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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of spiritual intelligence on stagnation in 

the career advancement of human capital with the moderating role of organizational climate 

in Payame Noor University of East Azerbaijan Province. In this study, the King (2008) 

model, Bardwick (1986) occupational stagnation model (1986), and Halpin and Craft 

organizational climate questionnaire (1963) were used for spiritual intelligence. The 

statistical population of this study consists of staff and professors of Payame Noor 

universities in East Azerbaijan province, which was obtained from 240 people as a 

statistical sample to complete a questionnaire to analyze the data and test the hypothesis. 

Data were analyzed using one-sample and independent t-test, analysis of variance, structural 

equation modeling and hierarchical multiple regression in SPSS and SMART-PLS 

software. The results of data analysis showed that the organizational climate moderates the 

relationship between spiritual intelligence and stagnation in the path of career advancement 

and its coefficient is negative. As a result, the interaction between organizational climate 

and spiritual intelligence leads to a reduction of stagnation in the path of career 

advancement. 
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 چکیده
 یلگریبا نقش تعد یانسان هیسرما یشغل شرفتیپ ریدر مس یزدگبر سکون یهوش معنو ریتأثشناسایی پژوهش  نیهدف ا

(، 8002) نگیاز مدل ک یهوش معنو یپژوهش برا نیاست. در ا یشرق جانینور استان آذربا امیدر دانشگاه پ یجوسازمان
 نیا ی( استفاده شده است. جامعه آمار8961و کرافت ) نیلپپرسشنامه ها ی( و جوسازمان8926) کیباردو یشغل یزدگسکون

عنوان نمونه نفر به 840که به تعداد  دهندیم لیتشک یشرق جانینور استان آذربا امیپ یهاپژوهش را کارکنان و استادان دانشگاه
ها از آزمون داده لیو تحل هیجزت یبه دست آمد. برا ه،یفرض ها و آزمونداده لیو تحل هیتجز یپرسشنامه برا لیجهت تکم یآمار

در  یمراتبچندگانه سلسله ونیو رگرس یمعادالت ساختار یسازروش مدل انس،یوار لیو مستقل، تحل یاتک نمونه یت
 نیرابطه ب ینها، نشان داد که جوسازماداده لیو تحل هیحاصل از تجز جیاستفاده شد. نتا Smart-PLSو  SPSS یافزارهانرم

 یجوسازمان نیتعامل ب جهیاست، درنت یآن منف بیو ضر دینمایم لیرا تعد یشغل شرفتیپ ریدر مس یزدگکونو س یهوش معنو
 .گرددیم یشغل شرفتیپ ریدر مس یزدگمنجر به کاهش سکون یو هوش معنو

 

 .یشغل شرفتیپ ریمس ،یجوسازمان ،یزدگسکون ،یهوش معنو :هاي کلیديواژه
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 مقدمه
 منابع بهبود و حفظ در مؤثر اصول ترینمهم از یکي امروزه
 و روحي فشارهای کنترل و مدیریت ،هاسازمان در انساني

منابع  .است کار محل در 1شغلي زدگيسکون از پيشگيری
به شمار  ایجامعهدر هر  وریبهرهعامل  ترینمهمانساني 

سرمایه  در توسعه ایجامعهشکوفایي هر  شکبيو  رودمي
که نيروی کار با  ایگونهبهفکری و انساني آن نهفته است 

مزیت  ترینمهمفکری و رفتاری توانمند و کارآمد  هایویژگي
 شکوه و اندیشمند) آیدميشمار ه ب هاسازمانرقابتي 

 .(1398، الدینيشمس
همچنين عامل مهم دیگر در رابطه با پيشرفت شغلي 

 کارمندان برداشت به این عامل است که 2جوسازماني ،کارکنان
. دارد اشاره سازمانشان داخلي کار محيط یا وکارکسب محيط از

 از اطمينان. است سازمان هر موفقيت شرطپيش خوب شرایط
. است مهم کارمندان شغلي عملکرد برای مناسب جوسازماني

 پایداری از تواندمي که است ایسرمایه ترینمهم کارمند چرا که
 .(2019 ،3مدهوی سامبندام وکند ) شتيبانيپ سازمان

در نيز در راستای همين مطلب  يشغل زدگيسکون مفهوم
هرحال به خاطر بررسي قرارگرفته است. به مورد يردو دهه اخ

 در مطلب همين راستای در نيز شغلي زدگيسکون مفهوم يبرخ
 سبب به حال هر به. است قرارگرفته بررسي مورد اخير دهه دو

 شامل هاسازمان همه برای جاری شرایط در افتاده اتفاق عوامل
 ،4وکارکسب مجدد مهندسي مثل سازماني و محيطي هایجنبه

 تواندمي سازمان، مدیریت در ،6مراتبسلسله ،5سازیکوچک
 سازماني ساختارهای چون. گردد کارکنان زدگيسکون به منجر
 فيعتر برحسب شغلي پيشرفت امروزه هستند، افقي بيشتر

 بيشتر ،بنابراین .شده تبدیل دشوار و رقابتي امر یک به عمودی
 مرحله به اغلب شانشغلي اهداف به یابيدست از قبل کارمندان

 (.2009 ،آکوال و انکوری) رسندمي شغلي زدگيسکون

، هوش است تأثيرگذارشغلي  زدگيسکونعوامل زیادی بر 
در مسير  زدگيسکونبر  مؤثرافراد یکي از عوامل  8معنوی

پيشرفت شغلي است. هوش معنوی شامل یک نوع سازگاری و 
 یافتگيتوسعهاست که در برگيرنده سطحي از  مسئلهرفتار حل 

های مختلف شناختي، اخالقي، عاطفي، فردی و غيره نهيدرزم

                                                                      
1. Stagnation 

2. Organizational Climate 

3. Sambandam Madhavi 

4. Business reengineering 

5. Downsizing 

6. Hierarchy 

7. Ongori & Agolla 

8. Spiritual Intelligence 

است و به تعامل و هماهنگي با جهان اطراف و دستيابي به 
 درنهایت که نمایدميک یکپارچگي بعد دروني و بيروني فرد کم

دیدگاه جامع در مورد زندگي و تمام تجارب و حوادث اطراف را 
و آنان را به انجام تفسيری جدید از  دهدميدر اختيار افراد قرار 

از اصول انساني  تریعميقو شناخت  سازدميتجارب خود قادر 
 (.2010، 9)انيماساهون دشوميرا موجب 

اند افراد را در ارتقای مسير تویکي از ابزارهایي که مي
یاری رساند  زدگيسکونو در جلوگيری از  پيشرفت شغلي

که افرادی که از طوریبرخورداری از هوش معنوی است. به
هوش معنوی باالیي برخوردارند، احساس دین و مسئوليت 

تر خدمتي را به جامعه ارائه دهند. کنند تا با تالش بيشمي
های کاری تالش و پشتکار بيشتری حيطدرنتيجه این افراد در م

. رسندهای بيشتری ميدهند و به موفقيتاز خود نشان مي
هوش معنوی، توانایي افراد در رفتار عاقالنه و همراه با شفقت 

نظر از شرایط و موقعيت موجود، بتوانند آرامش است که صرف
هوش  (2008) 10کينگ. دروني و بيروني خود را حفظ کنند

های روحي قابل ای از توانایيصورت مجموعه بهمعنوی را 
های غيرمادی و مافوق کند که مبتني بر جنبهانطباق تعریف مي

فردی را در شخص هستي بوده و ظرفيت و توانایي منحصربه
کند تا وی معنا را در زندگي درک کند و به ایجاد مي

فقط  های معنوی باالتر دست یابد. هوش معنوی نهموقعيت
کند بلکه بهره هوشي و هوش ر هوش انساني را کامل ميتصوی

کند تا هيجاني فرد را نيز مدیریت کرده و به وی کمک مي
بهترین استفاده را از بهره هوشي و هوش هيجاني خود داشته 

وکار، سازماني ، در دنيای کسبرسديبه نظر م ،روینباشد. ازا
فضای مثبت و  که نيروهای آن از هوش معنوی باال برخوردارند،

که در تبادل افکار و  یيهابحث رغميدارد و عل یاسازنده
، حس احترام باالیي بين افراد وجود گيرديها صورت مخواسته

، به کمک يازدارد و هر کس آماده است که در شرایط موردن
 .دیگران برود

هستند، امروزه  يافق يشترب يسازمان یساختارها چون 
و  يامر رقابت یکبه  یعمود يعفبرحسب تر يشغل يشرفتپ

کارمندان قبل از  يشترب ،ینبنابرا .شده استدشوار تبدیل
 زدگيسکونشان اغلب به مرحله یابي به اهداف شغليدست

 (.2009)انکوری و آکوال،  رسنديم يشغل
گيری شغلي یک عامل مهم برای تصميم زدگيسکون

خصوصاً م برعکسصورت  و به ستاکارمند به ترک از سازمان 

                                                                      
9. Animasahun 

10. King 
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قرار خواهد داد. اگر  تأثيردر حالت رقابتي سازمان را تحت
شغلي  زدگيسکونبرای مدیریت  مدیریت مداخالت مناسبي را

توجه به آورند. يم به دستمنفعت زیادی  هاسازمانانجام دهد، 
ساز ، زمينهتأثيرگذارشغلي و مطالعه عوامل  زدگيسکونمسئله 

رهایي برای پيشگيری از بروز آن و راهکا هو مرتبط با آن و ارائ
تواند سهم ارزشمندی در سالمت فائق آمدن بر عوارض آن، مي

داشته  دانشگاهو پيشبرد بهتر اهداف  دانشگاه پيام نورکارکنان 
توانند با اتخاذ تدابير مي باشد. مدیران و کارکنان همچنين

در مسير پيشرفت شغلي  زدگيسکون مناسب جهت تقليل
شغلي شاغلين را تا آنجایي که  زدگيسکوناز  داریکم مقدست

شود کاهش دهند و از پيامدهای به این مسائل مربوط مي
کارکنان مانند کاهش اثربخشي،  معضل شغلينامطلوب این 

انکاری، کاهش عالقگي نسبت به کار، سهلغيبت از کار، بي
 جلوگيری کنند. غيرهتوان کاری و 
 و معنوی هوش بين رابطه بر تواندمي زیادی متغيرهای

 با ولي باشد تأثيرگذار شغلي پيشرفت مسير در زدگيسکون
 در دانش و تجربيات برتکيه و موجود هایمحدودیت به توجه
 است هاآن بين در تریناهميت حائز از جوسازماني زمينه، این
 بين رابطه بر آن ایواسطه و تعدیلگری نقش بررسي که

. ستا اصلي اهداف از یکي حاضر، پژوهش متغيرهای
 و مشترک اعتقادات و هارویه از انعکاسي جوسازماني،

 را آن توانمي که است سازمان یک در ارزشي هایسيستم
 رفتارهای و هاروش و اقدامات حوادث، از کارکنان درک

 .دانست سازماني
با توجه به وضعيت موجود دانشگاه پيام نور استان 

برای جذب  هادانشگاهرقابت بين  آذربایجان شرقي و افزایش
شغلي و  زدگيسکوندانشجو، شناخت ميزان هوش معنوی، 

ن، برای افزایش ميزان و رفتار مسئوال استادانرفتار  جوسازماني
نيروی انساني و کاهش  هایفعاليتکارایي و اثربخشي 

ضروری و دارای اهميت زیادی است. تا از این  هاآن انگيزگيبي
و جلوگيری از سطح  وریبهرهایي برای افزایش طریق راهکاره

 د.مسير پيشرفت شغلي افراد ارائه ش در زدگيسکون
 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظری

 یهوش معنو
نظران، در تعاریف و الگوهای پيشنهادی هر یک از این صاحب

 تأکيد و منابع گوناگون هوش معنوی هايت، ظرفهایيبر توانا

مفهوم هوش  1996در سال  زشده است. برای اولين بار استيون

 از کرد و بعد معنوی را در ادبيات آکادميک روانشناسي مطرح

ابعاد دیگری از این مفهوم را روشن  1999در سال  ایمونسآن 

ابعاد مختلف نقد  موازات آن گاردنر این مفهوم را درساخت و به
و بررسي کرد و پذیرش این مفهوم متشکل از معنویت و هوش 

پيدایش (. 1389 ،و ناصری سهرابينقل از )ش کشيد را به چال
 منابع و هايتظرف کاربردمنزله توان بهمي را معنوی ه هوشساز

عبارتي،  نظر گرفت. به رد عملي موقعيت و هاينهدرزم معنوی
که بخواهند از  برنديافراد زماني هوش معنوی را به کار م

مهم و اندیشه  هایگيریيمتصم و منابع معنوی برای هايتظرف
ش در راستای حل مسائل روزانه الدر موضوعات وجودی با ت

 (. 2000، س)ایمون استفاده کنند

 عنوانبه توانمي را معنوی ( هوش2002) سيسک ازنظر

ابعاد  از از پيشبيش  فرد آن در که عميق خودآگاهي یک
 روح( و بدن ذهن از بلکه بدن از تنهاشود )نهمي آگاه خویشتن

 است عبارت معنوی، ( هوش2001) کرد. ازنظر ولمن فتعری

 زندگي معنای دربارۀ هایيسؤال پرسيدن برای انسان ظرفيت از

 که جهاني و ما از هرکدام بين پيوند تجربۀ زمانهم طورو به

 را معنوی هوش (2000) نسایموکنيم. مي زندگي آن در

 حل تسهيل برای معنوی اطالعات توافقي استفادۀ عنوانبه

به نظر زوهر و  .کندمي تعریف غایي و کمال روزانه مشکل
را که  ایينههوش معنوی، بافت و زم( 2000) 5دریک
. کندفراهم مي ،کننديدیگر در چارچوب آن عمل م یهاهوش

به وجود  .6معنا و راهنمایي شهودی جادیواسطه ابهاین کار 
. شودميا مهي 8و یک رویکرد کل نگرانه 7آوردن استدالل خالق

معنویت و هوش نيست، بلکه  سازییکپارچههوش معنوی، تنها 
معنوی فرد، صفات  یقعال بيانگر آميختگي خصوصيات و

شناختي ویژه و فرایندهای  هاییيشخصيتي، توانا

                                                                      
. Stunens 

. Emmons 

. Sisk 

. Wolman  
5. Zohar& Drake  

6. Iintuitive guidance 

7. Creative reasoning 

8. Holistic approach 
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 حس شامل معنوی هوش آمرام نظر به است. يشناختعصب

 درک زندگي، در تقدس حس زندگي، در رسالت داشتن و معنا

شود مي دنيا شدن بهتر به معتقد و ارزش ماده از دلمتعا

 (. 2007، )آمرام

 به مربوط مسائل و مشکالت حل برای معنوی هوش

هایي مانند )آیا شود و سؤالها استفاده ميمعنای زندگي و ارزش
شود؟( با )آیا من در شغل من موجب تکامل من در زندگي مي

را در ذهن ایجاد شادی و آرامش رواني مرده سهيم هستم؟( 

 به مربوط بيشتر هوش این (. درواقع2004، کند )ویگلزورثمي

 سؤاالت فرد که معنا بدین دادن، پاسخ تا است پرسيدن

 مطرح پيرامونش جهان و و زندگي خود مورد در را بيشتری

 هایسؤال که است ذکر (. شایان2003، کند )مک مولنمي

 هدف و رویممي کجا به م،ایکجا آمده از اینکه مورد در جدی

عبداله) است معنوی هوش نمودهای از چيست، زندگي اصلي
 (. 1388 ي،لطف ي وزاده ، باقرپور، بوژمهران

از  یامجموعههوش معنوی را به صورت  (2008)کينگ 
که مبتني بر  کندميروحي قابل انطباق تعریف  یهایيتوانا
يت و توانایي و مافوق هستي بوده و ظرف غيرمادی هایجنبه

تا وی معنا را در  کندميرا در شخص ایجاد  فردیمنحصربه
 زندگي درک کند و به موقعيت های معنوی باالتر دست یابد.

 و ذهني هایيتظرف از یامجموعهبر  معنوی، هوش وی ازنظر
 استوار واقعيت، متعالي و غيرمادی یهاجنبه بر که انطباقي

 شخصي، معنای فرد، هستي که ماهيت هایيآن یژهوبه است،

 عمل، در دارند. ارتباط هوشياری ۀاوج گرفت یهاحالت و تعالي

 هایيوهش تسهيل در فرد به توانایي توجه با فرایندها این

 است. سازگاری و انتزاعي استدالل مسئله، حل فردمنحصربه

 در بيشتر دقت معنوی از هوش ذیل تعریف از مقصود

 کينگ دیدگاه از معنوی هوش است. مفهوم این بازاندیشي

 که شودمي تعریف ذهني هایيتظرفاز  یامجموعه عنوانبه

 و غيرمادی یهاجنبه انطباقي کاربرد و یکپارچگي و وحدت در
 وجودی اندیشۀ مانند نتایجي به و رسيدن فرد هستي مافوق

 سطوح بر سلطه و برتر خویشتن شناخت معنا، بهبود عميق،

 کنشواسطه مچنين، هوش معنوی بهه .دارند شرکت معنوی
و هوش هيجاني باید  يعقالن شهو کردن یکپارچه در آن

 4یکپارچه کنندهدو هوش گسترش یابد. این کنش  ینبعدازا

                                                                      
. Amram 

. Wigglesworth 

. McMullen 

4. Integrative Function 

فرایندهای تفکر منطقي و هيجان را هوش معنوی تعامل بين 
 هاآن تعامل نتيجهکند و این قابليت را نيز دارد که تسهيل مي

بدین واسطه، موجب رشد و دگرگوني  و دهد تغيير يکلبه را

 (. به نظر سانتوس هوش2000 ،زوهر و مارشال)شخصي شود 

 هوش این وی .است جهان آفرینندۀ با ارتباط مورد در معنوی

بنا  و معنوی( و طبيعي زندگي )قوانين اصول شناخت توانایي را
 وی است. کرده تعریف قوانين این براساس زندگي نهادن

 :است کرده معنوی عنوان هوش برای را زیر اصول
 این به داشتن باور یعني معنوی؛ هوش تصدیق و شناخت

جسماني )در  زندگي و هستيم معنوی موجوداتي ما که مسئله
 این جهان( موقتي است؛

 بازشناسي و باور یک موجود معنوی برتر )خداوند(؛

 هم راهنمایي کتاب باید مخلوقيم، ما و ستا خالقي اگر

 باشد؛ داشته وجود

 را انسان که چيزی زندگي )وجود هدف شناسایي لزوم

 بعضي از ژنتيکي ازنظر که نکته این پذیرفتن خواند( وفرامي

 اند؛شده کدگذاری هاتوانایي

 بازتاب فرد خداوند )شخصيت نزد در خود جایگاه شناختن

 است(؛ خداوند از وی فهم

 داشتن ایبر که امر این پذیرفتن و زندگي اصول شناخت

را مطابق این  خود تصميمات و زندگي سبک باید موفق زندگي

 (.2006، اصول شکل داد )سانتوس

 

 در مسیر پیشرفت شغلی زدگیسکون
مراتبي از عبارت است از الگوی سلسله 7مسير پيشرفت شغلي
را  هاآند در طي زندگي کاری خود توانميمشاغلي که یک فرد 

يجه درنت(. مایکل درایور، 2005، 8به دست آورد )آسواتاپا
مراتبي مسير دارد: الگوی سلسلهيمتحقيقات خود، اظهار 

های بيشتر یدگاهدپيشرفت شغلي، شباهت بسيار زیادی با 
یعني، فرد در زندگي خود، رشته شغلي اصلي را ؛ دارد کارکنان

و در رشته  کندميیزی ربرنامهبرای کار انتخاب و در آن زمينه 
یک فرا آگاه در آن رشته  عنوانبه سرانجامرود و يم مزبور پيش

آید. براساس مطالعات هاقس، موفقيت مسير پيشرفت يم در
 ،)مایرهوفر شودميشغلي به دو بعد عيني و ذهني تقسيم 

(. اجزای عيني موفقيت مسير 2008، 9مير،شفينگر و اشميت

                                                                      
. Zohar & Marshall 

. Santos 

7. Career path. 

8. Aswathappa 

9. Mayrhofer,  Meyer, Schiffinger & Schmidt 
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، مانند پرداخت، ارتقا مشاهدهقابلپيشرفت شغلي پيامدهایي 
اما موفقيت ؛ (2007، 1گيرد )بالوتيبرمشغل را در  شأنتعالي و 

ميزان رضایت از  عنوانبه نوعاًذهني مسير پيشرفت شغلي 
، و دریس 2005، 2)هسلين شودميمسير پيشرفت شغلي تعریف 

ی موفقيت هاسنجهی اخير، هاسال(. در 2008، 3پپرمانز و کارلير
شوند و يت شمرده ميمبااه العادهفوقمسير پيشرفت شغلي 

یکي از  عنوانبهبيشتر توجه محققان به معيارهای ذهني 
ی مهم رضایت از مسير پيشرفت شغلي جلب هاکنندهبيني يشپ

( برخي از این 2008، 4، دریس و پپرمنزشده است )هافمانس
ی جدید، تعادل زندگي هامهارتپيامدهای ذهني شامل توسعه 

ودن کار برای افراد است شخصي و زندگي کاری و چالشي ب
 (.2007، 5)بارنت و برادلي

را  زگيپدیده ناحيه سکون بار اولين که (1988) باردویک
در  کار نيروی از درصد یک تنها که زندمي تخمين مطرح کرد،

ناحيه  این در .شوندنمي پدیده این گرفتار شانکاری زندگي
 .آیدمي پایين ترقي مسير نردبان از صعود احتمال

 که است ایناحيه زدگيناحيه سکون از مقصود ،دیگرعبارتبه

 که دارد وجود بسيار اندکي احتمال رسد، جا بدان شخص چون

 به دليل یا حالت، یابد. این مقام ارتقای از آن پس بتواند

 یهاپست به ارتقا برای الزم مهارت فقدان چون شخصي،

 برای خالي پست فقدان چون دليل سازماني، به یا و باالتر

 یک شغلي کارکنان ترقي مسير طول در دارد احتمال ارتقا،

 (.1377بيفتد )قليچ لي،  اتفاق سازمان
 هاسازمان کارکنان راه بر سر که است دامي دگيزسکون

 مبتالبه خود کاری زندگي طول در کارکنان از %99دارد  قرار

 در سال باردویک نظر براساس شوند.يم زدگي سکون پدیده

 ماهر شغل یک در سال سه ظرف حدود افراد بيشتر ،1998

 دیگر شده و یکنواخت و معمول کار بعد به این از شوند،يم

 فرد حالت این در ندارد. وجود آموختن برای جدیدی چيز

 ناخوشایندتر و ارزشکم را خود کار و درماندگي کرده احساس

 یيرفتارها و هانگرشبه  فرد است ممکن داند.يم قبل از

نيز  اشيروان و جسمي سالمت و ندارد کارایي دیگر که برسد.
 (.1386 گردد )منتظری توکلي و شجاعي، تزلزل دچار

 که دهديم رخ آنگاه شغلي ترقي مسر در زدگيسکون

 بيشتر پيشرفت امکان دیگر که رسنديمی انقطه به کارمندان

                                                                      
1. Ballout 

2. Heslin  

3. Dries,  Pepermans & Carlier 

4. Hofmans, Dries & Pepermans 

5. Barnett & Bradley  

د تواند بپذیرنيز نمي را دیگری اضافي مسئوليت و ندارند
سکون  که اندیافتهدر محققان از (. بسياری1980، 6)استونر
 در یعني شغلي مراتبسلسله مرحله پنجمين در اغلب زدگي

 به نسبت کارمندان پاسخ دامنه .دهديمرخ  سالگي 40 آغاز

 نگرش و و پویا عالي عملکرد بين زیادی حد تا زدگي سکون

 نوسان در ضعيف عملکرد و حدوحسابيب نارضایتي تا مثبت

 زدگي سکون یگر،دعبارت؛ به(1381است )طالقاني و متقي، 

 کاری مهارت که دهديم را نشان ثباتي دوره یک شغلي

شخصي  عالقه یا خانوادگي مشکل یک وقف کارمندان
 اشاره حقيقتي به شغلي زدگيسکون عيني جنبه .شوديم

 شوند. تحليل تجزیه حتي مشاهده شود، توانديم که کنديم

 ترفيع در برای بينييشپ مثل است ممکن انساني منبع واعان

 ترفيعات بين زمانمدت یا کنوني، زمانمدت آینده،

 متخصص چون (. نلسون2012، 7یسار یاماباشد ) مشاهدهقابل

 زدگان، ناتوانسکون که است معتقد است انگيزش مقوله

 شده هاآن ایستایي باعث ایيچيدهپ عوامل بلکه باشند،ينم

 کار به و گذاشته را اول گام زدگيدرمان سکون برای و است

 ذهني یهااندوختهي فکنبرون جهت يشناسروان ابزار بردن

 یهاادغام است. زیر فرایند به قائل و دانديم زدگانسکون

 و ارتقاء کندی ی،سازکوچک ساختاری، هاییبازسازگسترده، 
 و مجال آن موجببه که ی سازمانيهاپست کاهش درنهایت
 در محدود گردیده، شدتبه مراتبيسلسله حرکت برای فرصت

 شغلي مسير درزدگي سکون روحيه ایجاد مفهوم به موارد اغلب

معتقد  کیباردو (.2011، 8ستری و ویتهن اش ،است )فوستر
شغلي تفاوت قائل شد، زدگي است که باید ميان سه نوع سکون

 داند:يمولي این سه عامل را شامل موارد زیر 
 شغلي زدگيسکونعوامل ساختاری  .1

 شغلي زدگيسکونعوامل محتوایي  .2

 شغلي زدگيسکونعوامل زیستي  .3

 ساختار مقوله به مربوط عامل این ساختاری: عوامل

 از مثال طوربه که دارد او عقيده است شغلي ارتقای و سازمان

خویش  شایستگي از یمندبهره با که نفر صدیک ميان
 دست مدیریت مياني سطح به نفر یک تنها ،اندشده استخدام

 سازمان عالي مدیریت سطح در خصوص مسئله این و یابديم

 عالي سطح مدیریت به نفر یک فقط یعني است چنين نيز

 و ماننديم تریينپا سطوح در افراد بقيه رسد.يم سازماني

                                                                      
6. Stoner  

7. Mayasari 

8. Foster, Shastri & Withane 



  ... يانسان هیسرما يشغل شرفتيپ ريزدگي در مسبر سکون یهوش معنو ريثأت شناسایيواحدی:        16

 صعود امکان ،اندکرده کسب که هایييتصالحعليرغم 

 فرا مشخص مسير وقتي کارکنان ،لذا .نيست ميسر برایشان

باشند ينم همکاران پيشرفت شاهد و بينندينم خود روی
 علت به افراد گاهي محتوایي: عوامل .شوندمي زدهسکون

 شوند، عموماًمي شغلي زدگيسکون دچار شغل محتوای

 در کنندهکسل و خسته محتوای دارای و پایين تنوع با کارهای

 کار یک مشغول متمادی ساليان هاآن گيرند.يمقرار  دسته این

 انتظاری چه آنان از هرروز که داننديم دقيقاً و بوده یکنواخت

بعد  ندارد. وجود آموختن برای جدیدی چيزيچه و روديم
سازم  حتي برگيرد. در را هاسازمان همه توانديم محتوایي

 یستي:ز عوامل .باشندينم آن مصون از نيز آکادميکي یهاآن

معتقد  باردویک گردديبازم فرد حيات و زندگي به عوامل این
 نداشته چنداني تغييرات يطورکلبه شخص زندگي وقتي است

 لذتي و عالقه گونهيچه فرد و باشد روزمرگي شده دچار و باشد

شغلي زیستي شده زدگي سکون دچار نکند احساس زندگي در
سه عاملي  زدگيسکونفرایند  1(. شکل 1385است )خنيفر، 

 دهد.بارد ویک را نشان مي

 
 کیبارد و يسه عامل زدگيسکون ندیفرا .1شکل 

 (1988)باردویک،

 
مردم هنگامي در معرض سکون زدگي زندگي هستند که کار 

 تیدهد. کار اساس هو ليرا تشک هاآنبخش مهمي از زندگي 
 نیا . البته تا زماني کهدهديم ليرا تشک هاآننفس و اعتمادبه

باشد؛ اما  زيآمتيموفق هاآنکار  ینفس براو اعتمادبه تیهو
شکست را  اکگهگاه حس وحشتن شود،يکه تمام م عاتيترف

موجب  یدر کار وستهيمهارت پ نيو همچن کنديم کیتحر
ياتفاقات م نیا کهي. هنگامشوديم کنواختيیاحساس  جادیا

ي زندگي زدگاحساس سکون هاآنفرصت خوبي است که  افتد،
 (.1988 ک،یکنند )باردو

 

 جوسازمانی
کارکنان در  یهاارزشبه تصورات، احساسات و  جوسازماني

احساس تعهد نسبت  طورنيهم. شوديممحيط کارشان اطالق 
و وفاداری را نيز  نفساعتمادبهبه سازمان، حس اعتماد و تعلق، 

عوامل مختلفي مانند فضای  تأثيرکه تحت شوديمشامل 

رفتاری افراد در  هایویژگيي، قوانين سازماني حاکم و فيزیک
ها يبررس(. 2000 ،1و هارتلي )اليس گيردميمحيط کار قرار 

از اولين تعریف  است که بيش از چند دههدهد نشان مي
گوناگوني از طرف . در این مدت تعاریف گذرديجوسازماني م

م آن است که اهشده ارائهو پژوهشگران مختلف  نظرانصاحب
 شود.به شرح زیر بيان مي

( برخي از این تعاریف را به نقل از 2003) گریگ

ای از مجموعه»کند: گوناگون چنين بيان مي نظرانصاحب
کند و شامل الف( آن را ي که سازمان را توصيف ميهایویژگي

کند، ب( در طول زمان پایدار متمایز مي هاسازماناز سایر 
گذارد )فورهند و يم تأثيراعضای سازمان  ماند و بر ج( رفتاريم

یک سری  (. جو در آموزش عالي نيز به1964، 3ون هالر
کند ي که یک دانشکده را از دانشکدۀ دیگر متمایز ميهایویژگي

گردد )هوی و يمگذارد، اطالق يم تأثيرو بر رفتار اعضای آن 
ي جوسازماني طورکلبه(. 2009، هوی و ميسکل 1997، 4هانوم

کند که بر روابط بين اشخاص، ارتباطات و به مواردی اشاره مي
اوی  اوليو، ،گذارد )لوتانزيمها در سازمان اثر گيریيمتصم

 (.2007، 6ونورمن

نظر اگرچه اندیشمندان راجع به تعریف جوسازماني اتفاق 
 هاییدگاههای آن دندارند، ولي اکثر آنان در خصوص ویژگي

 را برای جوسازماني های زیرویژگي داشته و یکساني ابراز
 :اندبرشمرده

های خاص یک برداشت جمعي کارکنان درباره ویژگي .1
تقدیر، نوآوری و  سازمان مثل اقتدار، اعتماد، انسجام، حمایت

 .عدالت
 .برآیند تعامل اعضای یک سازمان .2
 .برای تفسير شرایط اییهپا .3
ه فرهنگ ها راجع بها و نگرشهنجارها و ارزش کنندهيتداع .4

 .سازمان

، ، اوليو، لوتانز، مي و واليومباوا)گاردنربر رفتار تأثيرگذارمنبع  .5

2005). 

جوسازماني همانند هوای موجود در یک اتاق  درنهایت
کرد بلکه باید آن را یا لمس  دید ورا توان آن ينمکه است 

احاطه کرده  کليت سازمان را حال ینا با ،دو درک کر حس کرد

                                                                      
1. Ellis & Hartley 

2. Gregg 

3. Forehand & Von Haller 

4. Hoy & Hannum  

5. Hoy & Miskel  
6. Luthans, Avolio, Avey & Norman  

7. Gardner, Avolio, Luthans, May & Walumbwa  
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دهد و قرار مي تأثيررا تحتآن  افتديکه اتفاق م يزیو هر چ
توان يمپذیرد و يم تأثير، گذرديآنچه در سازمان م خود نيز از

آن را  (1970) با ابزارهایي مثل پرسشنامه هالپين و کرافت

ها و هر سازماني، فرهنگ، سنت ،بنابراین .يری کردگاندازه
و آن سازمان را ج همیدارد که بر رو اییژهعمل و یهاروش

 هاییژگيدهند. جوسازماني مربوط به تعيين وتشکيل مي
طور مستقيم یا محيط کار است که به يریگاندازهقابل

کنند درک غيرمستقيم توسط کساني که در این محيط کار مي
گذارد )ارهارت و يم تأثيرروی انگيزش و رفتارشان شده بر 

نفوذ جهت  عي مؤثر و باعنوان منب. همچنين به(2017، کوئنزی

 ممکن است هاسازمانجو برخي  کند.مي عمل رفتار يدهشکل
کامالً انساني و  گير و برخيبرخي دیگر سهل ،پویا و کاری

که جو در جو باز باشد.  آورترسو  برخي دیگر سخت و سرد
 برخوردار يتوجه، کارکنان از رضایت شغلي قابلمطلوبي است

دارای  هاآنبر مشکالت دارند. ای غلبهو انگيزه کافي بر بوده
نيروی محرکه الزم برای ترتيب دادن کارها و حفظ تحرک 

عالوه کارکنان به همکاری با سازمان خود سازمان هستند. به
کنند و با یکدیگر همکاری مي يخوببه هاآنکنند. افتخار مي

 دهند.امور سازمان را تمام و کمال انجام مي
 

 پژوهش نهیشیپ
در داخل و خارج از کشور در مورد هوش  يمختلف هایژوهشپ

مورد مطالعه قرار گرفته  جوسازمانيو  زدگيسکون ،یمعنو
 از: اندعبارت هاآناز  ياست، برخ

با  ي( ر پژوهش1398) ينیالدشمسو شکوه  شمندیاند
با  ياجتماع شیو سا يشغل يفرسودگ نيرابطه ب يعنوان بررس

مقطع  یروزشبانهکنان مدارس در کار يشغل زدگيسکون
با استفاده از  هاداده ليو تحل هیمتوسطه انجام دادند. تجز

و  يشغل يفرسودگ نيچندگانه نشان داد که ب يخط ونيرگرس
کارکنان رابطه مثبت و  يشغل زدگيسکونبا  ياجتماع شیسا
 يشغل يفرسودگ هایمؤلفه نيب نيوجود دارد، همچن یداريمعن

( یريو درگ تيفرد، مسخ شخص تيدم موفقع ،يعاطف ي)خستگ
وجود  داریمعنيکارکنان رابطه مثبت و  يشغل زدگيسکونبا 

 دارد.
 يبه بررس ي( در پژوهش1397) يو تراب ابطح يمانيسل
 زدگيسکونبا  يشغل يو فرسودگ سازمانيفرهنگ نيرابطه ب

معلمان مدارس مقطع ) یمعلمان مطالعه مورد نيدر ب يشغل

                                                                      
. Halpin&Craft  

. Ehrhart& Kuenzi 

 نينشان داد که ب جیتهران( پرداختند. نتا 2ه متوسطه منطق
 يشغل زدگيسکونو بازار با  گراتوسعه ،ایقبيله سازمانيفرهنگ

وجود داشته و  يدار منفيرابطه معن يمراتبو سلسله یيمحتوا
 يشغل زدگيسکونبا  يمراتبسلسله سازمانيفرهنگ نيب

داشته دار مثبت وجود يرابطه معن يمراتبو سلسله یيمحتوا
 يشغل زدگيسکونبا  يشغل يفرسودگ نيب نيهمچن است.
 دارد. وددار مثبت وجيرابطه معن يمراتبو سلسله یيمحتوا

 يبه بررس ایمطالعه( در 1397) يصادق و ينيام جوکار،
 يشغل زدگيسکونبا  رانیمد کیتفکر استراتژ نيرابطه ب

و  پرورش استان چهارمحال و کارکنان در اداره کل آموزش
تفکر  نينشان داد، ب هاآن پژوهش یهاافتهیپرداختند.  یاريبخت

يمعنکارکنان رابطه  يشغل زدگيسکونو  رانیمد کیاستراتژ
 دیجد یگوش دادن به صداها نيب نيوجود دارد؛ همچن یدار

و  داريمعنکارکنان رابطه  يشغل زدگيسکونو  ریتوسط مد
توسط  دیمالت جدتعا یبرقرار جادیا نيمعکوس وجود دارد؛ ب

دار و معکوس يکارکنان رابطه معن يشغل زدگيسکونو  ریمد
 زدگيسکونو  ریتازه توسط مد زشيانگ جادیا نيوجود دارد؛ ب

 نيدار و معکوس وجود دارد؛ بيکارکنان رابطه معن يشغل
کارکنان  يشغل زدگيسکونو  دیجد یهااز تجربه ریاستقبال مد

چارچوب  ميترس نيد ندارد و بو معکوس وجو داريمعنرابطه 
کارکنان رابطه  يشغل زدگيسکونو  ریتوسط مد دیجد یفکر
 و معکوس وجود دارد. داريمعن

 مؤثرعوامل  يپژوهشدر  (1395و همکاران ) یمدد نوروز
 يعلمئتيه یدر اعضا يشغل زدگيسکون جادیبر ا

 يرا بررس رانیا يدولت هایدانشگاه بدنيتربيت هایدانشکده
 نیشتريب يستینشان داد که عوامل ز پژوهش جی. نتاانددهکر

 دارد. علميهيئت یدر اعضا يشغل زدگيسکون جادیرا بر ا تأثير
با عنوان  یا( در مقاله1394) يندوشن و ساسان ياثيغ

 يشغل یهايژگیبا و يليمرتبط بودن رشته تحص تأثير يبررس»
ل در شرکت عام نیا يبه بررس «کارکنان يشغل زدگيسکونبر 

در  زدگيسکونبا استفاده از پرسشنامه  هاآنپرداختند.  ريمشان
 ا( آن ر1393) يو رسول ربنائميبش ،یواحدکه  يشغل ريمس
اطالعات پرداختند. با استفاده  یآورنموده بودند به جمع ميتنظ

که تناسب  دنديرس جهينت نیبه ا طرفهکی انسیوار لياز تحل
بر  توانديکارکنان دارند مکه  يبا شغل يليرشته تحص

مؤثر  يسازمان یريادگیو  يسازمان یو دو بعد ارتقا زدگيسکون
شود. اما بر بعد لذت و  دهیپد نیباشد و باعث کمتر شدن ا

 ندارد. یداريمعن تأثير يسازمان یشاد
 يبه بررس يپژوهش( در 1394) يرسولو  یواحد ،مئربنايبش

 ريدر مس زدگيکونسکارکنان بر  يشغل هایویژگي تأثير
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 جانیاستان آذربا يستیکارکنان سازمان بهز يشغل شرفتيپ
 هایویژگيبود که  نیا انگريحاصل ب جیپرداختند. نتا يشرق
در  يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکونو ابعاد آن بر  يشغل

 است. مؤثر يشرق جانیاستان آذربا يستیکارکنان سازمان بهز
( 1393) ینظر يم و جمالمقد زادهیهاد ان،یيرضا ،يطبرس
 زدگيسکون تیریمد یالگو نييو تب يبه طراح يدر پژوهش

است  نیا انگريب جی. نتااندپرداخته يرانیا یهاسازماندر  يشغل
 يرفتگ ليدرصد تحل 23 ،يشغل تیرضا انسیدرصد وار 13که 

درصد  13سازمان و  یيبه رها لیدرصد تما 36 ،شناختيروان
 است.  نييقابل تب يشغل زدگيسکون قیاز طر يتعهد سازمان

 يبه بررس یا( در مقاله1392زاده )بور و بهرام یيزاوسفی
 يرفتگ ليو تحل يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکونرابطه 

استان گلستان  یيو دارا یکارکنان سازمان امور اقتصاد
زدگي هدف شناسایي ميزان سکون با پژوهشپرداختند. این 

دگي عاطفي و جسماني کاهش عملکرد و تحليل رفتگي، فرسو
شخصيتي در سازمان دارایي استان  یهايژگیشدن از و هيت

شده است کارکنان امروزی بيشتر از گذشته  گلستان انجام
 هاآنو نگران هستند  کننديدرباره زندگي کاری خود فکر م

در  اندلیو ما خواهنديشغل مطمئن درازمدت و ارضاکننده م
 ندانو توسعه پيدا کنند. از سوی دیگر کارمشغل خو درشد 

اغلب حرفه خود را با اميد و انتظاراتي ویژه برای رسيدن به 
به  هاآنو اکثر  کننديباالترین سطح در سازمان شروع م

ها و هخود رسيدن به قدرت کسب باالترین مسئل شرفتيپ
 .دهنديها اهميت مپاداش
با عنوان  یاه( در مقال1391)خاص  يداداش و سهرلوسا

 یهابر عملکرد کارکنان سازمان رانیمد یهوش معنو تأثير»
شده است. پرداخته رانیمد یبه سنجش هوش معنو «يدولت
 تأثيرنقش و  رانیمد یحاصل از آن نشان داد هوش معنو جینتا

دار بودن در عملکرد کارکنان دارد و مؤلفه معنا و هدف یيبسزا
و موهبت و  يشعور و خودآگاه یاهو مؤلفه تأثير نیشتريکار ب

اعمال  قتيحق تیدر مراتب بعدی قرار دارند و درنها یيجويتعال
 جهينت نيبر عملکرد کارکنان دارد. همچن تأثير نیکمتر رانیمد
 یريکارگبه قیعملکرد کارکنان از طر تیدر مورد تقو ينینو

 آمد. تکشور به دس يدولت یهاهوش معنوی در سازمان
بررسي  با هدف ایمطالعه (2019) 1مدهوی و سامبندام

توليد را انجام  صنعت در کارکنان عملکرد بر جوسازماني تأثير
 که داد نشان تحليل و تجزیه به مربوط هاپيشنهاد و نتایج دادند.

                                                                      
1. Sambandam & Madhavi 

 و گذاردمي تأثير کارکنان عملکرد بر جوسازماني گوناگون ابعاد
 .زديانگيبرم را هاآن

 مفقوده حلقه کيفي ایلهمقا ( در2017) 2جولمي
 به توجه با. داد قرار بررسي مورد را جو و سازمانيفرهنگ

 یک عنوانبه توانمي را سازمانيفرهنگ شده، ارائه رویکردهای
 در کرد، درک سازمان در قراردادها بر مبتني مشترک موقعيت

 در موجود شرایط و فضا کل عنوانبه جوسازماني که حالي
 شده داده نشان جینتا .شوديم گرفته ظرن در سازماني سطح
 یریناپذیيجدا طوربه جو و سازمانيفرهنگ که است
 از ترمهم. کرد تفکيک هم از را هاآن باید اما ،اندختهيآمدرهم
 هر تکامل شرطپيش افراد عاطفي درگيری همه،

 .شوديم تلقي سازمانيفرهنگ

وهشي با در پژ( 2017) 3عباسي و ، مود انورارشد اختر،
 سازماني پایداری توسعه و بر معنوی هوش تأثير بررسي هدف

 نشان داد نقش پژوهش هاییافته. اسالم پرداختند دیدگاه از
 کارکنان توسعه برای مهمي عامل عنوانبه معنوی باید هوش

 معنوی آگاهي افزایش شود، زیرا باعث گرفته نظر در سازمان در
 در هاآن وریبهره سبب درنهایتشده که  کارکنان بين در

 .شودمي سازمان
با عنوان بررسي رابطه  ایمطالعه (2016) 4اوفلين و ایوانچوا

 و ،گریتصدیشغلي  زدگيسکون با شغلي پيشرفت بين
 این پژوهش در دادند. انجام رلندیا در قراردادهای نامعين

 گریتصدی از خاص شکلکی عنوانبه نامعين قراردادهای
شغلي بوده و موجب  برای پيشرفت که مانعيگردید  بررسي

 يدائمو باید قراردادهای  گرددميشغلي  زدگيسکونافزایش 
 برای افزایش امنيت شغلي کارکنان ایجاد گردد.

 هوشتأثير در پژوهشي ( 2015) 5گاني عثمان و انور
سازماني را مورد بررسي  شهروندی رفتار بر آن ابعاد و معنوی

 نقش کارکنان معنوی هوش که داد نشان اهیافتهقرار دادند. 
 بعد دو. دارد کارکنان بين در شهروندی رفتار ایجاد در مهمي
 تأثير متعالي آگاهي و انتقادی وجودی تفکر یعني معنوی هوش

 .دارند سازماني شهروندی رفتار بر بيشتری از سایر ابعاد
 ،جوسازماني تأثير به ایمقاله در (2014) 6هدشپند و وف
 کارکنان شغلي عملکرد بر سازماني تعهد شغلي، ترضای

 رهبران که کردند بررسي را متفاوتي یهاسازمان آنان. پرداختند
یطوربه. بودند دیده آموزش متفاوتي شيوه به هاآن از هریک

                                                                      
2. Julmi 

3. Akhtar, Arshad, Mohd Anuar & Abbasi 

4. Ivancheva & O'Flynn 

5. Anwar & Osman-Gani 

6. Fu & Deshpande 
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 اول گروه. شدنديم تقسيم گروه دو به هاسازمان رهبران که
 ایجاد بر دوم وهگر و داشتند تأکيد نظم حفظ بر و بوده سختگير

 که داد نشان نتایج. داشتند تأکيد پاداش دادن و يررسميغ جو
 و غيرحامي سازمان که کردنديم احساس اول گروه کارکنان

 ساختار دارای را سازمانشان دوم گروه ولي بوده، ساختاری کامالً
 .کندمي تشویق را نواندیشي و نوآوری که دانستندمي محدود

بر  جوسازماني تأثير»با عنوان  ایقالهم( در 2013) جوتي
رضایت شغلي، تعهد شغلي و ترک شغلي طبق یک مدل 

بر رضایت شغلي، تعهد  جوسازماني تأثيربه بررسي  «تجربي
شغلي و ترک کار با استفاده از تجزیه و تحليل رگرسيون 

دست آمده از تجزیه و تحليل رگرسيون ه پرداخت. طبق نتایج ب
فرضيه در نظر گرفته  5مورد از  4، امهپرسشن 820حاصل از 

 قرار گرفت. موردقبولشده 
معضالت فرسودگي  پژوهشي به بررسي ( در2011) 2ولمر

 از پرداخت. کاری یهاطيمح در اساسي یهاحلراه و شغلي
 اکثر زندگي در مهمي اهداف شغلي پيشرفت و نظر وی اشتغال

 به باید ودخ زندگي یهانهیهز تأمين برای افراد. است مردم
 هم. است این از بيشتر بسيار اشتغال اما باشند کار دنبال

 باعث موفق شغل. نارضایتي هم و باشد رضایت منبع تواندمي
 بر خود حرفه در موفقيت عدم. شودمي فرد خوشبختي و افتخار
 دليل دو. کندمي ناخوشایند را فرد و گذاردمي تأثير نفسعزت

. کرد خواهيم بيان آن اساسي تمعضال و شغلي عمده فرسودگي
 فردی عوامل از ناشي شغلي یهافرصت فقدان به مربوط یکي

 موضوعات اهداف، خودکارآمدی، مسائل) است فردی بين و
 شغلي رکود به مربوط دیگری( دوگانه شغلي مسائل و نگرشي

 پشتيباني، شدن، اجتماعي) است سازماني شرایط از ناشي
 (.تبعيض و قلدری

 (2007) هولت و ریلویک ،هيلمان توسط که يپژوهش در

 به دادند انجام «گردش در شغلي زدگيسکون اثر» عنوان با که

 از متفاوت طوربه شغلي زدگيسکون که یافتند دست نتيجه این

 در سازماني تعهد و شغلي رضایت به نسبت اهداف نيات، گردش

 طریق از متأثر نيات و پذیرفته تأثير مستقيم طوربه زدگيسکون

 .دشويم متعادل شغلي یوجوجست رفتارهای

 تجربي آزمون (2003) کزاپلویسکي و فرگوسن ،من ميلي

 متغير پنج و محيط کاری معنویت بين رابطه برای رگرسيون

 وتحليلیهتجز نتایج .اندکرده اجرا را کارکنان شغلي نگرش یجرا

                                                                      
2. Jyoti  

2. Volmer 
. Heilmann, Holt & Rilovick 

. Milliman, Czaplewski & Ferguson 

ی داريعنم رابطه شدهاستفاده معنویت بعد سه هر داد که نشان
 آزمون شغلي پنج نگرش از بيشتری متغيرهای یا متغير دو با

 یيدتأ انتزاعي مفهوم یک کار در معنویت کهيدرحال دارد شده
 هایيریگجهت و متعدد کاربردهای ترتيب بدین .شده است

 به نياز بررسي در و دانشگاهي تجاری مدیران برای پژوهشي

ارائه  هاسازمان و افراد روی رکا در معنویت از )فراگير( جامع اثر
 شود.يم

 

 پژوهش یشناسروش
بر  یهوش معنو تأثير يبه بررس پژوهش نیا نکهیتوجه به ا با

 يشرق جانینور استان آذربا اميدر دانشگاه پ يشغل زدگيسکون
مطالعه  یهاروشاز  پژوهش نیدر ا ني. همچنپردازديم

 یهاروش زيو نمطالب  یاسناد و محتوا يو بررس یاکتابخانه
استفاده  تاطالعا یآورجمع یپرسشنامه برا رينظ يدانيم

 يشیماپي – يفياطالعات از نوع توص یآورجمع، از نظر شودمي
از ابزار  هاداده یآورجمع یبرا يدانياست و در بخش م

 نیا جینتا که یيآنجا ازپرسشنامه استفاده شد.  یريگاندازه
قابل  يشرق جانیتان آذربانور اس اميپژوهش در دانشگاه پ

 .ستااستفاده 

است. در بخش  یاز نوع کاربرد هدفپژوهش به لحاظ 
پرسشنامه  گيریاندازهاز ابزار  هاداده آوریجمع یبرا يدانيم

 یکارکنان و اعضا هيکل ،پژوهش یاستفاده شد. جامعه آمار
. است يشرق جانینور استان آذربا اميدر دانشگاه پ علميهيئت

 یبر مبنا یپرسشنامه هوش معنو یبرا یياسخگومقياس پ
و  ادی= ز4= متوسط، 3= کم، 2کم،  يلي= خ1از  ليترتطيف 

= 1از  جوسازمانيو  يشغل زدگيسکونو جهت  ادیز يلي= خ5
= 5= موافقم و 4ندارم،  ی= نظر3= مخالفم، 2کامالً مخالفم، 

 یيپرسشنامه از روا یيروا يبررس یکامالً موافقم است. برا
شد.  فادهاست پژوهش یيهمگرا یيو روا يعامل ليتحل ،یيحتوام
 دهيکرونباخ سنج یآلفا بیضر قیپرسشنامه نيز از طر یيایپا

 يشغل زدگيسکون، 954/0 یهوش معنو یشده و مقدار آن برا
 نييتع یاست. برا دهیمحاسبه گرد 925/0 جوسازماني، 728/0

استفاده  نراکوک ياز فرمول محاسبات زين یحجم نمونه آمار
 .شودمي

 
n: یحجم نمونه آمار،d : محاسبه با سطح  نجایدرصد خطا )در ا

 نجاینرمال واحد استاندارد )در ا ريمقدار متغ : z(،05/0 یخطا
 یآمار تيحجم جمع : Nدرصد(، 95 نانيمحاسبه با سطح اطم
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از  ي: نسبتp نفر است(، 720 علميهيئت)تعداد کارکنان و 
صفت  دفاق تياز جمع ي: نسبتq ن،يصفت مع یدارا تيجمع

تعداد  ،ی. در مطالعه حاضر براساس حجم جامعه آمارنيمع
 نيپرسشنامه ب 260نفر محاسبه شد )تعداد  240 ینمونه آمار

آزمون  جهت .دیگرد عیتوز علميهيئت یکارکنان و اعضا
معادالت ساختاری  و  هایمدلو برازندگي مدل از  هاهفرضي

 سازیمدلجزئي استفاده شده است. روش حداقل مربعات 
از خانواده  یمعادالت ساختاری تکنيکي بسيار جامع و قو

 خطي مدل بسط ،ترقيدقرگرسيون چند متغيری و به بيان 
 از یامجموعه دهديم امکان محقق به که است عمومي

 مدل این. کند آزمون زمانهم یاگونهبه را رگرسيون معادالت

 غيرهایمت روابط درباره هافرضيه مونآز برای جامع رویکردی
مشاهده شده و مکنون )پنهان( است. روش حداقل مربعات 

 نیشتريبر ب ،يتجرب کوواریانس سیماتر بازتوليد جایبه يجزئ
مستقل تمرکز  یرهايمتغ لهيوابسته به وس یرهايمتغ انسیوار

 ونيو رگرس ريمس ليپژوهش از تحل نیدر ا نيدارد. همچن
و  پژوهش هایفرضيهرد  ای تأیيد یبرا يه مراتبچندگانه سلسل

 اسمارت پي.ال.اسو  اس.پي.اس.اس افزارنرمبا استفاده از 
هیشامل گو پژوهش یرهايمتغ ياتيشده است. ابعاد عمل استفاده

 .نشان داده شده است 1است که در جدول  ریز های

 

 پژوهش و ابعاد آن یرهايمتغ. 1جدول 

 تعداد گویه بعادا نماد متغیرهای پژوهش

 
 (2008هوش معنوی )کينگ، 

H1 7 تفکر وجودی انتقادی 

H2 5 معناسازی شخصي 

H3 7 آگاهي متعالي 

H4 5 بسط حالت هوشياری 

 
در مسير پيشرفت  زدگيسکون

 (1986شغلي )باردویک، 

S1 6 عدم ارتقا و رشد سازماني 

S2 6 فقدان یادگيری 

S3 3 يعدم احساس لذت و روزمرگ 

 
 

)هالپين و کرافت  جوسازماني
1963) 

J1 5 گریمراعات یا مالحظه 

J2 7 نفوذ و پویایي 

J3 5 یريگفاصله 

J4 4 روحيه گروهي 

J5 3 عالقه 

J6 3 صميميت 

 66 13 هاجمع کل ابعاد / گویه

 

 يعامل ليتحل ،یيمحتوا یيپرسشنامه از روا یيروا يبررس یبرا
ابتدا  که یطورهاستفاده شده است. ب ژوهشپ یيهمگرا یيو روا
و  استادان تأیيدبه  یيطرح شده از نظر اعتبار محتوا یهاسؤال

ابزار پرسشنامه، با  يآزمون اعتبار عامل ني. همچنديرس خبرگان
از وجود  نانياطم یبرا ،یدیيتا يعامل لياستفاده از روش تحل

وط به خود مکنون مرب ريها با متغهیاز گو کیهر نيارتباط ب
 دشانجام 

 یبرا پژوهش یهاهیگو ي، بار عامل2جدول با توجه به 
 6/0از  شتريب زدگيسکونو  یمکنون هوش معنو یرهايمتغ

با  نياست همچن رهايمتغ نیا یباال یيکه نشانگر روا هست
آن  یيروا ،جوسازماني ريمتغ يو مقدار بار عامل tبه مقدار  توجه
 نيانگيبا استفاده از م پژوهش یاهمگر یيروا .ستا تأیيدمورد 

شده است. مقدار  يبررس (AVE)توسعه داده شده  انسیوار

از  شيتوسعه داده شده، ب انسیوار نيانگيم یبرا رشیپذقابل
 5/0از  شيب رهايتمام متغ یشاخص برا نیا مقدار .است 5/0

 .تاس پژوهش یهمگرا یيروا انگرياست و ب
 انسیوار نيانگياز مبا استفاده  پژوهش یهمگرا یيروا

 رشیپذقابلشده است. مقدار  يبررس (AVE)توسعه داده شده 
است  5/0از  شيتوسعه داده شده، ب انسیوار نيانگيم یبرا

 رهايتمام متغ یشاخص برا نی(. مقدار ا1981)فورنل و الرکر، 
. تاس پژوهش یهمگرا یيروا انگرياست و ب 5/0از  شيب

از  گيریاندازه یهامدل يدرون یسازگار يبررس منظوربه
 ای، جهت سنجش انسجام (CR)مرکب  یيایشاخص پا

 یپنهان از آلفا ريهر متغ ریپذمشاهده یرهايمتغ يدرون يهمسان
 .شودميکرونباخ استفاده 
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مذکور نشان داده شده است.  هایشاخص ریمقاد 2جدول  در
اندازه هایمدل يدرون یسازگار دهندهنشان 7/0 یباال ریمقاد

 يتمام یمرکب برا یيای. مقدار شاخص پاستا گيری
 

مقدار  ني. همچنستا 8/0از  شتريب پژوهش یرهايمتغ
 نی. مقدار استابه باال  7/0کرونباخ  یآلفا یبرا قبولقابل

 است. 8/0از  شتريب پژوهش یرهايهمه متغ یشاخص برا

يروایپایایي حاصل از  جینتا .2جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی پژوهشهاافتهی
 ، اطالعات حاصلشد پژوهش ینمونه آماري فيتوص هاییافته

نفر  98درصد( و  6/65نفر مرد ) 187 ت،ي: از نظر جنسنشان داد
 پلم،ینفر د 16تعداد  التيدرصد( است. از نظر تحص 4/34زن )

 65و  ليسانسفوقنفر  64 سانس،ينفر ل 56 ،دیپلمفوقنفر  39
 يليمدرک تحص یدند. افراد دارابو یدکتر التيتحص ینفر دارا

 ليدرصد نمونه را تشک 53از  شيب یو دکتر ليسانسفوق
نفر  135سال،  5نفر کمتر از  75 ی. از نظر سابقه کاراندداده

 25 نينفر ب 10سال و  25تا  15 نينفر ب 20سال،  15تا  5 نيب
( سابقه 3/56سال ) 15تا  5 نيسال هستند. عمده افراد ب 30تا 
نفر  121کارمند و  نفر 119اشتغال  تيارند. از نظر وضعد یکار

 50درصد افراد کارمند و  50 کینزد باًیتقرهستند.  علميهيئت
 .باشنديم علميهيئت انیدرصد پاسخگو

 817/0 اريو انحراف مع 31/3 یهوش معنو زانيم نيانگيم

نور استان  اميافراد در دانشگاه پ یهوش معنو ،نیبنابرا .ستا
 نيانگيم نیشترياست. ب 3از عدد  شتريب يشرق جانیآذربا

 نيانگيم نی( و کمتر81/3) يشخص یمربوط به بعد معناساز
. است 61/2با مقدار  یاريمربوط به بعد بسط حالت هوش

 11/3برابر  يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکون زانيم نيانگيم
مقدار  نیشتري، ب525/0 ارياست. انحراف مع 3از عدد  شتريو ب

و  45/3 یمربوط به بعد عدم احساس لذت و شاد نيانگيم
 81/2با مقدار  يمقدار، بعد عدم ارتقا و رشد سازمان نیکمتر
 اريو انحراف مع 07/3 ربراب جوسازماني زانيم نيانگي. ماست
است. مقدار  3از عدد  شتريب نيانگياست، مقدار م 374/0

، 30/3برابر ، عالقه 14/3برابر  يگروه هي، زوحمؤلفه نيانگيم
 یيای، نفوذ و پو56/3برابر  گيریفاصله، 29/3برابر  تيميصم
 يفيتوص هایشاخص 3جدول . است 53/2و مراعات  58/2
 .دهدميرا نشان  پژوهش یرهايمتغ

 

 توصيفي متغيرهای پژوهش هایشاخص. 3جدول 

 انحراف معیار میانگین ماکسیمم مینیمم تعداد متغیرها

 81752/0 3109/3 69/4 06/2 240 هوش معنوی

 98010/0 4583/3 00/5 57/1 240 تفکر وجودی انتقادی

 85094/0 3601/3 86/4 86/1 240 آگاهي متعالي

جیاستخرا واریانس میانگین  

(AVE>0.5) 

ضریب پایایی 

 (Cr>0.7) ترکیبی

 ضریب آلفای کرونباخ

(Alpha>0.7) 

 سازه نماد

745/0  921/0  897/0   تفکر وجودی انتقادی 
هوش 
 معنوی

0 591/  آگاهي متعالي 0/832 0/907 

 معناسازی شخصي 0/867 0/892 0/594

 بسط حالت هوشياری 0/874 0/908 0/593

804/0  925/0  877/0   عدم ارتقا و رشد سازماني 
0 زدگيسکون 598/  فقدان یادگيری 0/864 0/897 

 عدم احساس لذت و شادی 0/884 0/891 0/596

591/0  896/0  867/0 گری همالحظ یا مراعات    
546/0 سازماني جو پویایي و نفوذ 0/854 0/894   

گيری فاصله 0/842 0/894 0/578  

گروهي روحيه 0/867 0/911 0/512  

 عالقه 0/871 0/965 0/591

534/0  صميميت 0/865 0/945 
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 انحراف معیار میانگین ماکسیمم مینیمم تعداد متغیرها

 60932/0 8167/3 00/5 80/2 240 معناسازی شخصي

 15997/1 6083/2 40/4 00/1 240 بسط حالت هوشياری

زدگي شغليسکون  240 11/2 89/3 1169/3 52597/0 

رتقا و رشد سازمانيعدم ا  240 50/1 83/3 8125/2 71886/0 

 37344/0 0799/3 00/4 33/2 240 فقدان یادگيری

 81714/0 4583/3 67/4 33/1 240 عدم احساس لذت و شادی

 37473/0 0706/0 78/3 43/2 240 جوسازماني

 67240/0 1417/3 25/4 50/1 240 روحيه گروهي

 82339/0 3056/3 00/5 00/2 240 عالقه

 82081/0 2972/3 00/5 00/2 240 صميميت

 02629/1 5333/2 80/4 00/1 240 مراعات

 86331/0 5833/2 29/4 14/1 240 نفوذ و پویایي

گيریفاصله  240 00/2 60/4 5625/3 65412/0 

مدل  تيفيک، ابتدا ياستنباط هاییافتهآوردن  به دستدر ادامه قبل از 
صفر  یباال ری. مقادگردیدمحاسبه  يتوسط شاخص افزونگ یساختار
 اندشده بازسازی خوب شده مشاهده ریاست که مقاد نای دهندهنشان

 یشاخص برا نیا ری، مقاد4 دارد. در جدول ينيبشيپ توانایي مدل و
مقدار  رهايتمام متغ یمکنون نشان داده شده است و برا یرهايمتغ

 .ستا ياز صفر بوده و عدد مثبت شتريشاخص ب
 يشاخص افزونگ. 4ول جد

 یافزونگ پژوهش یرهایمتغ

 148/0 زدگيسکون

 061/0 جوسازماني

 
در  پژوهش برازش مدل یيکوينسنجش  منظوربههمچنين 

شاخص از  نی. ادشاستفاده  GOFاز شاخص  ،یريمس سازیمدل
توسعه داده شده در متوسط  انسیمتوسط وار يهندس نيانگيم قیطر
شاخص  نیا یآمده برا به دست. مقدار یدآمي به دست نييتع بیضر

 ز،يناچ بيبه ترت 36/0و  25/0، 1/0 ریاست. مقاد کیصفر تا  نيب
شده است )وتزلز و همکاران،  يمعرف GOF یبرا یمتوسط و قو

 انگريمقدار ب نیاست که ا GOF، 284/0 اريمع جی(. طبق نتا2009
 د.خوب مدل دار ياست و نشان از برازش کل بخشتیرضا يمدل

 
 يمفهوممدل  آزموناز  ريمس بیضرا داریمعني يبررس منظوربه

معادالت  سازیمدل-یيبه روش حداقل مربعات جز پژوهش
 یانجام شده است. برا اسمارت پي.ال.اس افزارنرمو  یساختار

يمعن بیدرصد، اگر ضر 95 نانيدار بودن رابطه در سطح اطميمعن
 96/1از  شتريمستقل و وابسته ب ريدو متغ انيم ري( مسtمقدار ) یدار

 به منجر و بوده داريوابسته معن ريمتغ برمستقل  ريمتغ تأثيرباشد، 
و  یهوش معنو ني، ب5. طبق جدول گرددمي هيفرض تأیيد

 یداريو معن يرابطه منف يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکون
آن  ريمس بیو ضر 071/3رابطه برابر  نیدر ا t وجود دارد. مقدار

 یداريمعنو  يمنف تأثير یهوش معنو ،نیاست. بنابرا 203/0 يمنف
 tمقدار  نيدارد.  همچن يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکونبر 
 163/0 يآن برابر منف داریمعنيو  3./73برابر دوم  هيفرض یبرا

هوش  نيرابطه ب یداريمعن طوربه جوسازماني درنتيجهبوده، 
 هيفرض ،رونیازا. نمایدمي لیدرا تع يشغل يزدگو سکون یمعنو

 .گيردميقرار  تأیيدمورد  پژوهشاول و دوم 

  

 ضرایب مسير داریمعني. 5جدول  
 )مسیرها( هاهیفرض خطای استاندارد ضرایب مسیر -tمقادیر  نتیجه فرضیه

 شغلي زدگيسکونهوش معنوی و  066/0 203/0 071/3 تأیید

بر رابطه  جوسازمانيیلگری نقش تعد 053/0 -163/0 073/3 تأیید
 شغلي زدگيسکونهوش معنوی و 
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 پژوهش یرهايمتغ يبار عامل بیضر .2شکل 

 

 پژوهش یرهايمتغ يت ریمقاد .3شکل 

 

 
 شغلي زدگيسکونبر رابطه هوش معنوی و  جوسازماني تعدیلگری .4شکل 
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 یریگجهینتبحث و 
در  زدگيسکونبر  یهوش معنو تأثير شناسایيبه  ،پژوهش نیا در

با  يشرق جانینور استان آذربا اميدر دانشگاه پ يشغل شرفتيپ ريمس
منظور، بر  نیپرداخته شده است. به ا جوسازماني تعدیلگرینقش 

 یرهاياز متغ کیهر یهامؤلفه نه،يشيو پ اتياساس مرور ادب
مستقل،  ريمتغ عنوانبه ینو. هوش معدشاستخراج  پژوهش
 ريوابسته و متغ ريمتغ عنوانبه يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکون

در نظر گرفته شد. سپس مدل  لگریتعد ريمتغ عنوانبه جوسازماني
 ،یهوش معنو نيب داریمعنيرابطه  يبررس یبرا پژوهش يمفهوم
 تيتوسعه داده شد. وضع جوسازمانيو  يشغل زدگيسکون
 آوریجمعحاصل از  یهادادهبراساس  پژوهش هایفرضيه
 یهاداده ليقرار گرفت. در تحل ليو تحل هینامه مورد تجزپرسش
معادالت  سازیمدل-يشده، از روش حداقل مربعات جزئ آوریجمع

 جیصورت گرفته، نتا یهاليتحل ی. بر مبنادشاستفاده  یساختار
 است: صورت نیبد پژوهش هایفرضيهآزمون 

برابر  ريمس بیضر ،یمدل ساختار جی: طبق نتاکی هيفرض
 زانياست. چون م 071/3آن برابر  tآماره  زانيو م 203/0 يمنف

 95با  ياز مقدار ت تربزرگحاصل،  یآماره آن در معادله ساختار
هوش  نيب داريمعن تأثيرفرض وجود  ،لذا .است نانيدرصد اطم

. بهدشومي تأیيد يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکونو  یمعنو
 نیاست. بد يعالمت منف یاستاندارد دارا بیضر زانيعالوه م

در  زدگيسکون زانيم ،یهوش معنو زانيم شیکه با افزا يمعن
 .ابدیيمکاهش  يشغل شرفتيپ ريمس

 يبرابر منف ريمس بیضر یمدل ساختار جیدو: طبق نتا هيفرض
آماره آن  زانياست. چون م 073/3آن برابر  tآماره  زانيو م 163/0

درصد  95با  يقدار تاز م تربزرگحاصل،  یدر معادله ساختار
 نيبر رابطه ب جوسازماني یلگریفرض وجود تعد ،لذا .است نانياطم

 تأیيد يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکونو  یهوش معنو
هوش  نيرابطه ب یداريمعن طوربه جوسازماني ،رونیازا. گرددمي

 .نمایدمي لیرا تعد يشغل زدگيسکونو  یمعنو
 یاست که هوش معنو نیا گرانيب پژوهشحاصل از  هاییافته

 داریمعنيو  يمنف تأثير يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکونبر 
(، زوهر و مارشال 2000) سمونیا دگاهیمتناسب با د جهينت نیدارد. ا

 نگي(، ک2000) یمونز(، ا2002) سکي(، س2006(، سانتوس )2000)
 من و يلي(، م2008همکاران ) ومطالعات هافمانس  جی( و نتا2008)

( و مدد 1388) یدريو ح یيرايمحمدنژاد، بح(، 2003همکاران )
بر  یهوش معنو ني. همچنستا( 1395و همکاران ) ینوروز

با  جهينت نیدارد. ا داریمعنيمثبت و  تأثير استادان جوسازماني
 ي(، سرخ2003من و همکاران ) يلي(، م2001مطالعات ولمن )

(، 1388) ينيسو سلطان ح یمعمار ،یفرامرز(، 1388)وعابدی

خاص  يو داداش س( و اسهرلو1388محمدنژاد و همکاران )
 نيب یداريمعنو  يرابطه منف ني( مطابقت دارد. همچن1391)

وجود  يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکونو  استادان جوسازماني
و همکاران  لماني( ه2017) یدارد. در مطالعات ارهارد و کوئنز

و  تيميصم تأثير( بر 2014) هشپندو د وف و (2013) ي(، جوت2007)
 زهيو انگ یاحساس لذت و شاد یمشارکت بر رو هيو روح یشاد

 شده است. تأکيدافراد 
 

 هاشنهادیپ
و  یهوش معنو نيرابطه ب جوسازماني نکهیبا توجه به ا .1

 بیو ضر نمایدمي لیرا تعد يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکون
 یو هوش معنو مانيجوساز نيتعامل ب درنتيجهاست،  يآن منف

. گرددمي يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکونمنجر به کاهش 
 تيتوجه به وضع ،ينتوسعه منابع انسا یهایزیربرنامهدر  ،رونیازا

. ستا تيو با اهم یضرور جوسازماني تيو بهبود وضع جوسازماني
مورد اشاره در بخش  تحقيقات هاییافتهاساس و با توجه به  نیبر ا

کرد که جهت توسعه منابع  یريگجهينت توانمي پژوهش نهيشيپ
 ،يشغل شرفتيپ ريافراد در مس زدگيسکونو کاهش  يانسان
نور استان  اميدانشگاه پ نو مسئوال گذاراناستيس ران،یمد

 نيرابطه ب ،جوسازمانيبه  يتوجه خاص ستیبايم يشرق جانیآذربا
کارکنان و  یمشترک برا یگذارهدف جادیو ا نيکارکنان و مسئول

از  يناش یهابيآس زانيم قیطر نیتا از ا داشته باشند استادان
 برسد. لافراد در سازمان به حداق يشغل زدگيسکون

 نيدر ب یهوش معنو زانياست که م نیا انگريب پژوهش جینتا .2
از  شيب يشرق جانینور استان آذربا اميدانشگاه پ استادانکارکنان و 

 ريدر مس زدگيسکونبر کاهش  اریدمعني تأثيرو  متوسط است
تفکر  یهامؤلفه زانيم شیافزا ،نیدارد. بنابرا يشغل شرفتيپ

 شیو افزا یهوش معنو زا يشخص یو معناساز یانتقاد یوجود
و عالقه منجر به کاهش  تيميصم ،يگروه ۀيروح یهامؤلفه

 اميکارکنان دانشگاه پ يشغل شرفتيپ ريدر مس زدگيسکون زانيم
 یانتقاد یخواهد گذاشت. تفکر وجود يشرق جانیآذربانور استان 

 ،یداريمعنمانند  ينقادانه راجع به موضوعات دنيشیاند یبرا یيتوانا
 یبرا یي(، توانايمرگ، هست ت،يفراتر از وجود )واقع ودهدف، وج

 یيتوانا نيوجود، همچن لياص یهافلسفه ایبا استنتاج  یيارویرو
 دگاهید کیاز  یوجود ريت غراجع به موضوعا دنيشیاند یبرا

 یداريمعن تیهدا یبرا یيتوانا يشخص یاست. معناساز یوجود
 رندهيو در برگ يکیزيو ف یماد اتيو اهداف در همه تجرب يشخص

 نیا شیبا افزا ،رونیااست. از يزندگ یخلق هدف برا یيتوانا
 طيو مح يشخص يدر زندگ یگذارهدفعوامل افراد به سمت 

به موضوعات و  دنيشیاند قیطر نیو از ا ندینمايم دايسوق پ یکار
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  زدگيسکوننگاه نقادانه به مسائل و مشکالت در سازمان، کمتر به 
 .شونديم تیهدا يشغل شرفتيپ ريدر مس

 بیحاصل از ضر يمنف یرگذاريبا توجه به تأث يطرف از .3
 ريدر مس يزدگبر سکون یدر هوش معنو يضرب جوسازمانحاصل

برنامه  گذاراناستيو س رانیکه مد شوديم شنهاديپ ،يشغل شرفتيپ
 نیبه اجرا در آوردند تا از ا يجوسازمان تيبهبود وضع یبرا يمناسب

در  يزدگکاهش سکون بهمنجر  يجوسازمان یلگرینقش تعد قیطر

 افراد شود. يشغل شرفتيپ ريمس
 

 مالحظات
نور به شماره  اميدانشگاه پ يمقاله مستخرج از طرح پژوهش نیا

 است/ص 34300/4
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