ،از دســتورات مافــوق اطاعــت ميكنــم ،نظــم و نظامــات را

1. Workethics
2. Considerate
3. Cooperative
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رعايــت ميكنــم ،آدم هوشــيار و بيــداري هســتم ،آدم كلهشــق و يكدنــدهاي
هســتم (امراهــی و همــکاران.)82-83 :1393 ،
مســائل اخالقــی در محیــط کار بــه مثابــه بخــش مهمــی از کیفیــت زندگــی کاری
مطــرح اســت .هــر نظــام اخالقــی وســیلهای اســت کــه بــرای رســاندن انســانها
بــه یــک هــدف یــا مجموع ـهای از اهــداف زندگــی پیشــنهاد شــده اســت .هــر
نظــام اخالقــی ،افعــال ،روابــط ،حــاالت یــا اشــخاص خاصــی را خــوب یــا
نادرســت ،فضیلتآمیــز یــا رذیلتآمیــز تلقــی میکنــد و ادعــا میکنــد کــه
هرکــس بدیــن تلقیهــا التــزام عملــی داشــته باشــد ،بــه آن هــدف یــا اهــداف
نائــل خواهــد شــد؛ از ایــن رو ،مطالعــۀ هــر نظــام اخالقــی ،مــا را بــه اهدافــی
رهنمــون میشــود کــه آن نظــام وســیلۀ نیــل بــه آنهــا را پیشــنهاد میدهــد؛ بــه
عبــارت دیگــر ،یــک نظــام اخالقــی میتوانــد هــدف یــا اهدافــی را کــه شــخص
بــرای زندگــی خــود در نظــر گرفتــه اســت ،تصویــب ،تصحیــح و اصــاح کنــد
(حســنقلیپور و همــکاران.)29 :1394 ،
مدل مفهومی
بــا توجــه بــه پیشــینة نظــری و تجربــی تحقیــق ،مــدل مفهومــی زیــر بــه منظــور
بررســی نحــوة تأثیرگــذاری متغیرهــای پیشبیــن (هــوش معنــوی و هــوش
عاطفــی مدیــران) ،مــاک (عملکــرد کارکنــان) و میانجــی (اخــاق کاری)
متناســب بــا ســاختار و بافــت ســازمانهای دولتــی بــه شــرح شــکل  1ارائــه
میشــود:
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شکل ( .)1مدل مفهومی تحقیق (منبع :مبانی نظری و تجربی تحقیق)

فرضیههای اصلی
فرضیــۀ اصلــی اول :هــوش معنــوی مدیــران از طریــق اخــاق کاری بــر عملکــرد
کارکنــان ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
فرضیــۀ اصلــی دوم :هــوش عاطفــی مدیــران از طریــق اخــاق کاری بــر عملکــرد
کارکنــان ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
فرضیههای فرعی
فرضیۀ فرعی اول :هوش معنوی بر اخالق کاری ،تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیــۀ فرعــی دوم :هــوش معنــوی بــر عملکــرد کارکنــان ،تأثیــر مثبــت و
معنــاداری دارد.
فرضیۀ فرعی سوم :هوش عاطفی بر اخالق کاری ،تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیــۀ فرعــی چهــارم :هــوش عاطفــی بــر عملکــرد کارکنــان ،تأثیــر مثبــت و
معنــاداری دارد.
فرضیــۀ فرعــی پنجــم :اخــاق کاری بــر عملکــرد کارکنــان ،تأثیــر مثبــت و
معنــاداری دارد.
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روششناسی تحقیق
ایــن تحقیــق از نــوع کاربــردی و روش انجــام آن توصیفــی اســت .تحقیــق
توصیفــی شــامل جمــعآوری اطالعــات آزمــون فرضیههــا یــا پاســخ بــه
ســؤاالت مربــوط بــه وضعیــت فعلــی موضــوع مطالعــه اســت .یــک مطالعــۀ
توصیفــی چگونــه وضــع موجــود را تعییــن و گــزارش میکنــد؟ اطالعــات
توصیفــی معمــوالً از طریــق پرسشــنامه ،مصاحبــه یــا مشــاهده جمــعآوری
میشــوند .در ایــن تحقیــق ،جم ـعآوری اطالعــات از طریــق توزیــع پرسشــنامه
صــورت گرفتــه و بــرای ســنجش هــوش معنــوی از پرسشــنامۀ کینــگ (،)2008
بــرای ســنجش هــوش عاطفــی از پرسشــنامۀ گلمــن ( ،)1995بــرای ســنجش
اخــاق کاری از پرسشــنامۀ پتــی ( )1990و بــرای ســنجش عملکــرد کارکنــان از
پرسشــنامۀ هرســی و همــکاران ( )1981اســتفاده شــده اســت .بــرای پاسـخدهی
بــه ســؤاالت از معیــار پنــج گزین ـهای لیکــرت (کام ـ ً
ا موافــق ،موافــق ،بینظــر،
مخالــف و کامــ ً
ا مخالــف) و بــرای امتیازدهــی بــه پاســخها از اعــداد  1تــا
 5بهــره گرفتــه شــد .جامعــۀ آمــاری تحقیــق ،شــامل کلیــۀ مدیــران و کارکنــان
ســازمانهای دولتــی اســتان ایــام بــه تعــداد  28هــزار و  997نفــر اســت کــه
بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران ،حجــم نمونــه برابــر  378نفــر انتخــاب شــد.
روش نمونهگیــری در ایــن تحقیــق بــه صــورت تصادفــی ســاده بــود .در ایــن
پژوهــش جهــت بررســی روابــط میــان مؤلفههــا و آزمــون فرضیههــای تحقیــق
از مدلســازی معــادالت ســاختاری ( )SEMبــا رویکــرد حداقــل مربعــات جزئــی
 PLSبــه وســیلۀ نرمافــزار  Smart PLSاســتفاده شــده اســت .زمانــی کــه مــدل
آزمودنــی از بیــش از یــک متغیــر وابســته تشــکیل شــده باشــد ،تکنیــک و آزمــون
رگرســیون چندگانــه بــرای تحلیــل دادههــا مناســب نیســت و مــدل معــادالت
ســاختاری بــا بررســی همزمــان و همهجانبــۀ روابــط ،قــادر بــه آزمــودن تأثیــر
متغیرهــای مســتقل بــر بیــش از یــک متغیــر وابســته اســت (قاســمی:1389 ،
 .)170مــدل معــادالت ســاختاری ،تحلیــل چندمتغیــرۀ بســیار نیرومنــدی از
خانــوادۀ آزمــون رگرســیون چندمتغیــره اســت کــه بــه محقــق امــکان میدهــد
مجموعــهای از معــادالت رگرســیون را دقیقتــر بســط دهــد .تحلیــل مدلهــا
در روش مدلســازی معــادالت ســاختاری بــا رویکــرد حداقــل مربعــات جزئــی
در دو مرحلــۀ اصلــیِ «بررســی بــرازش مــدل» و «آزمــون فرضیههــای پژوهــش»
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انجــام میشــود .بــرای بررســی پایایــی (همســانی درونــی) هــر یــک از گویههــا
بــه بررســی بارهــای عاملــی پرداختــه شــده اســت کــه نتایــج آن در جــدول
شــمارۀ ( )1ارائــه میشــود.
عامل

جدول شمارۀ ( .)1ضرایب بارهای عاملی و معناداری آنها
بارعاملی
شاخص
t-value
6 /865
0/613
تفکر وجودی انتقادی

هوش معنوی

تولید معنای شخصی

0/784

18/554

بسط حالت هوشیاری

0/655

7/608

خودمدیریتی

0/761

آگاهی متعالی
خودآگاهی

هوش عاطفی

آگاهی اجتماعی
عالقه به کار

0/652

پشتکار در کار

0/814
0/763

روابط انسانی در کار

0/790

توانایی

0/724

مشارکت در کار

0/681

وضوح

0/583

مشوق

0/743

کمک

عملکرد کارکنان

0/721
0/757

مدیریت روابط

اخالق کاری

0/768

0/632

ارزیابی

0/710

محیط

0/658

اعتبار

0/678

13/965
9/930

11/437
10/254
24/319
7/890

14/003
17/311
8/024

12/876
6/278
7/520

12/615
10/793
8/512

10/089

مقــدار مــاک بــرای مناســب بــودن ضرایــب بارهــای عاملــی  0/4اســت.
در جــدول بــاال تمامــی اعــداد ضرایــب بارهــای عاملــی ســؤاالت از  0/4بیشــتر
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اســت کــه نشــان از مناســب بــودن ایــن معیــار دارد .در قســمت  t-valueمقادیر
بایــد بیــش از  1/96باشــد (در ســطح  )0/50و اگــر ایــن مقادیــر بیــش از 2/85
باشــند (در ســطح  )0/01معنــادار هســتند .مطابــق بــا الگوریتــم تحلیــل دادههــا در
 ،PLSبعــد از ســنجش بارهــای عاملــی ســؤاالت ،نوبــت بــه محاســبه و گــزارش
ضرایــب آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی و روایــی همگــرا میرســد کــه
نتایــج آن در جــدول شــمارۀ ( )2آمــده اســت.
جدول شمارۀ ( .)2نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق
آلفای کرونباخ
متغیر
AVE
پایایی مرکب()CR
هوش معنوی

0/76

0/79

0/50

هوش عاطفی

0/77

0/84

0/58

اخالق کاری

0/71

0/81

0/52

عملکرد کارکنان

0/80

0/85

0/48

بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار مناســب بــرای آلفــای کرونبــاخ و پایایــی
ترکیبــی  0/7اســت و مطابــق بــا یافتههــای جــدول بــاال ایــن معیارهــا در
مــورد متغیرهــای پنهــان مقــدار مناســبی را اتخــاذ کردهانــد ،میتــوان مناســب
بــودن وضعیــت پایایــی پژوهــش را تأییــد کــرد .معیــار دوم از بررســی بــرازش
مدلهــای اندازهگیــری ،روایــی همگراســت کــه بــه بررســی میــزان همبســتگی
هــر ســازه بــا ســؤاالت (شــاخصهای) خــود میپــردازد .مقــدار قابــل قبــول
بــرای ایــن معیــار کــه بیانگــر اعتبــار مناســب ابزارهــای اندازهگیــری اســت0/5 ،
میباشــد .مطابــق بــا یافتههــای جــدول بــاال ایــن معیارهــا در مــورد متغیرهــای
پنهــان مقــدار مناســبی را اخــذ نمــوده اســت؛ در نتیجــه مناســب بــودن روایــی
همگرایــی پژوهــش تأییــد میشــود.
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بررسی روایی واگرا
فورنــل و الرکــر )1981( 1بــرای بررســی روایــی واگــرا ،مقایســۀ جــذر AVE
هــر ســازه بــا مقادیــر ضرایــب همبســتگی بیــن ســازهها را پیشــنهاد کردهانــد.
معیــار آنهــا ادعــا میکنــد کــه یــک متغیــر بایــد در مقایســه بــا معرفهــای
ســایر متغیرهــای مکنــون ،پراکندگــی بیشــتری را در بیــن معرفهــای خــود
داشــته باشــد؛ بنابرایــن از نظــر آمــاری AVE ،هــر متغیــر مکنــون بایــد بیشــتر
از باالتریــن تــوان دوم همبســتگی آن متغیــر بــا ســایر متغیرهــای مکنــون باشــد
(فورنــل و الکــر .)50 :1981 ،بــرای کاهــش محاســبات میتــوان از روش
معــادل؛ یعنــی مقایســۀ جــذر  AVEبــا همبســتگیها بهــره بــرد .طبــق جــدول
زیــر ،بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از همبســتگیها و جــذر  AVEکــه
روی قطــر جــدول شــمارۀ ( )3قــرار داده شــده اســت ،میتــوان روایــی واگــرای
ســازههای انعکاســی مــدل را از نظــر معیــار فورنــل و الکــر نتیجــه گرفــت.
جدول شمارۀ ( .)3ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا
هوش معنوی هوش عاطفی اخالق کاری عملکرد کارکنان
متغیر
-

-

هوش معنوی

0/70

-

-

هوش عاطفی

0/44

0/76

-

اخالق کاری

0/57

0/55

0/72

0/69

عملکرد کارکنان

0/67

0/57

0/65

کیفیت ابزار اندازهگیری
 SSO2مجمــوع مجــذورات مشــاهدات بــرای هــر بلــوک متغیــر پنهــانSSE ،
مجمــوع مجــذور خطاهــای پیشبینــی بــرای هــر بلــوک متغیــر پنهــان و 1-SSE/
 SS0شــاخص اعتبــار اشــتراک یــا  CV-COMرا نشــان میدهــدCV-Red .
شــاخص بررســی اعتبــار حضــور یــا افزونگــی میباشــد کــه نشــاندهندۀ کیفیــت
3

1 . Fornel and Larcker
2 . Sum Of Squares Of Observation For Block
3 . Sum Of Squared Prediction Errors For Block
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مــدل ســاختاری اســت .اگــر شــاخص وارســی اعتبــار مشــترک متغیرهــای پنهــان
و شــاخص افزونگــی مثبــت باشــد ،مــدل اندازهگیــری ،کیفیــت مناســبی دارد
(داوری و رضــازاده .)180 :1395 ،همانطــور کــه در جــدول شــمارۀ ( )4مشــاهده
میشــود ،مــدل نیــز بــر اســاس ایــن معیــار ،یعنــی مثبــت بــودن مقادیــر ،مناســب
ا ست .
جدول شمارۀ ( .)4شاخصهای افزونگی و اعتبار مشترک
1-SSE/SSO
SSE
SSO

CV Red

متغیر

مقدار مطلوب:

مقدار مطلوب:

0>1-SSE/SSO

مقدار مطلوب:

0>CV Red

هوش معنوی

1536

1247/36

0/18

0/18

هوش عاطفی

1536

1064/17

0/30

0/30

اخالق کاری

1536

1237/11

0/19

0/22

عملکرد کارکنان

2688

1916/44

0/28

0/25

0>SS0

0>SSE

مقدار مطلوب:

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در جامعــۀ مــورد مطالعــه در ایــن تحقیــق  66/4درصــد از پاســخگویان را آقایــان
و  33/6درصــد را خانمهــا تشــکیل میدهنــد .از نظــر وضعیــت تأهــل 70/6
درصــد متأهــل و  29/4درصــد مجــرد هســتند .از نظــر توزیــع ســنی ،جامعــۀ
آمــاری تحقیــق ،جــوان اســت؛ چراکــه  49/4درصــد از جامعــۀ آمــاری را افــراد
زیــر  30ســال تشــکیل میدهنــد .در بررســی وضعیــت تحصیلــی ،باالتریــن
درصــد فراوانــی بــه دارنــدگان لیســانس تعلــق داشــت کــه  48درصــد کل جامعــه
را تشــکیل میدهنــد .بــرای بررســی فرضیههــای پژوهــش از مقادیــر ( Tشــکل
 )2و ضریــب مســیر (بتــا) ،یعنــی اعــداد روی مســیر و معنــاداری ضریــب مســیر
و مقادیــر  R2یــا واریانــس تبیینشــده (شــکل  )3اســتفاده شــده اســت .اعــداد
روی خطــوط مســیر و نیــز خطــوط مربــوط بــه بارهــای عاملــی مقادیر  tهســتند.
اگــر مقادیــر بیــش از  96/1باشــند در ســطح  0/05و اگــر بیــش از  2/58باشــند،
در ســطح  0/01معنــادار هســتند.
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شکل ( .)2مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری()t-value

شکل ( .)3مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر
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خالصــه نتایــج مربــوط بــه آزمــون فرضیههــا همــراه بــا ضریــب مســیر و
مقــدار آمــاره  Tدر جــدول شــمارۀ ( )5ارائــه شــده اســت.
مسیر

جدول شمارۀ ( .)5فرضیهها و نتایج
ضریب
مسیر(بتا)

t- value

نتیجۀ آزمون

هوش عاطفی -اخالق کاری – عملکرد کارکنان

8/229

تأیید رابطه

0/115

7/917

تأیید رابطه

هوش معنوی -اخالق کاری

0/405

4/648

تأیید رابطه

هوش معنوی -عملکرد کارکنان

0/401

4/576

تأیید رابطه

هوش عاطفی -اخالق کاری

0/381

4/336

تأیید رابطه

هوش عاطفی -عملکرد کارکنان

0/224

2/410

تأیید رابطه

0/302

3/581

تأیید رابطه

هوش معنوی -اخالق کاری – عملکرد کارکنان

اخالق کاری – عملکرد کارکنان

0/122

برازش کلی مدل
شــاخص  GOFدر مــدل  PLSراهحلــی بــرای بررســی بــرازش کلــی مدل اســت
و بیــن صفــر تــا یــک قــرار دارد و مقادیــر نزدیــک بــه یــک نشــانگر کیفیــت
مناســب مــدل اســت .ایــن شــاخص توانایــی پیشبینــی کلــی مــدل و اینکــه آیــا
مــدل آزمونشــده در پیشبینــی متغیرهــای مکنــون درونزا موفــق بــوده اســت
یــا نــه را بررســی میکنــد .بــرای بررســی بــرازش مــدل کلــی از معیــار GOF
اســتفاده میشــود کــه بــرای مقادیــر کمتــر از 0/1بــرازش مــدل کــم (ضعیــف)،
بــرای مقادیــر 0/1تــا  0/25بــرازش مــدل متوســط و بــرای مقادیــر باالتــر از 0/25
بــرازش مــدل خــوب (مناســب) اســت (وتزلــس و همــکاران.)182 :2009 ،1
نتایــج بــرازش کلــی مــدل در جــدول شــمارۀ ( )6ارائــه شــده اســت .ایــن معیــار
از طریــق فرمــول زیــر محاســبه میشــود:
))OF = sqrt (Avg (Communalities)*Avg (R2
1.Wetzels et al.
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جدول شمارۀ ( .)6شاخصهای کلی برازش مدل

متغیر پنهان

Communalities

هوش معنوی

0/50

-

هوش عاطفی

0/58

-

اخالق کاری

0/52

0/44

عملکرد کارکنان

0/48

0/59

میانگین

0/52

0/51

GOF

R2

0/51

بــا توجــه بــه مقــدار بــه دســت آمــده بــرای  GOFبــه میــزان  51/0بــرازش
بســیار مناســب مــدل کلــی تأییــد میشــود (همــان.)184 :
بحث و نتیجهگیری
نخســتین یافتــۀ پژوهــش حاضــر کــه بــا هــدف بررســی تأثیــر هــوش معنــوی
و هــوش عاطفــی مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان بــا تأکیــد بــر نقــش میانجــی
اخــاق کاری انجــام شــد ،حاکــی از ایــن اســت کــه هــوش معنــوی و عاطفــی
مدیــران از طریــق اخــاق کاری بــر عملکــرد کارکنــان ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری
دارد .بــا توجــه بــه اینکــه رابطــۀ بیــن متغیرهــای پژوهــش ،معنــادار بــه دســت
آمــد ،بــرای بررســی تأثیــر هــوش معنــوی و هــوش عاطفــی مدیــران بــر
عملکــرد کارکنــان بــا توجــه بــه نقــش میانجــی اخــاق کاری از مدلســازی
معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد .شــاخصهای بــرازش مــدل نشــان داد
کــه مــدل ســاختاری طراحیشــده در تمــام شــاخصها از بــرازش مطلوبــی
برخــوردار اســت .بررســی مقادیــر اســتاندارد و مقادیــر  T-valueمســیرهای
مــدل ســاختاری نیــز فرضیههــای پژوهــش را تأییــد کــرد .در ادامــه بــه شــرح
نتایــج فرضیههــای تحقیــق پرداختــه میشــود:
فرضیــۀ اول :یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه در ســطح جامعــۀ مــورد
بررســی ،هــوش معنــوی مدیــران از طریــق اخــاق کاری بــر عملکــرد کارکنــان،
تأثیــر مثبــت و معنــاداری داشــته اســت کــه ایــن نتیجــه بــا یافتههــای پژوهــش
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انــدام و همــکاران ( )1394و اســهرلوس و داداشــیخاص ( )1391همســویی
دارد .فرضیــۀ دوم :هــوش عاطفــی مدیــران از طریــق اخــاق کاری بــر عملکــرد
کارکنــان ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری داشــته اســت کــه ایــن نتیجــه بــا نتایــج
تحقیــق چــرن وان و همــکاران ( )2014همســویی دارد .فرضیــۀ ســوم :هــوش
معنــوی مدیــران بــر اخــاق کاری ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری داشــته اســت کــه
ایــن نتیجــه بــا نتایــج تحقیــق آیدیــن و ســیالن )2009( 1همخوانــی دارد .فرضیــۀ
چهــارم :هــوش معنــوی مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری
داشــته اســت کــه ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهــش شــفیعزاده و گیــا ()1397
و آرتنــز و همــکاران ( )2013همخوانــی دارد .فرضیــۀ پنجــم :هــوش عاطفــی
مدیــران بــر اخــاق کاری ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری داشــته اســت کــه ایــن
نتیجــه بــا یافتههــای پژوهــش حبــی و داداشــی ( )1395همســویی دارد .فرضیــۀ
ششــم :هــوش عاطفــی مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری
داشــته اســت کــه ایــن نتیجــه بــا یافتههــای پژوهــش دولتــی و رزقــی شیرســوار
( ،)1395ســوالن ( )2010و شــمسالدین و عبدالرحمــن ( )2014همخوانــی دارد.
فرضیــۀ هفتــم :اخــاق کاری بــر عملکــرد کارکنــان ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری
داشــته اســت کــه ایــن نتیجــه بــا نتایــج تحقیــق خــاوری ( ،)1386صالحــی
و باباجانــی بابلــی ( ،)1396بهشــتیفر و نکوئیمقــدم ( )1389و شــهرول و
صالحالدیــن ( )2015همخوانــی دارد.
همانطــور کــه ذکــر شــد هــوش معنــوی و هــوش عاطفــی مدیــران از
طریــق متغیــر میانجــی اخــاق کاری توانســته اســت بــر عملکــرد کارکنــان ،تأثیــر
مثبــت و معنــاداری بگــذارد .مدیرانــی کــه از هــوش عاطفــی و معنــوی باالیــی
برخــوردار باشــند میتواننــد بــا طــرز برخــورد و رفتارشــان بــا کارکنــان ســازمان،
زمینههــای انگیــزش و خودکارآمــدی آنــان را فراهــم آورنــد و موجــب شــوند
کــه کارکنــان احســاس ارزشــمندی و مفیــد بــودن کننــد کــه ایــن امــر میتوانــد
تأثیــری مثبــت بــر عملکــرد کارکنــان داشــته باشــد و روز بــه روز در ســازمان
شــاهد بالندگــی بیشــتر منابــع انســانی باشــیم .پــس مدیــران ســازمانهای دولتــی
بایــد روز بــه روز معنویــت را در کار خویــش افزایــش دهنــد و اهتمــام ویــژهای
1.Aydin & Ceylan
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بــر اخــاق کاری حاکــم بــر ســازمان تحــت مدیریــت خــود داشــته باشــند.
یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه بیــن اخــاق کاری و عملکــرد
کارکنــان ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .شــکلگیری اخــاق کاری
مناســب در ســازمان در گــرو برنامهریــزی و هماهنگــی مدیرانــی بــا هــوش و
برخــوردار از معنویــت کاری اســت کــه همیشــه اخــاق برایشــان یــک اصــل
مهــم بــوده اســت.
پیشنهادها
بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج پژوهــش نشــاندهندۀ رابطــۀ مثبــت بیــنهــوش معنــوی مدیــران و عملکــرد کارکنــان اســت ،پیشــنهاد میشــود
در انتصــاب مدیــران ،معنویــت بــه عنــوان یــک مــاک ارزشــمند در
نظــر گرفتــه شــود کــه در ایــن صــورت بــا افزایــش کارآمــدی عملیاتــی
کارکنــان نیــز مواجــه خواهیــم شــد.
پیشــنهاد میشــود مدیــران ســاز و کارهــای الزم را بــرای ایجــاد محیطــیآرام ،همــراه بــا ارزش و احتــرام بــرای کارکنــان فراهــم آورند.
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از ابعــاد اخــاق کاری ،عالقــه بــه کار اســت،پیشــنهاد میشــود مدیــران در ســازمان پیشزمینههــای عالقــه بــه
کار ،از جملــه انگیــزش ،خوشاخالقــی و احتــرام قائــل شــدن بــرای
کارکنــان را فراهــم آورنــد.
 پیشــنهاد میشــود مدیــران در بهکارگمــاری کارکنــان در بخشهــایمختلــف ســازمان بــر اســاس توانایــی آنهــا اهتمــام ویــژهای ورزنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه هــوش عاطفــی مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان ،تأثیرمثبــت و معنــاداری دارد ،پیشــنهاد میشــود مدیــران بــا خودآگاهــی
و خودمدیریتــی ســعی در هرچــه بهتــر شــدن برخوردهــای خــود و
بــا برخــورداری از آگاهــی اجتماعــی و مدیریــت روابــط ،ســعی در
بهکارگیــری اخــاق نیکــو و پســندیده بــا کارکنــان ســازمان خــود
داشــته باشــند.
پیشــنهاد میشــود مدیــران از مشــوقهای مــادی و معنــوی بــرای بهبــودعملکــرد کارکنــان اســتفاده کنند.
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بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از ابعــاد هــوش عاطفــی ،خودمدیریتــی اســت،پیشــنهاد میشــود مدیــران قبــل از اینکــه بــه فکــر مدیریــت دیگــران
باشــند ،خودشــان را نیــز ارزیابــی کننــد و بــر کارهــای خــود مدیریــت
نماینــد.
مدیــران نبایــد مانــع آزادی کارکنــان در اظهــار نظــرات و انتقاداتشــانشــوند؛ بلکــه بایــد بــا روحیـهای انتقادپذیــر ،بــه نظــرات کارکنــان توجــه
کننــد و در هــر حــال بــا آنــان خوشبرخــورد باشــند کــه ایــن امــر
درنهایــت ،منجــر بــه بهبــود عملکــرد کارکنــان و پیشــرفت ســازمان
میگــردد.
در پایــان پیشــنهاد میشــود بــه روابــط انســانی در کار ،ارزش بیشــتریداده شــود و فرهنــگ اخالقــي طــوری نهادینــه شــود کــه کارکنــان از
رفتــاری کــه بــا آنــان میشــود احســاس لــذت و ارزشــمندی کننــد.
منابع و مآخذ
الف) فارسی

-آقایــی ،مریــم ،زهــرا اهللوردی و ابوالفضــل باغبانــی آرانــی (،)1390

هوشــمندی مدیــران مزیــت رقابتــی هــزاره ســوم بــا تأکیــد بــر هــوش
فرهنگــی ،اخالقــی ،عاطفــی ،تهــران :جامعهشناســان.

ابراهیمپــور ،حبیــب (« ،)1392تأثیرپذیــری عملکــرد وظیفــهای ازاخــاق کاری (مــورد مطالعــه :کارکنــان دانشــگاه محقــق اردبیلــی)»،
پژوهشهــای مدیریــت دولتــی ،)19( 6 ،صــص .83-101
اســدزاده هیــر ،نجــف ،بهنــاز مهاجــران ،علیرضــا قلعــهای ،افشــیندیوبنــد و پریســا جــوادی (« ،)1398بررســی رابطــۀ بیــن هــوش معنــوی
و مؤلفههــای آن بــا عملکــرد شــغلی معلمــان شهرســتان اصالنــدوز»،
روانشناســی مدرســه ،)2( 8 ،صــص .7-21
اســهرلوس ،وحیــده و اســماعیل داداش ـیخاص (« ،)1391تأثیــر هــوشمعنــوی مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان ســازمانهای دولتــی» ،ابتــکار و
خالقیــت در علــوم انســانی ،)3(2 ،صــص .97-135
-امراهــی ،اکبــر ،حســن قالونــدی و معصومه علـیزاده (« ،)1393بررســی
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رابطــۀ بیــن ویژگیهــای رهبــری معنــوی و اخــاق کار در میــان
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ارومیــه» ،اندیشــههای نویــن تربیتــی
دانشــکدۀ علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه الزهــرا (س)،)4( 10 ،
صــص .77-94
انــدام ،رضــا ،امیــر منتظــری و آســیه ابویســانی (« ،)1394ارتبــاط بیــناخــاق کاری و تعهــد شــغلی کارکنــان ادارات ورزش و جوانــان اســتان
خرســان رضــوی» ،پژوهشهــای معاصــر در مدیریــت ورزشــی5 ،
( ،)10صــص .61-72
بهشــتیفر ،ملیکــه و محمــود نکوئیمقــدم (« ،)1389رابطــۀ رفتــاراخالقــی مدیــران بــا رضایــت شــغلی کارکنــان» ،اخــاق در علــوم و
فنــاوری 1( 5 ،و .67-73 ،)2
پورســلطانی ،حســین ،فهیمــه میرزایــی و حســین زارعیــان (،)1392«ارتبــاط هــوش معنــوی و هــوش فرهنگــی بــا بهــرهوری کارکنــان
پژوهشــگاه تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی» ،مطالعــات مدیریــت
ورزشــی ،شــمارۀ  ،20صــص .15-36
حبــی ،محمدباقــر و فتــاح داداشــی (« ،)1395رابطــۀ هــوش عاطفــی وســبک رهبــری مشــارکتی در فرماندهــان و مدیــران یــک واحــد نظامــی»،
 ،)26(7صــص .79-89
حســنقلیپور ،طهمــورث ،معصومــه تدریــس حســنی ،اکبــر رحیمیپــورو فاطمــه علیپــور (« ،)1394بررســی رابطــۀ بیــن اخــاق کار و رفتــار
شــهروندی ســازمانی بــا اســتفاده از مدلســازی معــادالت ســاختاری در
کارکنــان دانشــگاه مازنــدران» ،فصلنامــۀ علــوم اجتماعــی دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد شوشــتر ،)3( 9 ،صــص .25-98
حســینی ،ســیدیعقوب ،مانــی آرمــان و زهــرا محمــدیزاده (،)1395«شایســتگی و ارتبــاط آن بــا عملکــرد کارکنــان» ،مطالعــات مدیریــت
(بهبــود و تحــول) ،)88( 21 ،صــص .25-50
حســینی راد ،پوریــا ( ،)1393بررســی رابطــۀ بیــن هــوش عاطفــی وعملکــرد مدیــران دبیرســتانهای مناطــق  12و  13شــهر تهــران،
پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــکدۀ مدیریــت ،دانشــگاه آزاد اســامی
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واحــد تهــران مرکــزی.
خــاوري ،ســیدمهدي ( ،)1386تبییــن رابطــۀ اخــاق و عملکــرد کارکنــانشــرکت پخــش فرآوردههــاي نفتــی ایــران و منطقــه ،تهــران :دانشــگاه
عالمــه طباطبائــی.
خدایــی ،ارشــیا ،علــی فرهــی ،عبــاس بــازرگان ،حبیبالــه طاهرپــورکالنتــری و محمــد زاهــدی (« ،)1398مفهومســازیرهبــریاخالقــی
مدیــران درســازمانهایبخــش دولتــیایــران» ،مطالعــات رفتــار
ســازمانی ،)3( 8 ،صــص .1-37
داوری ،علــی و آرش رضــازاده ( ،)1395مدلســازی معــادالت ســاختاریبــا نرمافــزار  ،PLSناشــر :جهــاد دانشــگاهی.
دولتــی ،مریــم و هــادی رزقــی شیرســوار (« ،)1395رابطــۀ هــوشعاطفــی و هــوش معنــوی بــا اســترس شــغلی کارکنــان بانــک» ،مشــاورۀ
شــغلی و ســازمانی ،)29( 8 ،صــص .93-123
ذبیحــی ،محمدرضــا و ســیما ســاغروانی (« ،)1391هــوش معنــوی وتعهــد ســازمانی» چشــمانداز مدیریــت دولتــی ،شــمارۀ  ،12صــص
.107-125
رضایــی صوفــی ،مرتضــی (« ،)1395ارتبــاط بیــن هــوش عاطفــی بــاعملکــرد مدیــران ورزشــی اســتان گیــان» ،مطالعــات مدیریــت رفتــار
ســازمانی در ورزش ،)9( 3 ،صــص .101-110
ســاکی ،رضــا ،علیرضــا عصــاره و روحالــه شــعبانی مشــکول(«،)1394بررســی رابطــۀ اخــاق حرف ـهای مدیــران و رهبــری تحولــی
بــا عملکــرد شــغلی معلمــان در مــدارس متوســطۀ شهرســتان مــارد»،
فصلنامــه رهبــری و مدیریــت آموزشــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
گرمســار ،)1( 9 ،صــص .27-50
شــعبانی بهــار ،غالمرضــا ،ابوالفضــل فراهانــی و محســن خسروشــاهی؛(« ،)1397نقــش اخــاق کاری کارکنــان در اثربخشــی مدیــران ادارۀ کل
ورزش و جوانــان اســتان همــدان» ،پژوهشهــای فیزیولــوژی و مدیریــت
در ورزش ،)1( 10 ،صــص .35-43
شــفیعزاده ،حمیــد و مهــدی گیــا (« ،)1397پیشبینــی عملکــرددورة بیستم و دوم شمارۀ  70و 71؛ بهار و تابستان 1400
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کارکنــان بــر اســاس معنویــت در محیــط کار و حمایــت ســازمانی»،
مدیریــت بهــرهوری ،)45( 12 ،صــص .177-198
صابــری ،الهــه ،یعقــوب مهارتــی و علیرضــا خوراکیــان (« ،)1398تأثیــرهدفگرایــی و ادراک شــخصی از قابلیــت اســتخدام بــر عملکــرد
کارکنــان بیمارســتانها بــا نقــش واســط اشــتیاق شــغلی» ،مطالعــات
رفتــار ســازمانی ،)3( 8 ،صــص .75-112
صالحــی ،محمــد و مریــم باباجانــی بابلــی (« ،)1396رابطــۀ بیــن اخــاقکاری و ســبک مدیریــت بــا رضایــت شــغلی کارکنــان دانشــگاه» ،اخــاق
زیســتی ،)23( 7 ،صــص .29-38
صالحــی ،مهــدی ،مهدیــه یزدانــی و مهیــن میرزایــی (« ،)1396بررســیتأثیــر هــوش معنــوی و هــوش هیجانــی مدیــران بــر عملکــرد مالــی
شــرکتها» ،حســابداری ســامت ،)1( 6 ،صــص .68-87
فرهادینــژاد ،محســن ،محســن عینعلــی و هوشــمند باقــری قرهبــاغ(« ،)1398تأملــی بــر خاموشــی هوشــیارانه :واکاوی نقــش فرهنــگ بــر
عملکــرد کارکنــان و ارتباطــات ســازمانی (مــورد مطالعــه :ســازمانهای
دولتــی شــهر ســمنان)» ،مدیریــت ســازمانهای دولتــی ،)2( 8 ،صــص
.11-24
قاســمی ،وحیــد ( ،)1389مدلســازی معادلــه ســاختاری در پژوهشهــایاجتماعــی بــا کاربــرد  ،Amose Graphicsتهران :جامعهشناســان.
قلیپــور ،آریــن ،حمیــده غریبــی یامچــی و ابراهیــم مــرادی (،)1394«تأثیــر نهادينهســازي اخــاق بــر شــادي و نشــاط كاركنــان» ،مطالعــات
رفتــار ســازمانی ،)4( 4 ،صــص .97-120
کرمدخــت ،رقیــه (« ،)1390بررســی رابطــۀ بیــن اخــاق ســازمانیمدیــران و اثربخشــی ســازمانی مــدارس متوســطۀ شهرســتان بابلســر»،
رهبــری و مدیریــت آموزشــی ،)1( 5 ،صــص .115-126
مــرادی ،مرتضــی ،حمیدرضــا جلیلیــان ،ســعید کیانپــور و مریــم امیــری(» ،)1396نقــش هــوش هیجانــی و کار هیجانــی در کاهــش فرســودگی
شــغلی و افزایــش رضایــت شــغلی» ،مطالعــات رفتــار ســازمانی،)2( 6 ،
صــص .73-100
دورة بیستم و دوم شمارۀ  70و 71؛ بهار و تابستان 1400

فصلنامۀ علمي

113

 صیدمهدی ویسه- عاطفه سیفی

 «تبییــن اهمیــت هــوش معنــوی و،)1393(  مرضیــه،نیــاز آذری آیندهپژوهــی،»خودکارآمــدی مدیــران در عرصــۀ رقابــت جهانــی
.43-51  صــص،)101( 25 ،مدیریــت
 «شناســایی تأثیــر هــوش معنــوی بــر،)1399(  مجیــد،واحــدیســکونزدگی در مســیر پیشــرفت شــغلی ســرمایۀ انســانی بــا نقــش
تعدیلگــری جــو ســازمانی در دانشــگاه پیــام نــور اســتان آذربایجــان
.11-28  صــص،)1( 9 ، مدیریــت ســازمانهای دولتــی،»شــرقی
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