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  معصومه اسماعيلي
 
  

  چكيده
هاي زيادي بستگي دهد به متغييرانديشد و به مسائل محيطي پاسخ ميهر فرد چطور مياينكه 

شود موقعيتي را دارد. بيشتر موجودات زنده از هوش منطقي و نيز عاطفي برخوردارند كه باعث مي
كه در آن قرار دارند حس كنند و پاسخ مناسب به آن دهند. اما هوش معنوي مختص انسان است 

تري از پيرامون خود داشته باشد و نيز انعطاف بيشتري در تغييرات شود درك وسيعكه باعث مي
محيط از خود نشان دهد. در اين پژوهش سعي شده است ابعاد مختلف هوش معنوي و ارتباط آن با 
ادراك كاركنان از عدالت سازماني مورد بررسي قرار گيرد. اين تحقيق از نوع همبستگي است. جهت 

و ديگري با عنوان 99/0طالعات از دو پرسشنامه يكي با عنوان هوش معنوي با پايايي آوري اجمع
نفر از كاركنان  200استفاده شده است.نمونه آماري شامل  98/0ادراك از عدالت سازماني با پايايي 

گيري تصادفي انتخاب گرديده است باشد كه با روش نمونهيك سازمان آموزشي در شهر بوشهر مي
ستفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي( ضريب همبستگي پيرسون و آزمون فريدمن) و با ا

اطالعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج نشان داد كه بين هوش معنوي و ادراك 
ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. لذا به  0,95كاركنان از عدالت سازماني با ضريب مسير 

شود با توجه به نتايج اين پژوهش بمنظور توسعه و گسترش عدالت سازماني مي مديريت پيشنهاد
خصوص توليد معناي شخصي و آگاهي متعالي هاي آن، بهدر بين كاركنان به هوش معنوي و مؤلفه

  .توجه بيشتري اعمال كنند
 

اي، رويههوش معنوي، ادراك كاركنان، عدالت سازماني، عدالت توزيعي، عدالت  :يديكل واژگان
 ايعدالت مراوده

 

  مقدمه

با جستجو و تجربه عناصر  تيكه معنو ي. در حالكنديم بيترك ديسازه جد كيو هوش را درون  تيمعنو هايسازه يهوش معنو
تطابق  يبرا يموضوعات معنو نياست كه از چن هاييييمستلزم توانا يو معنا در ارتباط است هوش معنو يتعال افته،ياوج  ياريمقدس، هوش

را به عنوان  يسازه هوش معنو شيدايتوان پ يم ي. به طور كلكنديبا ارزش استفاده م يامدهايو پ تمحصوال ديو كنش اثربخش و تول
ها  انهيكه را يبر خالف هوش منطق يهوش معنوناكامل خواند.  يتجارب معنو عيبدون شناخت دامنه وس يها و منابع معنو تيكاربرد ظرف

و  نيتر يوجود دارد منحصرا خاص انسان است كه اساس زين يجانداران عال يرخكه در ب يجانيآن هستند و بر خالف هوش ه يهم دارا
شناخت  ق،يشهود عم ،يشود : دانش درون يخالصه م ريو آمرام در موارد ز سكيس دگاهياز د ينوع هوش است. ابعاد هوش معنو نيتر ياصل

و  رشيحل مسائل، پذ يمثل شهود برا يتعال هاياز سبك دهو استفا يباطن تيحل مسئله، هدا ييو جهان، توانا عتيشدن با طب يكيخود و 
. زهر  رهيو غ يزيهر چ انيم يارتباط درون دنيد يگرا براكل يستميس دگاهيو د تيكردن در تعادل همراه با روحان يزندگ قت،يعشق به حق
و حتا به فرصت  ماتيمواجهه با مشكالت و نامال تيارزشها و چشم انداز، قابل نييتع ،يرا در قالب، خودآگاه يابعاد هوش معنو زيو مارشال ن

دوباره موضوعات و خودجوش بودن  يچارچوب بند تيچرا؟، قابل دنيبه پرس ليمستقل بودن، تما ،يريتنوع پذ ،يكردن آنها، كل نگر ليتبد
داشته، درصدد  ينقش مهم مانهاو در روابط روزمره در ساز شوديم يكار طيبه مح يموجب معنا بخش معنوي هوش. اندنموده يقه بندطب
 يدرون قيعم يروي).استفاده از ن2000دار است (زوهار و مارشال  يو حل مسائل مهم و معن ماتيدر اخذ تصم يمعنو يينقش توانا نييتب

صي 
خص

ي ت
علم

جله 
م

مي
سال

ي ا
سان
م ان
علو

 
ول)

ل ا
(سا

 
ره 
شما

10   /
لد 
ج

3  /
ين 

ورد
فر

13
95

 
ص 

 /
48- 

40
 

هوش معنوي و رابطه آن با ادراك كاركنان از عدالت 
  سازماني
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به علل  نبرد يتر و پ عيوس يايخود با دن يهمسو كردن ارزشها ر،ييمتغ يكار طيثابت در مح تيحس هو جاديا ق،يو تطب يسازگار يبرا
 شوديم يفرد يالزم است و موجب اثربخش يامروز يكه وجود آنها در سازمانها ياست. عوامل يهوش معنو ازمندين يقيو حق ييغا

  ).2006(جرج
  مباني نظري .1

  . هوش معنوي1- 2
 يافته به بنا. است آمده دست به معنوي هوش يا «SQ» نام با هوشي وجود بر مبني فراواني علمي شواهد و ها داده اخير سالهاي در

 حوزه در موضوعات از يكي امروزه. آيد مي شمار به زمينه اين در عطفي نقطه و شده معرفي انسان هوش ترين نهايي هوش اين اخير، هاي
-مي فكر پول به فقط كه نيستيم هايي انسان كه كنيم اثبات بتوانيم بايد ما هستند معنوي هاي سرمايه و اخالقي اصول وكارموضوع كسب

 و ارزش معنا، خود زندگي براي كه هستيم اين دنبال به و دارد وجود زندگيمان در خاصي مفهوم و معنا كه هستيم موجوداتي ما بلكه كنيم
 را رؤياها آن به يافتن دست براي كوشش و تالش و رؤياها ديدن قدرت ما به كه است توانايي همان «SQ» يا معنوي هوش. بيابيم هدف
 برعهده كه فعاليتهايي در را ارزشها و عقايد باورها، نقش و داريم اعتقاد آنها به ما كه است چيزهايي آن تمام زمينه هوش اين. داردمي ارزاني

 و تحول آن، كمك با و پردازيم مي زندگيمان در بنيادي مسايل با رابطه در سازي سؤال به آن واسطه به كه هوشي. باشد مي دارا گيريم، مي
 و پربارتر تر، غني وسيعتر، مفهومي عملكردهايمان نحوه و فعاليتها به آن توسط قادريم كه هوشي. شويم مي پذيرا زندگي در را تغيير

 برخوردارند بيشتري ارزش از رفتارهايمان و اعمال از كداميك دريابيم و شده آگاه اعمالمان معناي بر آن كمك با همچنين. ببخشيم پرمعناتر
 است نموده تائيد را موفقيت و معنويت بين مثبت شماري، رابطه بي هاي پژوهش. است پيمودن شايسته و واالتر زندگيمان در مسير كدام و
 توانايي اين كه انجامند مي كاركنان كاري زندگي كيفيت بهبود به تنها نه معنوي هاي ارزش كه است آن از حاكي ها پژوهش اين نتايج. 

  )2000هوارد،. (ببخشد ارتقاء را سازمان كل كه دارند را بالقوه
  معنوي هوش از تعاريفي

 ، ها شكست از گرفتن درس ، تغييرات مقابل در پذيري انعطاف تعاريف اين تمام اما است شده متعددي تعاريف معنوي هوش از
 هوش) 2000( لوين. شود مي اشاره آنها از برخي به اينجا در كه كنند مي تاكيد سازمان توسعه و خالقيت ، خودآگاهي ، كار در هدف و معنا

  . كنيم تلفيق خود روزانه زندگي با را معنويت بتوانيم ما كه ، كند مي بروز زماني معنوي هوش:  كند مي تعريف طور اين را معنوي
 كه اي گونه به است؛ نياز مورد ها توانمندي و ها مهارت دهي سازمان و شناسايي براي چوبي ،چهار معنوي هوش) : 2000(ايمونز

  . يابد مي افزايش فرد پذيري انطباق ميزان معنويت از استفاده با
 كه كنيم. هوشيمي حل را ها وارزش معنا به مربوط مسائل آن طريق از كه معنوي، هوشي است هوش):  2000( زوهارومارشال

 كدام يا اقدامات كدام كند بفهميممي كمك ما به كه دهد، هوشيمي قرار معنادار تر و،غني تر وسيع يزمينه در را ما زندگي و ها فعاليت
 زندگي معناي خصوص در غايي سئواالت پرسيدن براي است ظرفيتي ،)2001( ولمن نظر از معنوي هوش. است ديگري از تر دار معنا مسير

 هوش):  2007( آمرام تعريف. كنيم مي زندگي آن در كه جهاني و ما بين يكپارچه ارتباطات كردن تجربه براي است ظرفيتي همزمان و
 و جسمي سالمت(وآسايش روزانه كاركرد بتواند كه اي گونه است؛به معنوي هاي كيفيت و ها منابع،ارزش بروز و كارگيري به معنوي،توانايي

  . دهد ارتقاء را)روحي
 و متعالي هايجنبه سازوكار ،كاربرد ،انسجام آگاهي با كه رواني هاي ظرفيت مجموعه عنوان به را معنوي هوش): 2008( كينگ

 خود شناسي معنا، باز وجودي، افزايش عميق بازتاب همچون هاييپيامد به كه كندمي تعريف دارد، كار و سر فرد وجود مادي غير و معنوي
 هاي پايه كه است شده آغاز بيستم قرن اواخر از تحوالت و تغييرات از گسترده جرياني . انجامد مي معنوي هاي ويژگي تسلط و متعالي
 بجاي جديد هاي پارادايم در.  است كرده سست شدت به كار و كسب و مديريت ، اقتصاد در ويژه به و ها حوزه همه رادر سنتي هاي پارادايم
 ايبالنده و يافته رشد كاركنان با هاسازمان.  شودمي تاكيد  معنويت و برخالقيت مشاركتي هايگروه بر فرماندهي و سنتي مدل بر تاكيد

  . هستند هايي ويژگي چنين با كاري هاي محيط وپرورش معنا، هدفمند با كاري يافتن پي در كه روبرويند
  عدالت سازماني 2- 2

: از عبارتند كه است شده ارائه مدل دو زمينه، اين در. است گرفته قرار بحث مورد متعددي تحقيقات در سازماني عدالت اهميت
 منفعت كردن حداكثر عدالت، كه كندمي توجيه چنين را عدالت اهميت شخصي، منفعت مدل. گروهي ارزش مدل و شخصي منفعت مدل

 در منصفانه، هايروّيه معتقدند نظرانصاحب زيرا هستند، قايل ارزش منصفانه هايرويّه براي افراد يعني سازد؛مي پذيرامكان را شخصي
 رفتار ادراك با كاركنان زيرا است؛ مهم عدالت كه كندمي بيان گروهي ارزش مدل ديگر، طرف از. شوندمي منجر مطلوب نتايج به نهايت

 ديگري، مدل در همچنين،). 1988ليند و تيلر، ( آورندمي دست به گروهي هويت و عضويت دربارة اطالعاتي آنان، با سرپرستان منصفانه
مارين، ( هستند. حساس عدالت به نسبت انساني، ارزشهاي به احترام علت به افراد و است متكي اخالقي اصول و اخالقي ويژگيهاي بر عدالت
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 سه شامل سازماني عدالت. است يافته اهميت شناسي وروان مديريت درمتون سازماني عدالت هاي نظريه كه است سال 40 از بيش )2002
 شده دريافت پيامدهاي از كاركنان كه است وبرابري انصاف" توزيعي عدالت. است اي مراوده عدالت و اي رويه عدالت "توزيعي عدالت بعد

 به اي مراوده عدالت" نهايت در. شود مي گيري تصميم"آن چهارچوب در كه دارد اشاره هايي رويه به اي رويه عدالت. كنند مي احساس"
  ) 1392( جمشيدي، خنيفر و نادري، .دارد اشاره سازمان در كاركنان با رفتارها و ها تعامل

 نشان نظريه اين در و كرد ارائه را اش برابري نظريه آدامز استيسي جي نام به روانشناسي پيش سال 40درحدود:توزيعي عدالت) الف
 مندبهره كار انجام پاداشهاي از همكارانشان اندازه به ديگر عبارت به كنند؛ دريافت ايمنصفانه پاداش كار انجام درقبال اند،مايل افراد كه داد

 به) تالشها( وروديها نسبتهاي كه كنند احساس كاركنان كه شود مي حاصل زماني آدامز نظر طبق برابري) 2002گرينبرك، . (شوند
 نابرابري احساس كه كاركناني) 171: 1996ايوانسويچ و ماتسون، .(باشد برابر همكارانشان در نسبتها همين با) پاداشها( خروجيهايشان

 به كار از استعفا آن حاد شكل در و سازماني شهروندي ضعيف رفتارهاي و كاري كم تالش، از امتناع جمله از منفي واكنشهاي با كنند،مي
 شده توزيع پاداشهاي مقدار از شده درك عدالت بر متمركز برابري نظريه تاريخي، لحاظ به) 2002گرينبرگ، . (دهند مي پاسخ نابرابري اين
 با را عدالت اين رابطه محققان، و است داشته سازماني محيط در زيادي كاربردهاي عدالت نوع ) اين170: 2001رابينز، . (است افراد بين

  .اندكرده بررسي كار كميت و كيفيت همچون زيادي هايمتغير
 نتايج بر صرف تاكيد از نيز سازمانها در عدالت مطالعه اجتماعي، روانشناسي در تحقيقات تغيير به توجه با:  ايرويّه ب)عدالت

كاراش و .. (كرد تغيير ،)اي رويه عدالت( شود مي موجب را تخصيص اين كه هايي فرايند بر تاكيد به)توزيعي عدالت(پاداش تخصيص
  )2001اسپكتور، 

 اينجا در) 170:  2001(رابينز، . شودمي استفاده پاداشها توزيع تعيين براي كه فرايندي از شده درك عدالت يعني اي: رويه عدالت
 نابرابري احساس اصال كند،مي دريافت را كمتري پاداش ديگران به نسبت كه كارمندي است ممكن آيا كه كرد مطرح را سوال اين توان مي
 صال با كارمند دو كنيد فرض. كنيم مي روشن مثال يك با را موضوع اين. است مثبت پاسخ اي رويه عدالت به توجه با نكند؟ عدالتيبي يا

. شود مي پرداخت ديگري از بيشتر مقداري آنها از يكي به اما دارند، وجود شغلي مسئوليت و كار يك انجام براي يكسان شايستگي و حيت
 دو اين. دارد بر در را غيره و كاري شيفت كار، زمان طول همچون را زيادي بسيار قانوني عوامل سازمان پرداخت هاي مشي خط و سياستها
 ديگري از ازدوكارمند يكي است ممكن عوامل اين به توجه با. دارند يكساني فرصتهاي و اندآگاه كامال شركت پرداخت سياست از كارمند
 اين اما است، شده پرداخت او به تمايلش از كمتر چه اگر كند احساس است ممكن ديگر كارمند حال اين با كند، دريافت بيشتري مقدار

 به ورزي غرض و تعصب بدون و دقيق ايشيوه به و بوده باز سياست يك سازمان خدمات جبران سياست كه چرا نيست، ناعادالنه پرداخت
  .است شده گرفته كار

. باشد پايين خيلي نظر به اگر حتي شود؛ مي نگريسته عادالنه احتماال عادالنه رويه اين كارگيري به از ناشي پرداخت بنابراين
 پرداختها، از آنها اگر حتي نگرند؛ مي سازمانشان و باالدستان به مثبت ديد با كاركنان اي، رويه عدالت درك افزايش با) 2001گرينبرگ، (

  )171: 2001 رابينز،.(كنند نارضايتي اظهار شخصي هايپيامد ديگر و ترفيعات
 هايجنبه و روابط بررسي به محققان كه طوري به يافت، گسترش عدالت با مرتبط تحقيقات ،1990 دهه در :اي مراوده عدالت)ج.
 ايمراوده عدالت. شد معرفي سازماني گيرندگانتصميم و كاركنان بين رفتار كيفيت عنوان به ايمراوده عدالت. پرداختند عدالت اجتماعي

 بوده مؤثر و مهم سازمان، در انصاف وجود پيرامون كاركنان قضاوت نوع بر ها،روّيه اجراي طول در شخصي بين رفتار كيفيت كه كندمي بيان
 با مرتبط عناصر از ديگر برخي همچنين، ) 2002كري و همكاران، ( دهد.مي افزايش را گيريتصميم هايرويّه بودن منصفانه احتمال و

 همدلي همچنين،. دادن قلب قوّت و همدلي صداقت، و عالقه دوستي، ادب، كردن، توجيه درستي،: از عبارتند شده، شناسايي تعاملي عدالت
 بر مؤثر عوامل ساير زمرة در نيز احتمالي كاريهاياهمال و كوتاهيها از خواهي پوزش و سرزنش قبول آنان، شكايت زمينة در مشتريان با

 و مهرباني و ادب و دانش توجيه، پذيري، انتقاد ارتباطات، ابعاد نيز، ديگري تحقيقات). 1997و همكاران،  جفري( است ايمراوده عدالت
  ).2002براشر، ( اندكرده شناسايي را تواضع

  پيشينه تحقيقاتي:  3- 2
 اين آماري نمونه. گرديد انجام صنعتي شركت يك كاركنان شغلي خشنودي با سازماني عدالت روابط بررسي منظور به پژوهشي

 سازماني عدالت داد نشان تحقيق اين نتايج. شدند انتخاب اي،طبقه تصادفي نمونة روش با كه بودند كارخانه يك كاركنان از نفر 268 تحقيق
 و نعامي( دارد وجود معنادار و مثبت ايرابطه شغلي خشنودي با سازماني عدالت ابعاد بين همچنين،. دارد معناداري رابطة شغلي خشنودي با

 در مشتريان رضايت جلب براي خدماتي سازمانهاي اثربخشي در سازماني عدالت رعايت بررسي هدف با نيز ايمطالعه ).1383 شكن، شكر
 رضايت باعث كاركنان، توسط سازماني عدالت ادراكهاي داد نشان تحقيق اين از حاصل نتايج. گرديد انجام تهران كارگران رفاه بانك شعب
 زينالي( دارد همراه به را سازمان اثربخشي كه است سازمان مشتريان رضايتمندي در مؤثر عاملي مثابة به و مثبت عملكرد نتيجه در و شغلي
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 اين نتايج. شد بررسي اهواز شهر در صنعتي سازمان يك در كاركنان مدني رفتار با سازماني عدالت رابطة ديگر، تحقيقي در ).1383 صومعه،
 رابطة كاركنان، مدني رفتار و سازماني عدالت گانةسه ابعاد بين همچنين و كاركنان مدني رفتار و سازماني عدالت بين داد نشان پژوهش
  )1385 شكن، شكر و نعامي( دارد وجود مثبت

 نتيجه اين به و پرداختند سازماني تعهد با سازماني عدالت هايمولفه رابطه بررسي به ايمقاله در ،) 1388( پرور گل و غفوري
 سازماني تعهد يعني سازماني تعهد هاي حيطه از يك هر با داري معني و مثبت همبستگي آن مولفه سه و سازماني عدالت كه رسيدند
 عدالت نوع سه كه بود آن از حاكي نيز چندگانه رگرسيون تحليل نتايج. دارند مستمر سازماني تعهد و هنجاري سازماني تعهد عاطفي،
  .دارند داري معني چندگانه همبستگي سازماني تعهد با تعاملي عدالت و اي رويه عدالت توزيعي، عدالت يعني سازماني

 به و پرداخنتد شهروندي رفتار و عدالت از ادراك بين رابطه بررسي به ايمطالعه در ،) 1388(احمدي و مقدم زاده هادي مهر، رامين
 مراوده عدالت عدالت، ابعاد بين از. است دار معني سازماني شهروندي رفتار با سازماني عدالت از ادراك بين رابطه كه، يافتند دست نتيجه اين
 نادي و پرور گل .دارند همبستگي يكديگر با نيز سازماني عدالت بعد سه و است برخوردار ديگر بعد دو به نسبت تري قوي همبستگي از اي

 مفاهيم اين رابطه بررسي به ، خدمت ترك و شغلي رضايت سازماني، عدالت: انصاف و فرهنگي ارزشهاي عنوان با ايمقاله در ،) 1389(
 و رابطه واسطه نسبي طور به كلي انصاف داد نشان اي واسطه رگرسيون تحليل و ساختاري معادله سازي مدل از حاصل نتايج كه پرداخنتد

 تعديلي مراتبي سلسله رگرسيون تحليل. كند نمي ايفا را نقشي چنين توزيعي و تعاملي عدالت براي اما است، خدمت ترك با اي رويه عدالت
  .كند مي ايفا شغلي رضايت و خدمت ترك و كلي انصاف بين رابطه در را كننده تعديل نقش قدرت فاصله زياد، احتمال با كه بود آن از حاكي

 تحقيقات و سازد يكپارچه را معنويت و دين خصوص در پراكنده مطالعات تواند مي معنوي هوش كه كند مي عنوان) 2000( ايمونز
 قالب در را معنويت است نموده سعي) 2000( ايمونز كه چند هر البته). 1389 رجايي،( آورد فراهم رفتار معنوي پايه مورد در را جديدي

 معنويت چنانچه روبروست هايي چالش با موضوع اين هنوز اما داراست را هوش هاي مالك و معيارها كه معتقدست و كند مطرح هوش يك
 در را ظرفيت اين آموزش طريق از توان مي چگونه شود، پذيرفته هوش و ظرفيت يك عنوان به زندگي مسائل حل براي آن از استفاده و

 برخي با آن وارتباط اصفهان دانشگاه دانشجويان معنوي نگرش ، پژوهشي در) 1387( وكجباف احمدي )1389 رجايي،( داد گسترش افراد
 با آن وارتباط معنويت به نسبت متفاوتي هاي نگرش دانشجويان كه دريافتند آنها. دادند قرار بررسي مورد را شناختي جمعيت هاي ويژگي
 به نسبت زنان عبارتي به.  دارد وجود معناداري تباط ار وجنسيت معنوي نگرش بين كه است داده نشان پژوهش اين نتايج.  دارند مذهب
 مختلف ،گروههاي خانواده درآمد ، تحصيلي ،پيشرفت نمره ، سن با معنوي نگرش بين همچنين. برخوردارند باالتري معنوي نگرش از مردان

 كه سرطاني بيمار 603 روي بر را تحقيقي) 2001( وهمكاران است. كونيك نيامده بدست داري معني ي رابطه تاهل ووضعيت تحصيلي
 با مذهبي واعتقادات معنوي هوش داراي افراد كه رسيدند نتيجه اين وبه دادند قرار مطالعه داشتند،مورد قرار ويژه ومراقبت درمان تحت

 عنوان تحت پژوهشي در) 2006( جورج .بود ديگر هاي گروه ساير از قويتر آنها در مقابله وروشهاي بودند آمده كنار بهتر خود بيماري
 وهدايت افراد كردن اداره در متفاوت روش يك توانند مي معنوي هوش با مديران كه دريافت ،) كار محل در معنوي هوش از علمي استفاده(

 تغييرات ،اداره فردي بين درك ، ارتباطات برقراري ، گذاري تاثير ، فردي اطمينان را معنوي هوش مهم مشخصات او. كنند اتخاذ آنها
 هيجانات وكنترل درك منظور به وتحليل تجزيه ،منطق عقالني هوش از استفاده كه است معتقد وي.  برشمرد دشوار هاي مسير از وحركت

  .است الزامي نيز ديگران واحساسات فردي واحساسات
  روش تحقيق: - 3

 نيز اطالعات گردآوري روش و.شودمي محسوب توصيفي روشي داده، گردآوري منظر از و كاربردي نوع از هدف، نظر از پژوهش اين
  .باشد مي ايكتابخانه

 آنها تعداد كه باشد مي مطبوع آموزشي سازمان كاركنان ، ستادي هاي امور مديران ، معاونين ، مديران مجموعه شامل تحقيق اين
 شامل را نفر 200 نمونه حجم و باشد مي تصادفي شيوه به اطالعات آوري جمع ، آماري جامعه دسترسي قابليت به توجه با و بوده نفر 390
  . شود مي

 عدالت سنجش نيز، عدالت از ادارك براي و شده استفاده باشدمي مولفه 4 شامل كه كينگ مدل از حاضر تحقيق پرسشنامه
 حقوق(نتايج توزيع در شده ادراك انصاف ميزان سنجش ، براي پرسشنامه اين. شد استفاده مورمن و نيهوف پرسشنامه از توزيعي سازماني

. شد استفاده مورمن پرسشنامه از اي رويه سازماني عدالت سنجش براي. است شده ساخته و طراحي سازمان درون در.....) و پاداش و مزايا
 براي. ميدهد قرار سنجش مورد گيري تصميم و كاري فرايندهاي به توجه در را كاركنان شده ادراك عدالت و انصاف گستره پرسشنامه اين

 كامال و 5موافق كامال(صورت  به آن اي درجه پنج  پاسخگويي مقياس. شد استفاده مورمن پرسشنامه از ايمراوده سازماني عدالت سنجش
نتايج  .است نظر خبرگان به اثبات رسيده با نيز پرسشنامه روايي و آلفاي كرونباخ طريق از پرسشنامه آن پايايي ارزيابي .است )1 مخالف

  مربوط به پايايي مولفه ها در جدول زير آمده است:
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  تجزيه و تحليل يافته ها - 4
  ها:تجزيه و تحليل توصيفي داده

-بندي ميهاي آمار توصيفي خالصه و طبقهآوري شده را با استفاده از شاخصهاي جمعدر اين نوع تجزيه و تحليل پژوهشگر داده

آوري شده را با تهيه و تنظيم جدول توزيع فراواني خالصه هاي جمعكند. به عبارت ديگر در تجزيه و تحليل توصيفي پژوهشگر ابتدا داده
كند. آماره ها را خالصه ميهاي آمار توصيفي آنها را نمايش ميدهد و سرانجام با استفاده از ساير شاخصك نمودار آنكند و سپس به كممي

 40تا  30درصد بين  36سال،  30درصد كمتر از  16درصد زن،  21درصد مرد و  79دهندگان توصيفي داده ها نشان داد كه از بين پاسخ
  سال سن هستند.  50درصد بيشتر از  50/7سال و  50تا  41درصد بين  50/40سال، 

درصد ليسانس  20/43درصد فوق ديپلم،  40/18درصد ديپلم،  40/14درصد داراي مدرك زير ديپلم،  20/3دهندگان از بين پاسخ
سال به باال  20 درصد 5/24سال و  20تا  10درصد  5/57سال،  10درصد كمتر از  18درصد داراي مدرك فوق ليسانس و باالتر،  80/20و 

  سابقه كاري دارند
  تجزيه و تحليل استنباطي داده ها:

  شود.ها با استفاده از الگوي معادالت ساختاري پرداخته ميدر اين بخش از تحقيق به تحليل و بررسي فرضيه
  .داري داردامعناثر مثبت و  ادراك كاركنان از عدالت سازماني بر هوش معنوي –فرضيه اصلي 

H0 ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد. و ادراك كاركنان از عدالت سازماني هوش معنوي: بين  
H1و ادراك كاركنان از عدالت سازماني ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. : بين هوش معنوي  

  و ادراك كاركنان از عدالت سازماني رابطه بين هوش معنوي - 12جدول 

-P  مسير علّي  ديف
value 

مقدا
  Tر 

ضريب 
مسير 

  استاندارد

نتي
  جه آزمون

  ادراك كاركنان از عدالت سازمانيو  هوش معنوي
05/

0<  
71/

16  
95/0  

تأيي
  د

  

  ديف
  برچسب  مؤلفه

آلفاي 
  كرونباخ

تعداد 
  )Nشاخص(

ميزان 
  تاييد پايايي

  مطلوب  A 97/0  6  تفكر وجودي انتقادي
  مطلوب  B  947/0  6  توليد معناي شخصي

  مطلوب  C  97/0  6  آگاهي متعالي
گسترش حالت 

  مطلوب  D  974/0  6  هوشياري

پرسشنامه هوش 
  مطلوب  HoshManavi 991/0  24  معنوي

  مطلوب  E  975/0  7  عدالت توزيعي
  مطلوب  F  98/0  7  ايعدالت رويه

  مطلوب G 978/0  6  عدالت تعاملي
پرسشنامه عدالت 

  سازماني
AdalatSazama

ni 
  مطلوب 20  983/0

  مطلوب  44 994/0  شاخص هاي مورد پرسش در كل پرسشنامه
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و ادراك كاركنان  به عنوان مقدار تي، نشان دهنده وجود ارتباط معنادار ميان هوش معنوي 7107/16با توجه به جدول فوق مقدار 
-درصد مورد تأييد قرار نمي 95در سطح اطمينان  H0باشد. به اين معني كه فرضيه درصد مي 95از عدالت سازماني در سطح معناداري 

  و ادراك كاركنان از عدالت سازماني ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. گيرد. در نتيجه بين هوش معنوي
تفاده نماييم. تكنيك معادالت ساختاري براي پاسخ گويي به فرضيات ديگر بايد از تحليل مسير در مدل سازي معادالت ساختاري اس

گيري كنيم. همچنين با اين روش ميزان اهميت ها را به صورت مكنون و با حداقل خطاي ممكن اندازهدهد كه متغيراين امكان را به ما مي
نون) مربوطه را به تنهايي تعيين توان نقش هر متغير آشكار در عامل(متغير مكشوند و ميهاي آشكار در نظر گرفته ميوزني هر يك از متغير

تري خواهيم داشت. اما اگر به تر تحليل دقيقهاي قديميكنيم. به طور خالصه با استفاده از روش معادالت ساختاري در مقايسه با روش
هاي آشكار را ناديده رتك متغيهاي مكنون، ضرايب وزني و تأثير تكداليلي از جمله سادگي يا ماهيت تحليل تمايل داشته باشيم كه متغير

كند و در آن به جاي در توان از روش تحليل مسير استفاده كرد. اين روش به نوعي از الگوي رگرسيون چند متغيره پيروي ميبگيريم، مي
  گيرد.شود و به جاي متغير مكنون مربوطه در مدل قرار مينظر گرفتن ضرايب وزني هر سؤال، ميانگين وزني سؤال محاسبه مي

  
  (حالت تخمين غير استاندارد) گيري اندازه مدل مسير : تحليل10شكل
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  تي مقدار همراه به اندازه گيري مدل مسير : تحليل11شكل 

  
  )شده استاندارد مقادير( گيري اندازه مدل مسير : تحليل12شكل 

   .داري داردامعناثر مثبت و  يادراك كاركنان از عدالت سازمان بر يانتقاد يتفكر وجود - 1آزمون فرضيه فرعي 
H0 ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد. يادراك كاركنان از عدالت سازمان و يانتقاد يتفكر وجود: بين  
H1 ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. يادراك كاركنان از عدالت سازمان و يانتقاد يتفكر وجود: بين  

  يادراك كاركنان از عدالت سازمان و يانتقاد يتفكر وجودرابطه بين  - 14جدول 

-P  مسير علّي  ديف
value 

مقدا
 Tر 

ضريب 
مسير 

  استاندارد

نتي
  جه آزمون

  يادراك كاركنان از عدالت سازمان و يانتقاد يتفكر وجود
05/

0<  
61/

4  
35/0  

تأيي
  د

  
ادراك  و يانتقاد يتفكر وجوددهنده وجود ارتباط معنادار ميان به عنوان مقدار تي، نشان 61/4با توجه به جدول فوق مقدار 

درصد مورد تأييد قرار  95در سطح اطمينان  H0باشد. به اين معني كه فرضيه درصد مي 95ي در سطح معناداري كاركنان از عدالت سازمان
  تباط مثبت و معناداري وجود دارد.ي ارادراك كاركنان از عدالت سازمان و يانتقاد يتفكر وجودگيرد. در نتيجه بين نمي

   .داري داردامعناثر مثبت و  يادراك كاركنان از عدالت سازمان بر يشخص يمعنا ديتول - 2آزمون فرضيه فرعي 
H0 ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد. يادراك كاركنان از عدالت سازمان و يشخص يمعنا ديتول: بين  
H1 ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. يادراك كاركنان از عدالت سازمان و يشخص يمعنا ديتول: بين  

  يادراك كاركنان از عدالت سازمان بر يشخص يمعنا ديتولرابطه بين  - 15جدول 

-P  مسير علّي  ديف
value 

مقدا
  Tر 

ضريب 
مسير 

  استاندارد

نتي
  جه آزمون

ادراك كاركنان از عدالت  و يشخص يمعنا ديتول
  يسازمان

05/
0<  

32/
6  

64/0  
تأيي

  د
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ادراك  و يشخص يمعنا ديتولبه عنوان مقدار تي، نشان دهنده وجود ارتباط معنادار ميان   32/6با توجه به جدول فوق مقدار 
درصد مورد تأييد قرار  95در سطح اطمينان  H0باشد. به اين معني كه فرضيه درصد مي 95ي در سطح معناداري كاركنان از عدالت سازمان

  ي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.ادراك كاركنان از عدالت سازمان و يشخص يمعنا ديتولگيرد. در نتيجه بين نمي
   .داري داردامعناثر مثبت و  يادراك كاركنان از عدالت سازمان بر يمتعال يآگاه - 3آزمون فرضيه فرعي 

H0 ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد. يادراك كاركنان از عدالت سازمان و يمتعال يآگاه: بين  
H1 ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. يادراك كاركنان از عدالت سازمان و يمتعال يمنابع آگاه: بين  

  يادراك كاركنان از عدالت سازمان بر يمتعال يآگاهرابطه بين  -16جدول 

-P  مسير علّي  ديف
value 

مقدا
 Tر 

ضريب 
مسير 

  استاندارد

نتي
  نجه آزمو

  يادراك كاركنان از عدالت سازمان بر يمتعال يآگاه
05/

0<  
64/

5  
52/0  

تأيي
  د

  
ادراك كاركنان از  بر يمتعال يآگاهبه عنوان مقدار تي، نشان دهنده وجود ارتباط معنادار ميان  06/6با توجه به جدول فوق مقدار 

گيرد. درصد مورد تأييد قرار نمي 95در سطح اطمينان  H0باشد. به اين معني كه فرضيه درصد مي 95ي در سطح معناداري عدالت سازمان
  ي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.ادراك كاركنان از عدالت سازمان بر يمتعال يآگاهدر نتيجه بين 

   .داري داردامعن اثر مثبت و يادراك كاركنان از عدالت سازمان بر ياريگسترش حالت هوش - 4آزمون فرضيه فرعي 
H0 ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد. يادراك كاركنان از عدالت سازمان و ياريگسترش حالت هوش: بين  
H1 ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. يادراك كاركنان از عدالت سازمان و ياريگسترش حالت هوش: بين  

 
  يادراك كاركنان از عدالت سازمان بر ياريگسترش حالت هوشرابطه بين  - 17جدول 

-P  مسير علّي  ديف
value 

مقدا
  Tر 

ضريب 
مسير 

  استاندارد

نتي
  جه آزمون

ادراك كاركنان از  بر ياريگسترش حالت هوش
  يعدالت سازمان

05/
0<  

11/
4  

31/0  
تأيي

  د
  

ادراك  بر ياريگسترش حالت هوشبه عنوان مقدار تي، نشان دهنده وجود ارتباط معنادار ميان  11/4با توجه به جدول فوق مقدار 
درصد مورد تأييد قرار  95در سطح اطمينان  H0باشد. به اين معني كه فرضيه درصد مي 95در سطح معناداري  يكاركنان از عدالت سازمان

ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. با توجه به  يادراك كاركنان از عدالت سازمان بر ياريگسترش حالت هوشن گيرد. در نتيجه بينمي
ارتباط مثبت و معنادار بين چهار مؤلفه هوش معنوي (تفكر وجودي انتقادي، توليد معناي شخصي، آگاهي متعالي و گسترش حالت 

بيشترين » توليد معناي شخصي«توان بيان نمود كه مؤلفه مقدار اعداد معناداري آنها، ميهوشياري) و ادراك كاركنان از عدالت سازماني و 
  . ارتباط و تأثير را بر اداراك كاركنان از عدالت سازماني دارد

  بحث ونتيجه گيري:
براي اين كار  .است يو ادراك كاركنان از عدالت سازمان يهوش معنو نيارتباط ب ييشناسا ي،هدف اصلطور بيان شد در اين پژوهش همان

ابتدا با بررسي مباني نظري هوش معنوي و همچنين عدالت سازماني و ادراك كاركنان از اين مفهوم، مدلي جهت سنجش ارتباط بين آنها 
به سنجش اين متغيرها در نمونه آماري اقدام ارائه شد؛ سپس با استفاده طراحي پرسشنامه (كه ابعاد آن و زيرمعيارها مدل تأييد شده بود) 

ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.  0,95شد. نتايج نشان داد كه بين هوش معنوي و ادراك كاركنان از عدالت سازماني با ضريب مسير 
، توليد 0,35ضريب مسير همچنين، مشخص شد كه بين مؤلفه تفكر وجودي انتقادي هوش معنوي و ادراك كاركنان از عدالت سازماني با 

و در نهايت بين گسترش حالت  0,52، بين آگاهي متعالي و ادراك از عدالت سازماني 0,64معناي شخصي و ادراك از عدالت سازماني 
 باشد؛ كه اين نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار بين متغيرهاي موردمي 0,31هوشياري و ادراك از عدالت سازماني ضريب استاندارد 
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شود با توجه به نتايج اين پژوهش بمنظور توسعه و گسترش عدالت سازماني در بين باشد. لذا به مديريت پيشنهاد ميبررسي در مدل مي
  خصوص توليد معناي شخصي و آگاهي متعالي توجه بيشتري اعمال كنندهاي آن، بهكاركنان به هوش معنوي و مؤلفه
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