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چكیده
آن هوشی را که متناسب با باورها، هنجارها و ارزش هایی که در فعالیت های روزمره بر 

عهده می گیریم و بر زندگی اجتماعی اثربخش است، هوش معنوی می نامند. اثربخشی 

یکی از مقوالت مهم در زندگی فردی و اجتماعی و هوش معنوی از جمله عوامل مؤثر 

بر آن است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه تأثیر هوش معنوی سرپرستان بر اثربخشی 

و  توصیفی  نوع  از  تحقیق  این  روش شناسی  است.  زیارتی  مذهبی  هیأت های  گروهی 

همبستگی بوده، ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد شده فریدمن و یاربراق )1985( در 

خصوص متغیر اثربخشی و پرسشنامه کینگ )2008( برای متغیر هوش معنوی بوده 

)0/83( بدست  با  برابر  اثربخشی و هوش معنوی هر کدام  آلفای سؤاالت  میزان  است، 

آمده است. جامعه مورد مطالعه سرپرستان هیأت مذهبی شهر مشهد در ایام عزاداری 

محرم و صفر بوده که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه برابر با 360 نفر مبتنی بر 

شیوه تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها براساس نرم افزار SPSS مبتنی بر آماره های 

توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد 

1. استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(، نویسنده مسؤول
ghafourian@imamreza.ac.ir
ghayoor@imamreza.ac.ir        )2. استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا )ع

3. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- استراتژیک دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(
ali.pourang@gmail.com

4. کارشناس ارشد مدیریت اماکن متبرک مذهبی دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(
r.gholami@imamreza.ac.ir 

ان
راس
ی خ

ماع
جت
ی – ا

نگ
ره
ت ف

العا
مط

می 
عل
مه 
لنا
ص
  ف



     فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 13/ ش 3/ بهار  98     118

که میانگین هوش معنوی سرپرستان )3/15( و میانگین اثربخشی گروهی در بین جامعه 

مورد مطالعه )3/23( بوده است. از بین مؤلفه های هوش معنوی به ترتیب تفکر انتقادی 

وجودی )0/456(، ایجاد معنای شخصی )0/526( و توسعه موقعیت هوشیاری )0/502( 

بر اثربخشی گروهی تأثیر معناداری داشته است در حالی که آگاهی متعالی بر اثر بخشی 

گروهی تأثیر معناداری نداشته است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که از بین مؤلفه های 

هوش معنوی مؤلفه ایجاد معنا با )0/324( بیشترین تأثیر را بر اثربخشی گروهی دارد. 

در نهایت هوش معنوی با )36%( می تواند به تبیین اثربخشی گروهی سرپرستان هیأت 

مذهبی مؤثر باشد.

واژگان کلیدی: اثربخشی گروهی، هوش معنوی سرپرستان، هیأت های مذهبی زیارتی

مقدمه
هوش1 یکی از مهم ترین تفاوت های فردی در بین افراد جامعه است و این امر از سال ها 

پیش مورد توجه آدمی بوده است. هر چند که این مطالعات بیشتر بر جنبه شناختی 

هوش، همانند حافظه، حل مسأله و تفکر تأکید داشته اند اما امروزه محققان بر جنبه های 

غیرشناختی هوش هم چون هیجان، اجتماعی و معنویت توجه بیشتری دارند. به عبارتی 

این جنبه ها می توانند موفقیت افراد را در زندگی پیش بینی کنند. نظریه های مختلفی در 

مورد ابعاد یا انواع هوش وجود دارد. هوارد گاردنر2 هوش را به عنوان توانایی تولید محصول 

مؤثر یا ارائه خدمات می داند. هوش مجموعه ای از مهارت ها است که برای حل مشکالت، 

توانایی برای حل مشکالت و کسب دانش جدید است. هر فرد دارای ترکیبی منحصر 

)Zohar, 2000: 90( زهر .)Singh, Sinha, 2008: 2( به فرد از انواع هوش است

مدعی است هر چند انواع هوش وجود دارد، اما تمام انواع هوش می توانند به یکی از سه 

سیستم عصبی اولیه در مغز مربوط شوند که عبارتند از: هوش عمومی3، هوش معنوی4 و 

1. Intelligence
2. Howard Gardner
3. General Intelligence
4. Spiritual Intelligence
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هوش هیجانی.1 در همین راستا هوش معنوی، عملکرد همراه با بصیرت، مالیمت و مهربانی 

با حفظ آرامش درونی و بیرونی است. هوش معنوی مهم ترین و اصلی ترین زیربنای هوش 
است، زیرا مفهوم هوش معنوی مفهوم نسبتًا جدیدی است که در دهه گذشته میزان 

 .)Vaughan, 2002: 16( قابل توجهی از پژوهش ها را به خود اختصاص داده است

کاربرد هوش معنوی زمانی است که افراد بخواهند از منابع و ظرفیت های معنوی برای 

تصمیم گیری های مهم و تفکر در موضوعات وجودی یا تالش، برای حل مسائل روزانه 

امونز   .)King & De Cicco, 2009: 65 ؛Emmons, 2000: 4( استفاده کنند 

)Emmons, 2000: 4( با توجه به مقیاس هوش گاردنر )1983( پنج کارایی را برای 
هوش معنوی در نظر می گیرد: 1( ظرفیت متعالی کردن کارها با توجه به یکپارچگی 

جهان آفرینش، 2( توانایی تجربه سطح باالیی از خودآگاهی، 3( بررسی تجربیات روزانه 

با احساس مذهبی و معنوی، 4( توانایی به کارگیری منابع معنوی در حل مشکالت و 5( 

انجام رفتارهای پرهیزکارانه مانند فداکاری. امرم )Amram, 2007: 58( معتقد است 

»هوش معنوی شامل حس معنا، هدف و تقدس در زندگی و خوش بینی نسبت به بهبود 

شرایط دنیا است«. فردی با هوش معنوی باال دارای انعطاف، خودآگاهی، ظرفیتی برای 

الهام و شهود، دیدگاه کل به جهان هستی است که در جستجوی پاسخ برای پرسش های 

بنیادی زندگی و نقد سنت ها و آداب و رسوم است. از طرفی یکی از مهم ترین ویژگی های 

عملی  لحاظ  از  دارد.  آن ها  عملکرد  بر  توجهی  قابل  تأثیر  که  است  اثربخشی  گروه ها 

اجرا  فرایند  در  اعضای خود  از  و  می رساند  انجام  به  را  محوله  کار  اثربخش  گروه  یک 

 .)Shermerhoren, Hant & Azborn, 1999: 165( به خوبی مراقبت می کند

نتایج تحقیقات بسیاری حاکی از آن است که معنویت، یك عامل مؤثر  دیگر  از سوی 

به کارها و فعالیت های  رهبران معنوی و ارزش مدار  افزایش موفقیت رهبری است.  بر 

پیروان در سازمان یا گروه به وسیله وصل کردن آنان به ارزش های عمیق درونی آنان 

به  توجه  با  اخیراً   . ) 32  :1389 متقی،  و  بهرام میرزایی  )خائف الهی،  معنی می دهند 

و  تثبیت  که  اصلی خود  کارکرد  مجالس مذهبی سنتی  و  هیأت ها  تحوالت،  گسترش 

1. Emotional Intelligence
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تقویت اعتقادات و نیز ایجاد آرامش و اطمینان است را از دست داده و دیگر پاسخگوی 

افراد  این  تا  امر سبب شد  همین  و  نمی باشد  آنها  روانی  و  اخالقی  آموزشی،  نیازهای 

آستان   .)55  :1382 )کاظمی پور،  کنند  برپا  خود  نیاز  و  سلیقه  با  مطابق  هیأت هایی 

از  مقدس رضوی به عنوان پایتخت معنوی ایران اسالمی ساالنه پذیرای خیل عظیمی 

دوستداران و شیفتگان اهل بیت علیهم السالم می باشد که از راه های دور و نزدیك برای 

زیارت و غبارروبی از جان و دل سختی راه را بر خود هموار نموده و برای پای بوسی راهی 

)ع(  رضا  امام  زیارت  به  زیادی  گروه های  و  کاروان ها  که  آنجا  از  مشهدالرضا می شوند. 

مشرف می گردند که یکی از موفق ترین این گروه ها هیأت های مذهبی  ـ زیارتی می باشند. 

بر این اساس اگر هدف از زیارت را آرامش روح بدانیم، دستیابی به این اهداف با ارتقاء 

اثربخشی1 این کاروان های زیارتی بیشتر محقق می گردد و افزایش رضایتمندی اعضاء، 

از برنامه ها، کاهش تعارض بین نهادهای مرتبط و غیره را می توان  بهره گیری مناسب 

انتظار داشت  . با توجه به رابطه معنویت و نوع فعالیت هیأت های مذهبی ، شناسائی تأثیر 

عواملی هم چون هوش معنوی و ابعاد آن بر اثر بخشی گروهی این هیأت های مذهبی ، از 

جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

بیان مسأله
امروزه تعداد شرکت هایی که برای مدیریت محیط های پویا و پیچیده عصر حاضر به 

تشکیل گروه روی می آورند روز به روز افزایش می یابد. اکنون گروه سازی راه حلی برای 

مقابله با مشکالت ناشی از تطابق بیرونی به شمار می رود. این مهم از طریق گردآوری 

پیچیدگی  برای  مناسب  پاسخی  می تواند  گروه  است.  میسر  مختلف  نظرات  و  افکار 

افراد در گروه ها، تضمین نمی کند که آن گروه ها مؤثر خواهند  محیط باشد قراردادن 

بود )اشنایدر و بارسو، 1382: 70(. کار کردن افراد با یکدیگر، گوش دادن به هر عضو، 

توجه کردن به کلیه نظرات و تواضع و احترام به یکدیگر، همیشه یك چالش بوده است. 

با توجه به اهمیت هوش معنوی در جامعه امروز، ارتباطات خوب به چالش بزرگ تری 

1. Effectiveness
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تبدیل شده است. شناخت، ارزش گذاشتن و حمایت از این تفاوت ها می تواند بهره وری 

 .)Bibikova & Kotelnikov, 2006: 112( هر فرد را در محل کارش حداکثر کند

هـوش معنـوی کلیـد موفقیـت در دنیـای کنونـی اسـت. بـه منظـور عملکـرد مؤثـر 

گروه هـای کاری، خـود گـروه بایـد هـوش معنوی را توسـعه دهـد. در این راسـتا تمرکز 

گروه هـای کاری می بایـد در بـه حداکثـر رسـاندن اثـرات هـوش معنوی بر گروه باشـد 

)Thomas & Inkson, 2008(. با افزایش هوش معنوی، سرپرستان و اعضای گروه 
می توانند مبنایی برای درك و احترام متقابل باشند و توانایی افراد را در شناسایی راه حل 

مشکالت خود باال ببرند. لذا در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که 

آیا هوش معنوی سرپرستان بر اثربخشی گروهی تأثیر معناداری دارد یا خیر؟ در همین 

راستا و در خصوص متغیرهای مورد تحقیق، مطالعات پیشین از جمله پژوهش خدابخش 

استراتژی های  با  اخالقی  و هوش  معنوی  رابطه هوش  بررسی  به  که   )1۳۹۴( و بردیا 
مدیریت تعارض در مدیران و کارکنان بانک ملت استان مازندران پرداخته اند و جامعه 

تشکیل  نفر   769 تعداد  به  مازندران  استان  ملت  بانک  کارکنان  را  تحقیق  این  آماری 

استراتژی های مدیریت  با  بین هوش معنوی و اخالقی  نتایج نشان داد که   . می دهند 

تعارض در مدیران و کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین استراتژی راه 

حل گرایی بیشترین رابطه را با هوش معنوی و اخالقی داراست. هوش معنوی کارکنان 

و مدیران برحسب جنسیت متفاوت بوده، ولی هوش اخالقی و استراتژی های مدیریت 

تعارض عدم مقابله راه حل گرایی و کنترل برحسب جنسیت متفاوت نیست، در همین 

راستا نتایج سایر پژوهش های صورت گرفته در جدول )1( ارائه می گردد:
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جدول1( خالصه نتایج پیشینه پژوهش

عنوان تحقیق، جامعه 
مورد مطالعه

نام محقق و سال 
روش اصلی تحقیق و خالصه یافته هاانتشار تحقیق

رابطه ی هوش معنوی و 
ادراک از جو سازمانی با 
سرمایه فکری کارکنان 
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد مرودشت

تفته )1397(

روش اصلی تحقیق: توصیفی از نوع همبستگی
ارتباط  کارکنان  فکری  سرمایه  با  معنوی  هوش  بین  یافته ها:  خالصه 
فکری  سرمایه  با  سازمانی  جو  از  ادراک  بین  اما  ندارد  وجود  معناداری 
ابعاد  بود که  بیانگر آن  نتایج  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. دیگر 
ادراک از جو سازمانی با سرمایه فکری کارکنان رابطه دارند. همچنین از 
بین متغیرهای پیش بین متغیر ادراک از جو سازمانی می تواند پیش بینی 

کننده متغیر سرمایه فکری باشد.

چگونگی رابطه ی 
هیأت های مذهبی و 

سبک زندگی
احمدی )1394(

روش اصلی تحقیق:  الگوی تبیینی بوردو
هیأت های  فعالیت  دوسویۀ  و  متقابل  رابطۀ  به  می توان  یافته ها:  خالصه 
هیأت،  مختلف  برنامه های  کرد. همچنین  اشاره  زندگی  و سبک  مذهبی 

سرمایه های مذهبی شرکت کنندگان را افزایش می دهد.

ترسیم نقشه ارتقاء 
اثربخشی مدیران با 

بهره گیری ازهوش معنوی 
و اخالق حرفه ای در 
مراکز پایه ای آموزشی 

شهر مشهد

امین بیدختی و 
قربانی )1394(  

روش اصلی تحقیق: توصیفی از نوع زمینه یابی و همبستگی
خالصه یافته ها: بین هوش معنوی و اخالق حرفه ای با اثربخشی مدیران 
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به طوری که عامل هوش معنوی تأثیر 

مثبت بر اثربخشی دارد.

رابطه هوش معنوی 
و هوش فرهنگی با 

اثربخشی گروهی

لعلی سرابی، 
شکری و 
بنی فاطمه 

)1394(

روش اصلی تحقیق: توصیفی از نوع همبستگی
خالصه یافته ها: بین هوش فرهنگی و هوش معنوی با اثربخشی گروهی 
تفکر  بعد  و  فرهنگی  هوش  در  رفتار  بعد  دارد.  وجود  معناداری  رابطه 
گروهی  اثربخشی  با  را  ارتباط  و  اثر  بیشترین  معنوی  هوش  در  وجودی 

داشتند.

تدوین الگوی شاخص های 
هوش معنوی با توجه به 
نقش سبك های اسنادی و 

خودکنترلی

آرین پور، 
شهابی زاده 
و بحرینیان 

)1394(

روش اصلی تحقیق: توصیفی از نوع همبستگی
خالصه یافته ها: سبك اسناد بیرونی و پایدار موفقیت و سبك اسناد پایدار و 
کلی شکست، از طریق خود کنترلی به ترتیب پیش بینی کنندة افزایش و 

کاهش تفکر انتقادی وجودی می باشند.

نقش واسطه گری هوش 
معنوی با بهزیستی 

روان شناختی و رضایت 
از زندگی در سالمندان 
شهرستان مهریز )یزد(

رحیمی پور و 
کرمی )1393(

روش اصلی تحقیق: توصیفی از نوع همبستگی
خالصه یافته ها: هر چه هوش معنوی افراد سالمند بیشتر باشد، بهزیستی 
روانشناختی و رضایت از زندگی در آنها بیشتر می شود و همچنین مؤلفه 
بهزیستی  بر  را  تأثیر  بیشترین  معنوی  هوش  در  شخصی  معنای  تولید 

روان شناختی دارد.

بررسی رابطه بین هوش 
معنوی و  خودکارآمدی 

کارکنان

گلچین و 
سنجری )1391(

روش اصلی تحقیق: توصیفی از نوع همبستگی
یافته ها: رابطه مثبتی بین هوش معنوی و خود کارآمدی وجود  خالصه 
دارد. در بین ابعاد هوش معنوی، آگاهی متعالی، بیشترین همبستگی را با 

متغیر خودکارآمدی داشته است.

ارتباط میان هوش 
معنوی و تعهد سازمانی

ذبیحی و 
ساغروانی 
)1391(

روش اصلی تحقیق: توصیفی از نوع همبستگی
و  معنوی  هوش  میان  را  معناداری  و  مثبت  همبستگی  یافته ها:  خالصه 

تعهد عاطفی کارکنان، نشان داد.
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تأثیر معنویت بر 
شاخص های اثربخشی 

گروهی

بنیادی نائینی 
و کامفیروزی 

)1391(

روش اصلی تحقیق: کیفی و کمی
گروهی  اثربخشی  شاخص  چهار  با  معنویت  همبستگی  یافته ها:  خالصه 
مورد تایید قرار گرفت. این شاخصه ها عبارتند از: اهتمام به امور همکاران، 
درک زیبایی های معنوی و تلطیف احساسات، اعتماد، قدرت یادگیری و 

رشد.

تأثیر هوش معنوی 
بر اثربخشی رهبری و 
اقدامات بهداشت غذایی

 Saad, et al. 
)2018(

روش اصلی تحقیق: توصیفی از نوع همبستگی
خالصه یافته ها: بین هوش معنوی و اقدامات بهداشت غذایی و در نهادهای 

عمومی در شرق کشور مالزی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تأثیر هوش معنوی، 
احساس و صالحیت 

اجتماعی بر صالحیت 
رهبری

 Siswanthi, 
 kheiraldin &
halim )2018(

روش اصلی تحقیق: توصیفی از نوع همبستگی
صالحیت  بر  معناداری  و  مستقیم  تاثیر  معنوی  هوش  یافته ها:  خالصه 
اجتماعی دارد. همچنین صالحیت احساسی نیز تاثیر مستقیم بر صالحیت 
نمیباشد. همچنین هوش  معنادار  تاثیر  این  که  در حالی  دارد  اجتماعی 
معنوی تاثیر مستقیم با مقدار بسیار کمی معناداری بر صالحیت رهبری 
دارد در حالی که صالحیت احساسی و اجتماعی تاثیر مستقیم و معناداری 

بر صالحیت رهبری دارند.
اثربخشی آموزش 

مؤلفه های هوش معنوی 
بر افسردگی، اضطراب و 

استرس نوجوانان

 Ebrahimi, et( 
)al., 2015

روش اصلی تحقیق: توصیفی از نوع همبستگی
خالصه یافته ها: آموزش مولفه های هوش معنوی به طور واضحی احساس 

افسردگی، اظطراب و استرس نوجوانان را کاهش می دهد. 

هوش معنوی و 
اکوسیستم اثربخشی 

سازمانی 
 Upadhay, et(

)al., 2015

روش اصلی تحقیق: توصیفی از نوع همبستگی
خالصه یافته ها: اکوسیستم در درک یکپارچگی اثر بخشی سازمانی موثر 
اثربخشی  اکوسیستم  و  معنوی  هوش  بین  دیگر  عبارتی  به  بود  خواهد 

سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به بررسی تحقیقات انجام  شده در زمینه ی هوش معنوی و اثربخشی گروهی، 

می توان مشاهده کرد که چه در ایران و چه در خارج از ایران، به طور جامع به بررسی 

ابعاد و مولفه های هوش معنوی و اثربخشی گروهی پرداخته نشده است. هم چنین در 

هیچ  کدام از پژوهش های انجام  شده در داخل و خارج ایران، رابطه بین هوش معنوی 

با اثربخشی گروهی مورد توجه قرار نگرفته است و تنها پژوهشی که در طی بررسی های 

به  عمل  آمده ی محقق در این زمینه انجام  شده است، پژوهش اوپادهای و پینتو در سال 

2015 با عنوان "هوش معنوی و اکوسیستم اثربخشی سازمانی" است که در این پژوهش 
نیز تنها به اثربخشی سازمانی، پرداخته  شده است.

چارچوب نظری
مفهوم اثربخشی

اثربخشی یکی از مقوالت مهم در زندگی فردی و اجتماعی است. مفهوم اثربخشی در 

خالل قرون گذشته و بویژه در طی دهه های اخیر، تحوالت زیادی یافته است و در حال 
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حاضر به عنوان شاخص و معیار مهمی برای سنجش موفقیت و نیل به اهداف سازمان ها 

مورد استفاده قرار می گیرد )صادقی، 1382: 4(. مفهوم اثربخشی را ابتدا پیتر دراکر1در 

دهه 1950 به صورت علمی مطرح کرد )گرجی، 1387: 3(. سپس، اندیشمندان علوم 

انسانی در دهه1960 و 1970 سعی نمودند تا با جامع نگری، معیار و تعریف مناسبی 

روی  بر  توافق  کسب  سوی  به  توانستند  راستا  این  در  و  دهند  ارائه  مفهوم  این  برای 

اثربخشی و ارائه تعریفی مشترک برای آن، گام بردارند )انصاف، 1377: 51(. از دیدگاه 

ادگار شاین عوامل اثربخشی گروهی از این قرار است: 

باید برای همه واضح و روشن بوده و همه در تعیین آن مشارکت داشته - 1 اهداف: 

باشند. 

یکدیگر گوش - 2 گفتگوهای  به  و  باشند  داشته  مشارکت  با هم  باید  همه  مشارکت: 

دهند. 

احساسات و عواطف: درگروه افراد باید احساسات و عواطف خود را ابراز نموده و این - ۳

احساسات مورد توجه قرار گیرند. 

رهبری: هر فرد در گروه با توجه به نیاز گروه که خود تشخیص داده، داوطلبانه اقدام - ۴

می کند. در گروه وابستگی به فرد خاص وجود ندارد. 

تصمیمات: تصمیمات در گروه نتیجه اجماع اعضا است. تصمیمات مورد آزمایش - 5

قرار می گیرند و انحرافات، مشخص شده و بهبود می یابند. 

اعتماد: اعضا به هم اعتماد دارند و به یکدیگر احترام می گذارند. افراد آزادانه تعامالت - 6

و ارتباطات منفی خود را بیان می کنند بدون اینکه از تالفی آن ترس داشته باشند. 

شناسایی مشکالت گروه: در هنگام بروز مشکل، قبل از این که عملی انجام شود، - 7

وضعیت مشکل به دقت شناسایی می شود و راه حل ها ریشه های اساسی مشکل را 

مورد توجه قرار می دهند. 

جدید - 8 راه های  دنبال  به  آن  اعضای  و  است  انعطاف  قابل  گروه  رشد:  و  خالقیت 

می شوند  تقویت  فردی  صورت  به  و  هستند  رشد  و  تغییر  درحال  افراد  هستند. 

1. Peter Drucker
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)ذکریائی، سلطان پناه و فاطمی، 1396: 185(.

مؤلفه های اثربخشی گروهی در این پژوهش با اقتباس از مدل های اثربخشی گروهی 

)Schein ,1988: 57؛ Friedman & Yarbrough, 1985( بشرح ذیل می باشد:
اهداف1: اهداف باید برای همه واضح و روشن بوده و همه در تعیین آن مشارکت - 1

داشته باشند )Schein, 1988(. ایجاد اهداف عملکردی واضح توسط گروه )فرهی، 

و دیگران، 1۳8۹(.

به گفتگوهای یکدیگر گوش - 2 باشند و  با هم مشارکت داشته  باید  مشارکت2: همه 

.)Schein, 1988( دهند

احساسات و عواطف3: در گروه افراد باید احساسات و عواطف خود را ابراز نموده و - ۳

.)Ibid( این احساسات مورد توجه قرار گیرند

رهبری4: هر فرد در گروه با توجه به نیاز گروه که خود تشخیص داده، داوطلبانه - ۴

.)Ibid( اقدام می کند. در گروه وابستگی به فرد خاص وجود ندارد

تصمیمات5: تصمیمات در گروه نتیجه اجماع اعضا است. تصمیمات مورد آزمایش - 5

.)Ibid( قرار می گیرند و انحرافات، مشخص شده و بهبود می یابند

آزادانه - 6 افراد  می گذارند.  احترام  یکدیگر  به  و  دارند  اعتماد  هم  به  اعضا  اعتماد6: 

تعامالت و ارتباطات منفی خود را بیان می کنند بدون اینکه از تالفی آن ترس داشته 

.)Ibid( باشند

افراد، ساختمان ها، تجهیزات و ... بصورت مؤثری مورد - 7 منابع: همه منابع ازجمله 

استفاده قرار می گیرند )فرهی، و دیگران، 1389(.

استفاده از منابع سایر اعضاء: در اجرای برنامه ها مدیران در درجه اول باید به منابع - 8

و بویژه به نیروی انسانی خود متکی باشد. الزمه اثربخشی، پذیرش اهداف سازمان 

1. Goals
2. Participation
3. Feelings
4. leadership
5. Decisions
6. Trust



     فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 13/ ش 3/ بهار  98     126

دارد  بستگی  مدیران  در دسترس  منابع  از همه  استفاده  بر  اهداف  تحقق  و  است 

)نیکنامی، 1375(.

شناسایی مشکالت گروه1: در هنگام بروز مشکل، قبل از اینکه عملی انجام شود، - ۹

وضعیت مشکل به دقت شناسایی می شود و راه حل ها و ریشه های اساسی مشکل را 

.)Schein, 1988( مورد توجه قرار می دهند

جدید - 10 راه های  دنبال  به  آن  اعضای  و  است  انعطاف  قابل  گروه  رشد2:  و  خالقیت 

می شوند  تقویت  فردی  به صورت  و  هستند  رشد  و  تغییر  حال  در  افراد  هستند. 

.)Ibid(

مفهوم هوش معنوی
هوش معنوی در ادبیات دانشگاهی روان شناسی برای اولین بار در سال 1۹۹6 توسط 

استیونز3 و بعد در سال 1۹۹۹ توسط ایمونز4 مطرح شد )موحدی، زندوانیان و زارعی 

محمودآبادی، 1395: 110(. جایگاه مفهومی هوش معنوی در روانشناسی دین است و 

همان طور که از عنوان هوش معنوی مشخص است، این مفهوم متشکل از مفاهیم هوش 

و معنویت است. گرچه مفهوم هوش در ابتدای طرح آن به صورت تک بعدی مورد توجه 

قرار گرفت و تنها به توانایی های شناختی و منطقی انسان ها اشاره داشت. مفهوم هوش 

از جمله مفاهیم اساسی روان شناسی است که از نظریه پردازان اصلی آن می توان به آلفرد 

بینه5، لوئیس ترمن6، دیوید 7و کسلر8 اشاره کرد. سازه هوش معنوی یکی از مفاهیمی 

است که در پرتو توجه و عالقه جهانی روان شناسان به حوزه دین و معنویت نزج گرفته 

است. آنچه که موجب شده است تا سازه معنویت به عنوان هوشمفهوم سازی شود، آن 

دسته از مشاهدات و یافته های علمی بیان کننده این واقعیت است که کاربست الگوهای 

1. Diagnosis of Group Problems
2. Creativity and Growth
3. Stevens
4. Emmons
5. Bine Alfred
6. Terman Luis
7. David
8. Kessler
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ویژه ای از افکار، هیجان و رفتار که معمواًل در زیرمفهوم دین و معنویت به آنها پرداخته 

شود  انسان  بهزیستی  و  سازگاری  افزایش  موجب  می تواند  روزمره  زندگی  در  می شود 

)سهرابی و ناصری، 1388: 70(.

جسمانی،  ابعاد  بر  عالوه  انسان،  وجودی  ابعاد  تعریف  در  بهداشت  جهانی  سازمان 

روان شناختی و اجتماعی، به بعد معنوی نیز اشاره می کند )عسگری، حیدری و عسگری، 

1394: 2(. ایمونز )Emmons, 1999( هوش معنوی را چارچوبی برای شناسایی و 
سازماندهی توانایی ها و مهارت های مورد نیاز برای کاربرد انطباقی معنویت، تعریف کرده 

منابع  از  بهره گیری  برای  ازتوانایی ها  عنوان مجموعه ای  به  را  معنوی  است. وی هوش 

دینی و معنوی می شناسد. زوهر )Zohar, 2000( هوش معنوی را هوشی می دانند 

که ما به کمک آن مشکالت معنادار و ارزشی زندگی خود را حل می کنیم، هوشی که 

به ما کمک می کند تا اعمال و زندگی خود را در مفهومی ژرف تر و عمیق تر قرار دهیم 

و هوشی که به ما مدد می رساند برای ارزیابی این که کدام اقدام و مسیر زندگی معنای 

بیشتری از دیگری دارد، آنها در کتاب هوش معنوی خود، آن را به عنوان هوش بنیادی 

بیان می کند که   )Levin, 2000( لوین  .)33  :1392 )ذبیحی و ساغروانی،  آورده اند 

هوش معنوی زمانی ابراز می شود که زندگی روزانه خود را با معنویت همراه کنیم. هوش 

معنوی به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویدادها می بخشد و به او 

تا شناخت و معرفت  را می دهد،  توانایی چهارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود 

)King, 2008( کینگ .)خویش را عمق بخشد )نقی زاده باقی و دیگران،  1389: 55

آمرام  می داند.  اخالقی  اصول  و  اعتبار  ارزش ها،  حقایق ،  از  آگاهی  را  معنوی  هوش 

)Amram, 2009( معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن مأموریت در 
زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعالی از ارزش ماده و اعتقاد به بهتر شدن دنیا 

می شود.

کاربرد هوش معنوی به طور گسترده آستانه تحمل افراد در دنیای متالطم شهرنشینی 

و دنیای مادی را باال می برد و به مدیریت تعارض و آرام ماندن محیط کار و زندگی کمک 

می کند )Min Tan, et al, 2013: 5(. اهمیت هوش معنوی به این دلیل است که به 

افراد کمک می کند عمیق ترین و درونی ترین منبع وجودی شان که باعث توانایی رویارویی 
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با مشکالت و قدرت تحمل و سازگاری در آنها می شود را کشف کنند. هوش معنوی در 

محیط کار به کارکنان کمک می کند تا ارزش های شخصی آنها همراه با درک مشخصی 

از هدف سازمانی، همسو و مرتبط شود؛ این سطح باالیی از یکپارچگی را در کار نشان 

)King, 2008( کینگ   .)3  :1396 کوهدشت،  نوروزی  عبودپور،  )مهدیان،  می دهد 

چهار مؤلفه را برای هوش معنوی معرفی کرده است: 1- تفکر وجودی انتقادی: توانایی 

برای اندیشه انتقادی راجع به موضوع هایی مانند معناداری، هدف، وجود فراتر از وجود 

موجود،  اصیل  فلسفه های  یا  استنتاج ها  با  رویارویی  توانایی  هستی(،  مرگ،  )واقعیت، 

کلمه  وجودی.  دیدگاه  یک  از  غیروجودی  موضوعات  به  راجع  تفکر  توانایی  همچنین 

وجودی اغلب به صورت "در رابطه با زندگی" تعریف می شود. بنابراین، از یک دیدگاه 

اشکال  اساس  بر  دارد.  اشاره  فرد  موجودیت  مورد  در  تفکر  به  انتقادی  تفکر  بنیادین، 

گوناگون و پیچیده موجودیت، می توان گفت که تفکر در مورد موجودیت فرد شامل تفکر 

درباره موضوعاتی نظیر زندگی و مرگ، واقعیت، هوشیاری، جهان، زمان، حقیقت، عدالت، 

بدی و دیگر موضوعات مشابه است. در بسیاری از تعاریف، چنین موضوعات وجودی، 

به عنوان "سؤاالت غایت" زندگی توصیف شده اند.  2- ارائه مفهوم شخصی: دومین مؤلفه 

به صورت "توانایی هدایت معنادار شخصی و اهداف در همه تجربیات مادی و فیزیکی، در 

برگیرنده توانایی خلق هدف برای زندگی" تعریف شده است. مشابه تفکر انتقادی، مفهوم 

شخصی نیز به عنوان جزئی از معنویت ذکر شده و مالحظه آن در مدل هوش معنوی 

نیاز است. مفهوم شخصی به صورت "داشتن یک هدف در زندگی، داشتن درک درستی 

از مسیر، درک نظم و ترتیب و دلیلی برای موجودیت" تعریف شده است.  3- آگاهی 

متعالی: سومین مؤلفه به صورت "برای شناخت ابعاد و قابلیت های متعالی از خود )تحول 

درونی و بیرونی( از دیگران و جهان مادی )کل نگری و غیرمادی گرایانه(" تعریف شده 

است. تعالی به "فراتر از تجارب معمولی و مادی انسان" یا "وجودی که جدا از دنیای 

مادی است و در معرض محدودیت دنیای مادی قرار نمی  گیرد" اشاره دارد. 4- ایجاد 

موقعیت هوشیاری: جزء آخر هوش معنوی ایجاد موقعیت هوشیاری است که به صورت 

"توانایی برای ورود به مراحل سطح باالی معنوی مانند هوشیاری، شعور کیهانی، اتحاد، 
وحدت و یکپارچگی، مانند تفکر عمیق، نیایش و مراقبه و خروج از آن" تعریف شده 
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است. از یک دید عمومی هوشیاری به عنوان »آگاهی فرد نسبت به چیزی« یا »یک 

حالت انسانی« )که فرد نسبت به محیط آگاه بوده و به آن پاسخ می دهد( تعریف شده 

است. بنابراین چارچوب نظری تحقیق با توجه به مرور ادبیات موضوعی و سوابق مربوطه 

به شرح ذیل )شکل 1( ارائه می گردد:

وجودي كه جدا از "يا  "نفراتر از تجارب معمولي و مادي انسا"تعريف شده است. تعالي به  "گرايانه)غيرمادي

ايجاد موقعيت  - ٤اشاره دارد. " گيرددنياي مادي است و در معرض محدوديت دنياي مادي قرار نمي

توانايي براي ورود به مراحل "صورت كه به وش معنوي ايجاد موقعيت هوشياري استهوشياري: جزء آخر ه

، مانند تفكر عميق، نيايش و ت و يكپارچگيسطح باالي معنوي مانند هوشياري، شعور كيهاني، اتحاد، وحد

آگاهي فرد نسبت به "عنوان تعريف شده است. از يك ديد عمومي هوشياري به "مراقبه و خروج از آن

 .دهد) تعريف شده است(كه فرد نسبت به محيط آگاه بوده و به آن پاسخ مي "يك حالت انساني"يا  "چيزي

 )١(شكل  شرح ذيله ه مرور ادبيات موضوعي و سوابق مربوطه ببا توجه بچارچوب نظري تحقيق بنابراين 

  :گرددارائه مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومي تحقيق )١شكل

  گردد:يمهاي زير براي تحليل ارائه يهفرضنظري،  يبر اساس اين الگو

  فرضيه اصلي

  هوش معنوي سرپرستان بر اثربخشي گروهي تأثير معناداري دارد . - 
  

  عي هاي فرفرضيه 

 اثربخشي گروهي تأثير معناداري دارد. تفكرانتقادي وجودي بر  - 
 اثربخشي گروهي تأثير معناداري دارد. معناي شخصي بر ايجاد - 

 تفكر انتقادي وجودي

 ايجاد معناي شخصي

 آگاهي متعالي

 توسعه موقعيت هوشياري

  افاهد
  مشاركت

  احساسات و عواطف
  رهبري

  تصميمات
  اعتماد
  منابع

  استفاده از منابع ساير اعضاء
  مشكالت گروه و حل شناسايي

 خالقيت و رشد

 اثربخشي گروهي هوش معنوي

شکل 1( مدل مفهومی تحقیق

بر اساس این الگوی نظری، فرضیه های زیر برای تحلیل ارائه می گردد:

فرضیه اصلی
هوش معنوی سرپرستان بر اثربخشی گروهی تأثیر معناداری دارد.	 

 فرضیه های فرعی 
-  تفکرانتقادی وجودی بر اثربخشی گروهی تأثیر معناداری دارد.

- ایجاد معنای شخصی بر اثربخشی گروهی تأثیر معناداری دارد.

- آگاهی متعالی بر اثربخشی گروهی تأثیر معناداری دارد.

- توسعه موقعیت هوشیاری بر اثربخشی گروهی تأثیر معناداری دارد.
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روش تحقیق
 با توجه به موضوع و فرضیه ها، روش تحقیق حاضر پیمایش از نوع توصیفی- همبستگی 

و کاربردی، قلمرو زمانی تحقیق سال 1394 و جامعه آماری سرپرستان هیأت های مذهبی 

هستند. تعداد سرپرستان5700 و براساس جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه 360 

نفر انتخاب شدند. واحد مشاهده و تحلیل سرپرستان هیأت مذهبی اند ، که بر اساس 

ابزار پرسشنامه  بر  شیوه نمونه گیری در دسترس مد نظر قرار گرفتند. یافته ها مبتنی 

فریدمن  پرسشنامه  از  اثربخشی  متغیر  برای  اند.  تحلیل شده  و  تجزیه  استاندارد شده 

 )King, 2008( از پرسشنامه کینگ یاربراق )1985( و برای متغیر هوش معنوی  و 

اثربخشی )0/8306( و  پایایی سؤاالت این تحقیق برای  استفاده شده است، و میزان 

برای هوش معنوی )0/8360( بدست آمده است. میزان پایایی و ضریب نهایی آلفای هر 

یک از متغیرها و مولفه های آن در جدول )2( بیان می شود:

جدول2( ضریب پایایی متغیرهای مستقل و وابسته

 آلفایتعداد گویه هامتغیر/ مولفه
کرونباخ

KMOآزمون 
بارتلت

 درجه
آزادی

 سطح
معناداری

220/83اثربخشی گروهی

0/912816/3512310/0001

40/75اهداف
20/73مشارکت

-1احساسات و عواطف

30/72رهبری
40/69تصمیمات

40/73اعتماد
-1منابع

 استفاده از منابع سایر
-1اعضاء

 شناسایی و حل مشکالت
-1گروه

-1خالقیت و رشد
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230/83هوش معنوی

0/9312486/3412530/0001

70/70تفکر انتقادی وجودی
50/69ایجاد معنای شخصی

70/73آگاهی متعالی
40/71توسعه موقعیت هوشیاری

یافته ها براساس نرم افزار SPSS همراه با آماره های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه 

روایی  بر  مبتنی  تحقیق  این  در  پرسشنامه حاضر  است. سؤاالت  گرفته  قرار  تحلیل  و 

نتایج  بر اساس  قرار گرفته است.  این حوزه  تائید پژوهشگران و محققان  صوری مورد 

جدول 2 مقدار آلفای هوش معنوی برابر 0/8360و برای اثربخشی گروهی برابر0/8306 

بدست آمده است. با توجه به نتایج آزمون KMO برای متغیر هوش معنوی که مقدار 

آن برابر با 0/931 می باشد، نتیجه آزمون بارتلت 2486/341 متغیر یاد شده در سطح 

خطای 0/05 بوده است. برای متغیر اثربخشی گروهی این مقدار آزمون KMO برابر 

با 0/91 بوده و مقدار آزمون بارتلت برابر با 2816/351 در سطح خطای 0/05 بدست 

آمده است. در نهایت با توجه به مقادیر KMO و بارتلت می توان بیان کرد که گویه ها، 

ماتریس متغیرهای تحقیق  همانی و واحد  نیستند در نهایت داده های هوش معنوی و 

اثربخشی گروهی برای تحلیل عاملی تا حد متوسطی می تواند مناسب باشد به عبارت 

دیگر می توان گفت که مقادیر بدست آمده از متغیرها برای تحلیل و تفسیر یافته ها قابل 

قبول است. عالوه بر این، یافته های پاسخگویان براساس آمار توصیفی و استنباطی و با 

به کارگیری نرم افزار SPSS و استفاده از آماره هایی چون: رگرسیون، ضریب پیرسون، 

و ... در بخش ارائه یافته ها مورد تجزیه  و  تحلیل قرار می گیرد.
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جدول3( تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و ابعاد تحقیق

گویهتعریف عملیاتیتعریف مفهومیمتغیر 

اثر بخشی 
گروهی

اثربخشی 
گروهی

ف
دا

اه

اهداف باید برای همه واضح و 
روشن بوده و همه در تعیین 
آن مشارکت داشته باشند 

.)Schein, 1988(
ایجاد اهداف عملکردی واضح 

توسط گروه
 )فرهی، و دیگران، 1389(.

شامل شفافیت  و 
مشارکت و پایبندی افراد 

به اهداف  گروه است

1- اهداف هیأت برای همه واضح و روشن است.
2- همه اعضاء در تأمین اهداف هیأت مشارکت 

داشته اند.
3- همه اعضاء به اهداف هیأت پایبند هستند.

مورد  افراد  عواطف  هیأت،  اهداف  تعیین  در   -4
توجه قرار گرفته است.

ت
رک

شا
همه باید با هم مشارکت داشته م

باشند و به گفتگوهای یکدیگر 
گوش دهند

.)Schein, 1988(

 مشارکت تمامی افراد 
در فعالیت ها و توجه به 
نظرات  افراد گروه  را 

شامل می شود.

هم  با  هیأت  فعالیت های  در  افراد  همه   -1
مشارکت دارند.

2- همه اعضای هیأت واقعًا به گفتگوهای یکدیگر 
گوش می دهند

ف
اط

عو
و 

ت 
سا

سا
اح

در گروه افراد باید احساسات 
و عواطف خود را ابراز نموده و 
این احساسات مورد توجه قرار 

.)Schein, 1988( گیرند

شامل بیان آزادانه عواطف 
و احساسات افراد در گروه 

می باشد.

1- در هیأت، احساسات و عواطف به طور آزادانه 
بیان می شود.

ی
بر

ره
هر فرد در گروه با توجه به نیاز 
گروه که خود تشخیص داده، 
داوطلبانه اقدام می کند. در 
گروه وابستگی به فرد خاص 

وجود ندارد
.)Schein, 1988(

 احساس آزادی  و اقدام 
داوطلبانه جهت تشخیص 
نیاز و عدم وابستگی به 
فرد خاصی در گروه را 

شامل می شود

1- در هیأت، وا بستگی به فرد خاص وجود ندارد.
2- در هیأت ما، هر فرد احساس آزادی می کند.

داوطلبانه  داده،  را تشخیص  نیاز هیأت  اعضا   -3
اقدام می کنند.

ت
ما

می
ص

ت

تصمیمات در گروه نتیجه 
اجماع اعضا است. تصمیم ها 
مورد آزمایش قرار می گیرند 
و انحراف ها، مشخص شده و 

بهبود می یابند
.)Schein, 1988(

شامل اجماع اعضا 
با یکدیگر و آزمایش 
تصمیمات و تصحیح 

انحرافات و بهبود 
تصمیمات افراد در گروه 

است

1- در هیأت، اعضاء در پی اجماع  هستند.
قرار  آزمایش  مورد  تصمیمات  هیأت،  در   -2

می گیرند.
و  می گردد  تصحیح  انحرافات  هیأت،  در   -3

تصمیمات بهبود می یابد.
می شود  گرفته  تصمیمی  وقتی  هیأت،  در   -4

کاماًل مورد حمایت قرار می گیرد.
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گویهتعریف عملیاتیتعریف مفهومیمتغیر 

اثر بخشی 
گروهی

اد
تم

اع

اعضاء به هم اعتماد دارند و به 
یکدیگر احترام می گذارند. افراد 

آزادانه تعامالت و ارتباطات 
منفی خود را بیان می کنند 

بدون اینکه از تالفی آن ترس 
داشته باشند

.)Schein, 1988(

در بردارنده  اعتماد و 
احترام متقابل  افراد به 

یکدیگر
و بیان آزادانه تعامالت 
منفی افراد در گروه است

1- اعضای هیأت،  به یکدیگر اعتماد دارند.
بازگوکردن  برای  که  را  آنچه  هیأت  اعضای   -2

اکراه دارند، بازگو می کنند.
3- اعضای هیأت به یکدیگر احترام می گذارند و 

واکنش های متقابل دریافت می دارند.
4- اعضای هیأت به طور آزادانه می توانند تعامالت 
منفی خود را بیان کنند، بدون اینکه از عواقب آن 

ترس داشته باشند.

بع
منا

همه منابع ازجمله افراد، 
ساختمان ها، تجهیزات و... 

بصورت مؤثری مورد استفاده 
قرار می گیرند.

)فرهی، و دیگران، 1389(

شامل کمک متقابل افراد 
به یکدیگر در گروه است.

1- هرآنچه که من به هیأت کمک کرده ام متقابال 
از سوی هیأت نیز به من کمک شده است.

ضاء
 اع

یر
سا

ع 
ناب

 م
 از

ده
فا

ست
در اجرای برنامه ها مدیران ا

در درجه اول باید به منابع و 
بویژه به نیروی انسانی خود 
متکی باشد. الزمه اثربخشی، 
پذیرش اهداف سازمان است 
و تحقق اهداف بر استفاده از 

همه منابع در دسترس مدیران 
بستگی دارد

)نیکنامی، 1375(.

شامل انتفاع افرادی که 
به گروه کمک می نمایند 

می شود.

1- اعضائی که به هیأت کمک کرده اند در مقابل 
از هیأت منتفع شده اند.

وه
گر

ت 
ال

شک
 م

ل
 ح

 و
ی

سای
درگروه هنگام بروز مشکل، شنا

قبل از این که عملی انجام 
شود، وضعیت مشکل به دقت 
شناسایی می شود و راه حل ها 
وریشه های اساسی مشکل، 

مورد توجه قرار می گیرد
.)Schein, 1988(

شامل شناسایی وضعیت 
مشکل، و مورد توجه 
قرار دادن راه حل ها و 
ریشه های اساسی مشکل

قبل از وقوع یک مسأله در 
گروه می شود.

این  از  قبل  مشکل،  بروز  هنگام  هیأت  در   -1
دقت  به  مشکل  وضعیت  شود،  انجام  عملی  که 
شناسایی، راه حل ها و ریشه های اساسی مشکل 

مورد توجه قرار می گیرد.

شد
و ر

ت 
القی

خ

گروه قابل انعطاف است و 
اعضای آن به دنبال راه های 
جدید هستند افراد درحال 
تغییر و رشد هستند و به 

صورت فردی تقویت می شوند
.)Schein, 1988(

شامل تقویت فردی و 
تغییر و رشد افراد در گروه 

می شوند.

1- اعضا به دنبال راه های جدیدند و در حال تغییر 
و رشدند و به صورت فردی تقویت می شوند.    
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گویهتعریف عملیاتیتعریف مفهومیمتغیر 

ی
نو

مع
ش 

هو

ی
ود

وج
ی 

اد
تق

ر ان
فک

ت

ظرفیت تفکر انتقادی وجودی 
نسبت به متافیزیک و مربوط 
به هستی، جهان، زمان،فضا، 

مرگ و غیره
.)King, 2008( 

شامل تفکر درباره ماهیت 
هستی، اهداف و دالیل 
زندگی و آنچه بعد از 

مرگ اتفاق خواهد افتاد 
و فلسفه وجودی بشر 

می باشد.

تفکر  و  سؤال  هستی،  ماهیت  درباره  اغلب   -1
می کنم.

2- من زمانی را برای تفکر درباره اهداف و دالیل 
زندگی صرف می کنم.

اتفاق  مرگ  از  بعد  آنچه  درباره  قادرم،  من   -3
خواهد افتاد عمیقًا فکر کنم.

مثل  چیزهایی  درباره  اعتقاداتی  دارای  من   -4
زندگی، مرگ و هستی می باشم.

زیاد  زندگی ام  رویدادهای  معنای  درباره  من   -5
تفکر می کنم.

6- من اغلب درباره فلسفه وجودی بشر و هدف 
جهان فکر می کنم.

نیروهای  اینکه  درباره  طورعمیق  به  من   -7
ماواریی وجود دارند فکر می کنم )مانند خدا و...(.

ی 
ص

شخ
ی 

عنا
 م

اد
یج

ا

توانایی استفاده از تجارب 
فیزیکی و روحی جهت ایجاد 
.)Ibid(( معنا و هدف شخصی

شامل توانایی اتخاذ 
تصمیمات بر طبق اهداف 
در زندگی و پیدا کردن 

معنا و هدف برای تجارب 
روزانه و معنا برای تجربه 
شکست را در بر می گیرد.

زندگی،  هدف  و  معنا  یافتن  در  من  توانایی   -1
استرس آمیز  موقعیت های  با  سازگاری  در  مرا 

یاری می دهد.
ودلیلی  هدف  زندگی ام   برای  قادرم،  من   -2

تعریف کنم.
قادرم  را تجربه می کنم،  3- من وقتی شکستی 

برای آن معنایی بیابم.
در  اهدافم  طبق  بر  تصمیماتی  قادرم  من   -4

زندگی اتخاذ کنم.
و هدف  معنا  قادرم  روزانه  تجارب  برای  5- من 

پیدا کنم.
ی

عال
مت

ی 
اه

توانایی شناسایی جنبه های آگ
متعالی خویشتن، جهان و 

دیگران با استفاده از هوشیاری
.)Ibid( 

شامل آگاهی باال از 
جنبه های غیر مادی 
زندگی و شناخت 
جنبه های مختلف 

زندگی و آگاهی از رابطه 
عمیق بین فرد و دیگران 

می باشد.

1- من جنبه هایی از وجود خودم را که از جسم 
مادی ام فراتر است ، را می شناسم.

2- برای من، مشکل است که چیزهایی به غیر از 
اجسام و مواد را حس کنم.

دیگران  و  خود  میان  عمیق تر  رابطه  از  من   -3
آگاهم.

از  عمیق تر  چیزهای  وسیله  به  را  خودم  من   -4
جسم مادی ام، تعریف می کنم.

آگاهی  زندگی ام،  غیرمادی  از جنبه های  5- من 
باالیی دارم.

6- من خصوصیاتی را در افراد شناسایی می کنم 
که با معناتر از جسم، شخصیت و یا هیجان های 

آنهاست )مثل فطرت پاک و یا توانایی خاص(.
7- شناخت، جنبه های مختلف در زندگی به من 
کمک می کند که احساس اشرف مخلوقات کنم.

ی
یار

وش
 ه

ت
عی

وق
 م

عه
وس

ت

توانایی ورود به موقعیت های 
معنوی باالتر از جمله تفکر 

عمیق، نیایش و مراقبه و خروج 
.)Ibid( از آن

 حرکت آزادانه در بین 
سطوح هوشیاری و کنترل 

زمان در حالت های 
روحانی و ورود به حالت 
های باالتر از هوشیاری 

است.

1- من قادرم، در حالت های باالتر از هوشیاری یا 
آگاهی )حالت های روحانی( وارد شوم. 

2- من می توانم، زمانی که در حالت های روحانی 
هستم، را کنترل کنم

یا  هوشیاری  سطوح  بین  آزادانه  قادرم  من   -3
آگاهی حرکت کنم.

که  زمانی  را  انتخاب هایم  و  اعمال  اغلب  4- من 
)حالت های  هوشیاری  از  باالتر  حالت های  در 

روحانی( هستم، واضح تر درک می کنم.
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یافته های توصیفی
بررسی نتایج متغیرهای جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه 

جدول4( آماره های جمعیت شناختی متغیرهای تحقیق و ابعاد آن در نمونه تحت بررسی

متغیرهای زمینه ای

مجرد )25 نفر( برابر با 6%/ متأهل )381 نفر( برابر با 90/7%/ بی پاسخ )14 نفر(  برابر با تأهل
%3/3

 فارس )207 نفر( برابر با 49/3%/ ترک )155 نفر( برابر با 36/9%/ کرد )16نفر( برابر با 3/8%/ قومیت
لر )2نفر( برابر با 5/%/ سایر )21 نفر( برابر با 5%/ بی پاسخ )19 نفر(  برابر با %4/5

 صبح )183 نفر( برابر با 43/6%/ ظهر )78 نفر( برابر با 6/%/ شب )90 نفر( برابر با 21/4%/ زمان تشرف
سحر )7نفر( برابر با 1/7%/ بی پاسخ )62 نفر( برابر با %14/8

تعداد سال های 
تشرف

کمتر از 5 سال )56 نفر( برابر با 13/3%/ بین 6 تا 15 سال )141 نفر( برابر با 33/6%/ بین 
16 تا 25 سال )66 نفر( برابر با 15/7%/ بین 26 تا 35 سال )58 نفر( برابر با 13/8%/  بین 
36 تا 45 سال )21 نفر( برابر با 5%/ باالی 45 سال )25 نفر( برابر با      درصد/ بی پاسخ 

)53 نفر(  برابر با %12/6 

تحصیالت
زیر دیپلم )100 نفر( برابر با 23/8%/ دیپلم )163 نفر( برابر با 38/8%/ فوق دیپلم )53 نفر( 
برابر با 6/%12 / کارشناسی ) 74 نفر( برابر با 17/6%/ کارشناسی ارشد )18 نفر( برابر با %4/3/ 

دکتری )1 نفر( برابر با 0/2%/ حوزوی )7نفر( برابر با 1/7%/ بی پاسخ )4 نفر( برابر با %1

سابقه سرپرستی
کمتر از 10 سال )147 نفر( برابر با 35%/ بین 10 تا 15 سال )116 نفر( برابر با 27/6%/ بین 
16 تا 20 سال )45 نفر( برابر با 10/7%/ باالتر از 20 سال )97 نفر( برابر با 23/1%/ بی پاسخ 

)15 نفر( برابر با 3/6 %

سن
کمتر از 30 سال )35 نفر( برابر با 8/3%/ بین 31 تا 40 سال )110 نفر( برابر با 26/2%/ بین 
41 تا 50 سال )134 نفر( برابر با 31/9% / باالتر از 50 سال )120 نفر( برابر با 28/6 %/ بی 

پاسخ )21 نفر(  برابر با %5

تعداد افراد تحت 
سرپرستی

کمتر از 50 نفر )37 نفر( برابر با 8/8%/ بین 50 تا 100 نفر )137 نفر( برابر با 32/6%/ بین 
 /%34/8 با  برابر  نفر(   146( نفر   150 از  باالتر   /%19/3 با  برابر  نفر(   81( نفر   150 تا   101

بی پاسخ )19 نفر(  برابر با %4/5

4، به طور کل در جامعه مورد مطالعه تعداد  یافته ها و در جدول  نتایج  به  با توجه   

به سطح تحصیالت جامعه  با توجه  بوده است، همچنین  بیشتر  با قومیت فارس  افراد 

مورد مطالعه، استقبال از مقاطع تحصیلی دیپلم اهمیت زیادی داشته است. بیش از  

پاسخگویان این تحقیق متأهل بوده اند، در حدود  پاسخگویان هم در گروه سنی بین 41 

تا50 قرار داشته اند. بیش از   پاسخگویان در وضعیت تعداد افراد تحت سرپرستی باالتر 
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از 150 نفر بوده و در حدود 35% پاسخگویان دارای سابقه سرپرستی کمتر از 10 سال 

قرار داشته اند. و  زمان تشرف نزدیک به نیمی از جامعه مورد مطالعه صبح بوده است.

جدول5( آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق و ابعاد آن 

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینشاخص ها

3/400/5814اهداف
3/410/6414مشارکت

3/360/7504احساسات و عواطف
3/220/720/334رهبری

3/310/5714تصمیمات
3/260/581/754اعتماد

2/751/2804استفاده از منابع
 استفاده از منابع

2/221/3704سایر اعضا

 شناسایی مشکالت
3/380/714گروه

3/180/8904خالقیت و رشد
3/230/51/684اثربخشی گروهی

 تفکر وجودی
3/380/451/864انتقادی

 تولید معنای
3/300/491/44شخصی

2/870/520/864آگاهی متعالی
 بسط حالت
2/980/6614هوشیاری

3/150/451/614هوش معنوی

جدول 5 بیانگر توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دو  متغیر اصلی و ابعاد آن می باشد. 

همان طور که مشخص است باالترین مقدار میانگین در بین ابعاد هوش معنوی، از آن 

بعد  تفکر وجودی انتقادی )3/38( و بعد از آن بعد تولید معنای شخصی )3/30( و بسط 
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حالت هوشیاری )2/98( است. همچنین باالترین مقدار میانگین در بین ابعاد اثربخشی 

از آن بعد اهداف )3/40( است. در نهایت  از آن بعد مشارکت )3/41( و بعد  گروهی، 

براساس آزمون کولموگروف و اسمینروف که به نرمال بودن متغیرهای تحقیق می پردازد 

نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تحقیق اعم از هوش معنوی و اثربخشی گروهی 

پایین تر از سطح معناداری 0/05 بدست آمده است که حاکی از آن است تطابق توزیع 

نمونه با توزیع نظری معنی دار بوده است بنابراین توزیع متغیرهای مورد نظر و مؤلفه های 

آن در سطح نرمال بوده است. به عبارت دیگر توزیع صفت در بین نمونه با توزیع آن 

در جامعه نرمال بوده و تفاوت معناداری بین فراوانی مشاهده شده و فراونی مورد انتظار 

وجود ندارد.

جدول6( ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق

 شدتمتغیر وابستهمتغیر  مستقل
رابطه

 سطح
معناداری

 نوع آزمون
همبستگی

 نتیجه
آزمون

 نوع
رابطه

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/5730/0001اثربخشی گروهیهوش معنوی

تفکر وجودی انتقادی

اثربخشی گروهی

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/4560/0001

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/5260/0001تولید معنای شخصی

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/3940/0001آگاهی متعالی

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/5020/0001بسط حالت هوشیاری
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هوش معنوی

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/4530/0001اهداف

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/3490/0001مشارکت

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/4380/0001احساسات و عواطف

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/4150/0001رهبری

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/5440/0001تصمیمات

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/4490/0001اعتماد

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/2820/0001منابع

 استفاده از منابع سایر
مستقیمتائید رابطهپیرسون0/3410/0001اعضاء

 شناسایی و حل
مستقیمتائید رابطهپیرسون0/440/0001مشکالت گروه

مستقیمتائید رابطهپیرسون0/2950/0001خالقیت و رشد

و  آن  ابعاد  و  معنوی  )هوش  تحقیق  متغیرهای  میان  رابطه  و شدت  میزان   6 جدول 

اثربخشی گروهی و مؤلفه های آن( را نشان می دهد. در کلیه موارد )رابطه ها( فرضیه های 

سطح  با  متغیرها  همه ی  بین  همبستگی  میزان  جدول  مطابق  شده اند.  تایید  تحقیق 

معنی داری 0/0001 از 0/05 و نوع رابطه مستقیم نشان دهنده وجود رابطه بین هوش 

معنوی و مؤلفه های آن با اثربخشی گروهی و ابعاد آن بوده است. نتایج نشان می دهد 

که رابطه معنادار  بین همه مؤلفه های هوش معنوی و اثربخشی گروهی وجود دارد. در 

نهایت همبستگی کل بین متغیر هوش معنوی و متغیر اثربخشی گروهی مورد سنجش 

قرار گرفت، که میزان همبستگی آن با شدت )0/573( و سطح معناداری 0/05 فرض 

تحقیق را تایید کرد. نتایج گواه این است که بین هوش معنوی و متغیر اثربخشی گروهی 

رابطه مستقیم با شدت نسبتًا قوی وجود دارد. 

یافته های استنباطی
جدول 7 نتایج اصلی رگرسیون خطی چند متغیره بر مبنای روش  همزمان1 را نشان 

می دهند. برای این که میزان تأثیر شاخص های متغیر مستقل بر متغیر وابسته )اثربخشی 

1. Enter
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گروهی( تحلیل شود از این آزمون استفاده شده است. در این جدول، ضریب بتا اهمیت 

بتا اهمیت و نقش آن را در پیش گویی  نسبی متغیرها را بیان می کند و بزرگ بودن 

متغیر وابسته مشخص می کند.

جدول7( رگرسیون خطی چند متغیره مؤلفه های متغیر مستقل با  متغیر وابسته

متغیرهای 
مستقل

ضرایب معیار نشده
ضرایب 

معیار شده
T

سطح 
معناداری

ضریب 
تولرانس

عامل تورم 
واریانس 

)vif( Bبتاخطای معیار

--5/5940/0001-1/0970/196مقدار ثابت
تفکر وجودی 

0/1710/080/1572/140/0330/4462/146انتقادی
تولید معنای 

0/3230/0680/3244/720/00010/5311/883شخصی

0/7650/4450/4132/423-0/060-0/0560/073-آگاهی متعالی
بسط حالت 

0/220/0530/2894/180/00010/5221/915هوشیاری

)R( ضریب همبستگی)R(مجذورات )R2(ضریب
تعدیل شده

خطای 
استاندارد 

شده
  F آماره

سطح معناداری 
)Sig(

0/6090/3710/3610/4137/0850/0001

 جدول 7 نتایج رگرسیونی میزان تأثیر هوش معنوی بر متغیر اثربخشی گروهی را نشان 

می دهد که از میان این مؤلفه ها در مدل رگرسیونی، متغیرهای  تفکر وجودی انتقادی، 

تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری به ترتیب با مقدار ضریب 

بتای )0/157 ، 0/324، 0/060-، 0/289( به بهترین وجه متغیر وابسته اثربخشی گروهی 

را تبیین می کنند؛ که می توان نتیجه گرفت که به ازای افزایش یک انحراف استاندارد 

0/068،.0/073 و   ،0/08 به ترتیب به میزان  اثربخشی گروهی  این متغیرها میزان  در 

0/053( انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت، همچنین متغیر تفکر وجودی انتقادی 
با میزان بتای )0/157( سهم بسیار اندکی در تبیین متغیر وابسته دارد. مقدار t اهمیت 

نسبی حضور هر متغیر مستقل را در مدل نشان می دهد. بر اساس یافته های جدول باال، 
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در مبحث رگرسیون خطی در جهت هم خط نبودن متغیرهای مستقل از آماره تولرانس1 

و عامل تورم واریانس2 استفاده شده است. با توجه به اینکه ضریب تولرانس بین )0( تا 

)1( در نوسان است و نشان می دهد که متغیرهای مستقل تا چه اندازه رابطه هم خطی 

با یکدیگر دارند، هر چه مقدار تولرانس بیش تر )نزدیک به عدد 1( باشد میزان هم خطی 

کمتر است، و بر عکس هرچه مقدار تولرانس کم تر )نزدیک به صفر( باشد نشان می دهد 

که میزان هم خطی باالست و خطای استاندارد ضرایب رگرسیون از تورم باالیی برخوردار 

است. با توجه به نتایج جدول فوق ضرایب تولرانس مؤلفه های متغیر مستقل شامل )تفکر 

وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی، بسط حالت هوشیاری( به ترتیب 

به مقدار )1( خیلی نزدیک نیستند از هم خط بودن برخوردارند لذا ضرایب رگرسیون 

تورم دارد. به عبارتی می توان گفت این مؤلفه ها از وضعیت خیلی قوی برای تبیین متغیر 

مقدار  همچنین  نبودند.  برخوردار  تحقیق  اجرای  زمان  در  گروهی(  )اثربخشی  وابسته 

عامل تورم واریانس به این اشاره می کند که هر چه این مقدار از عدد )2( بزرگتر باشد، 

میزان هم خطی بیشتر است. عالوه بر این با توجه به نتایج جدول فوق مقدار ضریب 

همبستگی )R( بین متغیرها )0/609( است که نشان می دهد بین مجموعه مؤلفه های 

متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه همبستگی خیلی قوی در زمان تحقیق  وجود دارد، 

اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با )0/361( است که نشان می دهد  نزدیک 

به 36 درصد از کل تغییرات، میزان اثربخشی گروهی در بین سرپرستان متأثر از مولفه 

های متغیر مستقل در این معادله است. همچنین مقدار آماره F )37/085( و با سطح 

معناداری 0/0001 است و می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از 

مؤلفه های متغیر مستقل و متغیر وابسته )اثربخشی گروهی( مدلی  است که می تواند نه 

خیلی قوی متغیر وابسته را تبیین کند، هرچند که نتایج به دست آمده قابل تعمیم به 

جامعه آماری است و شاخص ها نقش خاصی در پیش بینی اثربخشی گروهی سرپرستان 

ندارند. در نهایت نمودار تحلیل مسیر تحقیق به شرح شکل 2 می باشد:

 

1. Tolerance
2. Variance Inflation Factor
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  دار تحليل مسيرنمو) ٢شكل

، براي تعيين هوش معنوي و اثربخشي گروهي در نمونه تحت بررسيبا توجه به نرمال بودن توزيع متغيرهاي 

هاي اصلي ارزيابي تناسب برازش مدل . كليه شاخصزمون معادالت ساختاري استفاده شدهمبستگي از آ

اساس باشد. بريه برازش مناسب مدل مدهندارائه گرديده است و نشان ٨ همراه با مقادير آنها در جدول

-P عبارتند از: هاي برازش مدلخصشا است.جدول مدل داراي برازش مناسب هاي مندرج در اين يافته

value, Df, chi-square, RMSEA, GFI, AGFI .  

است.  آزادي ةكاي دو بر درجآماره نسبت  يبرازش مدل، بررس ييكوين يهاي بررسشاخص نياز بهتر يكي

 نيبر ا شمندانياند از ارييشاخص وجود ندارد. اما بس نيا زانيحد استانداردي براي مناسب بودن م لبتها

 محقق و بر صيبا تشخ ديحد مناسب بودن با ت،يباشد. در نها ٣كمتر از  ديشاخص با نياند كه ادهيعق

 زين P-Valueشاخص  ت.اس ٢٥/٢ با نسبت برابر نيا زانيم ق،يتحق ني. در ارديصورت گ قياساس نوع تحق

شاخص، اجماع  نيقابل قبول بودن ا زانيبراي سنجش مناسب بودن مدل است. اما در مورد م گريد ارييمع

، در باشد ٠٥/٠كمتر از  ديآن با زانيآماري معتقدند كه م يهحوز شمندانياز اند ينظري وجود ندارد. برخ

 ٠٠٠١/٠ برابر با قيتحق نيبراي مدل ا P-Value زانيم دارند. ديتأك زانيم نيبودن ا شتريبر ب يكه برخ يحال

 همانند) براساس خطاهاي مدل ساخته شده و RMSEA( مجذور خطاهاي مدل نيانگيشاخص م .است

 ديشاخص با نياند كه ادهيعق نيبر ا شمندانياز اند يبراي بد بودن مدل است. برخ ارييشاخص كاي دو، مع

شاخص براي  نيا زانيم .داننديرا مناسب م /٠٨كمتر از  زانيم گريد يبرخ ن،يهمچن .باشد /٠٥ كمتر از

تفكر وجودي 

 انتقادي

توليد معناي 

 شخصي

آگاهي 

 متعالي

بسط حالت 

 هوشياري

هي
رو

ي گ
خش

ثرب
ا

 

١٥٧/٠ 

 

٠٦٠/٠- 

٢٨٩/٠ 

وي
عن

ش م
هو

 

٣٢٤/٠ 

٥٧٣/٠ 

شکل2( نمودار تحلیل مسیر

اثربخشی گروهی در نمونه  به نرمال بودن توزیع متغیرهای هوش معنوی و  با توجه 

از آزمون معادالت ساختاری استفاده شد. کلیه  تحت بررسی، برای تعیین همبستگی 

ارائه  با مقادیر آنها در جدول 8  ارزیابی تناسب برازش مدل همراه  شاخص های اصلی 

مندرج  یافته های  بر اساس  می باشد.  مدل  مناسب  برازش  نشان دهنده  و  است  گردیده 

از:  عبارتند  برازش مدل  است. شاخص های  مناسب  برازش  دارای  این جدول مدل  در 

 .P-value, Df, chi-square, RMSEA, GFI, AGFI
یکی از بهترین شاخص های بررسی نیکویی برازش مدل، بررسی نسبت آماره کای دو 

بر درجۀ آزادی است. البته حد استانداردی برای مناسب بودن میزان این شاخص وجود 

ندارد. اما بسیاری از اندیشمندان بر این عقیده اند که این شاخص باید کمتر از 3 باشد. در 

نهایت، حد مناسب بودن باید با تشخیص محقق و بر اساس نوع تحقیق صورت گیرد. در 

این تحقیق، میزان این نسبت برابر با 2/25 است. شاخص P-Value نیز معیاری دیگر 

برای سنجش مناسب بودن مدل است. اما در مورد میزان قابل قبول بودن این شاخص، 

اجماع نظری وجود ندارد. برخی از اندیشمندان حوزه ی آماری معتقدند که میزان آن 
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دارند.  تأکید  میزان  این  بودن  بیشتر  بر  برخی  باشد، در حالی که   0/05 از  باید کمتر 

میزان P-Value برای مدل این تحقیق برابر با 0/0001 است. شاخص میانگین مجذور 

خطاهای مدل )RMSEA( براساس خطاهای مدل ساخته شده و همانند شاخص کای 

این  این عقیده اند که  بر  اندیشمندان  از  برخی  است.  بودن مدل  بد  برای  معیاری  دو، 

شاخص باید کمتر از 0/05 باشد. همچنین، برخی دیگر میزان کمتر از 0/08 را مناسب 

 ،)GFI( می دانند. میزان این شاخص برای مدل تحقیق برابر با 0/051 است. شاخص

معیاری برای سنجش میزان خوب بودن مدل است و میزانی باالتر از 0/9 نشان دهنده ی 

مناسب بودن مدل استخراج شده با توجه به داده ها است. میزان این شاخص برای مدل 

به دست آمده برابر با 0/94 است. شاخص )AGFI( در واقع حالت تطبیق داده شده 

شاخص با در نظر گرفتن میزان درجه آزادی )df( و معیار دیگری برای خوب بودن مدل 

است. چنانچه میزان این شاخص باالتر از 0/9 باشد، از مناسب بودن مدل استخراجی با 

توجه به داده ها حکایت دارد. میزان این شاخص برای مدل به دست آمده برابر 0/89 است. 

جدول8( تحلیل مسیر شاخص های برازندگی تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی

نتیجهاعداد به دست آمدهمقدار مجازشاخص ها

خوب بودن مدل است و  زانيبراي سنجش م ارييمع ،)GFI( است. شاخص ٠٥١/٠ برابر با قيمدل تحق

 نيا زانيها است. ممناسب بودن مدل استخراج شده با توجه به داده يهدهندنشان  ٩/٠باالتر از  يزانيم

 هداده شد قي) در واقع حالت تطبAGFIشاخص ( .است ٩٤/٠ه دست آمده برابر با شاخص براي مدل ب

 زانيچنانچه م .براي خوب بودن مدل است گرييد اريو مع) df( آزادي هدرج زانيشاخص با در نظر گرفتن م

اين . ميزان حكايت داردبودن مدل استخراجي با توجه به داده ها باشد، از مناسب  ٩/٠شاخص باالتر از  نيا

   .است ٨٩/٠شاخص براي مدل به دست آمده برابر 
  

  هاي برازندگي تأثير هوش معنوي بر اثربخشي گروهيتحليل مسير شاخص )٨جدول

  نتيجه  دست آمدهاعداد به  مقدار مجاز  هاشاخص

dfχ٢  < 3 dfχ٢
 

٢٥/٢    
  
  
  
 H1پذيرش 

P – Value ٠۵/٠P – Value <  ٠٠٠١/٠  
RMSEA  ٠٨/٠ <RMSEA<٠۵/٠٥١/٠  ٠  

  ٤/١١  ٩٦/١يا بيشتر از  - ٩٦/١كمتر از  tماره آ
GFI  ٩٤/٠  ٩/٠باالتر از  

AGFI   ٨٩/٠  ٨٥/٠باالتر از  
CFI   ٩/٠  ٩/٠باالتر از  
NFI   ٩١/٠  ٩/٠باالتر از  

  ٥٧٣/٠  ضريب همبستگي پيرسون
  ٠٠٠١/٠  داري ضريب همبستگي پيرسونسطح معني

 

كه ضريب همبستگي پيرسون  يابيمدرميگيري معادالت اندازه نتايج بدست آمده ازو  ٨با توجه به جدول 

يا كوچكتر از  ٩٦/١بايد بزرگتر از  tمقادير باشد و همچنين است كه نشان از برازش مناسب مدل مي %٥٧

هوش مشخص است تأثير  ٢ گونه كه در شكلدهنده معناداري بين متغيرها باشد. همانباشد تا نشان - ٩٦/١

تأثير  يگروه ياثربخش بر يهوش معنوپذيريم كه معنادار بوده است لذا مي يگروه يشاثربخ بر يمعنو

  دارد. معناداري

  

  گيرينتيجه بحث و

ها براي گيري از نتايج آنهاي نظري و منابع تجربي موجود و بهرهبه اغلب ديدگاه مراجعهدر اين پژوهش با 

نتايج حاصل از  مورد آزمون قرار گرفت.ي تحقيق هاثير هوش معنوي بر اثربخشي گروهي، فرضيهأتحليل ت

   :كه حاكي از آن است آزمون فرضية اصلي

  .دارد ي تاثير معنادار و قابل توجهيگروه ياثربخش بر هايشبا تمام مؤلفه يهوش معنو -١

خوب بودن مدل است و  زانيبراي سنجش م ارييمع ،)GFI( است. شاخص ٠٥١/٠ برابر با قيمدل تحق

 نيا زانيها است. ممناسب بودن مدل استخراج شده با توجه به داده يهدهندنشان  ٩/٠باالتر از  يزانيم

 هداده شد قي) در واقع حالت تطبAGFIشاخص ( .است ٩٤/٠ه دست آمده برابر با شاخص براي مدل ب

 زانيچنانچه م .براي خوب بودن مدل است گرييد اريو مع) df( آزادي هدرج زانيشاخص با در نظر گرفتن م

اين . ميزان حكايت داردبودن مدل استخراجي با توجه به داده ها باشد، از مناسب  ٩/٠شاخص باالتر از  نيا

   .است ٨٩/٠شاخص براي مدل به دست آمده برابر 
  

  هاي برازندگي تأثير هوش معنوي بر اثربخشي گروهيتحليل مسير شاخص )٨جدول

  نتيجه  دست آمدهاعداد به  مقدار مجاز  هاشاخص

dfχ٢  < 3 dfχ٢
 

٢٥/٢    
  
  
  
 H1پذيرش 

P – Value ٠۵/٠P – Value <  ٠٠٠١/٠  
RMSEA  ٠٨/٠ <RMSEA<٠۵/٠٥١/٠  ٠  

  ٤/١١  ٩٦/١يا بيشتر از  - ٩٦/١كمتر از  tماره آ
GFI  ٩٤/٠  ٩/٠باالتر از  

AGFI   ٨٩/٠  ٨٥/٠باالتر از  
CFI   ٩/٠  ٩/٠باالتر از  
NFI   ٩١/٠  ٩/٠باالتر از  

  ٥٧٣/٠  ضريب همبستگي پيرسون
  ٠٠٠١/٠  داري ضريب همبستگي پيرسونسطح معني

 

كه ضريب همبستگي پيرسون  يابيمدرميگيري معادالت اندازه نتايج بدست آمده ازو  ٨با توجه به جدول 

يا كوچكتر از  ٩٦/١بايد بزرگتر از  tمقادير باشد و همچنين است كه نشان از برازش مناسب مدل مي %٥٧

هوش مشخص است تأثير  ٢ گونه كه در شكلدهنده معناداري بين متغيرها باشد. همانباشد تا نشان - ٩٦/١

تأثير  يگروه ياثربخش بر يهوش معنوپذيريم كه معنادار بوده است لذا مي يگروه يشاثربخ بر يمعنو

  دارد. معناداري

  

  گيرينتيجه بحث و

ها براي گيري از نتايج آنهاي نظري و منابع تجربي موجود و بهرهبه اغلب ديدگاه مراجعهدر اين پژوهش با 

نتايج حاصل از  مورد آزمون قرار گرفت.ي تحقيق هاثير هوش معنوي بر اثربخشي گروهي، فرضيهأتحليل ت

   :كه حاكي از آن است آزمون فرضية اصلي

  .دارد ي تاثير معنادار و قابل توجهيگروه ياثربخش بر هايشبا تمام مؤلفه يهوش معنو -١

2/25

H1 پذیرش

P – Value0P – Value </050/0001
RMSEA0/<RMSEA<05 0/080/051

t 11/4کمتر از 1/96- یا بیشتر از 1/96آماره
GFI0/9 0/94باالتر از

AGFI0/85 0/89باالتر از
CFI0/9 0/9باالتر از
NFI0/9 0/91باالتر از

0/573ضریب همبستگی پیرسون
0/0001سطح معنی داری ضریب همبستگی پیرسون

با توجه به جدول 8 و نتایج بدست آمده از معادالت اندازه گیری درمی یابیم که ضریب 
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و همچنین  مناسب مدل می باشد  برازش  از  نشان  که  است   %57 پیرسون  همبستگی 

مقادیر t باید بزرگتر از 1/96 یا کوچکتر از 1/96- باشد تا نشان دهنده معناداری بین 

متغیرها باشد. همان گونه که در شکل 2 مشخص است تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی 

تأثیر  اثربخشی گروهی  بر  معنوی  لذا می پذیریم که هوش  است  بوده  معنادار  گروهی 

معناداری دارد.

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش با مراجعه به اغلب دیدگاه های نظری و منابع تجربی موجود و بهره گیری 

از نتایج آن ها برای تحلیل تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی، فرضیه های تحقیق 

مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ اصلی حاکی از آن است که: 

هوش معنوی با تمام مؤلفه هایش بر اثربخشی گروهی تاثیر معنادار و قابل توجهی - 1

دارد. 

تفکر درباره معنای رویدادهای زندگی منجر به واضح شدن اهداف برای تمام اعضای - 2

هیأت مذهبی می شود؛ 

توانایی یافتن معنا و هدف زندگی سبب احساس آزادی افراد می شود؛- ۳

هیأت - ۴ اهداف  به  اعضا  پایبندی  به  منجر  زندگی  غیرمادی  جنبه های  از  آگاهی 

می گردد. 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی، مقدار آماره t و ضریب همبستگی محاسبه 

شده نیز حکایت از آن دارد که: 

تفکر انتقادی وجودی بر اثربخشی گروهی تاثیر معناداری دارد؛ - 1

اعتقاد به مواردی همچون: زندگی، مرگ، هستی و تفکر درباره فلسفه وجودی بشر - 2

و نیروهای ماورایی منجر به تصحیح انحرافات و بهبود تصمیمات در هیأت مذهبی 

می گردد؛

ایجاد معنای شخصی بر اثربخشی گروهی تأثیر معناداری دارد؛ - ۳

اتخاذ تصمیمات بر طبق اهداف، در تعیین معنا و هدف برای تجارب روزانه منجر به - ۴

اجماع در بین اعضای هیأت می گردد؛
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آگاهی متعالی بر اثربخشی گروهی تاثیر معناداری ندارد؛ - 5

با وجود آگاهی از روابط عمیق میان فرد و دیگران و شناخت خصوصیات خاصی - 6

همچون فطرت پاک در میان افراد، این گونه موارد منجر به مشارکت اعضای هیأت 

در فعالیت های گروهی نمی شود؛ 

توسعه موقعیت هوشیاری بر اثربخشی گروهی تأثیر معناداری دارد؛ - 7

ورود به حالت های باالتر از هوشیاری یا آگاهی )حالت های روحانی( یا حرکت در - 8

بین سطوح هوشیاری منجر به تقویت و رشد فردی اعضای هیأت می شود.

پیشنهادات
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، به منظور بهبود فرآیند اثربخشی و رضایت گروه های 

زیارتی پیشنهاد می گردد: 

تبلیغات - 1 سازمان  و  رضوی  قدس  آستان  بویژه  هیأت ها،  این  سامان دهی  متولیان 

اسالمی نسبت به برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی در درخصوص مؤلفه های 

تا گام مؤثری در  اهتمام ورزند  برای سرپرستان هیأت های مذهبی  هوش معنوی 

جهت بهبود وضعیت این هیأت ها و کاروان های زیارتی بردارند و  بدین وسیله زائران 

را به مسافرت در قالب گروه ها و هیأت های زیارتی تشویق کنند.

معنای - 2 تولید  مؤلفه  گروهی  بیشترین تأثیر هوش معنوی با اثربخشی  که  از آنجا 
اعضا،  جذب  به  نسبت  می گردد  پیشنهاد  ها  هیأت  سرپرستان  به  است،  شخصی 

بویژه جوانان و اعمال پیشنهادات و انتقادات آنها همت گمارند و به منظور تقویت 

هوش معنوی در اعضای هیأت از روحانیون و مداحان توانمند در برگزاری نمازهای 

... استفاده کنند. این قبیل اقدامات در  جماعت، مراسم مذهبی، خواندن ادعیه و 

تقویت هوش معنوی و بهبود اثربخشی سرپرستان و اعضای آنها مؤثر بوده، می تواند 

در هم افزایی در گروه اثرگذار باشد. 

به سرپرستان هیأت های مذهبی پیشنهاد می شود که با توسعه خدمات در سایر - ۳

امور دینی و مذهبی، گوش دادن به مشکالت ، افزایش سازگاری، ایجاد همدلی و 

سایر موارد به آرامش و نشاط روحی اعضای هیأت کمک کنند تا در نتیجه این موارد 
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هوش معنوی تقویت و امکان تحقق اهداف فردی و گروهی )اثربخشی( افزایش یابد. 

مهمترین محصول نهادینه کردن این امور، تربیت جوانان متعهد و انقالبی خواهد 

بود که در تثبیت و تحکیم بنیاد خانواده، جامعه  و در سطح وسیع تر تحقق اهداف 

و آرمان های انقالب اسالمی راهگشایند.

به سرپرستان هیأت های مذهبی پیشنهاد می گردد که با توجه به رابطه معنویت - ۴

و هوش معنوی و به منظور اثربخشی بیشتر مدیریت اسالمی در اماکن مذهبی، در 

انتخاب مدیران و مسئوالن از کلیه ابعاد هوش، بویژه هوش معنوی استفاده نمایند.

با توجه به اهمیت اثربخشی گروهی در کلیه سازمان ها و گروه های کاری و همچنین - 5

تأثیر هوش معنوی بر آن، پیشنهاد می گردد با ایجاد فضای مناسب و روحانی در 

میان افراد سازمان یا گروه، این شاخصه از هوش معنوی، یعنی تجربه های معنوی 

را تقویت نمایند.

شرایط - 6 احراز  زمان  در  می شود  توصیه  هیأت ها  امور  با  مرتبط  سازمان های  به 

سرپرستان هیأت ها، به جنبه های مختلف هوش، بویژه هوش معنوی توجه داشته 

باشند. 

معنوی - 7 ابعاد هوش  از  یکی  به عنوان  مذهبی،  مفاهیم  به  اعتقاد  اینکه  به  توجه  با 

- که دارای همبستگی باال با اثربخشی گروهی است - از محیط خارج از گروه ها، 

انتخاب  با  می توانند  سازمان ها  و  گروه ها  می گیرد،  شکل  مدرسه  و  خانواده  بویژه 

افرادی که بهره باالتری از هوش معنوی دارند به عنوان سرپرست و عملیاتی نمودن 

این اعتقادات در استراتژی و عملیات سازمان متبوع، ارائه پاداش به پیشنهادهای 

مذهبی و اعتقادی و نیز برگزاری دوره های آموزشی مذهبی و برگزاری نشست های 

پاسخگویی به سؤاالت اعتقادی و ... سبب بهره مندی هر چه بیشتر خود از مواهب 

هوش معنوی گردند. 

در نهایت، با عنایت به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود هوش معنوی مد نظر - 8

همه مدیران عالی، سرپرستان اماکن مذهبی و گردشگری مذهبی، تورگردان های 

گزینش،  جمله  از  آنها  شغلی  فرایندهای  تمامی  در  و  گیرد  قرار  مذهبی  تورهای 

استخدام، انتصابات و ترفیعات قرار گیرد.
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با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و در جهت توسعه و تقویت یافته های حاصل از 

آن ، تحقیقات ذیل پیشنهاد می گردد:

1- بررسی تحول هوش معنوی و میزان تأثیرگذاری آن بر اثربخشی گروهی به منظور 
بهبود کیفیت زیارت و آرامش روحی و روانی.

و  سرپرستان  به  اطالع رسانی  برای  ارتباطی  ابزارهای  سایر  و  رسانه  نقش  بررسی   -2
اعضای کاروان ها به منظور شناخت بهتر، متناسب با شرایط محیط.

3- بررسی نقش هوش معنوی در عملکرد، فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی، کیفیت 
کاری، رضایت شغلی و ... کارکنان حرم مطهر رضوی.

4- انجام پژوهش های مشابه با پژوهش حاضر با جوامع آماری مختلف، نظیر: پژوهش 
در میان مدیران کاروان های زیارتی داخلی و خارجی )مدیران کاروان های حج، کربال، 

قم، شیراز، راهیان نور و ...(.
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