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 خالصه 

 آوریتاب با معنوی هوش متغیر علي روابط و همبستگي روابط تبیین هدف با حاضر تحقیق مقدمه:

 فناوری و ارتباطات وزارت ستادی پرسنل کلیه شامل آماری جامعۀ. گرفت انجام عاطفي تعهد و سازماني

 . است نفر 370 آنها تعداد و باشدمي تهران در اطالعات

 به و گردید، انتخاب نمونه حجم مورگان -کریسي جدول طبق نمونه حجم انتخاب جهت  روش کار:

 گردید استفاده استاندارد پرسشنامه از هاسازه سنجش گردید. برای آوریجمع پرسشنامه مورد 186 تعداد

 زمینه این در متخصص علمي هیات اعضای تكمیلي نظرات و مشاورت گرفتن با پرسشنامه روایي و

 هایداده آنالیز جهت. گرفت قرار تأیید مورد کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با ابزار و پایایي تقویت

 خصایص به مربوط اطالعات فراواني جداول و نمودارها تهیه بندی،طبقه برای توصیفي آمار از خام

 گردید. استفاده شناختيجمعیت

 و مثبت معنوی هوش هایمؤلفه بین همبستگي و ارتباط میزان که داد نشان تحقیق مشاهدات نتایج:

 آوریتاب بر معنوی هوش که است آن نشانگر نیز ساختاری معادالت هاییافته همچنین و است دارمعني

 بر معنوی هوش و( T= 96/1<5.76) تي ضریب با و(β=79/0)مسیر ضریب با مستقیم بطور سازماني

 با سازماني آوریتاب بر از نیز عاطفي تعهد و( T=96/1<2.51) تي نمره با و( β=42/0) با عاطفي تعهد

 هستند. تأثیرگذار( T=96/1<2.31) تي نمره با و( β=37/0) مسیر ضریب

 %54.1 معنوی هوش هایمؤلفه که داد نشان جانسون نسبي اهمیت مدل نتایج نهایتاً نتیجه گیری:

 .کندمي تبیین را سازماني آوریتاب تغییرات %74.5 و عاطفي تعهد تغییرات

 جانسون مدل و ساختاری معادالت عاطفي، تعهد سازماني، آوریتاب معنوی، هوش کلمات کلیدی:

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=233152&_au=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1++%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/article_20145.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/article_20145.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=186520&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=186520&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_20145.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/article_20145.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=233153&_au=%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7++%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%DB%8C+%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=233153&_au=%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7++%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%DB%8C+%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=233153&_au=%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7++%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%DB%8C+%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 مقدمه

 توجه مورد سازمان در معنویت موضوع اخیر هایدهه در

 به آن از که طوری به است گرفته قرار گرانپژوهش روزافزون

 از ایگونه به باید کارکنان(. 1. )شودمي یاد هوش نوعي عنوان

 افزایش آنها در روان سالمت که شوند آماده رواني و روحي نظر

 فردی و اجتماعي مختلف هاینقش اجرای در را آنها و کرده پیدا

 مثبت کارکرد معادل توانمي را روان سالمت. رساند یاری

 "روانشناختي بهزیستي" قالب در را آن و نموده تلقي روانشناختي

 متغیرهایي جمله از  معنوی هوش (.2) اندکرده مطرح  اصطالح

 سالمت با آن رابطۀ به مختلف، هایرشته پژهشگران که است

 نشان توجه روانشناختي حیطه از آوریتاب خاص طور به و رواني

 روانشناختي بهزیستي با مرتبط هایمؤلفه مهمترین از یكي. اندداده

 معنوی خصوصیات بیان معنوی هوش(. 3) باشدمي معنوی هوش

 دارای معنوی هوش است، نگرش و اعمال افكار، طریق از ذاتي

 تا کندمي کمك فرد به که است مسئله حل رفتار در هایيتوانایي

 و ذاتي سازییكپارچه به و شود سازگار اطراف هایپدیده با

 هایحوزه در رشد سطح باالترین شامل رفتار این برسد، بیروني

 معنوی هوش(. 4) است عاطفي و اخالقي شناختي،مختلف

 پذیریانعطاف و لطافت بر عالوه که است هافعالیت از ایمجموعه

 و زندگي به فرد عمیق بینش و خودآگاهي موجب رفتار در

 اهداف مادی، دنیای از فراتر که ایگونه به آن نمودن دارهدف

 با فرد مناسب سازگاری موجب فرایند همین و گرددمي ترسیم

 هوش(. 5)شودمي دیگران رضایت و خشنودی جهت به محیط

 جدید سازه یك درون را را هوش و معنویت هایسازه معنوی

 عناصر یافتن برای جستجو معنویت، که حالي در. کندمي ترکیب

 عوامل از یكي(. 6) است تعالي و باال هشیاری معنایابي، مقدس،

 زااسترس رویدادهای مقابل در افراد هایپاسخ کنندهتعیین

 در مطرح و مهم هایسازه از یكي آوری،تاب. است آوریتاب

 آورتاب اینكه برای هاسازمان(. 7) است گرامثبت شناسيروان

 هاآن تا هستند، متكي هاسازمان توسط شده فراهم برخدمات باشند

 و اضطراری هایموقعیت برای بازیابي و پاسخ ریزی،برنامه به را

 خدماتي کنندهفراهم که حیاتي، هایسازمان. سازند قادر هابحران

 سالمت و آموزش نقل، و حمل ارتباطات، برق، گاز، آب، مانند

 که است دلیل بدان این. اندشده انگاشته مهم بسیار همواره هستند،

 عملكرد به قادر را جوامع که هستند هایيسازمان همان اینها

 هنگام در فرد به کمك موجب آوریتاب(. 8) سازندمي

 خواهد زندگي زایتنش و سخت هایموقعیت با رویارویي

 و زیستي تعادل برقراری در فرد توانمندی آوریتاب لذا گردید

 دلبستگي به عاطفي تعهد (.9) است خطرناک شرایط در فرد رواني

 هاآن شدن درگیر و هویت احساس سازمان، به کارکنان احساسي

 نشان خود از عاطفي تعهد که کارکناني. دارد اشاره سازمان در

 متعهد فرد. دارند سازمان در ماندن به مندیعالقه احساس دهندمي

 سازمان در است، سازمان به عاطفي وابستگي دارای سازمان، به

 هاپژوهش نتایج. برد مي لذت آن در عضویت از و دارد مشارکت

 شغلي، رضایت قبیل از پیامدهایي با تعهد که است آن از حاکي

 شغلي عملكرد و اجتماعي فرا سازماني، رفتار کار، محل در حضور

 پژوهش (.1) دارد منفي رابطۀ شغل ترک به تمایل با و مثبت رابطۀ

 هایمؤلفه بین ایرابطه چه که باشدمي سؤالها این دنبال به حاضر

 وجود اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت در معنوی هوش

 متغیر دو و معنوی هوش بین که گرددمي مشخص ضمن در دارد؟

 دارد؟ وجود ای رابطه چه سازماني آوریتاب و عاطفي تعهد

 چگونه عاطفي تعهد که شودمي پرداخته سؤال این به همچنین

 نقش سازماني آوری تاب و معنوی هوش متغیر دو بین تواندمي

 بین رابطه مشاهده صورت در نهایت در و نماید؟ ایفا میانجي

 هر نسبي وزن /اهمیت( معنوی هوش) بین پیش متغیر هایمؤلفه

 /وزن که داد خواهیم قرار سنجش مورد را هامؤلفه این از کدام
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 سازماني آوریتاب بروز در معنوی هوش هایمؤلفه نسبي اهمیت

 است؟ قدر چه عاطفي تعهد و

 پژوهش پیشینه بر مروری و نظری مبانی

 هوش معنوی

 تعریف ذهني هایظرفیت از ایمجموعه عنوان به معنوی هوش

 هایجنبه از تطبیقي استفاده و ادغام آگاهي، به که شودمي

 به منجر و کندمي کمك فرد یك وجود متعالي دو غیرمادی

 خود شناخت معنا، تقویت وجودی، عمیق تأمل همچون پیامدهایي

 از ذاتي معنوی خصوصیات بیان معنوی هوش شود،مي متعالي

 دارای معنوی هوش است، نگرش و اعمال افكار، طریق

 تا کندمي کمك فرد به که است مسئله حل رفتار در هایيتوانایي

 و ذاتي سازییكپارچه به و شود سازگار اطراف هایپدیده با

 هایحوزه در رشد سطح باالترین شامل رفتار این برسد، بیروني

 عالیترین از یكي(. 4) است عاطفي و اخالقي شناختي، مختلف

 برای فرد ذهني توانایي و قدرت به که باشدمي هوش سطوح

. دارد اشاره زندگي معنای از درست درک و برتر نیرویي با ارتباط

 به ظاهر و ماده از فراتر تا کندمي کمك فرد به ذهني توانایي این

 درکي جهان و خود از و نماید توجه رویدادها و اشیاء افراد،

 کندمي کمك افراد به هوش این واقع در آورد دست به فرامادی

 آگاهانه و کنند هدایت بزرگتر تصویری به را خود توجه تا

 (.10)کنند متمرکز ترگسترده زمینه یك در را خود هایفعالیت

 پیشنهاد معنوی هوش برای مرکزی مؤلفۀ چهار( 2008)1کینگ

( 3 شخصي معنای ساخت( 2 انتقادی وجودی تفكر( 1: کندمي

 معنوی، هوش (.11) هوشیاری کیفیت بسط( 4 و متعالي آگاهي

 مسائل درک توانایي و وجودی هایدغدغه دربارة تفكر ظرفیت

 درک وجوی جست در معنوی، هوش. کندمي فراهم را معنوی

                                                           
1King  

 عمیق فهم وظرفیت بینش، آگاهي، و آیدمي بر وجود چرایي

( 1398) ذوقي (.12) شودمي شامل را وجودی هایپرسش

 تعهد و خودکارآمدی با معنوی هوش رابطه"عنوان با را تحقیقي

و . کردند بررسي "ناجا مرزباني فرماندهي ستاد کارکنان شغلي

 هوش بین نیز و خودکارآمدی و معنوی هوش بین نشان دادند که

 برای بنابراین. دارد معناداری مثبت رابطه شغلي تعهد و معنوی

 فرماندهي ستاد کارکنان شغلي تعهد و خودکارآمدی افزایش

 ویژه توجه آنان در معنوی هوش متغیر به باید مرزباني

 اخالقي هوش رابطه"عنوان با تحقیقي در(1396) عسكری.داشت

 پذیزیجامعه میانجي متغیر نقش: سازماني تعهد با معنوی هوش و

 رابطه که است آن از حاکي هاییافته. کرد بررسي را "سازماني

 تعهد با معنوی هوش و اخالقي هوش بین داریمعني و مثبت

 عنوان با پژوهشي در( 2019) و همكاران 2آرنوت .دارند سازماني

 هوش هایکننده بینيپیش عنوان به خودتأییدی و معنوی هوش

 هایتوانایي و هوش هرچه که نمودند تأکید آنها داست، معنوی

 .بود خواهد باالتر فرد در رواني بهزیستي باشد، باالتر معنوی

 آوریتاب-2-2

 و تغییرات جذب در آنها توانایي و هاسیستم استقامت معیار

 در بازیابي و پاسخ در سیستم توانایي. شودمي تعریف اختالالت

 سازماندهي یا نوسازی برای که عناصری حفظ توانایي. فجایع برابر

 سیستم کارکردی ساختار اختاللي، که وقتي است، موردنیاز مجدد

 به را آوریتاب( 1390) جوکار و هاشمي (.13)دهدمي تغییر را

 با آمیز موفقیت سازگاری پیامد یا توانایي فرآیند، نوعي عنوان

 دیگر عبارت به. اندکرده تعریف کننده تهدید موقعیت داشتن

 با سازگاری و رویارویي در افراد به که است عاملي آوریتاب

 افسردگي. کندمي کمك زندگي زایتنش و سخت هایموقعیت

 را زندگي کیفیت و درد با سازگاری توانایي. دهدمي کاهش را

2Arnout  
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 یك ظرفیت و توانایي معنای به آوری،تاب (.14)دهدمي افزایش

 توانایي و ها،چالش و هابحران با مقابله و مواجهه در سازمان

 است مهمي بسیار ویژگي کار، و کسب عادی شرایط به بازگشت

 مجهز آن به کارشان و کسب تداوم و بقا برای باید هاسازمان که

 بلكه شود؛نمي فجایع به منوط صرفاً نگراني حال، این با. باشند

 با را هاسازمان که هم کوچكي هایقطعیت عدم و هاانحراف

 تریسي مطالعاتي در(. 13) هستند مدنظر کنندمي روبرو چالش

 شناسایي اینگونه را سازماني آوریتاب هایشاخص ،(2015)

 فیزیكي، منابع اجتماعي، سرمایه آگاهي، انساني، منابع :کندمي

. ارتباطات و اطالعات و فرهنگ و رهبری عملیاتي، زیرساخت

 شناسایي بعد چهار سازماني آوریتاب ،برای(2010)استیفنسون 

 اساسي، هایپذیریآسیب مدیریت وضعیتي، آگاهي: کندمي

 اندازچشم و آوریتاب به تعهد)آوریتاب منش و انطباقي ظرفیت

 از بازیابي و جذب ریزی،برنامه توانایي و آمادگي(. شبكه

 اشاره هایویژگي نیز آمیز موفقیت انطباق و ناسازگار پیشامدهای

 و کارولین. است( 2017) 1سانساویني و فنگ توسط شده

 آگاهي را سازماني آوریتاب ابعاد نیز ،(2016)2همكاران

 داخلي، منابع استراتژیك، مشارکت هدف، وحدت وضعیتي،

 نوآوری کارکنان، مشارکت ریزی،برنامه هایاستراتژی رهبری،

 هایبرنامه و ذهني، سیلوهای شكستن گیری،تصمیم خالقیت، و

 تعداد، نیز همكاران و برنارد کنند،مي عنوان فشار آزمایش

 فني، و مالي منابع افراد، هایتخصص و هامهارت کیفیت،

 .صدیقي(13) کنندمي مطرح را تجربه و دانش کسب و یادگیری

 رابطه"عنوان با ایمطالعه طي( 1394) همكاران و ارفعي

 آوریتاب میزان با معنوی هوش و مذهبي گیریجهت

 حاکي از آن است که هوش نتایج. کردند را بررسي "دانشجویان

                                                           
1Fang & Sansavini 

2Caroline and et al  

. دارد دانشجویان آوریتاب تبیین در را سهم بیشترین معنوی،

 يبررس"( تحقیقي را با عنوان2020) 3کرستوفر یانگ لي و

را بررسي  "گردر حضور اثر فزون نیتام رهیشبكه زنج یآورتاب

در مورد  یترآگاهانه يتیریمد یریگمیاز تصم نیبنابرا کردند.

 کند. يم يبانیپشت یریپذدر بهبود انعطاف یگذارهیرماس

 عهد عاطفیت-2-3

 عمل آزادی که الزامي معنای به آکسفورد لغت فرهنگ در تعهد

 به را تعهد همكارانش و پورتر. است آمده کندمي محدود را

 و مشارکت و سازمان یا فرد هویت تعیین نسبي درجه عنوان

 عبارت (.15) کنندمي تعریف خاص سازمان یك در درگیری

 نه) سازمان کل به نسبت افراد منفي یا مثبت هاینگرش از است

 تعهد همكارانش و پورتر. کنندمي فعالیت آن در که( شغل

 و سازمان یا فرد هویت تعیین نسبي درجه عنوان به را سازماني

 (.16) کنندمي تعریف خاص سازمان یك در درگیری و مشارکت

 و تحقیق هاسال گذشت از پس کار محیط در تعهد مفهوم

 برانگیزچالش مفاهیم و موضوعات زمره از کماکان پردازینظریه

 و سازماني و صنعتي روانشناسان توسط پژوهش مورد و

 یكي عاطفي تعهد. (16است) سازماني رفتار عرصه گرانپژوهش

 به کارکنان عاطفي دلبستگي به که است سازماني تعهد ابعاد از

 در ماندن به تمایل و آن از خشنودی آن، با همانندسازی سازمان،

 با را خود هویت قویاً فرد تعهد، از نوع این در. کندمي اشاره آن

 کندمي عاطفي و هیجاني گذاریسرمایه آن در شناسد،مي سازمان

 را خود اشتغال باال، عاطفي تعهد با کارکنان. است وابسته آن به و

 چنین خواهندمي هاآن که دلیل این به دهندمي ادامه سازمان در

 با پژوهشي در( 2018) همكاران و 4ال .دهند انجام را کاری

3Yuhong Li and Christopher 

4Lau  
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 دادند نشان "عملكرد و عاطفي تعهد و اخالق تأثیر بررسي"عنوان

 از کارکنان ادراک بر مستقیمي تأثیر اخالقي کاری جو که

 ارائه کنشگرایانه عملكرد و عاطفي تعهد سازماني، های سیاست

 سازماني های سیاست این، بر عالوه. دارد مشتریان به خدمات

 عاطفي تعهد و کار اخالقي جو بین جزئي طور به شده ادراک

کند. با توجه به مباني نظری تحقیق مدل مي ایفا را میانجي نقش

 یابد:مفهومي به شرح زیر توسعه مي

 

 

 

 

 مدل نظری مفهومي -1شكل 

 روش کار

 مكاني، قلمرو وسعت لحاظ به و کاربردی هدف، لحاظ به پژوهش

 نظر از و پیمایشي اطالعات گردآوری حیث است و از میداني

 این در آماری جامعۀ .است همبستگي –توصیفي هاداده تحلیل

 فناوری و ارتباطات وزارت ستادی کارکنان تمامي شامل پژوهش

 باالتر آنها تحصیالت سطح که باشدمي تهران در مستقر اطالعات

 رییس رساني اطالع و آمار گزارش طبق آنها تعداد که باشد دیپلم از

 در .باشدمي نفر 370 خانه وزارت این انساني سرمایه توسعه مرکز

 کریسي -مورگان جدول از نمونه حجم انتخاب جهت تحقیق این

 190 حدود در اینمونه حجم جدول این طبق که گردید استفاده

 بین در شده طراحي پرسشنامه 190 نهایت در گردید، و انتخاب نفر

 پاسخ پرسشنامه مورد 186 تعداد به و گردید توزیع نمونه اعضای

                                                           
1Johnson 

 روش. گردید آوریجمع نمونه اعضای توسط شده داده

 گیرینمونه نوع از احتمالي گیرینمونه صورت به گیرینمونه

 پرسشنامه از معنوی هوش سازه سنجش برای .باشدمي ساده تصافي

 سنجه است، وسازه 19مولفه و  4که شامل  (2009) کینگ استاندارد

 وکیلي و پرورگل استاندارد پرسشنامه از است اینمره عاطفي تعهد

 سازه سنجش سنجه است، و برای 9بعد و  3، که شامل (1389)

 که( 2003) و دیویدسون کانر استاندارد پرسشنامه از آوریتاب

است، استفاده شده است، که در بازه و  سنجه 16 و مولفه 5 شامل

ای استفاده شده است. روایي پرسشنامه از مقیاس لیكرت پنج گزینه

 هیات دانشگاهي اساتید و های خبرگانطریق مشاورت و قضاوت

و پایایي ابزار از طریق محاسبه آلفای  .قرارگرفت تأیید مورد علمي

، برای متغیر تعهد 728/0معنوی  کرونباخ یعني برای متغیر هوش

 7/0که بیشتر از  714/0آوری و برای متغیر تاب 703/0عاطفي 

هستند مورد تایید قرار گرفتت. جهت تجزیه و تحلیل و آزمون 

جهت  1فرضیات از ضریب همبستگي پیرسون و مدل جانسون

ها در تاثیرگذاری بر متغیر وابسته سي محاسبه اهمیت نسبي مولفهبرر

و همچنین از تائید تحلیل عاملي و معادالتت ساختاری جهت بررسي 

 SPSSو  Lisrelی افزارهانرمروابط و نقش میانجي مدل در قالب 

 استفاده شده است.

 نتایج

 شناختيجمعیت اطالعات پژوهشي، هاییافته به پرداختن از قبل

، اطالعات 1 جدول. شودمي گزارش پژوهش در کنندگانشرکت

 دهد.مي نشان را پژوهش در نمونه آماری شناختيجمعیت

 

 

آورتاب

یکپارچ

 تیفیک

توسعه 

هوش 

 یآگاهمعنوی
تعهد 
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  کنندگانشرکت شناختي جمعیت اطالعات-1جدول 

 درصد فراواني سطح متغیر

 

 جنسیت

 

 

 سن

 

 

 

 مدرک تحصیلي

 

 

 

 سابقه کاری

 مرد

 زن

 کل

 سال 30تا  20

 سال 40تا  31

 سال 50تا  41

 سال 50باالی 

 کل

 فوق دیپلم             

 کارشناسي 

 ارشد و دکتری

 کل

 سال 10زیر 

 سال 20الي  10

 سال 20باالی 

 کل

152 

34 

186 

22 

62 

71 

31 

186 

57 

44 

85 

186 

39 

52 

95 

186 

81.7% 

18.3% 

100% 

11.8% 

33.4% 

38.1% 

16.7% 

100% 

30.6% 

23.7% 

45.7% 

100% 

21% 

28% 

51% 

100% 

 

 نتایج

 کنیم:استفاده مي 1و کولموگروفابتدا جهت بررسي یكنواختي و نرمالیته بودن دادها از آماره اسمیرنوف 

 کولموگروف و اسمیرنوف نتایج آماره -2جدول 

 سطح معناداری متغیر

 هوش معنوی

 تعهد عاطفی

 تاب آوری

0.068 

0.057 

0.062 

                                                           
1Kolmogorow – Smirnow  
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 نشان امتغیره در آماره احتمال در 05/0 باالی داریمعني سطح

 ارامتریكپ آزمون از استفاده لذا و است هاداده بودن نرمال دهنده

 .است فرضیات مجاز آزمون برای

 

سازمانی تاثیر  یآورتاب ی بر هوش معنو :1 هیفرض

 مثبت و معنادار دارد.

مثبت و  تاثیر یتعهد عاطف بر یهوش معنو :2 هیفرض

 معنادار دارد.

مثبت و  تاثیر یآورتاب ی بر : تعهد عاطف3 هیفرض

 معنادار دارد.

در نرم  یمعادالت ساختار از طریق قیتحق اتیآزمون فرضجهت 

را  رهایمتغ نی( بRو روابط ) يهمبستگ زانیابتدا م( Lisrelافزار )

به شرح  رسونیپ يهمبستگ بیضر قیاز طر SPSSدر نرم افزار 

 :. محاسبه شده است4جدول 

 حدود در عاطفي تعهد با معنوی هوش . نشان داد که4نتایج جدول 

 داریمعني و مثبت رابطه و کامل همبستگي همدیگر با 31.3%

 آوریتاب با نیز معنوی هوش که گردید مشاهده طرفي از و دارند،

 با نیز عاطفي تعهد همچنین دارند و همبستگي %58 سازماني

 مثبتي همبستگي و دارمعني رابطه %48.3 سازماني آوریتاب

 .دارند

 

 تحقیق متغیرهای بین همبستگي ماتریس -3جدول 

 آوری تاب يعاطف تعهد یمعنو هوش متغیرها

 هوش معنوی

 - - 1 ضریب همبستگي

 - -. - سطح معني داری

 - - 186 تعداد

 تعهد عاطفي

 - 1 **313. ضریب همبستگي

 - - 000. سطح معني داری

 - 186 186 تعداد

 تاب آوری 

 1 **483. **579. ضریب همبستگي

 - 002. 000. سطح معني داری

 186 186 186 تعداد
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 وجود درباره هایيفرضیه پایه بر 1ساختاری معادالت یابيمدل   

 خطي معادله دستگاه با را علّي هایمدل متغیرها، بین علّي روابط

 شرایط بین نظری روابط ،SEM ترتیب، بدین. کندمي آزمون

 میان علّي روابط برآورد و آزمایدمي را مفروض و معین ساختاری

 متغیرهای میان روابط نیز و( نشده مشاهده) مكنون متغیرهای

 مدل در. سازدمي پذیر امكان را( شده مشاهده) شده گیریاندازه

 است، متغیره چند تحلیل نیرومند فن یك که ساختاری معادالت

از طریق  ادامه شود درمي تحلیل مجزا خطاهای با هاگویه تك تك

 مدل کنیم، درمي بررسي را( مسیر تحلیل)ساختاری معادالت

 متغیر به پنهان متغیر اتصال پیكان در مندرج هایداده 2 شكل

 نمونه برای. هستند استاندارد عاملي بارهای همان شده، مشاهده

  H1 هایمؤلفه برای شده مشاهده متغیر نخستین عاملي بارهای

 عاملي بار و درصد %40 برابر نیز محاسبه این خطای و 03/1 برابر

A2 بار هرچه لذا است مشاهده قابل %26 خطای با 36/0 برابر 

 بهتر شده مشاهده متغیر باشد، نزدیكتر 1 عدد به و بزرگتر عاملي

 3/0از کمتر عاملي بار اگر. نماید تبیین را مستقل متغیر تواندمي

. شودمي صرفنظر آن از و شده گرفته درنظر ضعیف رابطه باشد،

 باشد، 6/0 از بزرگتر اگر و قبول قابل 6/0 و 3/0 بین عاملي بار

 عاملي بار است مشاهده قابل زیر شكل در است، مطلوب خیلي

 .هستند قبول قابل و باشدمي 3/0 از بیشتر هامولفه تمامي برای

                                                           
1Structural Equation Model 

 

 استاندارد حالت تخمین در ساختاری معادالت مدل-2 شکل

ل مورد بنابراین با توجه بارهای عاملي و ضرایب تحلیل مسیرها مد

 مشاهده شدند. 3/0قبول واقع گردید چون ضرایب بیشتر از 

 میانگین میزان چون ساختاری معادالت استاندارد مدل به توجه با

  داریمعني وسطح RMSEA≤ 081/0 مدل خطاهای مجذور

000/0 ≥P و  .گردید حاصل مدل بودن مطلوب بنابراین هستند

برابر  (GFI) برازندگي نیكویي ها نیز اعم از شاخصسایر شاخص

 شده هنجار ، برازش98/0برابر  (NFI) شده هنجار ، برازش92/0با 

(CFI)  برازندگي تعدیل ،شاخص96/0برابر (AGFI)  85/0برابر 

نشاندهنده روابط  015/0 (RMR) هاندهما پس مجذور و میانگین

 باشند.مثبت و تائید مدل ساختاری مي
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 معناداری T-Values حالت در ساختاری معادالت مدل -3 شکل

 3و  2های در شكل لیزرل افزارنرم خروجي اساس بر که همانطور

 نشان معناداری که T-Value ضرایب تمامي گردد،مي مشاهده

 مربوطه آشكار متغیر و پنهان متغیر بین همبستگي میزان دهنده

 هایمولفه است، بنابراین تاثیر 96/1 از بیشتر و بوده معنادار است،

 وزارت پرسنل آوریتاب و عاطفي تعهد بر معنوی هوش

 این در بنابرایناطالعات مثبت و معنادار است.  فناوری و ارتباطات

 متغیرهای برای خطا مقادیر و بتا شده استاندارد ضرایب شكل،

 بین روابط تمامي آن اساس بر که است شده مشخص پژوهش

 مدل عنوان به و تأیید پژوهش نظری مدل بوده، دارمعني متغیرها

 در است قادر عاطفي تعهد یعني شود؛مي پذیرفته پژوهش نهایي

 پرسنل منظر از سازماني آوریتاب بر معنوی هوش تاثیرگذاری

در ادامه جدول  .کنند ایفا میانجي نقش فناوری و ارتباطات وزارت

: روابط و ضرایب تأثیر مسیرها )بتا( و تحلیل فرضیات با توجه به 5

 معناداری مدل T-Value های استاندارد شده و ضرایبمدل

 آمده است. ساختاری معادالت

 تحقیق روابط متغیرهای -4جدول 

ضریب  متغیر

 (βمسیر)
T)معناداری( 

 نتیجه

 هوش

 ←یمعنو

ی آورتاب

 سازمانی

 یهوش معنو

تعهد  ←

 ی             عاطف

 عاطفی تعهد
← 

 آوریتاب

 سازمانی

79/0 

42/0 

37/0 

76/5 

51/2 

31/2 

تایید 

 فرضیه 

تایید 

 فرضیه

تایید 

 فرضیه

 

 داریمعني مقادیر سایر نیز و مقادیر این همه که آنجا از بنابراین

اثرات  در عاطفي تعهد میانجي نقش لذا باشند،مي مدل، در موجود

 پرسنل کارکنان منظر از سازماني آوریتاب بر معنوی نسبي هوش

 .گرددمي تایید فناوری و ارتباطات وزارت
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 ی با همدیگر رابطههوش معنو یهامؤلفهبین : 4 هیفرض

 مثبت و معنادار دارد.

 آوریتاب با معنوی هوش هایمؤلفه بین: 5 فرضیه

 .دارد معنادار و مثبت رابطه سازمانی

 هوش هایمؤلفه و خود همبستگي رابطه بررسي در ادامه برای

آوری ها با تابمعنوی با یكدیگر و همبستگي و رابطه این مولفه

 کنیم:مي استفاده پیرسون همبستگي ضریب سازماني از
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 آوری سازمانیو تاب معنوی هوش هایمؤلفه همبستگی ماتریس خود-5جدول 

 آوریتاب

 سازمانی 

توسعه 

 حالت

 هوشیاری

 آگاهی متعالی
 یمعنا دیتول

 یشخص

تفکر 

 یوجود

 یانتقاد

مشخصات 

 آماری
 متغیرها

 همبستگي پیرسون 1 - - - -

 یتفكر وجود

 یانتقاد
 سطح معني داری - - - - -

 تعداد 186 - - - -

 همبستگي پیرسون 534/0** 1 - - -

 یمعنا دیتول

 يشخص
 سطح معني داری 000 - - - -

 تعداد 186 186 - - -

 همبستگي پیرسون 696/0* 537/0** 1 - -

 سطح معني داری 009/0 000 - - - يمتعال يآگاه

 تعداد 186 186 186 - -

 همبستگي پیرسون 394/0** 646/0** 378/0** 1 -

توسعه حالت 

 یاریهش
 سطح معني داری 000 000 000 - -

 تعداد 186 186 186 186 -

 همبستگي پیرسون 690/0** 479/0** 809/0** 540/0** 1

 آوریتاب

 سازماني 
 سطح معني داری 000 - - - -

 تعداد 186 186 - - 186
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با  معنوی هوش یهامؤلفهنتایج حاکي از آن است که تمامي 

ها با داری دارند و این مولفههمدیگر رابطه مثبت و معني

 آوری سازماني نیز همبستگي مثبت و معناداری دارند.تاب

 هوش هایمؤلفه از هریک وزنی . اثر6 فرضیه آزمون

 وزارت پرسنل آوریتاب بر اثرگذاری در معنوی

 .است متفاوت اطالعات فناوری و ارتباطات

های هوش معنوی و از طرف با توجه به خود همبستگي بین مولفه

آوری از طریق مدل ها با تابدیگر همبستگي مثبت این مولفه

توان اثرات نسبي و وزني هر کدام از جانسون)اهمیت نسبي( مي

آوری سنجید، های هوش معنوی را در تاثیرگذاری بر تابمولفه

 بینيپیش متغیرهای نسبي اهمیت تعیین اهمیت نسبي موضوع زیرا

 است موضوعاتي از یكي مالک متغیر تغییرات توجیه در کننده

 ترینساده در. است بوده توجه مورد بیشتر اخیر درسالهای که

 متغیرها از هریك نسبي سهم دهندهنشان نسبي اهمیت تعریف

 با آن همبستگي) مستقیم اثر هم متغیرها سهم محاسبه در. است

 سایر با که زماني یعني مستقیم غیر اثر هم و( مالک یا وابسته متغیر

 (.17) شودمي گرفته نظر در شود،مي ترکیب مستقل متغیرهای

 باشند:. مي6نتایج به شرح جدول 

 ي با استفاده از مدل جانسونسازمان یآوربا تاب تأثیرگذاری در یهوش معنو یهالفهؤماهمیت/ وزن نسبي  -6جدول 

 وزن خام هر متغیر یهوش معنو یهامؤلفه
 درصد100وزن نسبي هر متغیر از 

 مدل( 2R )وزن خام هر متغیر
 تعداد آزمودني

 27.2% 203/0 یانتقاد یتفكر وجود

186 

 8.4% 062/0 يشخص یمعنا دیتول

 48.0% 358/0 آگاهي متعالي

 16.3% 122/0 یاریحالت هشتوسعه 

 2R %100= 745/0 مجموع

 هوش هایمؤلفه که دهدمي نشان نسبي . اهمیت6جدول نتایج

 تبیین را سازماني آوریتاب درصد %74.5 حدود در معنوی

کند که وزن خام و وزن نسبیي برای هر مولفه در اثرگذاری بر مي

 بر مبني(1H) محقق فرضیه شده است. بنابراینآوری مشخص تاب

 پرسنل معنوی هوش هایمؤلفه از هریك وزني سهم" اینكه

  بر اثرگذاری در اطالعات، اوریفن و ارتباطات وزارت

 نشان نتایج زیرا. گرددمي تائید "است متفاوت سازماني آوریتاب

 از سازماني آوریتاب تقویت در معنوی هوش هایمؤلفه که داد

 وزن از اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت پرسنل دیدگاه

 .نیستند برخوردار یكساني
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 گیرینتیجه

 متغیر علي روابط و همبستگي روابط تبیین هدف با حاضر تحقیق

 این در و انجام عاطفي تعهد و سازماني آوریتاب با معنوی هوش

 استفاده اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت پرسنل دیدگاه از امر

با ضریب مسیر  معنوی نتیج فرضیه اول نشان داد که هوش. گردید

 و مثبت تاثیر سازماني آوریتاب  بر 76/5و با تي معناداری  79/0

 در ایمقاله در( 1394) همكاران و زادهدارد، لذا عبداله معنادار

 حدود در که ریافتندد آوری،تاب با معنوی هوش رابطه بررسي

 کلي آوریتاب و معنوی هوش بین داریمعني همبستگي 66%

 همكارانش و کوالیي دارد و همچنین خدابخشي وجود

 معنوی هوش هایمؤلفه که دادند نشان خودشان تحقیق در(1392)

 معنوی؛ هوش مؤلفه دو و دارند داریمعني ارتباط آوریتاب با

 بیشترین شخصي، معنای تولید و وجودی انتقادی تفكر یعني

 حاضر تحقیق هاییافته در لذا. اندداشته آوریتاب با را همبستگي

 با معنوی هوش ابعاد تمام همبستگي وجود از حاکي مشاهدات نیز

 به متعلق همبستگي بیشترین و است سازماني آوریتاب

 ضریب با انتقادی تفكر بعد و %81 ضریب با "متعالي آگاهي"بعد

 و کوالیي خدابخشي تحقیق نتایج همچنین. باشدمي 69%

 حاضر تحقیق نتایج با همكاران و زادهعبداله و همكارانش

 و فردطاهری نتایج با این فرضیه نتایج همچنین. دارند همسویي

 حدودی تا(1394) همكاران و ارفعي صدیقي و( 1398) میكاییلي

 پیوند مورد در تفكر زماني بازه لذا اختصاص .هستند همراستا

 تحلیل و تفسیر و پرسنل به مدیران توسط سازماني و فردی اهداف

 استفاده جهت پرسنل گردد، و تشویقسازمان پییشنهاد مي در آن

 تبدیل و آن بروز چرایي مورد در تفكر و حساس وقایع روش از

 تدوین شود درمي پیشنهاد گردد، ومثبت توصیه مي تجارب به

 سازمان  معنوی هایاستراتژی مقوله سازماني، کالن هایاستراتژی

از  .گیرد قرار اطالعات فناوری و ارتباطات وزارتخانه توجه مورد

 ضریب با عاطفي تعهد طرف دیگر نتایج فرضیه دوم نشان داد که

 با ،(T= 96/1<2.31) مثبت معناداری تي عدد با و 37/0مسیر 

 این درصد %48.3 حدود در و دارد علي رابطه سازماني آوریتاب

 بنابراین دارند، معناداری و مثبت رابطه و همبستگي باهم متغیر دو

 بین در سازماني آوریتاب افزایش زمینه در گردد کهمي پیشنهاد

 آموزشي هایدوره اطالعات فناوری و ارتباطات وزارتخانه پرسنل

 برگزار کارکنان بودن عاطفي راستای در کردن متعهد برای

 توانمندساز زمینه و بافت عنوان به عاطفي تعهدو  گردد،

 که معناست بدان این. است شده گرفته نظر در سازماني آوریتاب

 آوری،تاب توانمندساز رفتار و منش و آوریتاب به تعهد بدون

 .رسید نخواهد مطلوب سرانجام به آوریتاب اقدامات از یك هیچ

 پژوهش ماهیت دلیل به که، است این آتي محققان به بعدی توصیه

 تریافزون مشاهدات تواندمي کیفي مطالعات بررسي شده، انجام

 تعهد میانجي نقش به فقط بررسي مورد مطالعه در .دهد نشان را

 پرسنل سازماني آوریتاب و معنوی هوش بین رابطه در عاطفي

 متغیرهای سایر و شده توجه اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

 درنظر باشند، مؤثر رابطه این در است ممكن که دیگر مناسب

 با ایبررسي چنین که شودمي پیشنهاد بنابراین،. است نشده گرفته

 انجام دیگر گرانپژوهش توسط گرتعدیل متغیرهای سایر به توجه

 تردد شدن مشكل و کشور در کرونا بحران و نهایتا شروع .گیرد

 حداکثری مشارکت به هاآزمودني تمایل پژوهش و عدم محیط در

آوری  جمع زمان شدن طوالني و پرسشنامه به پاسخ در

روند.های عمده تحقیق بشمار ميمحدودیت
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to explain the correlation and causal 

relationships of spiritual intelligence with organizational resilience and 

emotional operations. The statistical population includes all the headquarters 

of the Ministry of Communications and Information Technology in Tehran 

and their number is 370 people. To select the sample size according to the 

Chrissy-Morgan table, the sample size was selected, and 186 questionnaires 

were collected. A standard questionnaire was used to assess the structures and 

the validity of the questionnaire was confirmed by obtaining additional advice 

and opinions of faculty members in this field and strengthening the reliability 

of the instrument using Cronbach's alpha coefficient. To analyze the raw data, 

descriptive statistics were used to classify, prepare graphs and tables of 

information on the characteristics of demographic characteristics. The 

research observations showed that the degree of relationship and correlation 

between the components of spiritual intelligence is positive and significant 

and also the findings of structural equations indicate that spiritual intelligence 

on organizational resilience directly with path coefficient (β = 0.79) and T 

coefficient (5.76). > T = 1.96) and spiritual intelligence on emotional 

commitment with (β = 0.42) and with a score of T (T = 1.96< 2.51) and 

emotional commitment on organizational resilience with path coefficient and 

are effective with a score of (T = 1.96< 2.31). Finally, the results of Johnson's 

relative importance model showed that the components of spiritual 

intelligence explain 54.1% of changes in emotional commitment and 74.5% 

of changes in organizational resilience. 

Keywords: Spiritual intelligence, organizational resilience, emotional 

commitment, structural equations and Johnson model. 

 

 
 


