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بررسی رابطه بین هوش معنوی با تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی در
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان و ادارات تابعه
2

حسین امیرزاده  ، 9مسلم محمدی

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،گرایش تولید در عملیات ،دانشگاه فرهیختگان کرمان
 2مدرس دانشگاه فرهیختگان کرمان

چکیده
در طی سالیان گذشته پژوهشهای متعددی در زمینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته
است ،اما با وجود این که در سال های اخیر ارتباط میان این دو متغیر بسیار مهم در رفتار شغلی با یک متغیر اثر گذار دیگر بر
رفتار شغلی یعنی هوش معنوی که مفهومی نسبتا نوین در ادبیات روانشناسی سازمانی است ،در کشورهای دیگر مورد توجه
جدی بوده است ،در ایران رابطه های میان این سه متغیر به صورت هم زمان مورد بررسی قرار نگرفته است .پژوهش حاضر به
بررسی رابطه بین هوش معنوی با تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
کرمان و ادارات تابعه پرداخته است .نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش کارکنان سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان کرمان و ادارات تابعه به تعداد  11۱۱نفر بوده است ،که تعداد  2۸۲نفر به روش تصادفی ساده و با
استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده است .روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی
تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده های با استفاده
نرم افزارهای  SPSS22و  Lisrel9انجام شده است .بررسی نتایج نشان داد که بین متغیر هوش معنوی و رضایت شغلی
رابطه معنی دار وجود دارد .بین متغیر هوش معنوی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد .بین متغیر رضایت شغلی و
تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
واژههای کلیدی :هوش معنوی ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی
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مقدمه
با توجه به تغییر و تحوالت عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور ،نیروی انسانی نسبت به سایر منابع سازمان،
از اهمیت خاصی برخوردار شده است (روپیکی .) 2۱۱۱ ،در واقع ،سرمایه انسانی حیاتی ترین عنصر راهبردی و اساسی ترین راه
برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان است و پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت .نیروی انسانی متعهد به
اهداف و ارزش های سازمان ،نه تنها عاملی برای برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر است ،بلکه مزیت رقابتی پایداری
برای بسیاری از سازمان ها تلقی می شود (ولریدگ .) 2۱۱2 ،اسکات و ژاف (  ) 1999مطرح کردند که منشأ اصلی مزیت رقابتی
برای سازمان ها ،فداکاری ،کیفیت ،تعهد و توانایی نیروی کار است .در واقع امروزه سازمان هایی موفق اند که دارای کارکنان
توانمند و متعهدی باشند .کارکنانی که بر مشتری مداری و افزایش بهره وری تأکید داشته باشند و از این رو مرتبا سیستم ها و
فرایند های کاری را بهبود بخشند (گیونزی .) 2۱۱۲ ،نیروی انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی که حاضر باشد
فراتر از وظایف مقرر در شرح شغل خود فعالیت کند ،عامل مهمی در اثربخشی سازمانی محسوب می شود .در این راستا امروزه
بسیاری از محققان به دنبال درک عمیق عوامل متفاوت تأثیر گذار بر تعهد کارکنان نسبت به سازمان و همچنین بهره مندی از
حداکثر توانایی آنها هستند (رضاییان و دیگران .) 12۸۱ ،از نظر گولرباز" و دیگران (  ،) 2۱۱۸تعهد سازمانی عبارتست از درجه
نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت او در آن .به بیان دیگر تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که فرد آرزو می کند
در عضویت سازمان باقی بماند و نگرش های مثبت یا منفی افراد نسب به کل سازمانی که در آن مشغول به کار هستند (گولرباز
و دیگران .) 2۱۱۸ ،تعهد سازمانی شامل باور به اهداف و ارزش های سازمانی ،تمایل به تالش بیشتر در راه سازمان و تمایل
شدید به ادامه عضویت در سازمان است (استوار و امیرزاده خاتونی .) 12۸۱ ،به اعتقاد آلن و می پر (  ،) 199۱تعهد سازمانی
شامل سه جنبه تعهد هیجانی (وابستگی هیجانی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و مشارکت در فعالیت های سازمان ) ،تعهد
مستمر (ارزش نهادن به سازمان و سهیم شدن در زندگی سازمان و تعهد هنجاری (ضرورت ماندن در سازمان است (اولیسا و
دیگران) 2۱12 ،
از طرف دیگر ،رضایت کارکنان ،نقش محوری در بهبود تعهد سازمانی آنها دارد ( پائولین و دیگران .) 2۱۱۲ ،اسپکتور ( ) 2۱۱۱
معتقد است رضایت شغلی ،نگرشی است که چگونگی احساس فرد را نسبت به مشاغل شان بطور کلی و یا نسبت به حیطه های
مختلف آن نشان می دهد (اسپکتور .) 2۱۱۱ ،به اعتقاد اسمیت ،کندال و هیولینه پنج بعد رضایت شغلی یعنی رضایت از کار
(جذابیت قلمرو و وظایفی که کارکنان انجام می دهند و وجود فرصت هایی برای آموزش و یادگیری ) ،رضایت از مافوق (توانایی
های فنی و مدیریتی مدیران و مالحظاتی که آنان برای عالیق کارکنان از خود نشان می دهند ) ،رضایت از همکاران (میزان
دوستی ،صالحیت فنی و حمایتی که همکاران از خود نشان می دهند ) ،رضایت از ترفیع" (دسترسی به فرصت های واقعی برای
پیشرفت در کارکنان ) و رضایت از حقوق " (میزان حقوق دریافتی ،برابری ادراکی در مورد حقوق ،روش پرداختی به کارکنان )،
معرف خصوصیات برجسته شغلی هستند که موجب ارتقاء سطح تعهد سازمانی کارکنان می گردند (امین بیدختی .) 12۸9 ،از
آنجایی که رضایت شغلی متأثر از عوامل بیرونی ،درونی و نگرشی است ،به نظر می رسد یکی از مهم ترین عوامل درونی مؤثر بر
رضایت شغلی و در نتیجه تعهد سازمانی ،هوش معنوی باشد (ونگ .) 2۱۱2 ،یکی از صاحب نظران در مورد تعریف هوش معنوی
می گوید هوش معنوی ،ظرفیت انسان است برای جستجو و پرسیدن سئواالت غایی درباره معنای زندگی و به طور همزمان
تجربه پیوند یکپارچه بین هر یک از ما و جهانی که در آن زندگی می کنیم .از طریق این هوش ،با توجه به جایگاه ،معنا و
ارزش مشکالت به حل آنها می پردازیم ( یانگ و ماو  .) 2۱۱۱ ،عدم شناخت معنای زندگی یکی از مهمترین عواملی است که
باعث بی هدفی در زندگی شخصی و اجتماعی افراد شده است .دلیل اصلی اهمیت هدفمندی آن است که افراد دارای معناداری
در زندگی قادر به حل مسائل پیچیده ،ارزشی و چالشی در زندگی فردی ،گروهی و سازمانی هستند .عدم تعهد به سازمان ،دیر
رسیدن به سر کار ،عدم رفتار شهروندی و جوانمردی در محیط کاری نمونه هایی از عدم شناخت معنای زندگی در محیط
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کاری است .مدیران سازمان برای داشتن مدیریتی اثربخش باید توجه خاصی را به شناساندن معنای زندگی به کارکنان داشته
باشند .برای شناخت معنای زندگی و حل مسائل ارزشی نمی توان فقط از هوش منطقی و عاطفی استفاده کرد ،بلکه باید از
هوشی ورای هوش های متعارف از جمله هوش معنوی استفاده نمود .علیرغم برخورداری از سطح باالتری از بهداشت ،سالمتی
کمتری دارد .با چنین رویدادهایدر حال وقوعی نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان بیش از پیش سنگین تر می شود و آنها
بایستی تدابیری بسیار منعطف و استراتژیک در سازمان ها بیندیشند و به موضوع مهم تعادل در زندگی سازمانی و شخصی
کارکنان توجه خاصی داشته باشند و شرایط محیطی را در سازمانها فراهم کنند تا کارکنان از طریق کار کردن ،تعالی یابند و
بهتر زندگی کنند (ابوالعالیی .) 12۸۲ ،کووالسکی (  )2۱۱۱بیان می کند که رهبران اثربخش که محیط های حمایتی مثبت خلق
می کنند رضایت شغلی ،بهره وری و تعهد سازمانی را بین کارکنان افزایش می دهند .تریجت (  ) 2۱۱1بیان می کنند که آگاهی
و شناخت معنویت می تواند یک بخش مهم برای ارتقای نیروی انسانی در محیط کار و به عنوان بخشی از آموزش های مدیریت
با فواید و پیامدهای بسیار زیادی برای سازمان باشد .نتایج مطالعه میلیمن و دیگران (  ) 2۱۱2نیز ارتباط معنی داری بین
معنویت و تعهد سازمانی را نشان داد .در طی سالیان گذشته پژوهشهای زیادی در زمینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در
داخل و خارج از کشور صورت گرفته است ،اما با وجود این که در سال های اخیر ارتباط میان این دو متغیر بسیار مهم در رفتار
شغلی با یک متغیر اثر گذار دیگر بر رفتار شغلی یعنی هوش معنوی که مفهومی نسبت نوین در ادبیات روانشناسی سازمانی
است ،در کشورهای دیگر مورد توجه جدی بوده است ،در ایران در شمار بسیار محدودی پژوهش ،رابطه های میان این سه
متغیر به صورت هم زمان مورد بررسی قرار گرفته است  .بنابراین سؤال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود این است که
چه ارتباطی بین هوش معنوی با تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان
و ادارات تابعه وجود دارد.
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین هوش معنوی با تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی در سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان کرمان و ادارات تابعه می باشد ،که جهت دستیابی به این هدف ،اهداف اختصاصی زیر مورد نظر می
باشد:
• تبیین میزان رابطه بین هوش معنوی و رضایت شغلی
• تبین میزان رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی و مولفه های آن
• تبیین نقش میانجی رضایت شغلی در ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی
فرضیات تحقیق حاضر عبارتنداز:
بین متغیر هوش معنوی و رضایت شغلی رابطه معنی دار وجود دارد.
بین متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
رضایت شغلی دارای نقش میانجی گری بین هوش معنوی و تعهد سازمانی است.
تابولی (  ) 129۱تحقیقی را با عنوان رضایت شغلی به عنوان میانجی در ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کارکنان
دانشگاه کرمان انجام داده است .نتایج بررسی ها مشخص می کند که رضایت شغلی دارای نقش واسطه بین هوش هیجانی و
تعهد سازمانی است .نتایج مطالعه همچنین آشکار کرد که هوش هیجانی ارتباط مثبت و مهمی با تعهد سازمانی دارد .قربانی و
همکاران در سال  129۲پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی انجام دادند.
این مطالعه با هدف بررسی رابطه ابعاد هوش معنوی و تعهد سازمانی در میان کارکنان بخش دولتی یکی از کالن شهرهای
کشور انجام گرفت  .یافته های پژوهش حاکی از ارتباط معنادار هوش معنوی و تعهد سازمانی با ضریب همبستگی  22٫۸درصد
در سطح معناداری  ۲۵است با توجه به تایید رابطه متغیرهای مذکور می توان از طریق تقویت هوش معنوی کارکنان به افزایش
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تعهد سازمانی آن ها امیدوار بود  .همبستگی هوش معنوی به ترتیب با تعهد سازمانی عاطفی با  ،۵21٫۲تعهد سازمانی هنجاری
با  ۵ 2۸٫۲و تعهد سازمانی عقالیی با  ۵ 2۲٫9می باشد  .از بین ابعاد ده گانه هوش معنوی ،توجه به مکان های مذهبی و
متولیان آن با  ، ۵2۲٫۲تجربه های معنوی با  ، ۵2۲٫9اعتقاد به مفاهیم مذهبی با  ۵2۲٫۲و احساس هدف مندی در دنیا با
 ۵ 22٫۸دارای بیشترین همبستگی با تعهد سازمانی هستند  .نتایج بررسی نشان داد که بین تعهد سازمانی و هوش معنوی
رابطه همبستگی مثبت ضعیفی برقرار است و فرضیه پژوهش که بر وجود رابطه بین این دو متغیر تاکید دارد ،در این پژوهش
تایید شده و باقی میماند  .بنابراین ،با افزایش هوش معنوی و ترویج ابعاد آن در سازمان می توان به ارتقای تعهد سازمانی کمک
کرد .یزدانی و همکاران در سال  129۲پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه ی بین درک کارکنان از
معنویت محیط کار و هوش معنوی در کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام دادند .نتایج نشان داد که بین درک کارکنان از معنویت
محیط کار و هوش معنوی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .همچنین اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر این رابطه تایید گردید.
نظریان مادوانی و مختاری دینانی (  ) 1292تحقیقی را با عنوان ارتباط بین رضایت شغلی ،هوش هیجانی و تعهد سازمانی
کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران انجام داده اند .نتایج نشان داد که رابطه ی بین هوش هیجانی و رضایت شغلی،
هوش هیجانی و تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی معنادار می باشد .همچنین بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و
تعهد سازمانی نیز ارتباط معنادار وجود دارد که هوش هیجانی  19درصد از واریانس رضایت شغلی و  1۱درصد از واریانس تعهد
سازمانی را تبیین می کند.
تانگاراج (  ) 2۱1۸تحقیقی را با عنوان تأثیر هوش معنوی روی تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در بخش بانکداری انجام
داده اند .نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط بین هوش معنوی ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی با استفاده از همبستگی پیرسون
مسلم و قطعی نیست .همچنین تأثیر هوش معنوی روی تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مسلم و قطعی نیست .و این
نتایج با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد .چراتی (  ) 2۱1۱تحقیقی را با عنوان نقش واسطه رضایت شغلی
بین هوش معنوی و تعهد سازمانی انجام داده اند .یافته های تحقیق نشان داد که هوش معنوی تأثیری مثبتی روی رضایت
شغلی دارد و تعهد سازمانی تأثیر مثبتی روی رضایت شغلی دارد .همچنین ارتباط مستقیم معناداری بین هوش معنوی و تعهد
سازمانی وجود نداشت .و ارتباط مستقیمی بین هوش معنوی و تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی وجود داشت .در
نتیجه ،تأثیر هوش معنوی روی تعهد سازمانی بوسیله رضایت شغلی تعدیل می شود.
فو (  ) 2۱1۲تحقیقی را با عنوان تأثیر هوش هیجانی ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی روی رفتار اخالقی کارکنان چینی انجام
داده است .این مطالعه تأثیر عوامل مختلف رفتار اخالقی  ۲۱۱نفر کارمند سه شرکت دولتی چینی را بررسی می کند .از میان
جنبه های گوناگون رضایت شغلی ،رضایت از ارتقاء ،همکاران و سرپرست ،تأثیر معنادرای روی رفتار اخالقی پاسخ دهندگان
دارند .از میان متغیرهای قابل کنترل ،سن کارکنان ،تأثیر معنادار منفی روی رفتار اخالقی دارد که مشخص شد کارکنان جوان
رفتار اخالقی بهتری از کارکنان پیر دارند .رافائل و همکاران در سال  2۱12پژوهشی تحت عنوان رابطه بین هوش معنوی با
خوب زیستن انجام دادند .نتایج تحلیل داده های تحقیق نیز نشان داد که بین  ۲مولفه ای که برای هوش معنوی و کیفیت
زندگی معرفی شده بود رابطه مثبت و معنی داری با یکدیگر دارند .و خالصه پژوهش این بود که هوش معنوی افراد مذهبی
خیلی باالتر از افراد دیگر می باشد.
روش شناسی تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو مالک الف ) هدف تحقیق و ب ) نحوه گردآوری داده ها
تقسیم کرد ( سرمد و دیگران .) 12۸۸ ،این پژوهش از نظر هدف کاربردی است چرا که هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش
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کاربردی در زمینهای خاص است یا به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند .کاربرد
این تحقیق به طور خاص برای مدیران سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان و ادارات تابعه جهت آگاهی از رابطه بین
هوش معنوی با تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی می باشد .کاربرد این تحقیق به طور عام برای مدیران سایر
سازمان ها است .از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات این پژوهش از نوع توصیفی است .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی
است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است .اجرای تحقیق توصیفی می تواند تنها برای شناخت بیشتر
شرایط موجود با یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد و از آن جایی که هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین هوش
معنوی با تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی است یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.
جامعه آماری به کل گروه افراد ،وقایع یا چیز هایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق در مورد آنها بپردازد (سکاران،
 .) 12۸۸جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان و ادارات تابعه به تعداد 11۱۱
نفر تشکیل می دهند.در این تحقیق برای انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است و تعداد  2۸۲نفر با توجه به
جامعه آماری مورد نظر به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده اند.
ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطالعات در این تحقیق شامل پرسشنامه های هوش معنوی کینگ (  ،) 2۱۱۸رضایت شغلی،
تعهد سازمانی آلن و می یر (  ،)199۱رضایت شغلی اسمیت و کندال (  ) 1999می باشند .گویه های موجود در این پرسشنامه ها
بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده بود.
پرسشنامه های نهایی این تحقیق شامل دو دسته سؤاالت کلی می باشند :
 سؤاالت عمومی در سؤاالت عمومی سعی شده است که اطالعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمعآوری گردد.
 سؤاالت تخصصی  :این بخش از پرسشنامه ها شامل  2۲سؤال مربوط به هوش معنوی 1۸ ،سؤال مربوط به تعهد سازمانی و ۲2سؤال مربوط به رضایت شغلی می باشد .و به صورت بسته  -پاسخ با حالت مقیاس پنج درجه ای طیف لیکرت است .این
طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار می
دهد تا نظر خود را درباره آن مشخص نماید.
روایی سنجی و پایایی سنجی ابزار پژوهش
در این تحقیق برای اطمینان از روایی پرسشنامه استاندارد تحقیق ،این پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما و مشاور و تعدادی از
خبرگان قرار گرفت که در نهایت با بررسی این افراد ،روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.برای محاسبه پایایی شیوه های
مختلفی وجود دارد در این پژوهش برای محاسبه پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ که برای سؤاالت چند مقیاسی
کاربرد دارد استفاده شده است .این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون
هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود .در این گونه ابزارها ،پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر
عددی مختلفی را اختیار کن  .برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های
پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد .سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
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 :iتعداد زیر مجموعه سواالت پرسشنامه
 :Sواریانس زیر آزمون iام
 : S2واریانس کل آزمون
مقدار صفر این ضریب نشان دهنده عدم قابلیت اعتماد و  +1نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل است (سرمد ودیگران .) 12۸۸ ،
جدول(  :)9آلفای کرونباخ پرسشنامه پژوهش
متغیر

آلفای کرونباخ

ابعاد

آلفای کرونباخ

هوش معنوی

۱992

تفکر موجودی انتقادی

۱9۱9۸

ارائه مفهوم شخصی

۱9۱۲9

آگاهی متعالی

۱9۱۲۸

گسترش حالت هوشیاری

۱9۱۲2

تعهد سازمانی

۱9۸۲۲

تعهد هیجانی

۱9۸۱1

تعهد هنجاری

۱9۸12

تعهد مستمر

۱9۱92

رضایت شغلی

۱99۲1

کار

۱9۸۱2

سرپرست

۱9۸22

همکاران
ترفیع

۱9۸۱۲
۱9۱99

حقوق

۱9۸۱۱

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود تمامی متغیرهای تحقیق مورد استفاده دارای ضریب آلفای کرونباخ باالتر از ۱9۱
می باشند .الزم به ذکر است که میزان استاندارد این ضریب باید بین  . /۱تا  1باشد و هر چه این میزان به یک نزدیک تر باشد،
نشان دهنده پایا بودن پرسشنامه های پژوهش می باشد .در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از
پرسشنامه از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده شده است - 1 .آمار توصیفی :در بخش آمار توصیفی از فراوانی و
درصد فراوانی برای توصیف نمونه کمک گرفته شده است - 2 .آمار استنباطی :در این تحقیق برای بررسی نرمال بودن
متغیرهای تحقیق از آزمون های کولموگروف  -اسمیرنوف ،برای تایید یا رد شاخص های پرسشنامه از آزمون کای دو و در
نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادالت ساختاری لیزرل و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون تک
متغیره استفاده شده است .نرم افزارهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند ،از این قرار می باشندSPSS22, :
Lisrel9

نتایج و بحث
این بخش از پژوهش به دو قسمت تقسیم شده است:
 - 1آمار توصیفی  - 2آمار استنباطی
در بخش اول با استفاده از جداول فراوانی و آمارههای توصیفی ،متغیرهای جمعیت شناختی تحلیل می شوند ،در بخش دوم
فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف بررسی شده ،برای بررسی فرضیه های
پژوهش از نرم افزار معادالت ساختاری لیزرل مورد استفاده قرار گرفته است.
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آمار توصیفی
بررسی سن پاسخ گویان :همانطور که جدول زیر نشان می دهد بیشترین گروه سنی را افراد بین  2۱تا  ۲۱سال به خود
اختصاص داده اند.
جدول( )2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
سن

فراوانی

درصد

بین  2۱تا  2۱سال

۲۱

2۱

بین  2۱تا  ۲۱سال
بین  ۲۱تا  ۲۱سال

1۱2
۲۲

۲۱92
1۲91

باالتر از  ۲۱سال

1۱

29۲

کل

2۸۲

1۱۱

بررسی جنسیت پاسخ گویان :همانطور که جدول زیر نشان می دهد مردان بیشترین میزان را در نمونه مورد بررسی دارا
بوده اند.
جدول( )3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد
زن

1۲۱
12۸

۲۲9۱۸
۲۲992

کل

2۸۲

1۱۱

بررسی وضعیت سابقه کار پاسخ گویان :همانطور که جدول زیر نشان می دهد افراد دارای رده سابقه کاری بین  1۱تا 2۱
سال می باشند.
جدول ( )4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سابقه کار
سابقه کار

فراوانی

درصد

زیر  ۲سال

2۲

129۲2

 ۲تا  1۱سال

۱۲

2۲921

 1۱تا  2۱سال

1۲۲

۲1922

باالتر از  2۱سال
کل

2۸
2۸۲

99۸۲
1۱۱

بررسی تحصیالت پاسخ گویان :همانطور که جدول زیر نشان می دهد بیشترین گروه تحصیلی را در بین پاسخگویان افراد
دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند.
جدول ( )5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت
تحصیالت

فراوانی

درصد

دیپلم
فوق دیپلم

۲۱
۲۲

1۲9۱2
1۲9۱۸

لیسانس

12۸

۲۸9۲2

کارشناسی ارشد

۲2

219۱۱
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کل

1۱۱

2۸۲

آمار استنباطی
آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق:
برای آزمون فرضیه های پژوهش در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته می شود .بنابراین در ابتدا این شرط برای
متغیر های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
جدول ( )6آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق
شاخص

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 Zکولموگراف  -اسمیرنوف

P-value

هوش معنوی

2۸۲

29۲۱

۱9۲۱

191۱۲

۱922

تعهد سازمانی
رضایت شغلی

2۸۲
2۸۲

29۲2
29۸2

۱9۲1
۱9۲2

۱9921
۱9۸۲۲

۱9۲1
۱9۲2

با توجه به این که سطح معنیداری آزمون کولموگروف اسمیرنوف در جدول فوق که برای متغیرهای پژوهش ،بیشتر از ۱ / ۱۲
است ،نتیجه میشود که توزیع متغیر های فوق ذکر تفاوت معناداری با توزیع نرمال نداشته است .بنابراین نتیجه می گیریم که
توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده است.
آزمون کفایت نمونه
از پیش نیازهای استفاده از معادالت ساختاری لیزرل بررسی کفایت نمونه مورد بررسی می باشد ،که برای بررسی این مهم ،از
آزمون کفایت نمونه برداری  KMOاستفاده شده است:
جدول ( )7آزمون کفایت نمونه برداری آزمون کفایت نمونه برداری
آزمون کفایت نمونه برداری
شاخص کرویت بارتلت
آزمون کرویت بارتلت

درجه آزادی
سطح معنی داری

۱9۸29
1۲۲2۱99
۲۲۲۱
۱9۱۱1

مقدار کفایت نمونه گیری معادل با  ۱ /۸29است .بنابراین میزان نمونه برای استفاده از معادالت ساختاری مناسب می باشد .به
طور کلی مقادیر باال (نزدیک به یک ) نشانگر آن است که تحلیل عاملی برای داده ها قابل کاربرد است  .اگر این مقدار کمتر از
 •/۲باشد  ،احتماال نتایج تحلیل عاملی برای داده ها مفید نخواهد بود.
تحلیل عاملی تأییدی
از مدل اندازه گیری ضرایب استاندارد شده (شکل  ) 1می توان این برداشت را نمود که بین متغیرهای مکنون مربوطه و
شاخص های متناظر با آنها ،همبستگی معناداری وجود دارد .ضرایب استاندارد شده ،در واقع بیانگر ضرایب مسیر' یا بارهای
عاملی استاندارد شده بین عاملها و نشانگرها می باشند .برای داشتن روایی باید بین شاخص و بعد و بین بعد و شاخص،
همبستگی معناداری وجود داشته باشد .مدل تخمین استاندارد مدلی است که از تطابق دو ماتریس کواریانسه مدل دادهها
حاصل میشود و تخمین واقعی پارامترهای مدل را نشان میدهد .در این مدل میزان روابط بین شاخص و بعد ،بعد و شاخص
نشان داده میشود .در صورتی که رابطه باالتر از  ۱٫۲باشد ،می توان گفت سؤال مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار است.
همانطور که مالحظه می شود تمامی شاخصهای در نظر گرفته شده برای کلیه سؤال های مربوط به متغیرهای مدل دارای بار
عاملی باالی  ۱٫۲می باشند.
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تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق

شکل  :9تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق
ضرایب بین سؤاالت و متغیرهای تحقیق ،ضریب استاندارد شده می باشند ،که نشان دهنده شدت توانایی اندازه گیری هر
شاخص در متغیر تحقیق می باشد .این ضریب بین  ۱تا  1است و هر چه به  1نزدیک تر باشد ،نشان دهنده توانایی باالتر
شاخص در سنجش متغیر می باشد .ضرایب سطح معناداری متغیرهای مدل بدین صورت می باشند:
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شکل  :2سطح معناداری متغیرهای تحقیق
ضرایب معناداری نشان دهنده معناداری روابط بین متغیرها می باشند .اگر این ضرایب بین - 199۲تا  199۲باشند ،نشان دهنده
عدم توانایی شاخص در اندازه گیری متغیر مربوطه می باشند.
در جدول زیر مقادیر کای دو به درجه آزادی ،ریشه میانگین مجذورات تقریب  ،برازندگی تطبیقی ،شاخص نیکویی برازش،
شاخص برازندگی افزایشی برای هر یک از متغیرهای مورد بررسی بیان شده است.
جدول ( )8نتایج تحلیل عاملی تاییدی
سطح معناداری

متغیرها

بار عاملی
رضایت شغلی

سطح معناداری

متعیرها

بارعاملی
هوش معنوی

تفکر وجودی انتقادی

۱9۸۲

1۱92

کار

۱9۸2

1۲9۲۱

ارائه مفهوم شخص
آگاهی متعالی

۱9۸۲
۱99

1۱9۲۱
19922

سرپرست
همکاران

۱9۸2
۱9۸۲

1۲91۱
1۱9۱۲

ترفیع

۱9۱9

1۲922

حقوق

۱9۲2

9922

گسترش حالت هوشیاری
۱9۸۲

1۱9۲2

۱9۲

۲9۱۲

تعهد سازمانی
تعهد مستمر

تعهد هیجانی

۱991

1۸992

تعهد هنجاری

۱9۸۲

1۱929

RMSEA=۱9۱۲۱; X2/df =299۲; GFI=۱99۱; AGFI=۱9۸9; CFI=۱99۱ 9 IFI=۱99۱
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لیزرل یک شاخص نیکویی برازش (نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد
شده در جامعه محاسبه می کند .این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد .هر دوی این معیارها بین
صفر تا یک متغیر هستند ،اگرچه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که حاکی از عدم
برازش قطعی مدل با داده ها است ) .هرچه شاخص نیکویی برازش و شاخص تعدیل یافته ی برازندگی به عدد یک نزدیکتر
باشند ،نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است.
معیار ریشه میانگین مجذورات تقریبا به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است .مقدار شاخص جذر برآورد
واریانس خطای تقریب که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است ،برای مدل هایی که برازندگی خوبی داشته باشد،
کمتر از  ۱9۱۲است .مقادیر باالتر از آن تا  ۱9۱۸نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است .مدل هایی که شاخص
جذر برآورد واریانس خطای تقریب آنها  ۱91یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد .جدول فوق نشان میدهد که تحلیل عاملی
تأییدی سازه های پرسشنامه دارای برازش مناسب بوده و سازه های پرسشنامه به خوبی متغیرهای مربوطه را نشان میدهند.

مدل یابی معادالت مدل تحقیق

شکل  :3مدل نهایی تحقیق
همچنین سطح معناداری روابط بین متغیرها بدین صورت می باشد:
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شکل  :4سطح معناداری روابط بین متغیرها
سایر مقادیر مدل نهایی در جدول زیر ،مشاهده میشود:
جدول ( )1مقادیر مدل نهایی
نتیجه

سطح معنی

مقدار

داری

واریانس

T-value

خطای

مقدار استاندارد

روابط مفاهیم با

استاندارد

شده

شاخص ها در مدل

تبیین
شده
تایید
فرضیه

29۸۸

۱911

۲92۱

۱9۲۸

بین متغیر هوش
معنوی و رضایت شغلی
رابطه معنی دار وجود
دارد.
بین متغیر رضایت

تایید
فرضیه

۱9۱۲۲

۱92

۲9۲۲

۱992

شغلی و تعهد سازمانی
رابطه معنی دار وجود
دارد

تایید
فرضیه

رضایت شغلی دارای
۱992

---

199۸۸

۱9۲۲

نقش میان بین هوش
معنوی و تعهد سازمانی
است

منبع :نتایج پژوهش
مقادیر برآورد استاندارد بارهای عاملی که از طریق روش بیشینه درست نمایی محاسبه گردیده است ،در شکل شماره ( ) ۸
نمایش داده شده .این مقادیر که اصطالحا الندا نامیده می شوند به منظور برآورد استاندارد نمرات متغیرهای مکنون در تحلیل
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مدلیابی معادالت ساختاری مورد استفاده قرار گرفته و این مقادیر قابل مقایسه هستند .همچنین مقادیر خطای استاندارد برآورد
نشان دهنده ی میزان خطا در برآورد بارهای عاملی است که مقادیر کوچکتر (نزدیک به صفر ) نشان دهنده ی برآوردهای دقیق
تر و فاصله اطمینان کوچکتر است.
مقادیر سطح معناداری که حاصل تقسیم بر آورد بارعاملی بر خطای استاندارد است ،نشان دهندهی معنی داری برآورد بارعاملی
(تفاوت معنی دار بار عاملی با صفر ) است .مقادیر سطح معناداری بین  - 199۲و  199۲نشان دهنده ی عدم وجود اثر معناداری
میان متغیر های مکنون مربوط است .مقادیر سطح معناداری بین  199۲و  2نشان دهنده ی اثر معناداری با بیش از ٪9۲
اطمینان میان متغیرهای مکنون مربوط است .مقادیر سطح معناداری مساوی و بزرگتر از  2نشان دهنده ی اثر معناداری با
بیش از  ٪99اطمینان میان متغیرهای مکنون مربوطه است .بنابراین همانطور که در ستون سطح معناداری مشاهده میشود اثر

متغیرها بر یکدیگر با بیش از  ٪99اطمینان ،مورد تایید می باشند .در نهایت ستون واریانس تبیین شده نشان دهنده مقدار
واریانس تبیین شده ی روابط بین متغیرهای مکنون است.
برازش مدل تحقیق
برازش مدل به این معنی است که ماتریس واریانس  -کوواریانس مشاهده شده یا ماتریس واریانس  -کوواریانس پیش بینی
شده توسط مدل باید مقادیری نزدیک به هم داشته باشد یا اصطالحا برازش داشته باشند .هر چه مقادیر ما در دو ماتریس به
هم نزدیک تر باشند مدل دارای برازش بیشتری است .در مدل یابی معادالت ساختاری هنگامی می توان به برآوردهای مدل
اعتماد کرد که مدل دارای برازش کافی باشد.
جدول ( )91شاخص های برازش مدل نهایی
عنوان شاخص

تعهد مستمر

تعداد نمونه
29۸۸

نتیجه
تایید مدل

۱9۱۲۲

تایید مدل

۱99۲
۱9۸۱

تایید مدل
تایید مدل

۱992

تایید مدل

تایید مدل
۱992
لیزرل یک شاخص نیکویی برازش (نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد
شده در جامعه محاسبه می کند .این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد .هر دوی این معیارها بین
صفر تا یک متغیر هستند ،اگرچه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که حاکی از عدم
برازش قطعی مدل با داده ها است ) .هرچه شاخص نیکویی برازش و شاخص تعدیل یافته ی برازندگی به عدد یک نزدیکتر
باشند ،نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است.
معیار ریشه میانگین مجذورات تقریبا به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است .مقدار شاخص جذر برآورد
واریانس خطای تقریب که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است ،برای مدل هایی که برازندگی خوبی داشته باشد،
کمتر از  ۱9۱۲است .مقادیر باالتر از آن تا  ۱9۱۸نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است .مدل هایی که
شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب آنها  ۱91یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.
شاخص خوبی برازش تطبیقی ( =CFI = ( comparative Fit Index
جذر برآورد واریانس خطای تقریب=)RMSEA = ( Root Mean Square Error of Approximation
شاخص برازندگی افزایشی=)IFI = ( Incremental Fit Index
شاخص برازندگی=)GFI = ( Goodness of fit Index
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شاخص برازندگی تعدیل شده=)AGFI = ( Adjusted Goodness of fit Index
تمامی شاخص های برازش به کار رفته نشان میدهد که این مدل دارای برازش خوبی است .بنابراین نتیجه می گیریم که مدل
تحقیق دارای توانایی باالیی در اندازه گیری متغیرهای اصلی تحقیق دارد .با توجه به استاندارد بودن مدل ،یافته های لیزرل
قابلیت اعتماد را دارد.
آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری
با توجه به جدول (  ،) 9نتیجه تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از نتایج مدل یابی معادالت ساختاری به شرح زیر است:
بین متغیر هوش معنوی و رضایت شغلی رابطه معنی دار وجود دارد.
با توجه به برآورد استاندارد متغیر هوش معنوی و رضایت شغلی که  ۱ / ۲۸می باشد و مقادیر  T=۲ / 2۱و  ،R= ./ 22می توان
نتیجه گرفت در سطح معنی داری  ،P>۱9۱1هوش معنوی و رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید
می گردد.
بین متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
با توجه به برآورد استاندارد متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی که  ./92می باشد و مقادیر  T= ۲ . ۲۲و  ، R=۱9۸۲می توان
نتیجه گرفت در سطح معنی داری  ،P>۱9۱1رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید
می گردد.
رضایت شغلی دارای نقش میان بین هوش معنوی و تعهد سازمانی است.
با توجه به برآورد استاندارد متغیر رضایت شغلی دارای نقش میان بین هوش معنوی و تعهد سازمانی که  ۱9۲۲می باشد و
مقادیر  ، T= 199۸۸می توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  ،P>۱9۱1رضایت شغلی دارای نقش میان بین هوش معنوی و
تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تایید می گردد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
بین متغیر هوش معنوی و رضایت شغلی رابطه معنی دار وجود دارد.
بررسی نتایج به دست آمده از نرم افزار معادالت ساختاری لیزرل :فرضیه اول تحقیق از طریق بررسی رابطه هوش معنوی و
رضایت شغلی پرداخته است .نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نمایانگر وجود رابطه هوش معنوی و رضایت شغلی
می باشد.
بین متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
بررسی نتایج به دست آمده از نرم افزار معادالت ساختاری لیزرل :فرضیه سوم تحقیق از طریق بررسی رابطه رضایت شغلی و
تعهد سازمانی پرداخته است .نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نمایانگر وجود رابطه رضایت شغلی و تعهد
سازمانی می باشد.
رضایت شغلی دارای نقش میان بین هوش معنوی و تعهد سازمانی است.
بررسی نتایج به دست آمده از نرم افزار معادالت ساختاری لیزرل :فرضیه چهارم تحقیق از طریق بررسی رضایت شغلی دارای
نقش میان بین هوش معنوی و تعهد سازمانی پرداخته است .نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نمایانگر نقش
میانجی گری رضایت شغلی در رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی می باشد.
با توجه به وجود رابطه بین هوش معنوی و رضایت شغلی به مدیران ارشد سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان و
ادارات تابعه توصیه می شود که:
 دوره های آموزش هوش معنوی برای نمونه تحقیق برگزار شود تا در بلند مدت نسبت به مفاهیم هوش معنوی آشنا شده و
نسبت به بکار گیری آن در زندگی خود اقدام کنند.
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 به صورت مستمر اقدام به بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اقدام شود و در صورت مشاهده کاهش ،اقدامات الزم توسط
مدیران ارشد مانند دادن تشویقی و  ...صورت گیرد.
 مدیران ارشد خود باید نسبت به نظریه های هوش معنوی پایبند باشند و کارکنان را تشویق به توجه و بکارگیری آن در
زندگی خود داشته باشند.
با توجه به وجود رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی به مدیران ارشد سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان و
ادارات تابعه توصیه می شود که:
مدیران با دادن مسؤولیت بیشتر به کارکنان و کارشناسان ،تقدیر از موفقیت های آنها و ایجاد روحیه ی همکاری و کار تیمی
در افراد ،انگیزه آنها را افزایش دهند و از این طریق کارکنان بر انگیخته شده باور خواهند داشت که بر روی شغل خود کنترل
دارند و در جوی مناسب در حال فعالیت هستند .این باور می تواند به عنوان عاملی اساسی در تقویت تعهد سازمانی مؤثر واقع
شود.
همچنین الزم است تا مسؤولین سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان و ادارات تابعه با برنامه ریزی مناسب در خصوص
محیط کار ،انتخاب سرپرستان و روسای شایسته ،سیستم ترفیع عادالنه و به موقع ،سیستم محاسبه حقوق و اضافه کار
متناسب ،پاداش های مادی و معنوی و برانگیزاننده های دیگر موجبات افزایش رضایتمندی پرسنل را بیش از بیش فراهم آورند
تا بتوان به بیشترین میزان تعهد سازمانی دست یافت .به عبارت دیگر برای افزایش تعهد سازمانی مدیران باید ویژگی ها و
شرایط کار را طوری فراهم کنند که افراد ،شیفته کار شده و آن را ارزشمند تلقی کنند .همچنین الزم است به ارتباطات انسانی
در سازمان اهمیت داده و روابط همکاری را دوستانه ،خوشایند ،برانگیزنده و توام با اعتماد و احساس مسؤولیت سازند .از طریق
پرداخت های مناسب و عادالنه رضایت و امنیت شغلی ایجاد شود .مدیریت بر اساس شایستگی و ویژگی های شخصیتی مناسب
گمارده شود و نظام ارتقا و ترفیع بر اساس توانایی و به طور منظم انجام گیرد.
مدیران سازمانی باید با برگزاری جشنواره های مختلف ،زمینه آمدن خانواده های کارکنان را ایجاد کنند .تا کارکنان با میل و
رغبت بیشتری نسبت به سازمان داشته باشند .همچنین ،با ایجاد ورزش های تیمی روحیه کاری در سازمان را افزایش دهند.
مدیران منابع انسانی با ارائه توضیحات درباره مزیت های سازمانی ،کارکنان را نسبت به ماندگاری در سازمان ترغیب کنند.
مدیران با دادن آزادی عمل و تقویت قدرت خالقیت به منظور جذاب تر نمودن و افزایش رضایت مندی مشاغل از طریق غنی
سازی و توسعه شغل ،تمامی شرایطی که منجر به افزایش میزان رضایت از نوع کار در کارکنان می شود فراهم نماید .مدیران با
ایجاد انگیزه و روابط خوب کاری بین همکاران و تقویت سطح وفاداری و صداقت همکاران نسبت به هم ،جو مساعد فعالیت
برای کارکنان سازمان را فراهم نموده و شرایط الزم را برای افزایش حس همکاری و دوستی و پذیرش متقابل در بین آنان
فراهم کنند .همچنین پیشنهاد می شود با افزایش میزان رضایت شغلی از طریق توجه و تقویت مولفه های آن در حفظ و
افزایش تعهد سازمانی کارکنان بکوشند .با توجه به وجود رابطه بین رضایت شغلی دارای نقش میان بین هوش معنوی و تعهد
سازمانی به مدیران ارشد سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان و ادارات تابعه توصیه می شود که با توجه به اینکه در
بیشتر شرکت ها اجرای دستورات مافوق بر هوش معنوی و تصمیم گیری شخصی مقدم است ،اکثریت پرسنل ،حالت منفعل در
سازمان داشته و به صورت یک ابزار در آمده اند که این حالت ،خوشایند نظام اداری نمی باشد .بنابراین الزم است تفویض
اختیار و مشارکت کارکنان افزایش یابد .مدیران سازمانی نیاز به ایجاد فرایندی دارند که با دادن حق انتخاب به افراد ،شخصیت
های متفاوت را به خود جلب کنند ،به طوری که بهترین ها وارد شوند و همه فرصت عمل داشته باشند.
نظام ارزشیابی کارکنان از حالت متمرکز خارج شود و به سوی عدم تمرکز پیش رود تا زمینه برای رشد و پیشرفت پرسنل با
توجه به هوش معنوی آنها فراهم آید .بهتر است مدیران ،روش ها و شیوه های جدید و علمی ارزیابی پرسنل را فرا گرفته و با
توجه به یک سری اصول کاربردی ،این امر خطیر انجام شود.
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بنابراین مدیران سازمان باید هنگام استخدام با استفاده از فنون مناسب ،افراد با هوش معنوی باال را جذب کنند ،همچنین یک
سری کالس های آموزش ضمن خدمت جهت کارکنان شرکت در نظر گرفته شود تا بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
تأثیر مثبت بگذارد و در رویارویی با مشکالت و استرس ها به جای کنار کشیدن ،خود به استقبال چالش ها رفته و با وجود
احتمال خطر از مقابله دست نکشند.
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