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Abstract 
In any organization, human resources are considered as one of the most important 
ingredients of the organization. This factor has greater impact on some kind of 
organizations. The present study investigates the effect of spiritual intelligence on human 
capital of Khatam al-Anbia defense base with the moderating role of the fit between 
personnel and organization. The research methodology was quantitative; After designing 
the questionnaire, in-depth interviews were conducted with six experts of the relevant 
headquarters in this field. Finally, after completing the questionnaire, it was prepared for 
distribution among the community. The statistical population of the study was the staff of 
the headquarters, which according to the overall population (600), the sample size was 234. 
This number was calculated based on the sampling formula and according to the available 
sampling method. SPSS software was used to analyze the data in the first part and PLS was 
used in the structural equations section. The results showed that the effect of spiritual 
intelligence on human capital was positive and significant and among the dimensions of 
spiritual intelligence, the index of production of personal meanings had the greatest effect; 
The effect of the index of expansion of conscious state at the level of 5% error was not 
confirmed. The role of the moderator of the personnel-organization fit on the human capital 
of the defense base was also confirmed. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
The role of efficient and capable human capital 
in any organization is a key factor and crucial 
requirement, so one of the vital factors for the 
success of any organization should be regarded 
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in its human capital. Given the conditions 
prevailing in Iran’s general and unique situation, 
the role of these factors in military organizations 
becomes more vital than other private-owned or 
even governmental organizations. However, 
one of the important indicators in improving 
efficient human capital, especially for military 
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organs, is having spiritual intelligence. It’s clear 
for researchers that not all personnels are fit for 
military space. Providing the conditions for a 
better and more useful experience of human 
capital in military organizations can be 
enhanced through spiritual intelligence. 
Therefore, this study aims to examine the effect 
of spiritual intelligence on human capital in the 
first place and also, effect of the individual-
organization fit on this relationship in the 
second place. 

2. Research Methodology 
The type of research was applied in terms of 
purpose and qualitative-quantitative in terms of 
method. In the first part, to identify the themes 
of spiritual intelligence, an in-depth interview 
was conducted with six experts of the target 
community. Finally, the sub-themes were 
identified using a content analysis. In the 
quantitative part, after approving the King 
model, a questionnaire was designed based on 
other variables of the research, namely human 
capital and the fitness of the organization. Then, 
234 questionnaires were collected based on the 
target population. The sampling method was 
purposeful and judgmental in the first part and 
non-probabilistic in the second part. Data 
analysis was used in the first part using a content 
analysis and in the second part using SPSS 
software and structural equation modeling and 
PLS software. 

3. Research Findings 
Based on the outcome of the first part of the 
research, finally, four main themes were 
identified in the form of 19 sub-themes, 
including critical existential thinking, expansion 
of consciousness, production of personal 
meaning, and transcendent consciousness. In 
the second part, the data were first analyzed 
using the Kolmogorov-Smirnov test and SPSS 
software. Due to the abnormality of the main 
research variable, structural equation modeling 
was used to test the hypotheses. Based on the 
software output, the effect of spiritual 
intelligence on the human capital of the camp 
has been positive and significant; among the 
dimensions of personal spiritual intelligence, 

transcendent consciousness has the greatest 
impact, followed by the index of production of 
personal meanings, and finally, critical 
existential thinking was ranked third. 
Interestingly, the consciousness expansion 
index was not confirmed at the 5% error level. 
The role of the moderator of the individual-
organization fit on the effect of spiritual 
intelligence on the human capital of the camp 
was also confirmed. 

4. Conclusion 
The results of the research can be summarized 
in two parts. The first part is the high impact of 
spiritual intelligence on the human capital of the 
camp, which can measure and examine this type 
of intelligence through various tests. The second 
point is the fit of the individual in the 
organization on the positive impact between 
human capital and spiritual intelligence, so that 
the more fit people are with the organization, 
the greater the impact of spiritual intelligence is 
on the human capital of the camp. Therefore, it 
is suggested that when hiring people enter the 
organization, financial dimensions are not their 
priority, and enter this space only due to a high 
sense of spirituality. 
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 چکیده
تناسب  االنبیاء با نقش تعدیل گریی انسانی قرارگاه پدافند خاتمپژوهش حاضر، به بررسی تأثیر هوش معنوی بر سرمایه

ی کیفی، پس از مصاحبه با ی کیفی و کمی انجام شده است. در مرحلهفرد و سازمان است. این پژوهش، در دو مرحله
وم ی دروش تحلیل مضمون، مدل نهایی پژوهش تأیید شد و در مرحله نفر از افراد خبره در قرارگاه و با استفاده از 6

شده بر ی طراحینامهی آماری پژوهش انتخاب شدند و به پرسشعنوان جامعهی اعضای بخش ستادی پدافند بهکلیه
گیری مونهنفر بر اساس فرمول ن 234نفر بخش ستادی پدافند، تعداد  611اساس بخش اول پاسخ دادند. با توجه به حجم 

ها توزیع گردید. برای تحلیل شده میان آنی طراحینامهگیری در دسترس، پرسشانتخاب شد که بر اساس روش نمونه
استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر  Plsو در بخش معادالت ساختاری از  Spssها، در بخش اول از داده

مثبت و معنادار بوده است؛ در بین ابعاد هوش معنوی شاخص آگاهی متعالی ی انسانی قرارگاه، هوش معنوی بر سرمایه
درصد مورد تأیید قرار  5دارای بیشترین تأثیرگذاری بوده و تأثیر شاخص بسط حالت هوشیاری در سطح خطای 

اه مورد گی انسانی قرارسازمان بر تأثیر هوش معنوی بر سرمایه –چنین نقش متغیر تعدیل گر تناسب فرد نگرفت. هم
 تأیید قرار گرفت.

 :هاکلیدواژه
 سازمان، -فرد تناسب معنوی، هوش
 اءاالنبیخاتم قرارگاه انسانی، یسرمایه

 مقدمه .1
 نهاد هر ارکان ترینضروری از یکی انسانی سرمایه

 نیروي. عمومی چه خصوصی سازمان در چه رود؛می شماربه
 فتگییاتوسعه و پیشرفت هایشاخص ترینمهم از یکی انسانی،
 و رشد مسیر تواندمی کشوري. است حاضر عصر در جوامع
 جامعه اقشار تمامی مشارکت با که نماید طی را بالندگی
 و نهفته استعدادهاي شکوفایی براي را الزم هایزمینه
 فراهم جامعه فرهنگی و انسانی مادی، امکانات از گیریبهره
 کارکنان تمام شود، پیاده سازمانی در مشارکت وقتی. آورد
 در را خود یابند،می کارساز و ارزشمند محترم، را خود وجود

 داپی تعهد سازمان به نسبت و دانندمی سهیم سازمان سرنوشت
 در کارکنان مشارکت و دخالت بنابراین، ؛کنندمی

 عمل در آنان نظرات کارگیریبه و سازمان هایگیریتصمیم

                                                                    
  نژادیوضیع سلمان :نویسنده مسئول * 

  salman.eivazinezhad@gmail.com ایمیل: ، دانشگاه شهید بهشتی تهراندانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی آدرس:

 
 

 هایتصمیم قبال در تعهد و پذیریمسئولیت حس افزایش باعث
 شبردپی در را کارکنان باید مدیران نتیجه، در. گرددمی اتخاذشده
 د،کنن سهیم شانکارایی و صالحیت به توجه با سازمانی امور
 شوند قائل احترام سازمانی مسائل خصوص در هاآن نظرات به
 .دهند افزایش سازمان به را کارکنان تعهد راه این از و

ها حیاتی اما نقش سرمایه انسانی در برخی از سازمان
هایی وظیفۀ های نظامی. چنین سازماناست، مانند سازمان

های اصلی نظام جمهوری اسالمی را اصلی محافظت از پایه
های نظامی انواع مختلفی دارند که سه بر عهده دارند. سازمان
نقالب اسالمی، اند از: سپاه پاسداران ارکن اصلی آن عبارت

و نیروی ارتش. هر یک از این سه شاخه اصلی  نیروی انتظامی
دهنده گستره های متفاوتی است که نشاندارای زیرشاخه

که در های نظامی در سطح کشور است. با توجه به اینسازمان
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 سازمان -ی انسانی با نقش تعدیل گر تناسب فردسنجش هوش معنوی بر سرمایه. پریشانی نژاد و علیعیوضی سلمان

رو هایی نقش سرمایه انسانی کلیدی است، از اینچنین سازمان
ا نمود پید شیازپشیتوانمند باهمیت داشتن کارکنان کارا و 

های مهم در ایجاد سرمایه انسانی کند. یکی از شاخصمی
های نظامی، داشتن هوش معنوی ویژه برای سازمانکارآمد، به

است. هوش معنوی عبارت است از چارچوبی براي شناسایی 
های الزم براي استفاده ها و تواناییو سازماندهی مهارت
 معنوی، (. هوشSrivastava, 2016) تطبیقی از معنویت

 است معنوی منابع یهاتیظرف ،هاییتوانا از یامجموعه بیانگر
 افزایش موجب تواندیم روزانه در زندگی هاآن کاربست که

 آن نقش بر معنوی، هوش از تعریف شود. در فرد پذیریانطباق
 و اعمال در هدف و معنا یافتن و وجودی مسائلحل  در

(. King, 2008کرد ) تأکید توانیم روزمره زندگی رویدادهای

 بیشتری عطوفت و مالیمت با انسان شودیم موجب معنوی هوش
 داشته باشد، حلراه یافتن برای بیشتری تالش کند، نگاه مسائل به

 و پویایی خود زندگی به و کند تحمل بهتر را زندگی یهایسخت
هوش معنوی یکی از ابعاد هوش است که از روابط دهد.  حرکت

رود و فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر می
شود تا فرد وارد حیطۀ شهودی و متعالی فرد به زندگی می

ته در ای نهفگونهبتواند با کشف منابع پنهان عشق و لذت که به
روز است، به خود و دیگران کمک زندگی آشفته و پراسترس ام

های اصلی شاخص (.Ghobari Bonab et al, 2007)نماید 

بندی کرد: تفکر توان در چهار بُعد تقسیمهوش معنوی را می
 و بسط وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی

 حالت هشیاری.

متفاوت رفتاری، عاطفی،  یهاتیعملکرد افراد در موقع
تواند تا حد زیادی از راه هوش معنوی و شناختی می اجتماعی

 ؛Charoenchanaporn, 2014)تحت تأثیر قرار گیرد 
Kalyani & Saravanan, 2020 .)های بسیاری از پژوهش

تی شناخکنند که هوش معنوی، بهزیستی روانشده ادعا میاثبات
بخشد، استرس دهد، توانایی مقابله را بهبود میرا افزایش می

 ,Marashi et al)دهد نفس را افزایش میرا کاهش و عزت
ها حرکت در اقتصاد کنونی تحت سلطه دانش، سازمان(. 2012

گذاری در سرمایه انسانی راهبردی خود را برای سرمایه
اند؛ زیرا ترین دارایی نامشهود آغاز کردهعنوان باارزشبه

 ها در درازمدت به همراه خواهد داشتبیشترین سود را برای آن
(Kalyani & Saravanan, 2020). این  کهییازآنجا

 ترین چالشگذاری با ریسک باالیی مواجه است، بزرگسرمایه
ها را به یک دارایی باارزش هاست تا بتوانند آنبرای سازمان

شود تبدیل کنند. از سویی، زمانی اهمیت این موضوع بیشتر می
هوش معنوی نخست تر باشد. انسانی مهم یهاهیکه نقش سرما

رک کنند و بتوانند در تمام کند که خود را دبه افراد کمک می
حاالت ممکن خود را راضی و باانگیزه نگه دارند. در مرحله 

 های جدید را بپذیرندکند که مسئولیتدوم، افراد را تشویق می
و در صورت بروز هرگونه بحران واکنش پیشگیرانه نشان 

 ،(2121) کالیانی و سراوانان همچنین (.Rajaei, 2010)دهند 

                                                                    
1. Organization–Personal Fit 
2. Retention 

دهند، معتقدند افرادی که هوش معنوی باالیی از خود نشان می
 شایستگی پاسخگویی متناسب را با شرایط مختلف دارند. 

های نظامی، مقررات با توجه به فضای حاکم بر سازمان
های دیگر در استخدام و ورود مورد متفاوتی در مقایسه سازمان

گیرد. در نتیجه، به دلیل ماهیت متفاوت ه قرار میمالحظ
یر تواند تأثها، یکی از متغیرهای کلیدی که میگونه سازماناین

رابطه بین هوش معنوی و سرمایه انسانی را تشدید کند، تناسب 
کند که سازمان مطرح می-است. تناسب بین فرد 0سازمان-فرد

هایشان کنند که با شخصیتهایی را ترک میمردم سازمان
تخاب تواند به انسازگار نیستند. در نتیجه، به هنگام استخدام می

ای منجر شود که بهتر با فرهنگ سازمان تناسب کارکنان تازه
غییر ان و تنوبه خود به رضایت بیشتر کارکندارند؛ امری که به

(. تعداد زیادی lee et al, 2010) شودو تبدیل کمتر منجر می

-از پژوهشگران به بررسی ادراک سازمان از تناسب فرد
( و  et alEllis, 2017ها با سطوح رضایت شغلی )سازمان آن

که چگونه ارتباط دارد یا این )et alller Mi, 2020)2 نگهداشت

سازمان در میان تمام سطوح تجربی با -ادراک از تناسب فرد
بر اساس  (.Chan et al, 2008تواند تأثیرگذار باشد )تعهد می

کارکنان متشکل از  3مطالعات هاروارد بیزینس ریویو
هستند که ، تخصص و تجربه هاییها، دانش، توانامهارت

 یندهارزش و ناملموس در حفاظت از آهای بیعنوان داراییبه
ا از کارشناسان ادع یاری، بسینبنابرا ؛اندشدهشناخته  هاسازمان

 یرقابت و برتر یها براترین چالش سازمانکه بزرگ کنندیم
است. اگرچه  یانسان یسرمایه یقالمللی از طردر سطح بین

 یسرمایهاما دارد،  وجود یفکر یسرمایهختلف اشکال م
از  یرشد اقتصادارتباط آن با  یواسطهبههر ملت  یانسان

 ,Kalyani & Saravananاست )اهمیت بیشتری برخوردار 
بر اساس این و با توجه به اهمیت این موضوع در  .(2020

 معنوی بر متغیرهای مختلفیصورت کلی تأثیر هوش ، بهادبیات
 ,Kalyani & Saravananمانند بازدهی نیروی انسانی )

، (Verquer et al, 2003) شهروندی(، رفتار 2020

 & Markowپذیری )و انعطاف وریرضایت، تعهد، بهره
Klenke, 2005 مورد بررسی قرار گرفته، ولی تأثیر آن بر )

خود سرمایه انسانی انجام نشده است. در نتیجه، پژوهش حاضر 
به دنبال شناسایی تأثیر هوش معنوی بر سرمایه انسانی قرارگاه 

االنبیاست و در مرحله دوم، به این پرسش پاسخ پدافند خاتم
 معنوی سازمان در رابطه بین هوش-دهد که نقش تناسب فردمی

 تواند باشد.و سرمایه انسانی چگونه می

 پیشینه پژوهش و نظری مبانی .2

هوش معنوي براي افرادي مهم است که  هوش معنوی:
های زیر را در زندگی کشف نمایند. چرا ما خواهند پرسشمی
هستیم؟ و ارتباط ما با دیگران، اجتماع و جهان چیست؟  نجایا
(Tacey, 2004با ظهور این پارادایم جدید، چالش .) هایی در

وجود آمد: هوش معنوی برابر تعریف و تشریح هوش معنوي به
که آیا قابل چیست؟ کارکردهایش چه چیزهایی هستند؟ و این

3. Harvard Business Review 



 

54 

 .71تا  49 صفحات .0411بهار و تابستان  .4 شماره .3 دوره

 

پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 

 سازمان -انسانی با نقش تعدیل گر تناسب فردی سنجش هوش معنوی بر سرمایه. نژاد و علی پریشانیسلمان عیوضی

یادگیري و بهبود است؟ این مسائل هنگامی توجه زیادي را 
ده ستفاانگیزاند که بخواهیم بدانیم چرا از هوش معنوي ابرمی
ان کنندگشود؟ و آیا استفاده از آن سود خاصی براي استفادهمی
، هوش معنوي (2112کینگ )(. Selman et al, 2005) دارد

شناختی مبتنی بر های سازش روانای از قابلیترا مجموعه
داند ویژه مواردي میبههای غیرمادی و متعالی واقعیت، جنبه

و سطح باالتري از  که با ماهیت هستی، معناي شخصی، تعالی
ها، توانایی هستند. با اجراي این قابلیت آگاهی مرتبط

شود و مقابله تسهیل می فرد حل مسئله، تفکر انتزاعیمنحصربه
(Safa et al, 2017 تعاریف گسترده آن در جدول .)(از 0 )

 دید پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 از نظر دانشمندان یهوش معنو تعاریف .1 جدول

پژوهشگران نام  معنوی هوش تعاریف 

Emmons (2000) هدف به دستیابی یندآفر و روزانه زندگی در مسئله حل جهت در معنوی اطالعات انطباقی کاربرد. 

Zohar & Marshall 

(2000) 
 قرار معنا و غنا از حالتی در را خود زندگی و گیردمی بکار خود ارزشی و معنوی مسائل حل در انسان که ذهنی استعدادی

 .دهدمی

Noble (2000) کندمی منعکس را انسان ذهنی عملکرد و است بشری ذاتی استعداد. 

Wolman (2001) جربهت و زندگی معنای خصوص در غایی هایپرسش برای است انسانی ظرفیتی و است مسئله حل و ادراک تفکر، برگیرنده در 
 .کنیممی زندگی آن در که جهانی و ما از یک هر بین یکپارچه ارتباطات

Sisk & Torrance 

(2001) 
 .کندمی تشریح را روح و جسم و فکر بلکه جسم، عنوانبه فقطنه خرد، ابعاد از بیشتر هرچه آگاهی و ترعمیق خودآگاهی

Nasel (2004) خود زندگی به فرد دیدگاه متعالی و شهودی حیطه وارد و رودمی فراتر خود پیرامون محیط با فرد شناختی و فیزیکی روابط از 
 .گرددمی

Santos (2006) است قوانین این اساس بر آن نهادن بنا و زندگی قوانین شناخت و جهان آفریننده با ارتباط در. 

Amram (2009) فرد روحی و جسمی سالمت و روزانه کارکرد ارتقای موجب که ایگونهبه است، معنوی هایارزش بروز و کارگیریبه توانایی 
 .شودمی

Wigglesworth (2012) رویدادهاست و پیشامدها از نظرصرف بیرونی و درونی آرامش حین در خرد، با همراه کردن رفتار توانایی. 

Sisk (2008) کندمی هدایت معنوی ایدئولوژی با را ما روزانه رفتار و است معنوی هایپدیده درک و تفکر ذاتی، توانایی. 

King (2008) کمک شخص وجودی مافوق جهان و معنوی هایجنبه از انطباقی کاربرد و کامل آگاهی به که عقلی هایظرفیت از ایمجموعه 
 .شودمی منجر معنوی هایحالت سلطه و مافوق عالم شناسایی معنا، افزایش عمیق، وجودی تفکر مانند هاییخروجی به و کندمی

 

همواره در تالش هستند  پژوهشگران (0)بر اساس جدول 
های متمایزی تشریح کنند. که این پدیده را بر اساس شاخص

بندی شده در مورد هوش معنوی بر اساس جمعالگوهای مطرح
شده در مورد هوش ادبیات نظری پژوهش، الگوهای ارائه

معنوی در دهه آخر به سمت منابع انسانی معنوی 
(Mahmood et al. 2016) ( و رهبری معنویFry et al, 

یر های اخبنابراین، در سال ؛( تغییر جهت پیدا کرده است2017

عموماً مفاهیم مشابه رهبری معنوی یا نیروی کار معنوی مبنا 
بوده و از حالت صرف ابعاد خارج شده است. بر اساس 

های متعددی برای هوش معنوی پردازان مختلف شاخصنظریه
( آورده شده است.2گرفته شده است که در جدول ) در نظر

 

 یمختلف هوش معنو الگوهای 2 جدول

 ابعاد هوش معنوی محقق

Ahmed, et al (2016) 4، پیوند، انسانی سازی3، معنابخشی2، خرد، حس جمعی0، ترحمیخودآگاه 

Wigglesworth (2012)  روحی باالتر ، تسلط اجتماعی/خود باالترخودآگاهی باالتر، آگاهی جهانی، تسلط بر 

Amram (2009)  متانت، هوشیاری، هدایت درونی، سرزنش شدن، صداقت، تعالی، معناداری 

King (2008) متعالی، بسط حالت هوشیاری یآگاهانتقادی، تولید معانی شخصی،  یتفکر وجود 

                                                                    
1 Compassion 
2 Sense of community 

3. Sense of meaning 
4. Humanization 
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MacDonald & Friedman (2002) 
 مقدس و بهاگران به اعتقاد - هاآن و رشد هوشیاري چندگانه سطوح از آگاهی -نهایی معنی بر داشتن تمرکز
 تربزرگ کل یک به خود ارتقاي و زندگی بودن

Wigglesworth (2012) برتر، آگاهی فراگیر، خود واالتر / رهبری فراخود، پیشگاه معنوی / رهبری اجتماع یخودآگاه 

Vaughan (2002) 
 کردن برطرف به تمایل و پایداري و مقاومت تحمل، سخاوت، مهربانی، تواضع، تمامیت، و صراحت، درستی
 دیگران نیازهاي

McMullen (2003) دلسوزی2، یکپارچگی، شهود0شجاعت ، 

Zohar & Marshall (2000) 2، رهبری خدمتگزار7، برادری و اخوت6، تغییر شخصی5، دانش4، پرورش3خدمت 

Abdullahzadeh, et al (2009) 
، شفا و 02، قدرت و عدالت متمرکز00، آگاهی بر خواست و نیت، عشق و شفقت01، ادراک مستدل9عقل شهودی

، پادشاهی خداوند، شادی 06، پیوند و خدمت خالق05، زندگی با وقار، یکدلی و تعهد04، زندگی با شوق03بخشش
 و تکمیل زندگی با هوش مطلوب

 

 پردازانها بر اساس نظریهتوجه به گستردگی این شاخص با
مختلف، انتخاب الگوی مبنایی برای پژوهش حاضر با 

هایی مواجه بود که پژوهشگران را بر آن داشت که از چالش
های مرتبط بتوانند بهترین الگو راه مصاحبه با خبرگان سازمان

نگ کی ، پس از تجمیع کار الگویتیرا انتخاب کنند که درنها
 انتخاب شده است. ،(2112)

، هوش (2112کینگ )بر اساس نظر مدل کینگ هوش معنوی: 
عنوان ظرفیت جستجوى معنایى عمیق توان بهمعنوى را می

براى زندگى و باال بردن کیفیت انسانیت و زندگى وجودى 
شود که انسان نسبت به معنوى باعث میتعریف کرد. هوش 

ابعاد وجودى خود، حساس شود. بر اساس این، چهار بُعد برای 
 هوش معنوی در نظر گرفته شده است.

 :ظرفیت تفكر انتقادي به  تفکر وجودی انتقادی
مباحث متافیزیكي و مربوط به هستي ازجمله حقیقت، 

 و مرگ اشاره دارد. جهان، زمان، فضا

  توانایي استفاده از تجارب  شخصی:تولید معنای
فیزیكي و روحي، ایجاد معنا و هدف شخصي را در 

 .ردیگیبرم

 :ی هاتیموقع به ورود توانایي بسط حالت هوشیاری
 و مراقبه و نیایش عمیق، تفكر ازجمله باالتر معنوي
 .شودیمآن را شامل  از خروج

                                                                    
1 .Courage 
2. Intuition 
3. Duty 
4. Nurturing 
5 .Knowledge 
6. Personal transformation 
7. Brotherhood 
8. Servant Ieadership 
9. Intuitive 
10. Reasoned Understanding 
11. Compassion and Love 
12. Focused Power and Justice 
13. Healing and Forgiveness 
14. Living with Zeal 
15. Living with Dignity, Empathy and commitment 
16. Creative Connection and service 

 :های متعالي توانایي شناسایي جنبه آگاهی متعالی
 و جهان با استفاده از هوشیاری خویشتن، دیگران

(King, 2008). 

 سازمان-فرد تناسب 2.1
های اخیر در حال گسترش است حیطه توجه به کارکنان در سال

ها نیز در کنار تناسب با و موضوع انطباق افراد با سازمان
تناسب . (Morley, 2007)شغل مورد توجه پژوهشگران است 

ننده کبینیهای کارکنان با فرهنگ سازمانشان پیشمیان ارزش
 و تغییر و تبدیل است رضایت شغلی، تعهد نسبت به سازمان

(lee et al, 2010.)  مورد  ازجمله سازمان -فردتناسب

 یهمخوان عنوانبه انواع تناسب است و اغلب نیترمطالعه
در  (Ghielen et al, 2021)ها سازمان افراد و نیب یارزش

با روش فراترکیب صورت  پژوهشی که. شودنظر گرفته می
ایی سازمان )که همگر-کنند که تناسب فردگرفته است، تأیید می
ب سازمانی در تمام مراحل شود( با جذارزش نیز نامیده می

 (.Uggerslev et al, 2012)فرایند استخدام مرتبط است 

ند یفرآ تیفیک ؛مانند یفراتر از عوامل یارزش حت مگراییه
 ۀبینی کنند، همچنان پیشیاستخدام، شغل و عناصر سازمان

جذب سازمان و اهداف انتخاب شغل است  یبرامهمی 
(Uggerslev et al, 2012 .)  از سویی، همگرایی ارزش از

تواند های کلیدی در بهبود هوش معنوی است و میشاخص
های مناسب را در جهت ارتقای آن فراهم سازد زمینه

(Kalyani & Saravanan, 2020)یاتیعمل نیا ،نیبنابرا ؛ 
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 مکرر با جاذبه طوربه سازمان-فرد خاص تناسب یساز
را از نظر جاذبه  یفرد یهامرتبط بوده و تفاوت یسازمان
 Ghielen etکند )یاستخدام گزارش م ندیفرآ یدر ط یسازمان

al, 2021). 

ه کند کسازمان پیشنهاد می-شده شخصنظریه تناسب ادراک
هایی از هایی از فرد با ویژگیویژگیها، در برخی موقعیت

سازمان مطابقت دارد و این تناسب بر پیامدهای فردی اثر 
گذارد. در واقع، ابعادی از فرد و ادراک وی از موقعیت با می

 گذاردیکند و بر رفتار فرد اثر میکدیگر تعامل می
(Simmons, 2014 .)( 2104سیمونز)برای تناسب فرد ،-

 اند از: سازگاری بینکند که عبارتسازمان سه ویژگی بیان می
های سازمان؛ تناسب بین شناسایی شخصیت کارکنان و ویژگی

هدف کارکنان و سازمان؛ و تناسب و تجانس ارزشی سازمان 
 و کارکنان.

 کالیانی و سراوانانشده توسط در نتیجه بر اساس پژوهش انجام
ساز بهبود هوش زمینه تواندی، همگرایی ارزشی م(2121)

، پژوهشگران را بر آن داشته است که رونیمعنوی باشد. ازا
از راه تأثیر آن در رابطه هوش معنوی و سرمایه انسانی، 

 ها فراهم سازد.الزم را در جهت بهبود آن یهانهیزم

های در این بخش به بررسی پژوهش :ی پیشینهاپژوهش
سازمان پرداخته شده است. -مرتبط با هوش معنوی و تناسب فرد

نقش هوش معنوی و صورت که پژوهشی بهبا توجه به این
تناسب فرد سازمان را مورد بررسی قرار نداده است و 
-پژوهشگران در تالش هستند تا از راه رابطه تناسب فرد

معنوی در سرمایه انسانی بتوانند الگویی جامع سازمان و هوش 
( 3های مرتبط در جدول )هایی از پژوهشارائه دهند. نمونه
 آورده شده است:

 جیو خار یداخل نیشیپ یهاپژوهش 3 جدول

 نتایج عنوان محقق

Kalyni & 
Saravanan (2020) 

 نیروهای اثربخشی به معنوی هوش آیا
 کند؟می کمک فروش

 گرددمی فروش نیروهای انگیزه و بازدهی افزایش موجب معنوی هوش

Pant & Srivastava 
(2019) 

 نۀپیشی و جنسیت معنوي، هوش تأثیر
 دانشجویان روان سالمت بر تحصیلی

 دارد معناداري ارتباط دانشجویان در روان سالمت و معنوي هوش

Giannone & 
Kaplin (2020) 

 روان سالمت با معنوي هوش ارتباط
 غربی نمونۀ در افراد

 مواد مصرف یا افسردگی اضطراب، با کل طوربه معنوي هوش داد نشان
 .است نبوده همراه

Ahmed, et al 
(2016) 

 برای کلی چارچوب: معنوی هوش
 انسانی منابع توسعه

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر انسانی منابع یتوسعه بر معنوی هوش

Saad, et al (2015) 
 اثربخشی بر معنوی هوش تأثیر

 عمومی مؤسسات

 هوش نقش امروزی وکارکسب جهان در که داد نشان آزمون نتایج پرداختند
 و رهبران اثربخشی سنجش در تأثیرگذار هایمؤلفه از یکی عنوانبه معنوی
 است بوده هاسازمان مدیران

Hedayat & 
Sadegzade (2020) 

 با معنوی هوش یرابطه تحلیل فرا
 شادکامی

 .شودمی شادی افزایش موجب معنوی هوش

Payam, et al 
(2018) 

 تعهد قدردانی، معنوی، هوش یرابطه
 رفتار با شغلی اشتیاق و سازمانی
 سازمانی شهروندی

 .دارد معناداری و مستقیم تأثیر شهروندی رفتار بر معنوی هوش

Adibpour, et al 
(2016) 

 ارهایرفت بر فرد محیطی تناسب تأثیر
 با شغلی عملکرد و نوآورانه کاری
 نوآوری خلق در اعتماد گریمیانجی

 اررفت و نوآورانه کاری رفتار بر سازمان- فرد تناسب و شغل-فرد تناسب
 قشن ها،یافته همچنین. است مؤثر کارکنان شغلی عملکرد بر نوآورانه کاری
 تناسب سازمان، -فرد تناسب میان رابطه در نوآوری خلق در اعتماد میانجی
 .کرد تأیید را نوآورانه کاری رفتار و شغل -فرد

Bazrafshan & 
Tajabadi (2014) 

 هوش هایمؤلفه آموزش اثربخشي
 آموزان دانش سازگاري بر معنوي
 متوسطه یدوره پسر

 و كلي سازگاري بر معنوي هوش هایمؤلفه آموزش كه داد نشان نتایج. 
 داشته، معناداري تأثیر آموزان دانش اجتماعي و عاطفي سازگاري همچنین
 .است نداشته دارمعنا تأثیر آموزان دانش آموزشي سازگاري بر ولي

Keshavarz, et al 
(2012) 

 و معنوی هوش بین یرابطه بررسی
 کارکنان در تعارض مدیرت سبک

 تعارض -مدیران زوربه توسل تعارض مدیریت سبک و معنوی هوش بین
 مدیریت سبک و( مصالحه) مقابله عدم تعارض-اجتنابی تعارض-سازگارانه
 دارد وجود دارمعنا یرابطه مدیران مساعی تشریک تعارض

Taheri Goodarzi, 
et al (2011) 

 و عاطفی هوش میان یرابطه بررسی
 سازمان -فرد ارزشی تناسب

 صداوسیمای کارکنان: موردمطالعه)
 (لرستان مرکز

 عاطفی هوش میان معنادار یرابطه بیانگر پژوهش انجام از آمدهدستبه نتایج
 است سازمان -فرد ارزشی تناسب و
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شده تأثیر هوش معنوی بر های انجامبا توجه به پژوهش
 و بازدهیمتغیرهای متعدی همانند رفتار شهروندی، رضایت، 

عملکرد سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفته، ولی تأثیر 
ها در هیچ پژوهشی مورد ارزیابی سرمایه انسانی و کیفیت آن

های قرار نگرفته است. از سوی دیگر، بر اساس پژوهش
تواند زمینه مناسبی برای شده یکی از متغیرهای که میانجام

 جهتازاینازمان است. س-ارتقای این رابطه باشد، تناسب فرد
سازمان باعث بهبود هوش عاطفی شده، ولی -که تناسب فرد

نوع رابطه آن در کیفیت ارزیابی رابطه هوش معنوی و سرمایه 
انسانی در هیچ پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته است و 
پژوهشگر در تالش است تا از راه ارائه آن بتواند زمینه مناسبی 

 نسانی قرارگاه گام بردارد.در جهت بهبود سرمایه ا

 هوش معنوی یزمینهبا توجه به اینکه در  :ی پژوهشهاهیفرض
داخلی و خارجی به اثبات  هایپژوهشالگوهای زیادی در 

رو، پژوهش حاضر با استفاده از الگوی ازاینرسیده است. 
، چهار بعد برای هوش معنوی در نظر گرفته (2112کینگ )

االنبیا است که تأثیر این ابعاد بر سرمایه انسانی قرارگاه خاتم
ی عنوان مبنای اصلالگو به که اینشود. دلیل اصلی سنجیده می

نخستین بار در یک  کهاین بود پژوهش آورده شده است، 
گان ربیمارستان بکار گرفته شد. پس از آن، با شش نفر از خب

قرارگاه مصاحبه عمیقی صورت گرفت که در نهایت، به این 
تغیر عنوان مشد که متغیر تناسب فرد و سازمان به منتهینتیجه 
گر وارد پژوهش شود. الگوی مفهومی پژوهش در شکل تعدیل

 ( نشان داده شده است.0)

 

 

 پژوهش یمفهوم الگوی .1 شکل

 اصلی یفرضیه

  قرارگاه پدافند هوش معنوی بر سرمایه انسانی
 .تأثیر دارد مثبت و معناداری صورتبه االنبیاءخاتم

 صورت مثبت و معناداری سازمان به-تناسب فرد
قرارگاه رابطۀ بین هوش معنوی و سرمایه انسانی 

 کندرا تعدیل می االنبیاءپدافند خاتم

 ی فرعیهاهیفرض

 ی انسانی قرارگاه هاهیسرمابر  متعالی آگاهی
 مستقیم دارد. ریتأثاالنبیاء پدافند خاتم

  ی انسانی هاهیسرماهوشیاری بر حالت بسط
 ارد.مستقیم د ریتأثاالنبیاء قرارگاه پدافند خاتم

  ی انسانی هاهیسرماتفکر وجودی انتقادی بر
 ارد.مستقیم د ریتأثاالنبیاء قرارگاه پدافند خاتم

 ی انسانی هاهیسرما ایجاد معنای شخصی در
 ارد.مستقیم د ریتأثاالنبیاء قرارگاه پدافند خاتم

 شناسی پژوهشروش .3

ای، از نظر توسعه-حاضر از منظر هدف، کاربردیپژوهش 
و از نظر نحوه گردآوری اطالعات، توصیفی و  راهبرد قیاسی

از نوع میدانی )پیمایش( است. همچنین، از منظر گردآوری 
ها از نوع ها با توجه به ماهیت پژوهش و قطعیت دادهداده

آماری پژوهش کلیه  جامعه کّمی است.-های کیفیپژوهش
ستادی قرارگاه هستند و دلیل اصلی انتخاب این سازمان نیروی 

وده در میان کارکنان ب باال ازخودگذشتگینیاز به داشتن روحیه 
و با توجه به تعاریف هوش معنوی در بخش نظری تبیین 

 شیازپشیبهایی ی هوش معنوی در چنین سازمانهامقوله
 در بخش اول، پس از شناسایی افراد قابلیت بررسی دارد.

آموخته و مرتبط با حوزه پژوهش مصاحبه عمیقی صورت دانش

 سرمایه انسانی

 هوش معنوی

 تفکر وجودی انتقادی

 بسط حالت هشیاری

 آگاهی متعالی

معنای شخصی ایجاد  

سازمان -تناسب فرد  
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شونده در ای از هر یک از افراد مصاحبهگرفت که خالصه
 ( آورده شده است:4جدول )

 

 

 

 شوندهافراد مصاحبه یشناختتیجمع یهایژگیاز و یاخالصه 4 جدول

 سابقه تحصیالت پست سازمانی درجه شماره

 سال 25باالی  کارشناسی ارشد مدیریت جانشین کنترلر سرهنگ 0

 سال 05باالی  کارشناسی ارشد مدیریت جانشین حسابرسی 2سرهنگ  2

 سال 29 کارشناسی ارشد مدیریت وتحلیلرئیس تجزیه سرهنگ 3

 05باالی  کارشناسی مدیریت هابیمه و دارایی سرگرد 4

 05باالی  کارشناسی مدیریت هادارائیبیمه و  سرگرد 5

 05باالی  کارشناسی مدیریت حسابرسی سروان 6

شونده بر اساس دو مورد بوده مبنای انتخاب افراد مصاحبه
های مرتبط با مدیریت و تا حد امکان که رشتهاست. نخست، این

سال داشته  05که سابقه باالی گرایش دولتی باشند و دوم، این
نتیجه  االنبیا اینها با خبرگان پدافند خاتمباشند. پس از مصاحبه

شده از بخش کیفی، استخراجحاصل شد که بر اساس مضامین 
 کینگشدۀ مدل های شناساییترین مضامین به شاخصنزدیک

است که مبسوط آن در بخش کیفی آورده شده است.  ،(2112)
روند اصلی مصاحبه بر یک پرسش کلی به این شرح مبتنی 

توان برای هوش ترین ابعادی که میمتناسب»بوده است: 
پژوهشگران «. نوی در سازمان شما تعریف کرد چیست؟مع

دهی مصاحبه در راستای اهداف کنند که از راه جهتتالش می
پژوهش بهترین مضامین را شناسایی کنند. در نهایت، پس از 

بندی اولیه در مورد انجام شش مصاحبه پژوهشگر به جمع
مضامین فرعی و اصلی الزم برای هوش معنوی دست پیدا کرد 

های کیفی از چهار اشباع نظری حاصل شد. اعتبار داده و
پذیری انو اطمین پذیری، تاییدپذیریعنصر اعتبارپذیری، انتقال

(. در این Danaeifard et al, 2018تشکیل شده است )

اده های اعضا استفپژوهش برای انجام این کار از تکنیک کنترل
که به فرایند کدگذاری مسلط  فر از متخصصانشد که با دو ن

های مصاحبه داده شد و با درصد اشتراک باال مورد بودند فایل
. همچنین در این مرحله، پژوهشگران پس از واقع شد دییتأ

صورت تصادفی با سه نفر از ها بهتکمیل مصاحبه
شده جلسه حضوری شوندگان در مورد نتایج استخراجمصاحبه

 اند.تشکیل داده

شده در های شناساییدر بخش کّمی با استفاده از شاخص
ها با استفاده از ابزار پرسشنامه بخش کیفی اقدام به تحلیل آن

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر  کهییشده است. ازآنجا
های انسانی قرارگاه های هوش معنوی بر سرمایهشاخص
صورت سازمان است، به-گر تناسب فردیلاالنبیا با نقش تعدخاتم

ده االنبیا کار شموردی روی کارکنان ستاد قرارگاه پدافند خاتم
نفر بوده که بر  611است. تعداد کل کارکنان بخش ستادی 

توزیع  234های گیری کوکران تعداد نمونهاساس فرمول نمونه
آوری شد. برای روایی پرسشنامه، ابتدا پس از تکمیل و جمع

نفر از استادان و دانشجویان تحصیالت  01رسشنامه به پ
تکمیلی داده شد و بر اساس آن روایی محتوا مورد تأیید قرار 

 افزارگرفت. همچنین، برای روایی همگرا و واگرا نیز از نرم
PLS ( آورده شده است:5استفاده گردید که در جدول )

 

 نامهپرسش یرهایهمگرا مربوط به متغ ییروا. 5 جدول

 (AVE) شدهاستخراجمیانگین واریانس  2پایایی ترکیبی 0آلفای کرونباخ منبع سؤاالت متغیرها

 تفکر وجودی انتقادی

King (2008) 

2350/1 2670/1 5362/1 

 5259/1 2737/1 2229/1 بسط حالت هوشیاری

 5952/1 2214/1 2359/1 شخصیتولید معنای 

 5436/1 2561/1 7917/1 آگاهی متعالی

 Simmons (2014) 2342/1 2906/1 7343/1 تناسب فرد سازمان

 Bontis (2001) 2372/1 9126/1 7559/1 انسانی ییهسرما

                                                                    
1. Cronbachs Alpha 
2 .Composite Reliability 
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شود، مقدار میانگین ( مشاهده می5طور که در جدول )همان
شده برای کلیه متغیرهای پژوهش باالتر از واریانس استخراج

دهنده روایی همگرا مناسب مدل است. برای است که نشان 5/1
پایایی هم از آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای کلیه متغیرها 

ی مناسب یدهنده پایاناست که نشا 7/1میزان آن بیشتر از 
( 6پرسشنامه است. همبستگی متغیرهای مکنون در جدول )

نشان داده شده است، چنانچه در ماتریس همبستگی متغیرهای 
شده برای هر سازه مکنون، جذر میانگین واریانس استخراج

های دیگر باشد، روایی بیشتر از همبستگی آن سازه با سازه
آمده، دستشود. بر اساس نتایج بهیم دییافتراقی یا ممیز مدل تأ

همبستگی هر سازه با خودش بیشتر از همبستگی آن با سایر 
هاست.سازه

 واگرا ییمکنون و روا یرهایمتغ یهمبستگ. 5 جدول

انسانی ییهسرما سازه سازمان -تناسب فرد هوش معنوی   

انسانی ییهسرما  269/1    

۵0۷/1 هوش معنوی  742/1   

سازمان -تناسب فرد  457/1  293/1  256/1  

اول از تحلیل  یمرحلهدر  هادادهوتحلیل برای تجزیه
صورت دستی توسط محققان انجام مضمون استفاده شده که به

برای توصیف  SPSS افزارشده است. در بخش دوم، از نرم

زار افاز نرم هاهیفرضو رد  دییتأ یمرحلهمتغیرهای کلیدی در 

PLS .استفاده شده است 

 هاوتحلیل دادهتجزیه .4

اد شناسایی ابع منظوربه نخستتحلیل بخش کیفی: در بخش 
مصاحبه عمیق با  ،اءیاالنبخاتممناسب هوش معنوی در پدافند 

که در رشته مدیریت تحصیل صورت گرفت خبرگان  نفر از 6
 شدهییشناسابر اساس ابعاد بودند.  لیتحصکرده و یا در حال 

ً تینها شد کهشناسایی مدل  نیترکینزد ،مضمون فرعی 09  ا
در جدول  هاآنالگوی کینگ بود که خالصه کدهای استخراجی 

آورده شده است. (7)
 

 یفیک بخش از یخروج یاصل و یفرع مضامین 7 جدول

 مضمون اصلی مضمون فرعی متن مصاحبهنمونه 

P1ترین چیزی که اینجا تو سازمان رفته رفته برات پررنگ : میدونی مهم

 یعنی شغل؛ میشه آینه که هدفت از کار کردن، صرفاً پول درآوردن نیست

های بعدی. برا مهم این میشه که در مفهوم کسب درآمدش میره تو اولویت

آیا به درد زندگی بعد از مرگت هم می خوره این کاری که داری انجام میدی 

 تر می کنه؟ این خیلی مهم شده درون سازمان.ات و سنگینیا نه؟ آیا پرونده

P3تر : شاید برا خودت هم پیش اومده باشه که احساس کنی یه چیزی بزرگ

تر باشه های نظامی باید قویاز اراده تو وجود داره. این ادراک تو سازمان

 های کارکنان ما رو.ها چون قدرتمند می کنه انگیزهبقیه سازماننسبت به 

 ورزی در خصوص چیستی ماهیت زندگیاندیشه

تفکر وجودی 

 انتقادی

صرف زمانی برای اندیشیدن در خصوص پس 

 از مرگ

یی خاص در خصوص زندگی/ هادهیاوجود 

 مرگ

ورزی در خصوص تنها نبودن انسان در اندیشه

 کائنات

وجو برای یافتن دلیل معنوی رخدادهای جست

 روزمره

صرف زمانی در طول روز برای یافتن 

 های نظم موجود در عالمالگوواره

 اعتقاد به وجود انرژی باالتر از سطح هستی

ادراک باالتر نسبت به هستی با افزایش سن و 

 تجربه

بسط حالت 

 هوشیاری
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P5کرد. ها برگزار شد که تو کنترل آگاهی خیلی کم می: اینجا یه سری دوره

های ما خیلی کرد. یادمه بچهکرد خیلی کمک می][ میومد صحبت می آقاحاج

 گفتن درک ما رو برده باالتر.ها راضی بودن میاز اون دوره

P3 چند سال پیش یه اتفاقی تو قرارگاه ما افتاد که خیلی تلخ بود. یه شکست :

کل مجموعه. البته این خیلی نقاط ضعف کلی سازمان و برطرف  یبود برا

 کرد و باعث شد که بیشتر بدونیم داریم چه کاری انجام میدیم.

درک نسبت به تغییرات روحی از یک حالت به 

 حالت دیگر

داشتن در بیان آگاهی انجام تمرین برای کنترل 

 و دانش

 رضایت بیشتر از زندگی با باالتر رفتن هشیاری

P6نی این یع؛ : شغل قبلی من جایی بود که خیلی تحت کنترل دیگران بودم

ینجا که ا اآلنترین دلیلی که اومدم بیرون همین بود. کرد. مهمخیلی اذیتم می

 یناکنم کنترل بیشتری روی خودم و روابط دارم و کنم، احساس میکار می

 گیره ودارم. روابطی که اختیاری شکل می تو خیلی بیشتر دوس روابط

 اختیاری پرورش داده میشه.

P3 که تونه کار کنه یا اینو می برای یه ماه شارژ   ،میره زیارتآدم : یه سفر

ار ثوابی می کنه احساس خوبی از خودش و زندگیش یه ک ،خودت دیدی دیگه

 دست میاره. این تو شرایط من خیلی اثرگذار بوده.به

 آگاهی نسبت به کیفیت رابطه با دیگران

 آگاهی متعالی

ی در رابطه سازی رمادیغی هاجنبهتأکید روی 

 با دیگران

ی رمادیغی هاجنبهیافتن آرامش شخصی در 

 زندگی

 دنیا به امور جسمانی و مادیمحدود نکردن 

P4ترین عوامل نشی از مهم یدناامکه تو بتونی های نظامی این: تو سازمان

 موفقیته. شرایط تحریم و موقعیت عقیدتی ایران یه جوریه که نرخ شکست

امید بشیم و ول کنیم، اون گه بخواییم ناا  های نظامی ما باالست. تو پروژه

 کنیم.و تعطیل اید مملکتموقع ب

P1 :  و کنیدار زندگی کنی و بدونی که برای چی داری کار میگه هدفا 

یه معنی  برا خودشی کنی، اون موقع هر اقدامزندگی میبرای چی داری 

 دار میشه.کنه. همین مصاحبه ما با همدیگه معناپیدا می

ایجاد مفهوم زندگی متناسب با نیازهای هر دوره 

 از آن

تولید معنای 

 شخصی

 یافتن معنا و هدف برای تجارب روزمره

ها بر اساس معیارهای درونی قضاوت انسان

 شده از قبلتنظیم

 ی سنگینهاشکستتوانایی بازیابی پس از 

پس از پایان بخش کیفی پژوهشگران به بررسی تأثیر هوش 
پردازند. در ابتدا به معنوی بر سرمایه انسانی جامعه هدف می

 افزارشناختی با استفاده از نرمتوصیف متغیرهای جمعیت
SPSS ( آورده شده است2ست که در جدول )پرداخته شده ا.

 

 یشناختتیجمع یرهایمتغ فیتوص. 8 جدول

 سن
 51 از باالتر 51 تا 41 41 تا 31 31 تا 21

9.2% 53.2% 27.2% 2.5% 

 تحصیالت
 باالتر و ارشد لیسانس دیپلمفوق دیپلم

07.9% 33.2% 22.6% 09.7% 

 سازمانی پست
 افسر داردرجه

29.0% 71.9% 

 کار یسابقه
 سال 21 باالی 21 تا 01 01 تا 5 5 زیر

11.1% 33.3% 33.3% 22.2% 

 

شناختی ( که به توصیف متغیرهای جمعیت2بر اساس جدول )
پرداخته است، بیشترین افرادی که به تکمیل پرسشنامه 

سال و از لحاظ تحصیالت دارای مدرک  4-31اند بین پرداخته
 اند.سال بوده 01- 21 و 5-01 بینو سابقه کار  دیپلمفوق

تحلیلی مربوط به رابطه بین متغیرهای جمعیت  یهاافتهی
در این بخش برای بررسی تأثیر  :هوش معنویشناختی و 

استفاده  F رهشناختی بر هوش معنوی از آمامتغیرهای جمعیت

های (، به مقایسه هوش معنوی بین گروه9شده است. در جدول )
 مختلف پرداخته شده است.

 

 

پدافند قرارگاه افراد نیب در یمعنو هوش و یشناخت تیجمع یرهایمتغ نیب یرابطه. 9 جدول  
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 در صد معناداری fاماره  tاماره  میانگین نام طبقه متغیر جمعیت شناختی

 نظامی یدرجه
 داردرجه

292/3 679/3 - 111/1 
 افسر

 سن

 3929/2 31تا  21

- 620/02 112/1 
 2511/2 41تا  31

 0251/2 51تا  41

 2511/2 51باالی 

 تحصیالت

 2333/0 دیپلم

- 579/2 111/1 
 2751/0 کاردانی

 2222/2 کارشناسی

 6429/2 ارشد و باالتر

 فعالیت یسابقه

 9067/2 سال 5زیر 

- 302/00 111/1 
 1303/2 سال 01تا  5

 5111/2 سال 21تا  01

 5111/2 سال 21باالی 

( که به مقایسه میزان تأثیر هوش معنوی در 9بر اساس جدول )
های پرسشنامه پرداخته است، دهنده به پرسشبین افراد پاسخ

و سابقه در بین  های نظامی، سنافراد بر اساس میزان درجه
گروهای مختلف تفاوت معناداری در زمینه هوش معنوی 

اند که حاکی از معنادار بودن آن با توجه به سطح خطا داشته

بوده  15/1تر از بوده است )برای کلیه متغیرهای پژوهش پایین
 است(.

در این به بررسی اسمیرنوف(:  -)کولموگروف  k-s آزمون

ه که در جدول متغیرهای اصل پژوهش پرداخته شد نرمال بودن
.( آورده شده است01)

 

 هاداده بودننرمال یبررس. 11 جدول

 تناسب فرد سازمان انسانی یسرمایه هوش معنوی متغیرها

 113/1 1110/1 11/1 داریسطح معنا

 نرمالغیر غیرنرمال غیرنرمال آزمون ینتیجه

شود، مقدار سطح ( هم مشاهده می01طور که در جدول )همان
است و با این  15/1تر از داری برای کلیه متغیرها پایینمعنا

فروض، فرض نرمال بودن کلیه متغیرهای پژوهش رد 
های های استفاده از روششرطیکی از پیش ازآنجاکهشود. می

رمال معادالت ساختاری همچون لیزرل ن سازیمدلنسل اول 
یزرل افزار لبودن متغیر وابسته است، در نتیجه، استفاده از نرم

 افزارپذیر نیست. بدین منظور از نرمدر این پژوهش توجیه
PLS ها استفاده برای برازش مدل به دلیل غیرنرمال بودن داده

از دو بخش کلی  PLS گردید. تحلیل مدل پژوهش به روش

ها. در آزمودن فرضیه( 2( برازش مدل 0«: تشکیل شده است
 ادامه به توضیح هر یک پرداخته شده است.

                                                                    
1. Determination Coefficient 

 معیارمدل ساختاری پژوهش بر اساس  برازش مدل ساختاری:

(𝑅2و ) (𝑄2مورد بررسی قرار گرفت. ضریب تعیین )یا  0

(𝑅2متغیرهای درون ) ،)(، 67/1با سه مقدار )زا )وابسته
عیف ض و مقادیر قوی، متوسط( به عنوان 09/1) و (33/1)

یک معیار دیگر ارزیابی قدرت  عنوانبه( 𝑄2) شود.سنجیده می
ک قاعده ی عنوانبهشد. معرفی بینی مدل ساختاری و قابلیت پیش

تر از صفر در مورد یک متغیر وابسته کلی، مقدار بزرگ
بینی این متغیر دارد. خاص حاکی از قدرت مناسب مدل در پیش

 ( و 05/1(، )12/1حال، یک معیار نسبی با مقادیر )این با
گیری این شاخص معرفی منظور تعیین قدرت اندازهبه ،(35/1)

( 00(. مقادیر موجود در جدول )Hair et al, 2016) شده است

بیانگر برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش است.
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 یساختار برازش معیارهای .11 جدول

 𝐐𝟐رمعیا 𝐑𝟐معیار سازه یا متغیر پنهان

 )متوسط تا قوی(1/ 275 491/1 تفکر وجود انتقادی

 )بسیار قوی( 492/1 293/1 بسط حالت هوشیاری

 )بسیار قوی(592/1 210/1 تولید معنای شخصی

 )تقریباً قوی(325/1 619/1 آگاهی متعالی

 )متوسط تا قوی(279/1 599/1 تناسب فرد سازمان

 )بسیار قوی(692/1 900/1 انسانی یسرمایه

گیری برازش کلی و اندازه(: GOFبرازش مدل کلی )معیار 

گیری و ساختاری در رویکرد عملکرد مدل در دو بخش اندازه
( را انجام GOFحداقل مربعات جزئی با شاخصی به نام )

( و 25/1(، متوسط )10/1ای کوچک )شود. سه مقدار پایهمی
( برای تفسیر این شاخص معرفی شده است. 36/1بزرگ )
ی دهنده( به دست آمد که نشان624/1برابر با ) GOFمقدار 

 برازش بسیار قوی مدل مفهومی پژوهش است.

در این بخش به بررسی ی پژوهش: هاهیفرضبررسی 
پرداخته شده  PLS افزاراز نرمی پژوهش با استفاده هاهیفرض

شده است:  آوردهاست که در دو حالت استاندارد و معناداری 
ضرایب بارهای عاملی ابعاد هوش معنوی  نخست،در حالت 

 شده است: آوردهانسانی  یسرمایهبر 

 

استاندارد بیضرا حالت در یانسان یسرمایه بر یمعنو هوش ابعاد. 2 شکل

مقدار تولید معانی  (،2) شکل درشده بر اساس ضرایب بیان
شخصی دارای بیشترین ضریب و بسط حالت هوشیاری دارای 

ضرایب استاندارد  ،کمترین ضریب بوده است. در حالت دوم

ی انسان یسرمایهبر  سازمان –هوش معنوی و نقش تناسب فرد 
 آورده شده است:
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سازمان -فرد تناسب یگر لیتعد حالت در پژوهش استاندارد بیضرا. 3 شکل

هوش معنوی بر  تأثیرگذاری، میزان (3)بر اساس شکل 
در ادامه نیز مقدار که  بوده 760/1سرمایه انسانی برابر با 

برای هریک از سه حالت به شکل مجزا آورده شده  Tضرایب 

است. در حالت نخست، ضرایب تی ابعاد هوش معنوی بر 
سرمایه انسانی آورده شده است.

 

 

t-value حالت در یمعنو هوش ابعاد بیضرا. 4 شکل

، میزان تأثیر بُعد بسط حالت هوشیاری (4شکل )با توجه به 
مورد تأیید قرار  96/0تر بودن سطح معناداری با توجه به پایین

نگرفت. برای کلیه ابعاد دیگر این تأثیرگذاری معنادار بوده 

است. در حالت بعدی تأثیرگذاری متغیرهای هوش معنوی و 
 سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.-تناسب فرد
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 سازمان -فرد تناسب مدل همراه با متغیر تعدیلگر یت بیضرا. 5 شکل

یک متغیر  عنوانبهسازمان -(، تناسب فرد5بر اساس شکل )
تواند رابطه بین هوش معنوی و بازدهی سرمایه انسانی را می

درصد  5تحت تأثیر قرار دهد که این تأثیر در سطح خطای 

( خالصه 02تأیید است. خالصه نتایج پژوهش در جدول ) مورد
 شده است.

 

 پژوهش جینتا خالصه. 12 جدول

 نتیجه فرضیه T- VALUE ضریب مسیر هوابست بر متغیر اثر متغیر

 تفکر وجود انتقادی

 انسانی یسرمایه

 دییتأ 136/4 274/1

 دییتأ 962/2 432/1 تولید معانی شخصی

 رد 574/0 021/1 حالت هوشیاریبسط 

 دییتأ 395/3 209/1 آگاهی متعالی

 دییتأ 645/22 797/1 هوش معنوی

 دییتأ 791/2 303/1 سازمان-تناسب فرد

 دییتأ 975/4 246/1 تعدیل گر(سازمان ) -تناسب فرد

برای  T ، مقدارشودمشاهده می( 02طور که در جدول )همان

ها و این فرضیه است 96/0تر از بزرگ پژوهش، فرضیه 6
سط بتأثیر مربوط به فرضیه  ولی شوند،واقع می تأییدمورد 

کمتر از  T مقداربر اساس  سرمایه انسانیحالت هوشیاری بر 

 شود.تأیید واقع نمیمورد ، 96/0

 ی و پیشنهادهاریگجهینت .5
 سرمایه بر معنوی هوش تأثیر بررسی پژوهش، هدف
-فرد اسبتن گرتعدیل نقش با االنبیاخاتم پدافند قرارگاه انسانی
 خبرگان با عمیق مصاحبه انجام از پس. است بوده سازمان

 مدل نهایت، در مضمون، تحلیل روش از استفاده با و سازمان
 از پس. شد داده قرار مبنایی مدل عنوانبه ،(2112کینگ )
 از استفاده با نتایج ها،آن آوریجمع و پرسشنامه طراحی

 .گرفت قرار تحلیل مورد PLS و SPSS افزارنرم

 معنوی هوش تأثیرگذاری میزان نتایج، خروجی اساس بر
. شد واقع پذیرش مورد 5 خطای سطح در انسانی سرمایه بر

 وعن بر سازمان-فرد تناسب متغیر گریتعدیل نقش همچنین
 .شد واقع پذیرش مورد انسانی سرمایه بر معنوی هوش رابطه
 قشن انتقادی، وجودی تفکر نقش هم معنوی هوش ابعاد بین در

 سطح میزان اساس بر متعالی آگاهی شخصی، معانی تولید
 عانیم تولید نقش بین این در که شد واقع پذیرش مورد معناداری
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 گذاریتأثیر اما ؛است بوده تأثیرگذاری بیشترین دارای شخصی
 تأیید مورد درصد 5 خطای سطح در هوشیاری حالت بسط بعد
 .است نگرفته قرار

 نقش ،(2121) کالیانی و سراوانان پژوهش نتایج براساس
 بوده معنادار و مثبت انسانی نیروی بازدهی در معنوی هوش
 رب همچنین،. است شده رسیده آن به نیز حاضر پژوهش در که

 بر معنوی هوش ،(2109) سرواستاوا و پانت پژوهش اساس
 تواندمی که است بوده تأثیرگذار دانشجویان روحی سالمت
 یامپ توسط که پژوهشی در. باشد انسانی سرمایه ابعاد از جزئی

 معنوی، هوش یرابطه بررسی عنوان با ،(0397) همکاران و
 شهروندی رفتار با شغلی اشتیاق و سازمانی تعهد قدردانی،
 بین مثبتی ارتباط که رسیدند نتایج این به شد، انجام سازمانی
 بین در شهروندی رفتار و سازمانی تعهد و معنوی هوش

 و ساد توسط که پژوهشی در. است داشته وجود کارکنان
 اثربخشی بر معنوی هوش تأثیر عنوان با ،(2105) همکاران
 هایمؤلفه از یکی معنوی هوش شد، انجام عمومی هایمؤسسه

 هاسازمان مدیران و رهبران اثربخشی سنجش در تأثیرگذار
 پژوهش اساس بر معنوی هوش هم ایران داخل در. است بوده

 انسانی نیروی شادکامی موجب ،(0399) زادهصادق و هدایت
 بر. راستاستهم حاضر پژوهش نتایج با که حدی تا شودمی

 :گرددمی ارائه زیر پیشنهادهای پژوهش نتایج اساس

 در که گرددمی پیشنهاد انتقادی تفکر زمینه در -
 شودمی برگزار قرارگاه اعضای بین که جلساتی
 شود، آغاز مسئله یا پرسش یک طرح با همواره
 .باشد مرتبط کاری موضوع به مسئله این که طوری

 هب که است این انتقادی تفکر زمینه در دیگر مورد -
 تحلیل برای متفاوتی هایفرصت قرارگاه اعضای
 و نظرات ارزیابی و کردن سنگین و سبک
 .بدهید منطقی گیریتصمیم

 در کارکنان که پذیرا محیطی کردن فراهم همچنین، -
 .باشند داشته امنیت احساس و کرده اعتماد هم به آن
 شمرده محترم مختلف هایدیدگاه باید دیگر، سوی از

 هپای بر مخالفتشان که شود خواسته اعضا از و شود
 .باشد دلیل و منطق

 سطوح مدیران کارکنان شخصی معناسازی زمینه در -
 در را کارکنان شخصی هدف باید قرارگاه باال

. کنند گوشزد سازمانی متعالی اهداف راستای
 سازمانی ایدئولوژی و مأموریت داشتن همچنین،
 .باشد پرفایده تواندمی واضح و روشن

 برای راهکارهایی ارائه جهت کارکنان از نظرسنجی -
 توجه و کاری محیط کردن تربخشلذت و سازیغنی
 تفکر کارمندان معنوی نیازهای و روحیه زندگی، به

 .بخشدمی بهبود کار در را معنا احساس و انتقادی

 و افراد از معنوی هوش سنجش قرارگاه سطح در -
 دارای که افرادی و شود گرفته مختلف گروهای
 مختلف هایراه از هستند، باالتری هوشی ضرایب
 .بگیرند قرار پاداش و تشویق مورد

 انتقادی، وجود تفکر بودناهمیت با به توجه با -
 امنظ از بیشتر آگاهی برای دینی عقیدتی هایکالس
 دین هایآموزه اساس بر خود وجودی علیت و هستی
 ینا از را خود بتوانند افراد تا شود فراهم اسالم مبین
 .برسانند باال هایدرجه به راه

 اعضای برای روانشناسی و خودشناسی هایکالس -
 خود، وجودی علت به بردن پی دلیل به قرارگاه
 ً  مثل مهمی بسیار نهاد در اعضا کهاین خصوصا
 .باشند االنبیاخاتم پدافند قرارگاه

 مستقیمی رابطه خدمت هایسال تعداد کهایینجآ از -
 اننش انسانی سرمایه بر معنوی هوش تأثیر میزان بر
 افراد تا کرد مهیا را ایزمینه توانمی دهد،می

 افراد به را خود آمدهدستبه تجربیاتباسابقه، 
 یمعنو هوش اثرگذاری فرایند تا کرد منتقل ترجوان

 .شود تسریع قرارگاه اعضای

 دارای که افرادی معنوی، هوش ابعاد به با توجه با -
 قبیل از هاییویژگی دارای هستند، باالتری هوش

 مسائل ترآسان فهم دلسوزی، فروتنی، بخشش،
 زندگی، در متعالی حضور درک ارزشی، و اخالقی
 هر گرهدایت که متعالی حضور هایپیام درک
 در اعجاب و شگفتی حس بیرون، و درون از انسانی
 و آشفتگی هنگام در آرامش حفظ قدسی، امر برابر
 عمقی معنای خردمندانه درک دوگانگی، و تناقض
 و هادشواری و هاسختی درک خداوندی، کالم

 هب توانمی... و مستقل صورتبه کردن عمل توانایی
 باالتری هوش دارای که افرادی که رسید نتیجه این

 اجهمو در باالتری توانایی از و بوده توانمندتر بوده،
 ممکن بنابراین، ؛هستند برخوردار سخت شرایط با

 ولی بوده، باالتری سابقه دارای که افرادی است
 یازن نتیجه، در و باشند تریپایین معنوی هوش دارای
 .شود تجدیدنظر هاآن سازمانی پست در که است

 افزایش باعث معنوي هوش هایمؤلفه آموزش -
 فرد اجتماعي رشد و آگاهي سازگاري، ارتباطات،

 ار اجتماعي ارتباطات یتوسعه فرایند این و شوندمی
 افراد معنوي هوش با آشنایي. داشت خواهد دنبال به
 همه بر كه سازدمی الیزالي معنوي نیروي متوجه را
 چنیناین نیرویي وجود. دارد احاطه كس همه و چیز

 انسان ویژهبه و موجودات تمامي حامي كه قدرتمند
 طوربه كه شودمی آرامشي ایجاد موجب است،
 ایجاد. دهدمی كاهش را افسردگي و اضطراب طبیعي
 هایویژگی تقویت به ترغیب و اجتماعي حمایت
 و صمیمت گذشت، قبیل از پرورفضیلت
 .شودمی شناسیوظیفه

-فرد تناسب گریتعدیل نقش معناداری به توجه با -
 وریبهره بر معنوی هوش تأثیر رابطه در سازمان
 کارمندان گزینش زمان در شودمی پیشنهاد کارکنان
 فکری هایزمینه تناسب سازمان در استخدام برای

 سازمان اهداف و رسالت با شوندگانمصاحبه
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 وخویخلق که شوند انتخاب افرادی و شده بررسی
 .دارند سازمان به نسبت بیشتری

 دیفر فرایند نوع یک معنوی هوش کهاین به توجه با -
 انسانى منابع راهبردهای طراحان جمعی، تا است

 توسعه برنامه در نیز را موضوع این هاسازمان
 مدیریتى سطوح در ویژهبه و خود انسانى نیروى
 .دهند قرار توجه مورد سازمان

 هوشیاری حالت بسط تأثیر معناداری عدم به توجه با -
 ینا باالی اهمیت و پدافند قرارگاه انسانی سرمایه بر

 هایراه از آموزشی هایزمینه است بهتر قضیه
 ارتقای در علمیه هایحوزه ازجمله مذهبی هایارگان
 .شود فراهم کارکنان اشراقی حاالت درک سطح

نظامی  جامعه پژوهش،که به علت این ی پژوهش:هاتیمحدود
بود و به خاطر مسائل امنیتی، فقط اعضای ستاد در این پژوهش 

یک محدودیت  درنتیجه این امرمورد بررسی قرار گرفتند 
همچنین، در ابتدای . آیداین پژوهش به حساب میاصلی در 

های هوش معنوی از راه مصاحبه شاخص پژوهش مقرر بود که
هایی از قبیل ورود به شناسایی شود، ولی به دلیل محدودیت

، یک الگوی خارجی مبنا قرار هفتهدر  روزقرارگاه برای یک 
 گرفت و از طریق آن به ادامه کار پرداخته شد.

: با توجه به نتایج پژوهش بهتر یآتیی برای مطالعات هاشنهادیپ
 موارد زیر توجه شود: بهی آتی هاپژوهشاست در 

 تأثیر در توانندمی زیادی عوامل کهاین به توجه با -
 تأثیرگذار قرارگاه انسانی سرمایه بر معنوی هوش
 پست و سابقه مانند دیگری متغیرهای باشند،

 تهگرف نظر در گرتعدیل متغیرهای عنوانبه سازمانی
 .گیرد قرار مورد هاآن اثرات و شود

 دارای که افرادی معنوی هوش گیریاندازه -
 هوش مقایسه راه از تا بوده باالتر نظامی هایدرجه
 در را مربوط سازمان وریبهره بتوان هاآن معنوی
 .داد افزایش اجرایی مهم هایپست

 انسانی هایسرمایه بر هاهوش انواع زمانهم تأثیر -
 .هاآن نبی تطبیق مقایسه و االنبیاخاتم پدافند قرارگاه

 در معنوی هوش بر مؤثر هایشاخص شناسایی -
 انندم کیفی هایروش راه از االنبیاخاتم پدافند قرارگاه
 و هانظریه مقایسه راه از بتوان که طوری مصاحبه،

 قرارگاه در جدیدی تئوری یک به بنیاد داده روش
 .رسید

 مختلف هایبخش بین افراد معنوی هوش مقایسه -
 توانب هاآن مقایسه راه از تا االنبیاخاتم پدافند قرارگاه
 هستند، باالیی معنوی هوش دارای که هاییبخش

 .کنند منتقل دیگر هایبخش به را خود تجربیات
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