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Introduction: The aim of the present study is to develop a communication model of
moral intelligence with work spirituality mediated by psychological capital among
the armed forces staff.
Methods: The research method was correlational of path analysis type. The
population of this study consisted of all the armed forces staff in Tehran. From this
community, a sample of 300 people were selected using the availability sampling
method. The data collection instruments of this study were the Lenick and Kiel
(2005) Moral Intelligence Questionnaire, the Milliman et al. (2003) Spirituality in
the Workplace Scale and the Lutanz, Joseph and Olivo (2007) Psychological Capital
Questionnaire. SPSS-24 and Amos-24 software were used to analyze the data.
Findings: The findings revealed that moral intelligence and psychological capital
have a positive and direct effect on spirituality in the workplace of the armed forces
(P < 0.01). The results further showed that psychological capital has a mediating
role in the relationship between moral intelligence and work spirituality in the armed
forces (P < 0.01).
Conclusion: It can be said that, in order to increase spirituality in the workplace of
the armed forces, it is necessary to teach them moral intelligence and psychological
capital so that the level of spirituality in their workplace can be increased through
improving the level of moral intelligence and psychological capital.
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چکیده
روانشناختی در کارکنان نیروهای مسلح است.
روش اجرا :روش تحقیق همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود .جامعه این پژوهش را کلیه کارکنان نیروهای
مسلح شهر تهران در سال تشکیل دادند که از این جامعه ( 300نفر) به روش نمونهگیری دردسترس و
بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .در این پژوهش از پرسشنامه هوش اخالقی لنیک و کیل (،)2005

تاریخ پذیرش1400/03/01 :

مقدمه :هدف پژوهش حاضر ،ارائه مدل ارتباطی هوش اخالقی با معنویت کاری با میانجیگری سرمایههای

معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران ( )2003و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز ،یوسف و اولیو
یافتهها :یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که هوش اخالقی و سرمایههای روانشناختی بر معنویت در
محیط کاری کارکنان نیروهای مسلح اثر مثبت و مستقیم دارند ( .) P<0/01همچنین نتایج پژوهش نشان داد
که سرمایههای روانشناختی در ارتباط بین هوش اخالقی و معنویت کاری در کارکنان نیروهای مسلح،

 5162ـ ISSN: 2588

( )2007استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS-24و  Amos-24استفاده شد.

نقش میانجی دارد (.) P<0/01
هوش اخالقی و سرمایه روانشناختی آموزش داده شود تا با ارتقای میزان هوش اخالقی و سرمایه
روانشناختی شاهد بهبود سطح معنویت در محیط کار در این افراد باشیم.
کلیدواژهها :هوش اخالقی؛ معنویت در محیط کار؛ سرمایههای روانشناختی ،نیروهای مسلح.
نویسنده مسئولmohammadshahidnik67@gmail.com :

 517Xـ eISSN:2645

نتیجهگیری :میتوان گفت جهت افزایش معنویت در محیط کار کارکنان نیروهای مسلح ،الزم است که
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مقدمه
کارکنان نیروهای مسلح ،اصلی ترین عنصر امنیت در جوامع انسانی به شمار میروند و پاسداری
از این سرمایه های اجتماعی یک ضرورت برای دولت و جوامع مردمی است .جوامع انساانی بارای
تداوم و پایداری ،نیازمند سرمایههای قوی و مداوم در ساختار خود هستند و این سرمایهها میتوانند
در تحکیم اهداف و کارکردهای صحیح جامعه ،نقش مهمی ایفا کنناد باه ویاژه هنگاامی کاه ایان
سرمایهها تبدیل به ظرفیتهای امنیتی ممالک شوند ،زیرا باا وجاود گساترش پدیاده جهاانیشادن،
بحث ارزش یا سرمایه ای کاه جواماع از آن برخاوردار شاوند ،اهمیات زیاادی دارد (عطااااللهی و
همکاااران .)1393 ،امااروزه کارکنااان بیشااتر وقاات خااود را در محاال کااار خااود و بااا همکارانشااان
میگذرانند .آنها در جستجوی معنا ،هدف و تعالی در کار خود هستند چراکه تا حادودی هویات
اجتماعی خود را از کار استخراج میکنند (دانیل .)2015 ،1معنویت در محیط کار به تالش کارمند
برای یافتن معنا و هدف در کار اشاره دارد (افسار و بدیر .)2017 ،2تحقیقات نشاان داده اسات کاه
 70درصد افراد بیش از اینکه معنا را در زندگی شخصی خود جستجو کنند ،باهدنباال یاافتن آن در
زندگی کاری خود هستند (ماوتز.)2015 ،3
معنویت در محیط کار ،درک و شناسایی بعدی از زندگی کاری یک فرد است کاه درونای و
قابل پرورش بوده و به واسطه انجام کارهای بامعنا در زندگی اجتماعی پرورش می یابد (ریاساودین
و پراباواثی .)2011 ،معنویت در محیط کار بهعنوان احساس کاری خاص برای انرژیدادن به افاراد
جهت انجام دقیق کارها درنظر گرفته می شود (بالل و همکاران .)2015 ،معنویت در کاار بیشاتر باا
سه مؤلفه قابل شناسایی است که عبارتناد از .1 :کاار معناادار (ساطح فاردی) ،لاذت باردن از کاار،
انرژی گفتتن از کار و احساس هدف در کار .2 .احساس همبستگی (سطح گروهی) احساس پیوناد
با همکاران ،پشتیبانی کارکنان از همدیگر و داشتن هدف مشترک .3 .همسویی با ارزش هاا (ساطح
سازمانی) ،پیوند با اهداف سازمان ،پیوند با ارزش های سازمان و مالحظه سازمان نسبت به کارکنان
(ریاسااودین و پراباااواثی .)2011 ،غفاااری و اساامعلی ( )1398طاای پژوهشاای تحاات عنااوان ماادل
ساااختاری اضااطراب ماار

در سااربازان ،براساااس متغیرهااای هااوش اجتماااعی ،هااوش اخالقاای و
1. Daniel
2. Afsar & Badir
3. Mautz
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جهتگیری مذهبی نشان دادند که هوش اخالقی ،هوش اجتماعی و جهتگیاری ماذهبی درونای،
رابطه منفی معنیداری با اضطراب مر

داشتند .براسااس نتاایج اثار غیرمساتقیم هاوش اخالقای و

هوش اجتماعی با میانجی گری جهتگیری مذهبی درونی ،در تبیین اضاطراب مار

در ساربازان

معنیدار بود .درنتیجه با تقویت هوش اخالقای ،هاوش اجتمااعی و جهاتگیاری ماذهبی درونای،
میتوان اضطراب مر

در سربازان را کاهش داد .صفری ،تیموری ،قشقایی و آقایی ( )1398طای

پژوهشی به بررسی پیامدهای رفتاری معنویت در محیط کار پرداختند و نشان دادند که معنویت در
محیط کار بر رفتار ضدشهروندی ،تأثیر معکوس و معنیداری دارد .بهعالوه معنویت در محیط کار
بر شادی سازمانی تأثیر مستقیم و معنایداری دارد و مای تاوان گفات کاه معنویات در محایط کاار
می تواند تأثیر مثبتی بر برخی از متغیرهای مثبت و تأثیر کاهشای بار برخای متغیرهاای منفای رفتاار
سازمانی داشته باشد.
یکی از متغیرهایی که می تواند در معنویت کاری نیروهای مسلح اثرگذار باشد ،هوش اخالقای
است .هوش اخالقی یکی از ابعاد هوش است که می تواند چارچوبی برای عملکرد صحیح انسان ها
فراهم کند به طوریکه یک عامل پیش بینیکننده رفتار به شمار میرود (محمدی ،نخعی ،برهاانی
و روشن زاده .)1392 ،نخستینباار اصاطالح هاوش اخالقاای توسااط بوربااا در روانشناساای وارد
شاد .وی هاوش اخالقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خاالف ،داشاتن اعتقاادات اخالقای
قاوی و عمال باه آنها و رفتار درجهت صحیح و درسات تعریاف مایکناد (بورباا .)2005 ،1ازنظار
لنیااک و کیاال )2005( 2هااوش اخالقاای دارای چهااار بعااد اساات کااه عبارتنااد از :یکپااارچگی و
هماهنگی ،3مسئولیت پذیری ،4بخشش 5و دلسوزی( 6نقل از خواجوی ،واعظزاده ،موساوینسا

و

عظیمی لولتی .)1399 ،قالوندی ( )1395طی پژوهشی تحت عنوان پیش بینی اخالق کاری براساس
معنویت در محیط کار نشان داد که بین معنویت در محیط کار و اخالق کار کارکنان رابطه وجاود
دارد .اکبری ،فتحی ،درگاهی و احمد بوکانی ( )1399نشاان دادناد کاه باین رفتارهاای اخالقای و
معنویت در محیط کار رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.
1. Borba
2. Lennick and Kiel
3. Integrity
4. Responsibility
5. Forgiveness
6. Compassion
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از عوامل روانشناختی که میتواند در ارتباط بین هوش اخالقای و معنویات کااری نقاش ایفاا
کند ،سرمایههای روانشناختی است .امروزه سرمایه اجتماعی بهعنوان یک عامل کلیدی موردبحث
در اغل

کمیسیون ها در دنیا مطرح شده و بر نقش آن در ایجاد سالمت و بهزیستی افراد و جواماع

تأکید شده است (سازمان بهداشت جهانی .)2010 ،1سرمایه روانشناختی ،سرمایهای از خصوصیات
و ویژگی های فردی است که موج

بروز منابع و استعدادهای مثبت می شود و ازاینمنظر ،می توان

آن را نزدیک به تعریف بهزیستی دانست .این ساختار از مردم در برخورد مؤثر با زنادگی روزماره
پشتیبانی میکند :اقدام پیشگیرانه ،اعتماد به امکانات خود و مثبت نگاهکردن باه ساناریوهای آیناده
بدون دلسردشدن از مشکالت( .لوتانس ،یوسف و آولیو )2007 ،2چهار بعد سرمایه روانشناختی را
شناسایی کردند :امید ،خودکارآمادی ،تاابآوری و خاوشبینای .بااتوجاهباه تغییارات اقتصاادی-
اجتماعی اخیر ،تمرکز بر سرمایه روان شناختی در افاراد در سان کاار اساسای مای شاود زیارا آنهاا
سنگینتارین پیامادهای دوره بحاران را بارای مسائولیتهاای خاانوادگی و اجتمااعی خاود تجرباه
می کنند (سانتیسی ،لودی ،ماگنانو ،زاربو و زامیتی .)2020 ،3جعفری ،پورمحسنی ،قبادی و تکلاوی
ورنیاب ( )1399طی پژوهشی نشان دادند که بین هوش اخالقی با سرمایة اجتماعی ،رابطاة مثبات و
معنیداری وجود دارد .همچنین رابطه سرمایة روان شناختی با سرمایة اجتماعی مثبات و معنایداری
بود .نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای هوش اخالقی و سرمایة روان شناختی
قادر به پیشبینی سرمایة اجتماعی میباشند .دافور ،تورپ ،بارتون ،هاافمن و پارسال )2019( 4طای
پژوهشی نشان دادند که سرمایه روان شناختی با سالمت روانی افراد رابطه مثبت و معنای داری دارد.
کاظمیان مقدم ،کبری ،هارون رشیدی و همایون ( )1398طی پزوهشی تحت عنوان رابطاه سارمایه
روان شناختی و معنویت درکاار نشاان دادناد کاه باین سارمایه روان شاناختی و معنویات درکاار باا
بهزیستی روان شاناختی رابطاه مثبات و معنایداری وجاود دارد .همچناین نتاایج حاصال از تحلیال
رگرسیون چندگانه نشان داد سرمایه روان شناختی و معنویت درکار  70درصد از واریانس بهزیستی
روانشناختی را تبیین میکند .کامکار و پاشایی هوالسو ( )1397طی پژوهشای تحات عناوان مادل
تأثیرگذاری معنویت و عدالت سازمانی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی :یکای از ساازمان هاای
1. World Health Organization
2. Luthans, F.; Youssef, C.M.; Avolio
3. Santisi, G., Lodi, E., Magnano, P., Zarbo, R., & Zammitti
4. Dufur, Thorpe, Barton, Hoffmann & Parcel
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تولیدی نیروهای مسلح ،نشان دادند که معنویت در محیط کار  7/55درصاد بار عملکارد ساازمانی
تأثیرگااذار و عاادالت سااازمانی  3/35درصااد باار عملکاارد سااازمانی تأثیرگااذار اساات .ایاان اعااداد
نشان دهندۀ این است که در سازمان های تولیدی نیروهای مسلح که یکی از آنها مورد بررسی قارار
گرفت ،معنویت در کار ،نقش مهمی بر عملکرد سازمانی دارد .سازمان ،کارکنانی باانگیزه ،متعهد،
کارآمد و اثربخش نیاز دارد (عسکری .)1393 ،به همین خاطر بسیاری از محققین بیان کرده اناد کاه
تشویق معنویت در محیط کار و داشاتن هاوش اخالقای مایتواناد باعاث بهباود رفتاار شاهروندی،
افزایش بهره وری ،افزایش صاداقت و اعتمااد و افازایش انگیازش در محایط کاار شاود (التااف و
آتیف 2011 ،1کینجرسکی ،برنا و اسکریپنک .)2006 ،2باتوجهبه نقش انکارناپذیر نیروهای نظامی
در حفظ امنیت کشور و همینطور پرخطربودن مشاغل نظاامی ،مطالعاات درجهات ایجااد و حفاظ
سالمت روان این قشر ،ضروری بهنظر میرسد .بهطورکلی پژوهشها از ارتباط متغیرهاای پاژوهش
حکایت دارد ،ولی تاکنون پژوهشی که ارتباط این متغیر ها را درقال

مدلی منسجم ماورد ارزیاابی

قرار دهد انجام نشده است .لذا پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل ارتباطی هوش اخالقی با معنویات
کاری با میانجیگری سرمایههای روانشناختی در کارکنان نیروهای مسلح است.

روش اجرا
پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیال مسایر اسات .ایان پاژوهش از نظار هادف ،کااربردی
میباشد .جامعه این پژوهش را کلیه کارکنان نیروهای مسلح شهر تهاران در ساال تشاکیل خواهناد
داد که از این جامعه ( 300نفر) به روش نمونهگیری دردسترس و بهعنوان نموناه پاژوهش انتخااب
خواهد شد .درواقع ،برخی پژوهش ها تعداد بیشتری در حد  200نفر را پیشنهاد مای کنناد (کالیان،
 .)2015ازطرفی پیشنهاد شده است که به ازای هر متغیر آشاکار حادود  15نفار بارای حجام نموناه
درنظر گرفته شود (بیرن .)2013 ،لذا در این پژوهش تعداد  300نفر درنظر گرفته شاده تاا اطمیناان
الزم را درمورد توان آماری مطلوب و کفایت نمونه برداری فراهم کناد .باتوجاهباه شایوع بیمااری
کرونا و محدودیت های آن ،از پرسشنامه اینترنتی بهجای مداد کاغذی اساتفاده خواهاد شاد .ابتادا
پس از اخذ مجوز لینک ،پرسشنامه و تقاضای همکااری بارای آنهاا ارساال خواهاد شاد و پاس از
1. Altaf, A. & M. Atif
2. Kinjerski, Val. & Berna J. Skrypnek
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پاسخگویی با نرمافزار  SPSSو دادهها مورد تجزیهوتحلیل قرار خواهد گرفت .مالک ورود کاار
در سازمانهای نظامی ،تمایل آزادانه به همکارای و هشیاری هنگاام پاساخگویی باود .همچناین باه
آزمودنی ها اطمینان داده شد که یافته های پژوهش صرفاً به منظور انجام پروژه علمی ماورد اساتفاده
قرار خواهد گرفت و کاربرد دیگری نخواهد داشت.
پرسشنامه هوش اخالقی :پرسشنامه هوش اخالقی لنیک و کیل ( )2005دارای  40ساؤال و
 10شاااخ

اساات .ابعاااد کلاای هااوش اخالقاای بااه درسااتکاری (دارای  4بعااد زیرمقیاااس)،

مساائولیتپااذیری (دارای  3زیرمقیاااس) ،بخشااش (دارای  2زیرمقیاااس) و هماادلی ( 1زیرمقیاااس)
میباشد .هر پرسش روی طیف پنجدرجهای هرگز تا همیشه ( 1تا  )5قرار میگیرد .برایناساس ،هر
پاسخ دهنده درمجموع امتیازی بین  40تا  200کس

مای کناد کاه باا تقسایم آن بار  2نماره نهاایی

پرسشنامه هوش اخالقی بین  20تا  100خواهد بود .تفسیر آزمون نیز به این صورت است کاه نماره
 90-100عالی 80-89 ،خیلی خوب 70-79 ،خوب و نمرات کمتر از  69ضعیف ارزیابی می شاود.
در پژوهش مارتین و همکاران ( 2010به نقل از رفعتای و همکااران )1939 ،آلفاای کرونباا ایان
پرسشنامه  0/89بهدسات آماد .در پاژوهش دیگاری پایاایی ایان ابازار  0/94باهدسات آماده اسات
(مختاری پور و همکاران .)1389 ،در ایان پاژوهش میازان پایاایی باه روش آلفاای کرونباا 0/88
بهدست آمد.
پرسشنامه سرمایه روان شنناختی ( :1)PCQسااختهشاده توساط لوتاانز ،یوساف و اولیاو
( )2007است .این پرسشنامه از مقادیر استاندارد که سازههای خودکارآمادی ،خاوشبینای ،امیاد و
تاابآوری را ماایساانجد ،تشااکیل شااده اسات .ایاان پرسشاانامه از  24گویااه و  4زیرمقیاااس شااامل
(خودکارآمدی ،خوشبینی ،امید و تابآوری) که هر زیرمقیاس  6گویه دارد ،تشکیل شده اسات.
پژوهشهای زیادی حاکی از اعتبار و روایی ایان مقیااس در ساطح باینفرهنگای و شاغلی اسات و
قابلیت اعتبار و پایایی این خاردهمقیااسهاا نیاز تأییاد شاده اسات (لوتاانز و همکااران .)2007 ،در
پژوهش لوتانز و همکاران ( ،)2007نسبت خی دو این آزمون برابر با  24/6بود و آمارههای  CFIو
 RMSEAدر این مدل بهترتی

 0/97و  0/08بودند (لوتانز و همکاران .)2007 ،بیرامی و موحدی

( )1394پایایی این پرسشنامه را در پژوهش خود  0/86گزارش کردند.
1. Psychological Capital Questionnaires
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پرسشنامه معنویت در محیط کار :برای سنجش و عملیاتیکردن متغیر معنویت در کار ،از
پرسشنامه معنویت در محیط کار که توسط میلیمن و همکاران ( )2003طراحی شده است ،اساتفاده
میشود .پرسشنامه سه بعد معنیداربودن کار ( 6گویه) ،احساس همبستگی (7گویه) و همساویی باا
ارزشهای سازمان (7گویه) را میسنجد .این پرسشنامه درقال

طیف لیکرت طراحای شاده اسات.

سؤاالت  1تا  ،6مؤلفه معنیداربودن کار ،سؤاالت  7تا  ،13مؤلفه احساس همبستگی و سؤاالت 14
طیااف لیکاارت

تااا  20مؤلفااه همسااویی بااا ارزشهااای سااازمانی را ماایساانجد .پرسشاانامه درقالا

پنجپاسخی (کامالً مخالفم ،مخالفم ،بینظر ،موافقم ،کامالً موافقم) طراحی شده است .در پاژوهش
میلیمن و همکاران ( .)2003پایایی این پرسشنامه براساس آلفای کرونباا  0/82باود کاه حااکی از
اعتبار قابلقبول این پرسشنامه است .در تحقیق فرهنگی و همکاران ( )1385ضری
این پرسشنامه برابر با  0/87به دسات آماده اسات .در ایان پاژوهش ضاری

آلفای کرونبا

آلفاای کرونباا ایان

پرسشنامه برابر با  0/83بهدست آمده است.

یافتهها
قبل از بررسی فرضیه ها ،میانگین و انحراف معیارها و همبستگی متغیرها بررسای شاد و نتاایج
کامل در جدول ( )1آورده شده است.
جدول  .1ماتریس همبستگی میان متغیرهای پژوهش

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

2

هوش اخالقی
سرمایههای روانشناختی

170/98
74/47

31/43
8/73

1
*0/75

1

معنویت در کار

67/31

9/45

*0/53

*0/68

**=P<0/001

3

1

*=P<0/01

باتوجهبه جدول ( )1رابطه بین معنویت در کار و اخالق حرفهای با وفاداری ساازمانی معنایدار
میباشاد ( .)P<0/01نتاایج مااتریس همبساتگی نشاان داد کاه همبساتگی باین متغیرهاا معنادارناد.
ازاینرو امکان بررسی مدل فراهم میباشد .ابتدا ،شاخ
این تحلیل در جدول ( )2نشان داده شده است.

های برازش مدل محاسابه شاد کاه نتاایج
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جدول  .2شاخصهای برازش مدل

شاخص

X2/df

P

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

1/68

0/005

0/98

0/96

0/98

0/05

طبق جدول  ،2مقادیر  AGFI ، GFIو  CFIدر تحقیق حاضر بهترتی
 0/98میباشد که نشان دهنده برازش مناس

برابر با  0/96 ،0/98و

مدل با داده هاسات .مقادار ریشاه دوم خطاای تقریا

( )RMSEAبرای پژوهش حاضر  0/05بهدست آمد که این مقدار هم می تواند نشان دهنده برازش
مناس

مدل با دادهها باشد.
بهمنظور پاسخ به سؤال پژوهش مبنی براینکه "آیا سرمایههاای روانشاناختی نقاش واساطهای در

ارتباط میان هوش اخالقی با معنویت در کار دارد؟" نتایج پژوهش نشان می دهد کاه هار دو متغیار
ازطریق واسطهگری سرمایه های روان شناختی  ،دارای اثر غیرمستقیم بر وفاداری سازمانی می باشاند.
بهعالوه ،نتایج دقیق حاصل از پژوهش در شکل ( )1و جدول ( )3آورده شده است.
درستکاری

همبستگی نسبت به
مرگ
معناداری نسبت به

0/88
0/88

معنویت

هوش

0/80

در محیط

اخالقی

0/78

کار

مرگ

0/56

0/36

همسویی نسبت به
مرگ

0/78
امید نسبت به مرگ

0/79

مسئولیت نسبت
به مرگ

 0/66بخشش نسبت
به مرگ

0/63

سرمایه های

همدلی نسبت

روانشناختی

به مرگ

0/70

خوکارآمدی نسبت به مرگ

0/68

0/80

شادی نسبت به مرگ

تاب آوری نسبت به مرگ
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جدول .3ضرایب مسیرهای مستقیم موجود در مدل
مقدار برآورد مقدار استاندارد C.R S.E

مسیر

P

هوش اخالقی بر معنویت در کار

0/86

0/61

0/001 9/55 0/09

هوش اخالقی بر سرمایههای روانشناختی

0/71

0/56

0/001 10/14 0/07

سرمایههای روانشناختی به معنویت در کار

0/29

0/36

0/004 2/96 0/10

همانگونهکه نتایج شکل ( )1و همچنین جدول ( )3نشان میدهند ،هوش اخالقی و سرمایههای
روان شناختی دارای اثر مستقیم و مثبت بر معنویت در کار هستند ( .)P<0/01همچنین سرمایه هاای
روان شناختی بر معنویت در کار دارای اثر مثبت و مستقیم مایباشاد ( .)P<0/01باه منظاور بررسای
سهم واسطهگری سرمایه های روان شناختی در میان هاوش اخالقای بار معنویات کااری ،از دساتور
بوتاستراپ استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )4آورده شده است.
جدول :4برآورد مسیرهای غیرمستقیم موجود در مدل با استفاده از بوتاستراپ

مسیر
متغیر پیش بین

متغیر واسطه

متغیر مالک

اخالق حرفهای

سرمایههای
روانشناختی

معنویت در کار

مقدار برآورد حد باال حد پائین معنیداری
0/38

0/71

0/13

0/004

همانگونهکه در جدول ( )4مشاهده میشود ،سرمایههای روانشناختی به تعدیل و افزایش هوش
اخالقی بر معنویت کاری منجر شده است و نقش میانجیگری این متغیر تأیید شده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،ارائه مادل ارتبااطی هاوش اخالقای باا معناوی کااری باا میاانجی گاری
سرمایه های روان شناختی در کارکنان نیروهای مسالح اسات .نتاایج پاژوهش نشاان داد کاه هاوش
اخالقی بر معنویت در محیط کاری کارکنان نیروهای مسلح اثر مثبت و مستقیم دارد .ایان یافتاه باا
یافته های قالوندی ( ،)1395کامکار و پاشایی هوالسو ( )1397در یک راستا میباشاد .معنویات در
محیط ازطریق تأثیر بر نگرش های افاراد باهدلیاال احسااس معنایداری در کاار ،احسااس پیوناد باا
ساازمان و اطرافیاان ،احساس همسویی و یگانگی ارزشها و اهاداف خاود باا سااازمان و دیگاران
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باالرفتن انگیزه درونی در افاراد خواهاد شااد و درنتیجاه ،باعاث افازایش اخاالق کااری در

سب

محیط سازمانی خواهد شاد .در جواماع دینای ،زیربناای بسایاری از رفتارهاا ،احساساات ،باورهاا و
ارزشهای دینی و معنوی هستند .بهعبارتدیگر ،جهتگیریها و باورهای بنیادین نیروهای مسالح،
همانند یک مرکز پایش و کنترل عمل کرده و تمامی مهارت های ذهنی ،شناختی و رفتاری آنهاا را
کنترل یا تعدیل میکند .هوش اخالقی ترکیبی از خودآگاهی ،خودکنترلی و اراده باوده و تواناایی
تشخی

افکار و رفتار درست از غلط و کنترل افکاار و رفتاار ناشایسات را باه فارد مایدهاد .لاذا

باتوجه به ارتباط درونی دو متغیر هوش اخالقی و معنویت کاری و همچناین تأکیاد پاژوهش هاا بار
ارتباط این دو سازه ،به نظر منطقی می رسد که هوش اخالقی پایش بینایکنناده معنویات کااری در
کارکنان نیروهای مسلح باشد.
ازطرفی اثرمثبت و مستقیم سرمایههای روانشناختی بار معنویات در کااری کارکناان نیروهاای
مسلح مورد تأیید قرار گرفت .این یافته با کاظمیان مقدم و همکاران ( )1398همراستا مایباشاد .در
تببین این یافته میتوان چنین استدالل کرد که نتایج این پژوهش باا تأکیادات محتاوایی در عرصاه
معنویت و معنویتگرایی و سرمایه روان شناختی همراستاست .همبستگیهای مثبت معنایداری کاه
در پژوهش حاضر ارائاه شاد ،تاا انادازهای نشااندهناده آن باود کاه پدیاده هاای معناوی -روانای
پدیدههای منفک از یکدیگر نیستند ،بلکه هر دو میتوانند در سطح ذهنی و روانی با یکدیگر تبادل
نیروی قابلتوجهی داشته باشند .برهمینپایه شاید بتاوان باهجاای سارمایه روان شاناختی صارف ،از
سرمایه معنوی – روانی سخن بهمیان آورد (والسبلوم ،وان در استین و یوجمسیم .)2012 ،1همچنین
معنویت با ایجاد حس ارتباط با جهان و همچنین ساخت یک چشمانداز گسترده به زندگی خاود و
دیگران ،موج

تقویت سرمایههای روان شناختی میشود (کراویتس ،بالک و گرانت و کیارک،2

 )2010همچنین میتاوان گفات کاه معنویات ازطریاق تادارک یاک چاارچوب ،جهات تفسایر و
توصیف تجارب زندگی و به موج

آن فاراهمکاردن ناوعی احسااس انساجام و باههامپیوساتگی

وجودی ،در اکتساب و ارتقای مؤلفه های سرمایه روانشناختی مؤثر است .بهتعبیری معنویت ،یاک
سامانه باور منسجم ایجاد میکند که باعث میشود افراد برای زندگی معنی پیادا کنناد و باه آیناده
امیدوار باشند .معنویت با ایجاد انگیزه و انرژی در فرد ،امید به زندگی را افزایش و عملکرد فارد را
1. Vlasblom JP, van der Steen JT, Jochemsem
2. Kravits K, McAllister-Black R, Grant M, Kirk
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ارتقا می بخشد .این سازه باعث میشود که افراد از یاک منباع خااص باهعناوان پایگااه حماایتی و
منبعی که بتوان به آن تکیه کارد ،بهارهمناد شاود و درنتیجاه میازان امیادواری آنهاا افازایش یاباد.
ازسویدیگر ،معنویت ،امکان تفسیر مجدد رویدادهای کنتر ل ناپذیر را فراهم میساازد و درنتیجاه
رویدادها کماسترستر و کنترلپذیرتر بهنظر میرسند و نیز نسبتدادن رویدادهای منفی باه عوامال
خارج از کنترل فرد به ایجاد سبک خوشبینانهای منجار مایشاود (کیکاین و شاوک )2011 ،1کاه
همگی این موارد زمینه را برای تابآوری و تحمل افراد در برابار ساختیهاا و گرفتااریهاا فاراهم
میسازد (یوسکت -مارگتیک و مارگتیک .)2005 ،2لذا باتوجه به اهمیات معنویات باهعناوان بعاد
مهمی از سالمت و همچناین اهمیات سارمایههاای روانشاناختی در ساالمت روان ،باهنظار منطقای
میرسد بین این دو متغیر رابطه وخود داشته باشد و سرمایه های روان شناختی بر معنویت در کااری
کارکنان نیروهای مسلح اثر مثبت و مستقیم داشته باشد.
نتایج اصلی پژوهش نشان میدهد که نقش میانجیگری سرمایه هاای روان شاناختی در ارتبااط
بین هوش اخالقی و معنویت در کاری کارکنان نیروهای مسلح مورد تأیید قرار گرفت .این یافته یا
یافته های جعفری ،پورمحسنی ،قبادی و تکلوی ورنیاب ( ،)1399صفری ،تیموری ،قشقایی ،آقاایی
( )1398در یک راستا میباشد .در واقع معنویت به فرد کمک میکند تاا معناای حاواد زنادگی
بهخصوص حاوادثی را کاه دردنااک و اضاطرابانگیزناد ،بفهماد و باعاث دلگرمای و خرساندی
بالقوهای در روان و روحیه او بشود (واوگان .)2002 ،3معنویت ،باهعناوان بخاش زیربناایی باورهاا
نقش مهمی در کنش های افراد ایفا و به انسان توانایی تغییر و تحول را اعطا میکند و ظرفیات وی
را برای رویارویی با دشواریها و سختیها و فائقآمدن بر آنها باال میبرد (براون،هانسن ،شماتزر و
وبل .)2014 ،4همچنین معنویت ،هدف زندگی را برای فرد روشن و مایه تسلی در شرایط دردناک
و تهدیدکننااده اساات و باعااث ماایشااود فاارد رویاادادهای غیرمنتظااره را بااهعنااوان رویاادادهای
کمترتهدیدکننده ارزیابی کند و قادر باشد رویدادهای غیرقابلتغییر را بپذیرد .از این دیادگاه ،فارد
زمانیکه با نیروی بزرگتری در ارتباط است و اهاداف و ارزشهاای واالتاری دارد ،دارای قادرت
1. Kiken LG, Shook
2. Uskt-Margetic B, Margetic
3. Vaughan
4. Brown J, Hanson JE, Schmotzer B, Webel
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تابآوری باالتر و عملکرد بهتری است (آدکباوال .)2011 ،1ازنظار لنیناک و کیال ( )2007هاوش
اخالقی شاامل درساتکاری ،مسائولیتپاذیری ،دلساوزی و بخشاش اسات و در ارتبااط باا سارمایه
روانشناختی در سربازان این توانایی را دارد که معنویت در محیط کار را پیش بینی کنند .این نشان
میدهد که مؤلفه درستکاری در هوش اخالقی به هماهنگی باین بااور و عمال اطالقای مایشاود و
فردی که هوش اخالقی باالیی دارد ،ازنظر درستکاری باه شایوهای کاه باا معنویات و یاا اصاول و
عقایدش سازگار باشد ،در محیط کار عمل میکند .بنابراین باتوجاهباه اهمیات نقاش سارمایه هاای
روان شناختی در بهبود عملکردهای روانی افراد و همچنین نقشپذیری این متغیر از هوش معنوی و
اثر آن بر دریافت معنویت ،به نظر منطقی میرسد که نقش میانجیگری سرمایه هاای روان شاناختی
در ارتباط بین هوش اخالقی و معنویت در کاری کارکنان نیروهای مسلح مورد تأیید قرار گیرد.
بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین معنویت در محایط کاار و هاوش اخالقای باا
میانجیگری سرمایه روانشناختی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .بنابراین ،مؤلفههای معنویت و
هوش اخالقی در کنار هم میتوانند تأثیر بسزایی در افزایش و یا کاهش سرمایه هاای روانشاناختی
نیز داشته باشد .این پژوهش بین کارکنان نیروهای مسلح صورت گرفته است ،لذا در تعمیم نتایج به
سایر جمعیتهای آماری باید احتیاط شود .پیشنهاد میشود کاه در تحقیقاات آیناده پژوهشاگران،
همین سازه ها را در نمونه ها و جوامع دیگر مورد بررسی قرار دهند .همچنین با برگزاری دوره هاای
مبتنیبر ارتقای معنویت در محیط کار و هوش اخالقای در ساطح ساازمان هاا ،میازان سارمایههاای
روانشناختی کارکنان را میتوان افزایش داد.
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