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مقاله پژوهشی

رابطه هوش معنوی مدیران با سکوت سازمانی و کیفیت زندگی کاری بافندگان فرش
دستباف (مورد مطالعه :شرکت قالیبافی زرینبافت زنجان)
سید محمود طباطبایی ،1حمیدرضا کاظمي
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 -1استاديار ،گروه مديريت و اقتصاد فرش ،دانشگاه علم و هنر يزد (نویسنده مسئول)
 -2کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش ،دانشگاه علم و هنر يزد

چکیده

هرقدر که سازمانها ،بزرگتر میشوند بالطبع به مشکالت این نیروی عظیم نیزاضافه میشود .مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون
سعی در کنترل مداوم کارکنان خوددارند .هدف این مطالعه بررسی رابطه هوش معنوی مدیران با سکوت سازمانی و کیفیت زندگی

کاری بود .این پژوهش ازنظر گردآوری دادهها توصیفی  -پیمایشی و ازنظر هدف ،كاربردي است .جامعه آماري پژوهش حاضر شامل
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كليه مدیران ،معاونان و کارکنان شرکت قالیبافی زرینبافت زنجان که تعداد آنها 420نفر بود .روش نمونهگیری در این پژوهش

شامل نمونهگیری اتفاقی بوده به تعداد متناسب با حجم جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان تعداد  201نفرانتخاب شدند.
بهمنظورجمعآوری دادههای موردنیاز ،از پرسشنامه هوش معنوی  SISRI-24کینگ ،سکوت سازمانی ون داین و كيفيت زندگي

كاري والتون استفاده شد .از نرمافزار  SPSSجهت آزمون نرمالیته کولموگروف -اسمیرنوف و آزمون رگرسیون جهت تأیید فرضیات
استفادهشده است .همچنین از نرمافزار  smart-plsجهت تأیید روایی و مدل کلی استفاده شد .نتایج نشان داد هوش معنوی مدیران

با سکوت سازمانی و کیفیت زندگی کاری رابطه دارد .بهعالوه ،هوش معنوی مدیران با ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،محیط کار ایمن و بهداشتی،

ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﯿﺰان قانونگرایی در سازمان ،واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ،ﻓﻀﺎي ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن،
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ قابلیتهای ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن رابطه دارد .بنابراین پیشنهاد میگردد دورههای افزایش

هوش معنوی برای مدیران سازمان برگزار شود .بهعالوه ،در تعیین مدیران سازمان به سطح هوش معنوی آنها دقت شود .به مدیران
ارشد نیز شرح داده شود که هوش معنوی مدیران میانی و مؤسسات چگونه میتواند عملکرد کلی سازمان را بهبود بخشد .همچنین،

برای کارکنان نیز دورههای افزایش هوش معنوی برگزار شود و از کارکنان نیز قبل از شروع کار آزمون هوش معنوی گرفته شود.
واژگان کلیدی :هوش معنوی ،سکوت سازمانی ،کیفیت زندگی کاری ،فرش دستباف.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between the spiritual intelligence
of the managers of the Carpet Company of Zarrin Baft with organizational silence and quality of
work life of handmade weavers. This research is regarded as a descriptive-survey from the point
of view of data collection and is applicable in terms of purpose. It also used the cross-sectional
data collection method. The statistical population of the study includes all managers, assistants
and staff of the Carpet Company of Zarrin Baft, numbering 420 people. Sampling method in
this study was random sampling, so according to the Morgan table, 201 people were selected.
In order to collect the required data, the 24-SISRI King Spiritual Intelligence Questionnaire,
the Organizational Silence of Van den and Walton’s Quality of Work Life Questionnaire were
used. Validity of the questionnaire was confirmed through convergent validity and reliability
of the questionnaire validated through Cronbach’s alpha (0.789). SPSS software was used for
descriptive statistics, Cronbach’s alpha test, Kolmogorov-Smirnov’s Normality Test and also
a regression test to confirm the assumptions. Smart-pls software was also used to validate the
model of investigation. The results showed that the spiritual intelligence of the managers is
related to organizational silence and quality of work life of carpet craftsmanship. In addition, the
spiritual intelligence of the managers is related to the fair payment, safe working environment,
the level of provision of growth opportunities for employees, the degree of legalization in the
organization, social affiliation of working life, the general environment of employees’ lives, social
integration and social cohesion, and the possibility of development the individual capabilities
of staff. Based on the finding of this research, in determining the managers of the organization,
it is worthy to be paid attention to the level of spiritual intelligence. Moreover, courses for
increasing spiritual intelligence should be held for employees and spiritual intelligence tests
should be taken from employees before starting work.
Keywords: Spiritual intelligence, organizational silence, quality of work life, Zarrin Baft company.
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2. Email: kazemicarpet1358@yahoo.com
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مقدمه و بيان مساله

سازمانها بهعنوان رکن اصلی اجتماعات کنونی نقش
تعیینکنندهای در برآوردن انتظارات جوامع دارند و نیروی
انسانی با ارزشترین منبع برای سازمانها به شمار میآید

(غنی پور و نوری .)53 :1392 ،در واقع کارایی و توسعه هر

سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی

ن بهمنظو ر مـطلوب ساختن کار بايد
دارد .به عقيده صاحبنظرا 

بهسالمت کارکنان ،ايمني و رضايت آنها بهعنوان پیششرط

ي سازماني توجه کـرد (فخر پور و همکاران:1391 ،
اثربخش 

 .)157حصول اطمينان از کيفيت زندگي کاري يکي از بهترين

ی جذب و نگهداري کارکنان بااستعداد و هـمچنين
روشها 
کسب عملکرد بهتر براي سازمان است (بایرام و همکاران،

 .)426 :2017سازمانهای عصر حاضر با نگاه راهبردی به

منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر

دارند و بیش از پیش به ارتقا کیفیت زندگی و رضایت شغلی

کارکنان توجه دارند  .یکی از مسائل تاثیرگذار بر برداشت افراد

از کیفیت محیط اطراف خود ،میتواند میزان هوش خصوصاً
هوش معنوی که به معنایی عمیقتر و درکی ژرفاتر از وجود
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خود و جهان پیرامون میپردازد (درودی و وفائیان:1394 ،

ط مطلوب کاري يکي از ضرورتهای انجام
 .)398وجو د شراي 
فعاليت افراد در سازمانهاست ،لذا در یک کارگاه متمرکز تولید
فرش دستباف که نیروی انسانی با هنر و تالش دستی ،به تولید
میپردازد ،عملکرد و هوشمندی مدیران مخصوصاً در شرایط
تامین و ارضاء نیازهای ثانویه آنها از قبیل نیازهای اجتماعی

و احترام و شناخت استعدادها در جهت خودشکوفایی افراد در
کیفیت کاری و بعبارتی اشتیاق کاری و دقت در پیاده کردن
هنر ظریف گره بر تارهای فرش را بیشتر خواهد کرد .وضعيت

ي که از آن بهعنوان کيفيت زندگي کاري تعبير
ب کار 
مناس 
ن انگيزه و رضايت خاطر افراد
میشود ،موجب به وجود آمد 
میشود و آنها را به کار و تالش بـيشتر و مطلوبت ر سوق

میدهد .تالشها در زمينه موضوع کيفيت زندگي کاري از دهه
پنجاه ميالدي شروعشده است .کيفيت زندگي کاري ساختار

ي همچون
چند بعدي پويايي است که در حال حاض ر مفاهيم 
امنيت شغلي ،سيستم پاداش ،فرصتهای ارتقا و آموزش و

مشارکت در تصمیمگیری را در بر میگيرد .اگرچه تعريف

رسمي براي کيفيت زندگي کاري وجود ندارد ،روانشناسان

ت در کل توافق دارند که کيفيت
ن مديري 
و دانشآموختگا 

ي کاري سـاختاري است که از لحاظ بهزيستي براي
زندگ 

کارکنان ایدهآل است .در تعريف کلي کيفيت زندگي کاري
ت کارکنان يک سازمان
ک و برداش 
به معني تصور ذهني و در 

ط کا ر خو د است (فخرپور
ي و رواني محي 
ت فيزيک 
از مطلوبي 
ي نشان
ت زياد 
و همکاران .)157 :1391 ،همچنين تحقيقا 

ت زندگي کاري تأثیر زيادي روي پاسخهای
دادهاند ک ه کيفي 

رفتاري فرد مانند هویتسازمانی ،رضايت شغلي ،مشارکت
شغلي ،تالش و کوشش شغلي ،عملکرد شغلي ،قص د ترک

س و وارونه ،بيزاري و بيگانگي ا ز خود
خدمت ،عملکر د معکو 
دارد (ترییما و همکاران1 :2016 ،؛ فخرپور و همکاران:1391 ،

.)153

از سوی باید توجه داشت هرقدر که سازمانها ،بزرگتر میشوند

بالطبع به مشکالت این نیروی عظیم نیزاضافه میشود .مدیران

در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان
خود دارند .بعضی از مدیران بر روی این مسئله که رضایت
کارکنان را میتوان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار
افزایش داد ،پافشاری میکنند .اگرچه امروزه به دلیل اینکه

کارکنان تحتفشار مالی زیادی به سر میبرند ،بیشتر توجه و
تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است ،ولی بهتدریج کارکنان

عالقهمند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقالل شغلی
بیشتری در کار خود هستند تا بدین طریق احساس ارزشمندی

به آنها دست دهد و اگر این کارکنان با موانعی در زمینه

خواستههای شغلی خود روبهرو شوند یا به عبارتی از طرف
مدیران تحویل گرفته نشوند ،دچار سرخوردگیهای شغلی و

گوشهگیری در سازمان خود خواهند شد که این امر بهنوبه

خود منجر به پدیدههایی همچون سکوت سازمانی میشود.
علیرغم وجود این واقعیت که سکوت کارمندان بهصورت

پدیدهای شایع در سازمانها درآمده است ،اما مفهومی است

که چندان شناختهنشده و پژوهشهای علمی کمی بر روی آن
صورت گرفته است (زارعيمتين ،طاهري و سيار.)79 :1390 ،
عالوه براین مطابق مطالعات اخیر هر چه مدیران مراکز ارائه

خدمات ،از سبک رهبری دموکراتیکتر استفاده کنند سبب

را در واکنش به مسائل و مشکالتي کــه سازمان با آن روبهرو

ضمن سبک رهبری دموکراتیک بر مولفههای ارتباطات تیمی،

هم سکوت سازمان را خودداري عمومي کارکنان از بيان

ارتقای کیفیت زندگی کاری بیشتر کارکنان خواهد شد .در
کاهش استرس شغلی ،تعهد سازمانی ،مشارکت سازمانی،

کاهش تعارض ،حمایت مدیران ،حمایت همکاران ،شفافیت

نقش و تفویض اختیار تاثیر مثبت داشته و بر دو مولفه محیط
کار سالم و ایمن وحقوق و مزایا تاثیری نداشته است (کیانوش

و رضائیان.)149:،1400 ،

ميشود ،از خود نشان ميدهند .ون داين و همکاران ()2003
عقايد ،نظرات و اطالعات مربوط بـه کار تـعريف کردهاند،
ي رفتاري است که بهصورت عمدي در آن
ت سازمان 
سکو 
ایدهها ،اطالعات و عقايد مربوط به کار مضايقه ميشود.

ازنظر موريسون و ميليکن کارمندان به ايـن دليل صحبت
ب سرپرستان و مديران
ن از جان 
ن نظراتشا 
نميکنند ،چو 

در این تحقیق تالش بر آن است تا فاکتورهای اساسی هوش

ارشد خواسته نميشود يا براي آنها ارزشي قائل نميشوند.

بافندگان فرش دستباف در یک کارگاه متمرکز بعنوان یک

برخي عوامل شامل تصمیمگیری تمرکز یافته ،مکانیسم

معنوی علم مدیریت در جهت ارتقاء کیفیت زندگی کاری
شاخه از تولیدات محصوالت هنر-صنعتی با ویژگی خاص تاثیر

مستقیم و موثر نیروی انسانی در فرایند تولید مورد بررسی و

ارزیابی قرار گیرد .انجام تحقيق حاضر میتواند دانش جديدي
به مدیران این سازمان در مورد سکوت سازمانی و کیفیت

زندگی کاری دهد و سا زوکار آن را بررسي نمايد .همچنین

مشكالت احتمالي كه در این بین بهوجود خواهد آمد را
شناسايي و راهحل ارائه كند .بهعالوه مزاياي احتمالي كه هوش

معنوی مدیران به وجود میآید را پیشبینی كند؛ بنابراین
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه حد بین هوش
معنوی مدیران شرکت قالیبافی زرینبافت زنجان با سکوت

سازمانی و کیفیت زندگی کاری رابطه وجود دارد؟

عالوه براین ایشان اظهار داشتند که سکوت سازماني توسط

بازخورد ،مقاومت مدير در برابر کارکنان و فقدان بازخورد
رو به باال ايجاد ميشود .مدارک نشان ميدهد که سکوت

ي منجر به ناهماهنگي شناختي و نارضايتي کارکنان
سازمان 
ن ني ز ا ز بازخورد
ميشود .همچنین عکسالعمل منفي مديرا 
منفي کارکنان جلوگيري میکند يا اينکه آن را به تأخير

مياندازد (ساکی و همکاران .)86 :1394 ،بنابراین مدیران

میتوانند نقش ویژهای در بروز این پدیده و همچنین کیفیت
زندگی کاری کارکنان ایجاد کنند .دترت و باریس)2007( 3

دربار ه اهمیت مدیریت گفتهاند« :همانطور که درختان از سر
فاسد میشوند و از بین میروند ،یک سازمان همزمانی دچار

اضمحالل و نابودی میگردد که مدیر آن سازمان توانایی
مدیریت را نداشته باشد» ،همچنین ترییما و همکاران

5

مباني نظري و پيشينه تحقيق

( )2016نیز چنین نقش مدیران را در توسعه و پیشرفت

ازنظر موریسون و میلیکن )2000( 1سازماني که بيشتر

موردتوجه قرار دادهاند ،آنجا که میگوید« :اگر سرمایههای

ساکت بمانند ،سکوت به يک رفتار گروهي تبديل ميشود

ماهر ،زمام امور را به دست داشته باشند ،توسعه و پیشرفت

اعضاي يک سازمان درباره موضوعات و مسائل سازمان
ن "سکوت سازماني" ميگويند .آنها سکوت سازماني
که ب ه آ 

را بهعنوان «يک پديده جمعي» و تمايل کارکنان براي
افشا نکردن نظريات و نگرانيهاي آنان نسبت به مسائل و
مشکالت سازماني بـه خاطر ترس ا ز عکسالعمل منفي يا

مورد بيتوجهي قرار گرفتن تعريف کردهاند .هنريکسون و

دايتون )٢٠٠٦( 2سکوت سازماني را بهعنوان يک پديده
دستهجمعی تعريف ميکنن د که افراد مشارکت بسيار کمي

جهان و ابزار و ماشینآالت ،یکباره نابود شوند ،اما مدیران
از قبل هم شکوفاتر خواهد شد» .یکی از شایستگیهای
ش مدیران
محوری که موجب موفقیت سازمان میشود ،هو 

است مدیران نیازمند پرورش هوش خود در تمام سطوح

ن را بهطور متوازن و همهجانبه به
هستند تا بتوانن د وظیفهشا 
انجام برسانند .ازجمله هوشهایی که مدیران را قاد ر میسازد

تصمیمات استراتژیک در محیط پیچیده و مهم دنیای

ش معنوی مدیران است
بوکار فعلی اتخاذ کنن د هو 
کس 
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(اسهرلوس و داداشی .)98 :1391 ،از ديدگاه کينگ)٢٠٠٨( 6

دارايي آنها هست ،لذا قصور در توجه به نقاط قوت و ضعف

ش حالت هشياري و آگاهي متعالي
مفهوم شخصي ،گستر 

بهينه براي سازمان خواهد شد .بهعبارتدیگر ،امروزه مديران

هوش معنوي داراي چهار مؤلفه تفکر وجودي انتقادي ،ارائه

هست .هوش معنوي به ما اجازه میدهد که تا آنجايي که

موفق بر اين باورند كه دارايي ارزشمندي كه براي سازمان

ت را اداره کرد .نشان داد که بین
اجازه میدهد که ما موقعي 

انسانها هستند كه سازمان را درصحنه رقابت پيشتاز نگه

ممکن است موقعيت را تغيير و يا بهتر کرد و درواقع به ما
سکوت سازمانی (مطیعانه ،تدافعی و نوع دوستانه) با مدیریت

دانش (خلق دانش ،کسب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره

دانش ،انتشار دانش و کاربرد دانش) در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن رابطه مرکزی وجود دارد .مظاهری ()1394
در تحقیق خود اشاره بر این داشت که بسیاری از محققین

ی سازمانها
ش معنوی را بهعنوان منبعی پایدار برا 
هو 

دانستهاند ،که این میتواند به آنها در زمانهای پرتالطم

مزيت رقابتي ايجاد میکند ،كاركنان هستند و تنها همين
میدارند؛ اما مدیران این سازمان چندان از سا زوکارهای
نیروی انسانی سازمان رضایت ندارند.

در این تحقیق با توجه به مطالعات سوابق تحقیق و هچنین
سؤال اصلی پژوهش (تا چه حد بین هوش معنوی مدیران

شرکت قالیبافی زرینبافت زنجان با سکوت سازمانی و

کیفیت زندگی کاری رابطه وجود دارد؟) میتوان فرضیات
زیر برای ده بعد شناسایی شده و متناسب با موضوع یا مورد

و آشوبزده ،یاری رساند و تناقض در نظم و بینظمی در

مطالعه ،از شاخصههای مرتبط با هوش معنوی از جمله

ن شود .مفهوم
ن کارکنا 
ی از اعتما د بی 
سازمان و ایجا د مبنای 

کار ایمن و بهداشتی ،فرصت رشد ،قانونگرایی در سازمان،

ت ارزش کارکنان در
ث شناخ 
لوفصل کند و باع 
سازمان را ح 
ظ شکلگیری تغییرات بنیادی
هوش معنوی مدیران ب ه لحا 
ی دارد،
و تأثیرات آن در محیط کار ،مزایای علمی فراوان 
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سازمان از نظر منابع انساني موجب انتخاب نادرست استراتژي

سکوت خاموش ،سکوت مطیع ،پرداخت منصفانه ،محیط
وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی کارکنان،

یکپارچگی و انسجام اجتماعی ،امکان توسعه قابلیتهای

بنابراین سازمانهایی که برای مدیران خو د فرصتهایی برای

فردی؛ همگام با سکوت سازمانی در کیفیت زندگی کاری

دیگ ر موفقتر هستند (اسهرلوس و داداشی.)101 :1391 ،

مطرح و بررسی نمود.

رابطه معنادار و مثبتی را بین چابکی سازمانی با رضایت

روش انجام پژوهش

ی فراهم میکنند ،نسبت به سازمانهای
ش معنو 
پرورش هو 

در تحقیقی دیگر میرمحمدی و همکاران ( )1400به نتیجه
شغلی و کیفیت زندگی کاری دست یافتند .عالوه براین

مشخص شد که از بین مولفههای چابکی ،سرعت قویترین
رابطه را با رضایت شغلی دارد و شایستگی قویترین رابطه را

با کیفیت زندگی کاری دارد.

کارکنان شرکت قالیبافی زرینبافت زنجان موثر میباشند ،را

با توجه به اینکه در این پژوهش به بررسی رابطه هوش

معنوی مدیران سازمان با سکوت سازمانی و کیفیت زندگی

کاری پرداخته ميشود و با اجرای پرسشنامه و نظرسنجی از
مدیران ،معاونان و کارکنان شرکت قالیبافی زرینبافت زنجان

با وجود این استنباط با عنایت به تالش سازمانها در جهت

نتایج بهدستآمده را بدون دخل و تصرف بیان میشود ،این

پژوهش و تحقیق در زمینه متغیرهای وابسته انجامشده باشد

و از نظر هدف ،كاربردي است .همچنین از نظر جمعآوری

ارتقاء کیفیت زندگی کاری و کاهش سکوت سازمانی ،هرچند

ولی مطالعاتی بررسی رابطه هوش معنوی مدیران با سکوت

سازمانی و کیفیت زندگی کاری انجامنشده است.

مدیران شرکت قالیبافی زرینبافت زنجان نیز به این مسئله

اذعان دارند که دریافتهاند كه منابع انساني يكي از مهمترين

پژوهش از نقطهنظر گردآوری دادهها توصیفی  -پیمایشی

دادهها مقطعی است.

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه مدیران ،معاونان

و کارکنان سازمان شرکت قالیبافی زرینبافت زنجان است

که تعداد آنها 420نفر است .روش نمونهگیری در شامل

نمونهگیری اتفاقی (تصادفی ساده) بوده به تعداد متناسب با

که درمجموع از اعتبار سازه ،اعتبار واگرا و اعتبار همگرای آن

نفر انتخاب شدند.

.)25

حجم جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان تعداد 201

بهخوبی حمایت میکند (صیدی سارویی و همکاران:1391 ،

در تحقيق حاضر از چارچوب سه پرسشنامه به شرح زير

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین:

پرسشنامه هوش معنوی  SISRI-24کینگ :این

 12سؤال و در قالب لیکرت است .این پرسشنامه از دو بعد

تدوین و اعتباریابی شده است 24 ،ماده دارد .این پرسشنامه

تا  )12تشکیلشده است.

شخصی ،آگاهی متعالی ،توسعه خودآگاهی .این پرسشنامه

كيفيت زندگي كاري والتون هست که شامل مؤلفههای

استفاده شد:

پرسشنامه خود گزارشی که توسط دیوید کینگ ()2008

دارای  4عامل زیر است :تفکر وجودی انتقادی ،ارائه معنای

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین ( )2003دارای
سکوت خاموش (سؤاالت  1تا  )5و سکوت مطیع (سؤاالت 6

پرسشنامه كيفيت زندگي كاري والتون :پرسشنامه

در ابتدا  42بخشي بوده که با استفاده از روش تحلیل عامل،

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻓﯽ ،محيط ﮐﺎر اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،تأمین

بخش  5گزینه دارد که بهصورت  1،2،3،4 ،0نمرهگذاری

اجتماعي زندگي کاري ،فضاي کلي زندگي ،يکپارچگي

در نهایت بهصورت پرسشنامه  24بخشي ارائهشده است .هر
میشود .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه ،0/92 ،میانگین

ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و امنيت ﻣﺪاوم ،قانونگرایی در سازمان ،وابستگي
و انسجام اجتماعي در سازمان ،توسعه قابلیتهای انساني

همبستگی درون بخشي  ،0/34پایاییای دونیمهسازی ،0/91

هست .این پرسشنامه در  27سؤال با طیف اندازهگیری

با مقیاسهای روانشناختی مانند پرسشنامه معنای زندگی

شامل  5طيف خيلي زياد ،زيادتا حدي ،کم ،خيلي کم هست.

پایایی آزمون مجدد (بعد از  4ماه)  ،0/89شد .این پرسشنامه

استگر ،مقیاس رضایت از زندگی دینر ،مقیاس هوش هیجانی

اسکات و مجموعه استعداد چندبعدی جکسون رابطه دارد

لیکرت تنظیمشده است .پرسشنامه کيفيت زندگي کاري

بنابراین مدل پژوهش به این شکل خواهد بود:

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش (نگارنده)1398 ،
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در پژوهش حاضر روایی همگرا ابزار پژوهش محاسبهشده است.

ضروری است .برای روایی همگرا میانگین واریانس استخراج

شوند همبستگی بین این اندازهگیریها دو شاخص مهم اعتبار

زیر برقرار باشد:

هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازهگیری

را فراهم میسازد .اگر همبستگی بین نمرات آزمونهایی که

( )AVEو روایی مرکب ( )CRمحاسبه میشود ،باید روابط
CR>0.7

خصیصهی واحدی را اندازهگیری میکند باال باشد ،پرسشنامه

CR>AVE

دارای اعتبار همگرا است .وجود این همبستگی برای اطمینان

AVE>0.5

از اینکه آزمون آنچه را که باید سنجیده شود میسنجد،
جدول  -1روایی همگرا و پایایی متغیرهای پژوهش (نگارنده)1398 ،
AVE

CR

آلفای کرونباخ

هوش معنوی

0.671

0.815

0.792

سکوت سازمانی

0.603

0.878

0.814

كيفيت زندگي كاري

0.691

0.881

0.789

مقدار میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEهمواره بزرگتر

بحث و نتيجه گيري

روایی مرکب ( )CRنیز بزرگتر از  AVEاست .با توجه به اینکه

آلفای کرونباخ ،آزمون نرمالیته کولموگروف-اسمیرنوف و

از  0/5است بنابراین روایی همگرا نیز تأیید میشود .مقدار
آلفای کرونباخ محاسبهشده در تمامی مؤلفهها باالتر از 0/7

است ،میتوان گفت ابزار پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار
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است.

در این پژوهش،از نرمافزار  SPSSجهت آمار توصیفی ،آزمون
آزمون رگرسیون جهت تأیید فرضیات استفاده شده است.

همچنین از نرمافزار  smart-plsجهت تأیید روایی و مدل کلی
استفاده میگردد .برای آزمون فرضیههای پژوهش در ابتدا به
بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته میشود؛ بنابراین در ابتدا
این شرط برای متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرارمیگیرد.

جدول  -2آزمون کولموگروف-اسميرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق (نگارنده)1398 ،
کیفیت زندگی کار

سکوت سازمانی

هوش معنوی

201

201

201

تعداد

0.913

0.618

0.737

آماره آزمون

0.375

0.840

0.649

سطح معناداری

با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون کولموگروف-

جهت آزمودن و تائید روایی سؤاالت و تأیید مدل کلی از

 0/05است ،نتیجه میشودکه توزیع متغیرها تفاوت معناداری

میشود .در اینجا از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم استفاده

اسميرنوف در جدول فوق برای متغیرهای پژوهش ،بیشتر از
با توزیع نرمال نداشته است؛ بنابراین توزیع دادهها نرمال است

و جهت آزمون فرضیات میتوان از آزمونهای پارامتریک

استفاده کرد.

تحلیل عاملی تائیدی و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده

میکنیم .به علت اینکه تعداد مشاهدات بیشتر از  100است،
جهت آزمودن روایی از نرمافزار  smart-plsنسخه دوم استفاده

میشود.

شکل  -2ضرایب استاندارد (نگارنده)1398 ،

شکل  -3ضرایب ( T-Valueنگارنده)1398 ،

نمودار پایین سطح معناداری گوی ِه متغیرهای پژوهش را نشان

بنابراین برای آزمون فرضیات میتوان به این شرح زير عمل

میدهد .الزم به ذکر است سطح معناداری بیشتر از  1.96و

کرد.

کمتر از  -1.96قابلقبول است.

جدول  -3آزمون همبستگی پیرسون بین هوش معنوی مدیران با سکوت سازمانی و کیفیت زندگی کاری (نگارنده)1398 ،
کیفیت زندگی کار

سکوت سازمانی

هوش معنوی

0.633

0.786

1

0.000

0.000

ضریب همبستگی پیرسون
 )tailed-2( .Sigسطح معناداری

201

201

201

تعداد

0.796

1

0.786

ضریب همبستگی پیرسون

0.000

سطح معناداری

201

201

201

تعداد

1

0.796

0.633

ضریب همبستگی پیرسون

0.000

0.000

سطح معناداری

201

201

تعداد

0.000

201

هوش معنوی

سکوت سازمانی

کیفیت زندگی کاری

همانطور که در ماتریس همبستگی باال مشاهده میشود

الزم به ذکر است رابطه بین سکوت سازمانی و کیفیت زندگی

رابطه معناداری بین هوش معنوی مدیران سازمان با سکوت

مثبت و معنادار است.

سطح معناداری روابط بین متغیرها کمتر از  0.05است .لذا
سازمانی با سطح معناداری  0.000و ضریب پیرسون 0.786
و کیفیت زندگی کاری سازمانی با سطح معناداری  0.000و

ضریب پیرسون  0.633رابطه مثبت و معناداری برقرار است.

کاری با سطح معناداری  0.000و ضریب پیرسون 0.796
با این نتایج فوق می توان چنین خالصه کرد که مهمترین

یافتههای اين پژوهش عبارتاند از:
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جدول  -4خالصه نتيجه فرضیههای تحقیق (نگارنده)1398 ،
فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب

سطح معناداری

نتیجه

اصلی

هوش معنوی

سکوت سازمانی
کیفیت زندگی کاری

0.786
0.633

0.000

تأیید فرضیه

1

سکوت خاموش

0.805

0.000

تأیید فرضیه

2

سکوت مطیع

0.680

0.000

تأیید فرضیه

3

پرداخت منصفانه

0.539

0.000

تأیید فرضیه

4

محیط کار ایمن و
بهداشتی

0.519

0.000

تأیید فرضیه

5

فرصت رشد

0.432

0.000

تأیید فرضیه

قانونگرایی در
سازمان

0.498

0.000

تأیید فرضیه

وابستگی اجتماعی
زندگی کاری

0.486

0.000

تأیید فرضیه

8

فضای کلی زندگی
کارکنان

0.413

0.000

تأیید فرضیه

9

یکپارچگی و انسجام
اجتماعی

0.442

0.000

تأیید فرضیه

10

امکان توسعه
قابلیتهای فردی

0.504

0.000

تأیید فرضیه

6
7
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هوش معنوی

برای تفسیر و بحث در مورد ریز هر یک از نتیجه کلی جدول

يابد .پتر )2013( 7بیان کرد که مطالعات گذشته ویژگیهای

تقصیل زیر بیان نمود :موسیزاده ،و همکاران ( )1396عوامل

از این ویژگیها مربوط به روحیه و معنویت آنهاست .ظهیر

فوق میتوان موارد زیر را با استفاده از نتایج محققان قبلی به
مدیریتی مؤثر بر سکوت سازمانی را در سه مفهوم کلی روابط

ناکارآمد؛ موانع روابط حسنه؛ فقدان بینش ،دانش و مهارتهای
تخصصی طبقهبندی نمودند که هر یک از این مفاهیم مشتمل
بر مقوالت و زیر مقوالت متعددی است .عليجاني و طالع پسند

( )1395نشان دادند که رهبري اخالقي ،بر جو سکوت اثر
ساختاري منفي دارد یا بعبارتی اثر غيرمستقيم رهبري اخالقي

بر رفتار سکوت ،منفي است .همچنین ،جو سکوت سازمان بر

رفتار سکوت کارمندان اثر ساختاري مستقيم دارد .در نتيجه
براي مقابله با رفتار سکوت سازماني و بهرهگیری از تجربيات

کارکنان بايد جو سکوت سازماني را از ميان برداشت .عاملي
بسيار مؤثر در اين زمينه رهبري اخالقي است .استفاده از اين
نوع رهبري با کمرنگ شدن جو سکوت همراه است که در

پي آن میتوان انتظار داشت رفتار سکوت سازماني کاهش

رهبران موفق را مورد بررسی قرار دارند و نشان داد که بسیاری

و اردوغان )2011( 8نشان داد ارتباط بین رهبري اخالقی
با سکوت سازمانی وجود دارد .همچنین ،در این پژوهش
مشخص شد که رهبري اخالقی از راه توانمندسازي کارکنان

سکوت سازمانی را در سازمان کاهش میدهد .دترت و بوریس

( )2007نشان دادند که یکی از عوامل تأثیرگذار در «آواي
سازمانی» سیستم رهبري باز است .یافتههای آنان نشان داد

در سیستمهای باز که در آن پویایی و تعامالت درونسازمانی

و برونسازمانی وجود دارد ،آواي سازمانی باالتر است و در
مقابل در سازمانهایی که از این جو برخوردار نیستند ،سکوت
سازمانی باالتر است.

ن از
ن نظراتشا 
کارمندان به ايـن دليل صحبت نميکنند ،چو 

ب سرپرستان و مديران ارشد خواسته نميشود يا براي
جان 

آنها ارزشي قائل نميشوند .در تبیین این یافته میتوان گفت

سکوت سازماني توسط برخي عوامل شامل تصمیمگیری

در سازمان رابطه دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت یاز

و فقدان بازخورد رو به باال ايجاد ميشود .مدارک نشان ميدهد

انسانها میل به خودسری پیدا نکنند .آزادی واقعی در جایی

تمرکزیافته ،مکانیس م بازخورد ،مقاومت مدير در برابر کارکنان

ي منجر به ناهماهنگي شناختي و نارضايتي
تسازمان 
که سکو 

ن ني ز از
کارکنان ميشود .همچنین عکسالعمل منفي مديرا 
بازخورد منفي کارکنان جلوگيري میکند يا اينکه آن را به

تأخير مياندازد .از عوامل مؤثر در پیدایش سکوت میتوان به
تعدادي متغیرهاي محیطی و سازمانی و تعدادي متغیرهاي
فردي اشاره کرد .با توجه به آن سکوت پیامدي است که

مدیون دو عامل ترس مدیران از بازخور منفی و مجموعهاي

از باورهاي ضمنی آنهاست .ازعوامل به وجود آورنده این

باورها میتوان به یکسري شرایط سازمانی و محیطی و نیز
متغیرهاي فردي اشاره کرد .این باورها ،به همراه ترس مدیریت

از بازخوردهای منفی منجر به انواع قابل پیشبینی از ساختارها
و سیاستهاي سازمانی و مدیریتی میشود که مانع جریان
صعودي اطالعات هستند.

به قانون از ضروریات است .ما انسانها نیاز به قانون داریم تا
است که قانون باشد و نباید فراموش کرد که رشد و پیشرفت و

اداره جامعه جزء در سایه قوانینو مقررات و وضع محدودیتها

میسر نیست .قانونمندی را به هیچ قیمت نباید از دست داد.

اگر بند قانونمندی پاره شد آشفتگی ظهور میکند و همهچیز

بر هم میریزد .قانون باید فصل الخطاب همگان در اداره جامعه
باشد ،رعایت قانون یک اصل است .در سایه قانونگرایی تبار
گرایی به حاشیه رانده می شود و شایستهساالری در عزل و

نصبها جایگزین آن میگردد .یکه ساالری و استبداد برای
همیشه به فراموشی سپرده می شود و رای اکثریت ،انتخابات،
قوه قانونگذاری و باالخره آییننامه و مصوبات قانونی جایگزین
آن میشود .از سوی دیگر هوش معنوی با تفکر در مورد
سؤاالت وجودی مانند وجود زندگی پس از مرگ و دستورات

خداوند میتواند به قانونگرایی مدیران کمک نماید.

هوش معنوی مدیران سازمان نیز با ﻣﯿﺰانﺗﺄﻣﯿﻦﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ

هوش معنوی مدیران سازمان نیز با واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

نیروی کاری است که خودشان را با تغییرات محیط سازگار

وابستگی اجتماعی به معنی نحوه برداشت (ادراك) كاركنان

رابطه دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت پیشرفت نیازمند

میکنند و مهارتهای موردنیاز برای موفقیت را به دست
میآورند .یک نظرسنجی از نیروی کار آمریکا نشان داد که
آموزش و پیشرفت یکی از مسائلی است که کمتر از همه به

آن توجه میشود .نارضایتی بسیاری از کارمندان از همین
موضوع است که فرصت رشد و ارتقاء دانش و سواد خود را

ندارند و همین موضوع باعث استرس کاری آنها میشود .با

وجود اینکه ۸۷درصد از  ۱۰۷۶نفر حاضر در یک نظرسنجی،
از مهارتهای خود در شغل فعلی راضی بودند؛ اما احساس
خوشبینی درباره شرایط آینده کاریآنها تا حد زیادی ضعیف

بود .بیشتر از یک نفر از هر چهار نفر درباره تغییرات شرایط
کاری اظهار نگرانی میکرد ۶۱ .درصد میگویندصاحبکارشان

به آنها کمک میکند تا مهارتهای فن و نرمافزاری الزم برای

آینده را بیاموزند .نیمی از آنها میگویند صاحبکاران به آنها
تنها امکان پیشرفت در کار فعلی را میدهند.

از سوی دیگر ،هوش معنوی مدیران سازمان با ﻣﯿﺰان قانونگرایی

زﻧﺪﮔﯽﮐﺎري رابطه دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت

درباره مسئوليت اجتماعي در سازمان است .این مسئولیتهای
اجتماعی شامل اموری مانند نقش سازمان در مورد جامعه از

قبیل ،اقتصادی ،قانونی ،زیستمحیطی و بشر دوستانه است.
این امور نیاز به درک معنوی باالیی از جامعه و شرایط آن است

که از طریق هوش معنوی امکانپذیر خواهد شد.

بهعالوه ،هوش معنوی مدیران سازمان با ﻓﻀﺎي ﮐﻠﯽ

زﻧﺪﮔﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن رابطه دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت
فضاي كلي زندگي به معنی برقراري توازن و تعادل بين زندگي
كاري و ديگر بخشهای زندگي كاركنان كه شامل اوقات
فراغت ،تحصيل و زندگي خانوادگي است .این تعادل نیازمند

همکاری مدیران ،درک و دلسوزی آنها نسبت به شرایط
کارکنان است .در واقع هوش معنوی میتواند با فراهم ساختن
درک و دلسوزی الزم این مؤلفه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین ،هوش معنوی مدیران سازمان با ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و
اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رابطه دارد .در تبیین این یافته میتوان
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گفت يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كار به معنی

حق سؤال کردن را ایفا کنند.

سازمان و اين احساس را كه مورد نیاز سازمان هستند تقويت

دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت پیچیده شدن روشهای

ايجاد جو و فضاي كاري مناسبي كه احساس تعلق كاركنان به

كند .این نیاز معنا بخشی به کار ،درک نیازهای کارکنان و
شناخت از جنبههای روانی انسانی است که همگی تحت تأثیر
هوش معنوی قرار دارند.

در نهایت ،هوش معنوی مدیران سازمان با اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ

مدیریت کارکنان به شیوههای متنوعی اجرا و پیادهسازی

میشود .جبران خدمات از بخشهای پایهای فرآیند مدیریت
منابع انسانی است و به پرداختیهای مادی و غیرمادی

شرکتها یا سازمانها به کارکنانشان گفته می شود .اهمیت

قابلیتهای فردی رابطه دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت

تئوریزه کردن نظام جبران خدمات گذشته از مفاهیم پایهای

كردن فرصتهایی نظير استفاده از استقالل و خودكنترلي در

انگیزش کارکنان مربوط میشود .برنامهریزی جبران خدمات

فراهم ساختن امکان توسعه قابلیتهای فردی به معنی فراهم

كار و بهرهمند شدن از مهارتهای گوناگون و دسترسي به
اطالعات متناسب با کار است .هارولد کنتز 9اعتقاد دارد یکی

از جالبترین روشهای برانگیختن کارکنان برنامه کیفیت
زندگی کاري است .این برنامه نشاندهنده یک روش نظام

گونه در طراحی شغلها و یک راهگشاي نویدبخش در قلمرو
گسترده توسعه شغلی است که ریشه در نگرش نظامهای فنی-
اجتماعی در مدیریت دارد (کیانوش و رضائیان.)1400:110 ،
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هوش معنوی مدیران سازمان نیز با ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ رابطه

عدالت سازمانی و اخالق حرفهای به مقولههای مدیریتی مانند

مقولهای چندبعدی و دارای ذینفعان گوناگون است.

بهعالوه مشخص شد ،هوش معنوی مدیران سازمان با محیط
کار ایمن و بهداشتی رابطه دارد .در تبیین این یافته میتوان

گفت امروزه نگرشی نوین به مسائل بهداشتی ،ایمنی و

زیستمحیطی از اهمیت ویژهای در توسعه همهجانبه کشور

و پیشرفت و رشد جامعه انسانی برخوردار است سیاستهای
اتخاذ شده در این نگرش بر اساس اهدافی از جمله ارتقای

همچنین مشخص شد ،هوش معنوی مدیران سازمان با سکوت

سطح سالمتی کارکنان ،کاهش آثار نامطلوب صنعت بر

مجموعه باورهایی است که مدیران اغلب بهصورت تلویحی

بر جامعه ،افزایش ایمنی کارکنان،کاهش حوادث و آسیبهای

خاموش رابطه دارد .عاملی که ریشه در سکوت سازمانی دارد،

درباره کارکنان و درباره ماهیت مدیریت دارند .یکی از این

باورها آن است که کارکنان داراي مصالح شخصی هستند و

قابلاطمینان نیستند .این الگو که مک-گریگور 10آن را نظریۀ

" "Xمینامد ،پیش فرضی است مبنی بر اینکه افراد داراي

مصالح شخصی هستند و به طرقی عمل میکنند که منافع
فردي خود را به حداکثر برسانند (علوی لنگرودی و مهدویان،

.)2 :1394

محیطزیست ،افزایش آثار مثبت بر زیست ،افزایش آثار مثبت

محیطهای کاری به پایینترین میزان ممکن از طریق حذف
شرایط ناایمن تعیین و تبیین شدهاند.

نتيجه گيري کلی

هدف این مطالعه بررسی رابطه هوش معنوی مدیران شرکت

قالیبافی زرینبافت زنجان با سکوت سازمانی و کیفیت زندگی
کاری بود .بدین منظور پس از جمعآوری و تجزی ه و تحلیل

بهعالوه نتایج نشان داد هوش معنوی مدیران سازمان با

دادهها مشخص شد که هوش معنوی مدیران شرکت قالیبافی

دومین باور ضمنی احتمال ایجاد شرایطی است که منجر به

رابطه دارد .مشخص شد که رهبري اخالقي بهصورت مستقيم

سکوت مطیع رابطه دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت
سکوت سازمانی میگردد؛ یعنی این باور که مدیریت بیشترین
اطالعات را درباره مهمترین موضوعات سازمانی دارد .وجود
این باور در مدیران حالتی است که مدیران باید فرمان دهند و

کنترل داشته باشند و زیردستان نیز باید نقش پیروان ،بدون

زرینبافت زنجان با سکوت سازمانی و کیفیت زندگی کاری
و غیرمستقیم سکوت سازماني اثرگذار است .رهبري اخالقي

بهصورت مستقيم و غیرمستقیم بر سرماي ه روانشناختي
اثرگذار است .سرمایه روانشناختی نيز بهصورت مستقيم و

غيرمستقيم بر سکوت سازماني تأثیرگذار است .در اين رابطه

زماني که سرمايه روانشناختی بهمنزله متغير ميانجي وارد

آزمون هوش معنوی گرفته شود.

میتوان گفت که رهبري اخالقي با نقش ميانجي سرمايه

پینوشت

معادله میشود داراي قدرت بيشتري است .بهعبارتدیگر

روانشناختی موجب کاهش سکوت سازماني مديران مدارس

میشود.

بنابراین پیشنهاد میگردد دورههای افزایش هوش معنوی
برای مدیران سازمان برگزار شود .همچنین ،برای مدیران نقش

هوش معنوی در کیفیت زندگی کاری شرح داده شود .بهعالوه،

1- Murrison & Milliken
2- Henriksen & Dayton
3- Van Dyne and et. all
4- Detert & Burris
5- Teryima and et. all
6- King

در تعیین مدیران سازمان به سطح هوش معنوی آنها دقت
شود.به مدیران ارشد نیز شرح داده شود که هوش معنوی

مدیران میانی و مؤسسات چگونه میتواند عملکرد کلی سازمان

7- Peter
8- Zehir & Erdogan

را بهبود بخشد .همچنین ،برای کارکنان نیز دورههای افزایش

9- Harold Kentz

هوش معنوی برگزار شود و از کارکنان نیز قبل از شروع کار

10- Mc Grigore
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