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  چکیده

هـدف پـژوهش بررســی رابطـه هــوش معنـوي بـا تعهــد سـازمانی و روش پــژوهش       

توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماري دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش 

ناحیه چهار شهر اصفهان بودند که تعداد هشتاد نفر از آنان براساس فرمول کـوکران  

طالعـات از دو پرسشـنامه   آوري ا و به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. براي جمـع 

) 1985یـر (  ) و پرسشـنامه تعهـد سـازمانی مـی    2008استاندارد هوش معنوي کینـگ ( 

ایی لیکرت و بـه ترتیـب بـا پایـایی      سوال بسته پاسخ در طیف پنج درجه 24هرکدام با 

هـا از   براساس آلفاي کرونباخ استفاده شده اسـت. تجزیـه و تحلیـل داده    79/0و 88/0

گی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس نشان داد: بـین هـوش   طریق آزمون همبست

داري وجـود دارد.   رابطـه معنـا   r=030) ،(p<0.05معنوي و تعهد سازمانی در سطح 

بین ابعاد هوش معنوي و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد، اما این رابطه در بعـدهاي  

دار  مانی معنـا معناسازي شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی با تعهـد سـاز  

نبوده است. از بین ابعاد هوش معنوي تفکر انتقادي وجودي در گـام اول باعـث تعهـد    

   باشد. سازمانی می
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  مقدمه

هـاي آموزشـی بـا محـیط رقابـت       ها به خصوص نهـاد  هاي اخیر که سازمان در سال

هـاي کـاري احسـاس     خالقیت اي و ند، همواره نیاز به تغییرات ریشهمواجه هستجهانی 

ها  را مجبور کرده است که بعد از ده هاي امروزي شود. نیروي رقابت جهانی سازمان می

  هاي جدید کاري را پیش گیرند. هاي کاري ثابت خود، روش ها و رویه سال ادامه روش

ي به کاربرد صحیح نیـروي انسـانی بسـتگی    کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیاد

دارد. هر سازمانی براي نیل به اهداف و انجام رسالت خود ناگزیر از توجـه بـه عوامـل    

ضوعات مرتبط به وي از بیرونی و درونی سازمان است. در این میان عوامل انسانی و مو

ح اصـطال  اي برخـوردار اسـت.   یی چون هوش معنوي از جایگـاه ویـژه  ها جمله ویژگی

شود کـه توانـایی فـرد را بـراي      اي از رفتارهاي هوشمندانه اطالق می هوش به مجموعه

شناسان براي تبیین توانایی افـراد   کند. روان ینی میب موفقیت و سازگاري در زندگی پیش

)هایی مانند هوش بهر  و هیجان، از واژهدر عقل و استدالل و نیز عواطف 
1
IQ)  و هوش

)هیجانی 
2
EQ)  کنند که در کنار این مفاهیم، هوش معنـوي   میاستفاده(

3
SQ)   و هـوش

  شناسان را به خود جلب کرده است. هاي اخیر توجه روان در سال 4اخالقی

هـا  ) مطـرح شـد. آن  2000( 5بار توسط زوهـر و مارشـال   عبارت هوش معنوي اولین

معتقدند هوش معنوي با یکپارچه کردن هوش عقالنی و هـوش هیجـانی، تعامـل بـین     

 توانـد موجـب رشـد و    کند و می منطقی و هوش هیجانی را تسهیل می ایندهاي تفکرفر

هـاي   است که ظرفیت دگرگونی شخصی شود. هوش معنوي تصور کامل هوش انسانی

سازگاري روانی فرد را افزایش و قادر است هوشیاري یا احساس پیوند با یـک قـدرت   

  ).2000ل، برتر یا یک وجود مقدس را تسهیل کند (زوهر و مارشا

ه در آن فـرد هـر چـه بیشـتر از     هوش معنوي عبارت است از خودآگاهی عمیقی کـ 

توانایی به کارگیري و بـروز   هوش معنوي ،شود. همچنین د آگاه میهاي درونی خو جنبه

کارکرد روزانه و سالمت جسمی اي که موجب ارتقاي  هاي معنوي است؛ به گونه ارزش

  ).1390 اران،(موسوي و همک شود  و روحی فرد می

                                                   
1. intelligence quotient 
2. Emotional Intelligence 
3. Spiritual Intelligence 
4. Moral Intelligence 
5. Zohar & Marshall 
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هـا، در بسـیاري از    ت تعهد سـازمانی بـر عملکـرد سـازمان    ثیر مثبأت، طرف دیگر از

خروج و غیبت از کار  ،ه است. افرادي که داراي تعهد کمتري هستندشدیید تأتحقیقات 

ثر بـر  ؤدر آنها بیشتر است. از طرفی طی تحقیقـات متعـدد، تعهـد سـازمانی عـاملی مـ      

گرو افـزایش تعهـد در    افزایش بازده سازمانی در است ورضایت شغلی نیروي انسانی 

تواند به عنوان یـک شـاخص جهـت تعیـین      تعهد باال خود می بین نیروي انسانی است.

). تحقیقات صورت گرفته 1390 (پرنده و همکاران، اثربخشی کارکنان یک سازمان باشد

ر و احساسـات  ، فکـ در حوزه رفتار سازمانی نشان داد که افراد با چیزي بیشتر از جسم

اه فرد خود را به همـر  شوند، آنها استعداد شخصی و روح منحصربه وارد دنیاي کاري می

). 1388توان از آن به معنویت و هـوش معنـوي یـاد کـرد (سـاغروانی،       آورند که می می

معنویت در کار با افزایش خالقیت، صداقت، اعتماد و تعهد در محیط کاري همـراه بـا   

س تکامل شخصی و بالندگی کارکنان پیوند خـورده اسـت (موسـوي و    باال رفتن احسا

دهـد تـا    ان به کارکنان این توانایی را می). ورود هوش معنوي در سازم1390همکاران، 

با دنیاي ترتیب زندگی کاري و شخصی  دست آورند، بدینه تري را ب انداز یکپارچه چشم

  ).1999 1خورد (کاواناگ، معنوي کارکنان پیوند می

ی با تناسب در مواجه شـدن  عشق، مهربانی، صداقت، تحمل، سعه صدر، صلح درون

خودآگـاهی، دارا بـودن    ،همچنین ؛)2004هاي اصالت وجودي زندگی (نازل،  با چالش

اجه شدن با حوادث و رویـدادها،  گرایی، توانایی مو انداز و ارزش محوري و آرمان چشم

هاي افـراد بـاهوش معنـوي     جمله ویژگی نوع، خودانگیختگی ازگرا بودن، ستایش ت کل

امـا   ،شـود  مـی  ها اگرچه یک عمل فردي تلقی ). این ارزش2004، 2ورث (ویگلس است

  صیانت از آن در جوامع سازمانی مستلزم نوعی مدیریت بر پایه هوش معنوي است. 

ترین شـیوه برخـورد بـا     هد سازمانی شده است، البته معمولیتعاریف متعددي از تع

زمانی آن است که تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان و یا نـوعی  تعهد سا

ثیر مثبت تعهد سـازمانی بـر   أت .)2002 ،3هرسکوویچ( احساس وفاداري به سازمان است

اسـت. افـرادي کـه داراي تعهـد     شـده  یید أدر بسیاري از تحقیقات ت ها عملکرد سازمان

از طرفـی طـی تحقیقـات     خروج و غیبت از کار در آنهـا بیشـتر اسـت.    ،کمتري هستند

                                                   
1. Kavanang 
2. Wigglesworth 
3. Herskovich 
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ثر بر رضایت شغلی نیـروي انسـانی اسـت و از طرفـی     ؤتعهد سازمانی عاملی م متعدد،

(آلـن و   یابـد  د در بین نیروي انسانی افـزایش مـی  افزایش بازده سازمانی با افزایش تعه

بخشـی  ک شاخص جهـت تعیـین اثر  به عنوان ی تواند تعهد باال خود می ).1996 ،1یر می

) تعهد سازمانی 1996یر (  آلن و می ).2005 ،2(کلمن و بورمن کارکنان یک سازمان باشد

  اند: نموده در سه بعد تعریف را

بـا  این بعد شامل وابستگی عاطفی کارکنان بـه تعیـین هویـت     :3تعهد عاطفی) الف

کارکنان با  اس مثبت است.هاي سازمان با داشتن احس سازمان و درگیر شدن در فعالیت

 خواهند که در سازمان بمانند. مانند، زیرا آنها می عهد عاطفی قوي در سازمان باقی میت

 شامل تعهدي است که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان اسـت و  :4تعهد مستمر) ب

عـد از تعهـد کارکنـان در سـازمان     شـود. در ایـن ب   کارمند در زندگی سازمان سهیم مـی 

  چون نیاز دارند که بمانند و داراي وفاداري باال در سازمان هستند. مانند می

مبتنی بر ضـرورت مانـدن در سـازمان     شامل احساسات افراد، :5تعهد هنجاري) پ

کننـد بایـد در سـازمان     جاري قوي به دلیل اینکه احساس مـی کارکنان با تعهد هن است.

هاي چندي وابسته است ی به متغیري تعهد سازمانارتقا ماند.در سازمان خواهند  بمانند،

  که هوش معنوي یکی از آنهاست.

ثر در دنیاي امروز سازمان آموزش و پرورش است که ؤهاي مهم و م یکی از سازمان

این سـازمان از نقـش و   کارکنان  ،رو از این وظیفه تربیت نیروي انسانی را برعهده دارد.

هـاي تفکـر و    آنـان بـا سـبک    هسـتند. ها برخوردار  اي در بین سایر سازمان جایگاه ویژه

تفکـر و    و قادرند با توسل بـه همـین سـبک    شوند هاي متفاوتی وارد سازمان می هوش

نـوع  که بدیهی است  ثیر خود قرار دهند.أت خود را تحت آموزان) هوش، مشتریان (دانش

ده و بخشی سازمان افزوتواند بر کارایی و اثر نگرش کارکنان این سازمان و رفتار آنها می

کارکنان این سازمان الگو  ،خوش تغییر قرار دهد. از طرف دیگر یا تحقق اهداف را دست

آنهـا بـه اهـداف     پایبنـدي  شوند. کنندگان خدمات سازمان قلمداد می و سرمشق دریافت

آموزان ایجاد انگیزش نموده و  مشی رفتاري در دانش عنوان یک خط تواند به سازمان می

                                                   
1. Allen & Meyer 
2. Coleman & Borman 
3. Affective commitment 
4. Continued commitment 
5. Normative commitment 
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اي مهـم در   بررسی تعهد سازمانی نیز مقولـه  ،رو از این؛ وادارد آن را به حرکت و تکاپو

با توجه به آنچه که گفته شد، پـژوهش حاضـر درصـدد     شود. این سازمان محسوب می

 آموزش وچهار تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی ناحیه  رابطه هوش معنوي باکه است 

وضعیت راهکارهاي مناسب تحلیل  با واکاوي و تاشود بررسی  پرورش شهر اصفهان را

  شکل گیرد. يبراي ارتقا

  ضرورت پژوهش 

نظران علم مدیریت و سـازمان   اي متفاوت و پیچیده صاحب در آستانه ورود به آینده

هـاي   ط کاري به مفهـومی فراتـر از مهـارت   کید دارند که موفقیت در محیأبر این نکته ت

سـت، امـا بـه دلیـل نبـود      ا وابسـته  شـود،  تکنیکی آکادمیک که هوش عمومی نامیده می

هـا   اهده و به ظاهر ناملموس بـراي مـدت  تر براي این مفاهیم غیرقابل مش تعاریف عینی

واجه کرده بـود. یکـی از مسـائل    تالش براي بحث و تحقیق در این زمینه را با مشکل م

برخـی عقیـده   کـه  شناسی از گذشته تاکنون مفهوم هوش است  زا در تاریخ روان چالش

برچسب براي آن چیزي است وش فاقد یک جوهره واقعی است و تنها یک دارند که ه

یکی از عـواملی کـه    ).2007 ،و همکاران 1(اسمیت گیرد هاي هوش اندازه می که آزمون

 ، هـوش معنـوي اسـت.   دهـد  فرد را به شدت تحـت تـأثیر قـرار مـی    رفتار سازمانی هر 

جتماعی سـبب  هاي ا مانهاي کاري و ساز سازي هوش معنوي و معنویت در محیط پیاده

راه از که  کنند رو، رهبران معنوي تالش می از این وري در آنهاست.افزایش کارایی و بهر

اندازي معنوي براي سازمان ترسیم کنند و ضـمن   پایبندي و نهادینه کردن معنویت چشم

نـداز معنـوي   ا احترام به واقعیت وضع موجود، ابعاد متعدد سازمانی را براي تحقق چشم

  ).1390راستا سازد (پرنده و همکاران،  هم

مدت و بلندمدت  ها براي بقا و توسعه خود و دستیابی به اهداف کوتاه امروزه سازمان

هـایی هسـتند کـه مـدیران و      هاي موفق، سـازمان  خود نیاز به افراد متعهد دارند. سازمان

توسعه اقتصادي هاي  فراد متعهد نقش مهمی در حرکت چرخازیرا کارکنان متعهد دارند، 

، تولیدي و خـدماتی  هاي علمی، صنعتی تحوالت بزرگ در زمینه أبه عهده داشته و منش

ي متعهـد و  هـاي پویـا داراي نیروهـا    گردنـد. سـازمان   ها محسوب می در سطح سازمان

                                                   
1. Smith & et al 
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کننـد   ها و امکانات فکر می شناسند، به فرصت ها را می هوشیارند، تهدیدها و محدودیت

کننـد و   بینی می نده دلخواه را رسم و پیشیوه از آنها استفاده کنند، آیترین ش تا به مناسب

کـه شـرایط و    همچنـان  سـازند،  محـیط سـازگار مـی    براي بقا در بلندمدت خـود را بـا  

تواننـد نیرویـی    هاي متعهد مـی  کنند. گروهی از انسان بینانه بررسی می واقعها را  موقعیت

سازمان به کارکنانی نیازمند است که  ،نابراینخلق کنند که هر ناممکن را ممکن سازد. ب

فراتر از شرح وظایف تعیین شده و معمولی خود به کار و فعالیت بپردازند، کارکنانی که 

مایل باشند و بتوانند بیش از مقدار معمول براي دستیابی به اهداف سـازمانی بـه انجـام    

ضـمن کـاهش جابجـایی و    وظیفه بپردازند. وجود چنین نیرویی در هر اداره و سازمان 

غیبت باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی هـر چـه   

) تعهد و پایبندي دو طرز تلقی (نگرش رو، از این ؛بهتر اهداف فرد و سازمان خواهد شد

ایی هـ  مانند جابجایی و غیبت و بـر نگـرش   هاي مهمینزدیک به هم هستند که بر رفتار

گذارند. کارکنانی که داراي تعهد و پایبندي هسـتند   شغلی تأثیر میخاص چون رضایت 

کنند و کارایی  بیشتري در سازمان مانده و کار مینظم بیشتري در کار خود دارند، مدت 

هاي هنگفت جهـت ایجـاد    این، تعهد سازمانی نیاز به هزینه بیشتري نیز دارند. عالوه بر

تواند باعـث کـاهش    دهد و می را کاهش می و کنترل دقیق و پیچیدههاي نظارت  سیستم

روانـی، دزدي و سـرقت    ـ جایگزینی نیروها، شکایات و اعتراضات، فشـارهاي روحـی  

اد با تعهد سازمانی پیوند افر ،گردیده و باعث افزایش پایبندي به سازمان گردد. در واقع

و متعهـد  هایی موفق هسـتند کـه داراي کارکنـان توانمنـد      سازمان است. امروزه سازمان

تنها عامل برتـري   هاي سازمان، نه متعهد و وفادار به اهداف و ارزش باشند. منابع انسانی

ها تلقی  لکه مزیتی براي بسیاري از سازمانیک سازمان نسبت به سازمان دیگر هستند، ب

 ).70، ص1390شوند (پرنده و همکاران،  می

هـا و   طه افـول ارزش گرایی امـروزه بـه واسـ   کید بـر معنـا  أاهمیت هوش معنوي و ت

هاي محوري بیشتر از گذشته در کانون توجه است و ایـن مهـم در    رنگ شدن ارزش بی

ها و تقویت معناگرایی را در نسل آینده بـر عهـده    نظام آموزشی که وظیفه انتقال ارزش

  ها برخوردار است. تري نسبت به سایر سازمان  اه ویژهدارد، از جایگ
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  سؤاالت پژوهش

  : سؤال اصلی

  رابطه وجود دارد؟ تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی وهوش معنوي آیا بین 

  سؤاالت فرعی

. آیا بین هوش معنوي و ابعاد آن (تفکر انتقادي وجودي، معناسازي شخصی، آگـاهی  1

  متعالی و گسترش خودآگاهی) با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد؟

  تغییرات ابعاد هوش معنوي تعیین کرد؟توان تعهد سازمانی را از راه  . تا چه حدي می2

  پژوهشادبیات 

 سازگارانه است که در راستاي تسـهیل اهـداف کـاربردي و     مسئله  رفتار حلهوش، 

گیري شده است. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددي را کـه   رشد سازگارانه جهت

اي  زاره. این مفهـوم هـوش مبتنـی بـر گـ     دهد وند، کاهش میش درونی میباعث تعارض 

راهبردهـا بـراي غلبـه بـر موانـع و       انتخـاب  است که فرایند حرکت به سوي اهداف و

). مفهـوم تحلیلـی   2004؛ به نقل از نـازل،  1999، 1(امونز سازد را ضروري میمسئله  حل

کـه   شـود؛ درحـالی   تی است و شامل پردازش اطالعـات مـی  غرب از هوش بیشتر شناخ

انسـان، از    هاي گوناگون عملکرد و تجربـه  ؤلفهد ترکیبی شرق نسبت به هوش، مرویکر

گیـرد (نـازل،    ارتباط کامل (یکپارچه) دربرمی یک هیجان را در جمله شناخت، شهود و

  ).42، ص2004

توان رابطه بین انواع هوش را در مدل   هاي مطرح شده، می براي بررسی انواع هوش

  ) نشان داد:1ساده شکل (

  

  

  

  

  سطوح هوشالگوي ارتباطی : 1شکل 

                                                   
1. Emmons 
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پـس   اسـت.  (PQ)شناسان معتقدند که نخستین محور تمرکز انسان، کنترل بدن  روان

هـاي   یابـد. سـپس، مهـارت    گسترش مـی  (IQ)شناختی و درکی  هاي زبان از آن، مهارت

اما براي بسیاري از افراد هوش هیجـانی تنهـا    ،کند در فرد رشد می (EQ)ارتباطی اولیه 

گیـرد.   هایشان مورد توجه قرار می رفت در فعالیتبود و پیشپس از پدید آمدن نیاز به به

شود که فرد به دنبال هـدف و معنـا باشـد و از     نیز هنگامی مهم می (SQ)هوش معنوي 

  )1385(صمدي،  خود بپرسد: این همه آن چیزي است که وجود دارد؟

 1نزبار توسط اسـتیو  شناسی براي اولین مفهوم هوش معنوي در ادبیات آکادمیک روان

بـه مـوازات ایـن جریـان      مطرح شـد.  1999و بعد توسط آمونز در سال  1996در سال 

مفهوم هوش معنوي را در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد و  )2000( 2گاردنر

) بـر ایـن   2004( 3پذیرش این مفهوم ترکیبی معنویت و هوش را به چالش کشید. دالنی

هـاي علمـی متـرادف بـا      در چهارچوب نظریـه  یت و هوش معنويمعنو«باور است که 

بعدي است که باعث مذهب و دین نیست، بلکه یک سازه کلی و عمومی و ویژگی سه 

معنویت به عنوان یک  .گردد ها می گرایی و نگرش متمایزي به پدیده گرایی، کیفیت آرمان

رك در د هـا را فهوم معنویت گسـترش داده اسـت و آن  شناسان را از م هوش، درك روان

یابی به هدف و حل مسئله توانـا  هاي شناختی منطقی مانند دستارتباط معنویت با فرایند

عنوي به عنوان آخرین الیه ). هوش م2010(حسینی، الیاس، کراوس و عایشه،  »سازد می

 ،هاي چندگانه که هدایت و معرفت درونی، حفظ تعادل فکري، آرامش درونـی  از هوش

زاده،  شـود (عبدالـه   و مهربانی را شامل مـی بیرونی و عملکرد همراه با بصیرت، مالیمت 

هـوش معنـوي شـامل حـس معنـا و داشـتن       کـه  ) معتقـد اسـت   2005( 4). آمرام1386

ده و معتقـد بـه   ماموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درك متعادل از ارزش مـا 

اي از انـواع هـوش    عنوي را زیرمجموعه) هوش م2002( 5شود. واگان بهتر شدن دنیا می

  یابد. ر زمان همانند انواع هوش تحول میداند که در گذ می

                                                   
1. Stevens 
2. Gardner 
3. Delaney 
4. Amraam 
5. Vaughan 
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باشد که  وش معنوي زیربناي باورهاي فرد میه )،2000( 1از نظر شري و همکارانش

ان بـه کارکنـان   شود. ورود هوش معنوي در سـازم  موجب اثرگذاري بر عملکرد وي می

 ،ترتیـب   بـدین  ؛تـري را بـه دسـت آورنـد     انداز یکپارچه چشمدهد که  این توانایی را می

  خورد. شخصی با دنیاي معنویشان پیوند میزندگی کاري و 

داشتن هوش معنوي باال بـا داشـتن اطالعـاتی در    که معتقد است  2)،2003ادواردز (

انش عملی و دانش نظـري را  مورد هوش معنوي متفاوت است. این تمایز فاصله میان د

هـاي   نباید داشتن دانش وسیع در مورد مسائل معنوي و تمرینرو،  ؛ از اینکند مطرح می

ل مسـائل  عبـادت و تعمـق بـراي حـ     راهآنها را همردیف دستیابی به هوش معنـوي از  

ثر از معنویـت، داشـتن   ؤمنـدي مـ   بـراي بهـره  که توان گفت  اخالقی دانست، هرچند می

  باشد. وأمان دانش نظري و عملی الزم میت

بسیاري از اي در ناخودآگاه  سالگی تغییرات عمده 35که پس از  معتقد است 3یونگ

گذار باشند. ر روند معنویت و هوش معنوي تأثیرگیرد که ممکن است د افراد صورت می

بعضی از محققان از جمله یونگ معتقدند که در زنان ایـن تحـول متفـاوت از     ،همچنین

  .)130، ص1386بناب،  گیرد (غباري  مردان صورت می

هاي سازمانی نیز مورد  بلکه در حوزه ،هاي فردي تنها در حوزه بحث هوش معنوي نه

توان گفت که شاید علت تحقیقات فزاینده در حوزه معنویت،  می ،رو توجه است. از این

  ثیر چشمگیر آن در بهبود عملکرد فردي و سازمانی بوده است.أمشاهده ت

شـود و در روابـط روزمـره در     موجب معنابخشی به محیط کاري مـی  هوش معنوي

و  هـا  ها نقش مهمی داشته، درصدد تبیین نقش توانایی معنوي در اخـذ تصـمیم   سازمان

)، 2006( 5به عقیـده جـورج   ).1382، 4دار است (میتروف و دنتوناحل مسئله مهم و معن

  :عبارتند ازدر محیط کار ترین کاربردهاي هوش معنوي  مهم

  دهد. ربخشی فرد را تحت تأثیر قرار میاي که اث ایجاد آرامش خاطر، به گونه .1

                                                   
1. Sherry & et all 
2. Edwadz 
3. Yong 
4. Mitroff & Denton 
5. George 
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  ایجاد تفاهم بین افراد .2

  مدیریت کردن تغییرات و از میان برداشتن موانع راه. .3

  هاي هوش معنوي مؤلفه

هـا) نظـرات مختلفـی     دهنده هوش معنوي (مؤلفـه  اي تشکیلها و اجز درباره ویژگی

هـاي فـردي کـه بـراي      بعضـی از ویژگـی   )2003( 1از نظر مک مـولن  ارائه شده است.

تمامیت (کامل بـودن) و   خردمندي، عبارتند از: ،گیري از هوش معنوي مفید هستند بهره

 درسـتی و صـحت،   نگر داشتن، دیدگاه کل  )2000از دیدگاه زوهر ( ،همچنین دلسوزي.

الزم براي داشتن هـوش معنـوي   اي ه دیگر ویژگی پذیري، از ذهن باز داشتن و انعطاف

هـاي غیرزبـانی و    اوتی را بـراي دانسـتن از روش  هاي متف ها روش باشد. این ویژگی می

تر معنا ارائه  ی به سطوح عمیقشهود و تجربه عرفانی جهت دستیاب یا،ؤغیرمنطقی مانند ر

  ).2004 کنند (نازل، می

دعا جمله هاي دیگري از  ، در کنار تواناییی که الزمه هوش معنوي هستندیها ویژگی

هـاي دینـی و معنـوي، شـناخت و      باورها و ارزش یا،ؤها و تحلیل ررؤیا تعمیق کردن،

قـرار   مهارت در فهم و تفسیر مفـاهیم مقـدس و توانـایی داشـتن حـاالت فرارونـدگی      

لفه را براي هـوش معنـوي پیشـنهاد    ؤبه صورت ابتکاري پنج م )2000ز (گیرند. آمون می

  کرده است:

  (فراگذشتن از دنیاي جسمانی و مادي و متعالی کردن آن) یت تعالیظرف .1

  هاي معنوي از هوشیاري . توانایی ورود به حالت2

  ها، حوادث و روابط زندگی روزانه با احساس از تقدس . توانایی آراستن فعالیت3

  توانایی استفاده از منابع معنوي در جهت حل مسائل زندگی .4

  مابانه. ار فضیلتظرفیت درگیري در رفت .5

مـورد نیـاز بـراي هـوش معنـوي و       هاي احتمالی )، برخی از ویژگی2008سیسک (

  هاي شدت بخشیدن به آنها را به صورت زیر بیان کرده است: روش

                                                   
1. Mc Mullen 
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  )2008هاي مورد نیاز براي هوش معنوي (سیسک،  ویژگی

  

  هاي شدت بخشیدن روش  هاي اجتماعی ویژگی

  فراهم کردن زمانی براي بازتاب اندیشه. 1  . به کارگیري دانش درونی1

  . مطالعه زندگی پیشگامان معنوي2  . ظرفیت تحمل نامالیمات2

  هاي رو به رشد شخصی . استفاده از فعالیت3  . حساس بودن نسبت به اهدافمان در زندگی3

  انصافی عدالتی و بی . نگرانی نسبت به بی4
. استفاده ازیادگیري مبتنـی بـر حـل مسـئله     4

  مسائل واقعیروي 

  هاي آزاد  . فراهم کردن زمانی براي بحث5  هاي زندگی . لذت بردن از پرسش5

. ارزش قائل شدن بـراي عشـق، شـفقت و    6

  نگرانی درباره دیگران

. استفاده از باورها و در نظر گـرفتن فکـر و   6

  اندیشه

  . اعتماد به صداي درون و فطرت خود7  . جستجو براي درك خود7

  ایجاد تفاوت. خواستن 8
. استفاده از چه چیزي؟ خوب که چه؟ حاال 8

  که چه؟ حاال چه مدلی؟

  

 هوش. است شده توجه يمعنو هوش به ،یضمن طور به ز،ین اسالم لیاص فرهنگ در

 امبریپ که است یرحمان ينور و یاله یموهبت انسان در شهیاند و تعقل قدرت ای يمعنو

 عدل خواستار و کماالت رات،یخ به لیما ذات حسب به و شودیم شمرده انسان یدرون

 از حق بدان و است عقاب و ثواب ف،یتکل مالك ییتوانا و هوش نیا. است احساس و

 یپسـت  و کمـال  بـا، یوز زشـت  آن لهیوسـ  بـه  و زییتم راه،یب از راه و شر از ریخ و باطل

 خـدا،  بـه  مـان یا ،یاسالم متون در يمعنو هوش بر مؤثر عوامل. شودیم داده صیتشخ

 و آفـاق  در تـدبر  خلقـت،  در تدبر لیقب از روزمره ناتیتمر همراه به يزکاریپره و تقوا

ـ آ در صادقانه تدبر و قرآن خواندن عبادت، ،يدارروزه انفس،  اسـت  شـده  قلمـداد  اتی

 که يدلسوز و تیخالق ،يخردمند مانند هایژگیو و هاییتوانا یبرخ). 1387 ،یسهراب(

  . است نید از یناش افته،یرشد يمعنو یآگاه با

 برشـمرده  يمعنـو  هـوش  يبرا را ریز يهامؤلفه ینید متون براساس) 1381( یجام

ـ ا ییشـکوفا  و رشـد  حفظ و يفرد ارزش و کرامت صیتشخ. 1: است . 2 کرامـت؛  نی
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 بهشت برزخ، و مرگ نشور، ات،یح به مربوط حوادث و مرگ ،یزندگ يمعنا صیتشخ

 باعـث  يمعنو هوش. 4 ؛یمعمول یزندگ در يخداوند حضور درك. 3 ؛یروان دوزخ و

ـ انب کالم توانندیم افراد و شودیم یقرآن اتیآ متون فهم  عمـق  بـا  و تـر راحـت  را) ع(ای

 ؛يمعنو يالگو بر یمبتن رفتار میتنظ و يمعنو يالگوها صیتشخ. 5 کنند؛ درك يشتریب

 هاداستان نیا نینماد يمعنا استنباط و مقدس متون يهاداستان فهم در يمعنو هوش. 6

 کـه  دهدیم اولواااللباب صفت باال، يمعنو هوش با افراد به قرآن .کندیم یفراوان کمک

. انـد گذشـته  اوهـام  يهـا پـرده  از و برده یپ قتیحق جوهر به که هستند يافراد منظور

ـ معنو یاساس ابعاد از یکی کثرت، در وحدت دنید ن،یهمچن  عرفـان  در کـه  اسـت  تی

  :دیسرایم یعراق نیفخرالد کهچنان. است شده دیتأک آن بر زین یاسالم

  
  تافتـــه نــه یآبگ هــزاران  در یآفتــاب 

  
  انداختـه  انیع یتاب یکی هر رنگ به پس  

  
  يها رنگ کنیل است نور کی جمله

  
ــ   ــم در یاختالف ــا انی ــه آن و نی   انداخت

  

 در وحدت به یابیدست مانند است، شده مطرح ییمبنا نید در که یاصول ،یکل طوربه

 و يمعنـو  يالگوهـا  صیتشـخ  و یهست مبدأ مورد در پاسخ افتنی ،يظاهر کثرت يورا

 رشـد  بـا  میتـوان یم ما. هستند يمعنو هوش یاصل يمحورها آنها، يمبنا بر رفتار میتنظ

 ،يدلسـوز  افـراد،  بـه  يمعنـو  هـوش . میدهـ  پرورش يندارید يهاانسان ،يمعنو هوش

 ،یمیسل و بنابيغبار( آموزدیم را يمعنادار به اتکا و هاتفاوت در یکپارچگی ،یمهربان

1387.( 

کـم دو عامـل    دسـت  هاي دین اسـالم،  آموزهدیدگاه براي رشد و تقویت معنویت از 

  .تنیس اما علت تامه معرفت است، شناخت و ،عنصر اول اساسی وجود دارد:

 دلمان بخواهد ،یعنی عنصر دوم وجود زمینه روحی و روانی پذیرش حقیقت است؛

  ملتزم شویم. به لوازم آن که حقیقت را بپذیریم و

به باورهاي دینی دو عنصـر اساسـی تقویـت ایمـان و      »عمل« و »شناخت« بنابراین،

به طور خالصه، براي رشـد و تقویـت معنویـت    ؛ )1380 (مصباح یزدي، معنویات است

  شود: راهکارهاي زیر پیشنهاد می

  ؛هستی  هاي خداوند در گستره نشانه آیات وتفکر درباره  .1

  ؛یاد او م به خداوند و ذکر وئتوجه دا .2



  117  دبیران» تعهد سازمانی«و » هوش معنوي«بررسی رابطه بین 

  

  ؛ها الطاف خدا نسبت به انسان توجه به نعمت .3

  ؛ها ز بديها و دوري ا انجام نیکی .4

  خلقت؛هدف  تفکر درباره .5

االت چرایـی و جسـتجوي   ؤهـا و پرسـیدن سـ    جستجوي معانی بنیادي موقعیـت  .6

  کند. را تقویت می هوش معنوي دها،ارتباط بین رویدا

هاي هدایت شهودي یـا نـداي    گوش دادن به پیام تمرین تشخیص و عالوه بر اینها،

خود نیـز بـراي    صداقت با رفتن از اشتباهات وگ عبرت افزایش خودآگاهی و درونی و

  . )1390 (واثق، پرورش هوش معنوي مفید است

و روانـی   سازمانی به عنوان وابستگی عاطفیمفهوم دیگر تعهد سازمانی است. تعهد 

، هویـت خـود را بـا    متعهد است شود که براساس آن فردي که شدیداً در نظر گرفته می

شود و از عضویت  کند و در آن درگیر می کند، در سازمان مشارکت می سازمان معین می

ها  به ارزشآمیز  بستگی عاطفی و تعصبتعهد نوعی وا ،برد. در واقع در سازمان لذت می

  ).1990، 1و اهداف یک سازمان است (ماتیو و زاجاك

  تعهد سازمانی

تعهد از نظر لغوي عبارت است از به عهده گرفتن، بـه گـردن گـرفتن کـاري، نگـاه      

  .)1105، ص1، ج1381داشتن، عهد بستن، پیمان بستن (فرهنگ معین، 

دانـد (مشـبکی و    میفرد به عوامل و اقدامات فردي  تعهد را پیوند دادن 2ساالنسیک

). در تعریف دیگري از تعهد آمده است: تعهد حالتی از شخصیت اسـت  1386دوستار، 

دهد، محدود و مقید شده و بـه   هایی که انجام می آن فرد از راه اقدامات و فعالیتکه در 

شـود کـه بایـد انجـام چنـین       قدامات ایـن بـاور در فـرد ایجـاد مـی     دلیل انجام همین ا

ثر خـویش را در انجـام آنهـا حفـظ نمایـد      ؤتداوم بخشیده و درگیري م هایی را فعالیت

  ).1379(حاجی بابایی، 

در تحقیقات رفتار سازمانی بـه خـود   را در دهه گذشته تعهد سازمانی جایگاه مهمی 

داند  تی که فرد سازمان را معرف خود میاختصاص داده است و آن عبارت است از: حال

                                                   
1. Matthew & Zajak 
2. Salansyk 
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تعریـف   1واژه تعهد سازمانی را وایـت  ن سازمان بماند.کند که در عضویت آ و آرزو می

 رصه مهم از احساس یا رفتار مربوطکننده سه ع نتعهد سازمانی معیکه گوید  کرده و می

نـد  ت. این سه عرصه مهم رفتاري عبارتبه فردي است که در سازمان مشغول به کار اس

به عضویت در سـازمان و  هایش، تمایل  به سازمان و پذیرش اهداف و ارزش از: اعتقاد

داد فرد بـا سـازمان   رتمایل به انجام سعی و تالش براي سازمان ماوراي آنچه که در قرا

  ).1390گیان، یدرج شده است (حیدري و دریاب

اي کـه   لی در بررسـی و ،شود د سازمانی تعاریف متعددي یافت میاگرچه درباره تعه

تعهـد سـازمانی    دربـاره تعـاریف   1987یر و آلن در سـال   میهاي  نظر به نام دو صاحب

اند، مشخص شد که هر یک از تعاریف تعهد سازمانی به یکی از سه موضوع  ادهانجام د

  گردد. برمی و احساس تکلیف ها  کلی وابستگی عاطفی، درك هزینه

  انواع تعهد

  اند: بندي کرده انواع زیر تقسیم تعهد را به 2بندي هرسی و بالنچارد  در یک تقسیم

. تعهد نسبت 3؛ . تعهد نسبت به سازمان2؛ تعهد نسبت به مشتري (ارباب رجوع). 1

  . تعهد نسبت به مردم4؛ به خود

، 1387محمـدي و عبـدالملکی،    . تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف و شـغل) (میـرزا  5

  ).1382محمد علیزاده، 

  ده است:لفه در نظر گرفته شؤ) براي تعهد سه م1990یر (  بر پایه دیدگاه الن و می

  . تعهد مستمر3؛ . تعهد هنجاري2؛ . تعهد عاطفی1

آیـد، بـه    ک مفهوم روابط انسانی به حساب مـی از دیدگاه آرگریس تعهد سازمانی ی

اد گیرد. بـه اعتقـ   ه یا ایده جدید به سختی انجام میاعتقاد او بدون تعهد اجراي هر برنام

  را داشته باشند. توانند دو نوع از تعهد وي نیروي انسانی در سازمان می

 ؛1391 اخـالق،  ملـک  ؛1380 خواهـان،  لـت دو( درونـی  تعهـد . 2؛ بیرونـی  تعهد. 1

  ).1390 جاودانی،

                                                   
1. White 
2. Hersey & Blanchard 
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 )22، ص1380خواهان،  (منبع: دولت ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آرگریس

  
  تعهد درونی  تعهد بیرونی

وظایف کارکنـان توسـط دیگـران تعریـف و     

  .شود مشخص می

شان را خود مشـخص   وظایف کارکنان یا افراد

  .کنند می

رفتار مناسب براي انجام کار توسـط دیگـران   

  گردد. تعیین می

کارکنان یا اعضاي سازمان مشخصـات رفتـار   

ــین    ــان را تعی ــام کارهایش ــراي انج ــب ب مناس

  .کنند می

ــین   ــان تعی اهــداف عملکــرد از ســوي کارکن

  .شود می

ــه اتفــاق هــم اهــداف   ــان ب مــدیریت و کارکن

ــی عمل ــین  چالش ــان تعی ــراي کارکن ــرد را ب ک

  .کنند می

ــان    ــراي کارکن ــدف را ب ــت ه ــران اهمی دیگ

  .کنند مشخص می

اهمیت هدف توسط خـود کارکنـان مشـخص    

  .شود می

  

  ثر بر تعهد سازمانیؤعوامل م

ثر بر تعهد سازمانی در چهار دسته به شرح زیـر  ؤعوامل م 1از نظر بارون و گرینبرگ

  بندي هستند: قابل طبقه

  .. محیط کار4؛ . خصوصیات فردي3؛ هاي استخدامی دیگر . فرصت2شغل؛ . خود 1

  دانند: ثر میؤ) عوامل زیر را بر تعهد سازمانی م1983اسیرز و پرتر (

. عوامل سازمانی: عوامل سازمانی همانند حیطه اختیار، سرپرستی، استقالل شغلی، 1

  دهد. کت افراد در سازمان را افزایش میبازخورد شغلی و... مشار

تـأثیر قـرار    نی کـه تعهـد را تحـت   ترین عامل غیرسـازما  سازمانی: مهم. عوامل غیر2

  دسترسی به مشاغل جایگزین براي اولین انتخاب شغلی است. ،دهد می

روانـی،  . عوامل شخصی: عوامل شخصی دربرگیرنـده انتظـارات شـغلی، قـرارداد     3

لی، مقدار تعلـق  وامل شغترین ع هاي فردي هستند. اصلی عوامل انتخاب شغل و ویژگی

                                                   
1. Baron & Greenberg 
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  خود به سازمان دارد. اي است که کارمند در اولین روز کار و پیوستگی بالقوه

  در ادامه رابطه هر یک از این عوامل با تعهد سازمانی به طور مختصر آمده است:

  : تعهد سازمانی با سن فرد داراي همبستگی نسبی و مثبت است.سن

بیشتري به سازمان دارند، اگرچه تفاوت جزئی ها نسبت به مردان تعهد  زن جنسیت:

  است.

رابطه تعهد سازمانی با تحصیالت ضعیف و منفی است. این رابطه بیشتر  تحصیالت:

مبتنی بر نگرش است و ارتباطی با  تعهـد حسـابگرانه نـدارد. دلیـل ایـن رابطـه منفـی        

  هاست.هاي شغلی بیشتر آن ت بیشتر افراد تحصیل کرده و فرصتانتظارا

  این متغیر با تعهد سازمانی همبستگی ضعیفی دارد. دواج:از

هـاي فـرد در سـازمان،     گـذاري  به دلیل سرمایه سابقه در سازمان و سمت سازمانی:

  شود. اد در سازمان باعث تعهد بیشتر میسابقه بیشتر افر

دسـتمزد موجـب عـزت نفـس بـراي فـرد       حقـوق و   ها، حقوق و دستمزد: توانایی

و دسـتمزد نـوعی   حقـوق   دهـد. ضـمناً   ش میتعهد نگرش را افزای ترتیب شود. بدین می

شود کـه در اثـر تـرك سـازمان از دسـت خواهـد رفـت، نتـایج          فرصت در سازمان می

(اسـماعیلی،   دهد یفی را بین این دو متغیر نشان میتحقیقات متعدد همبستگی مثبت ضع

کـاري و   سطح شغلی، انسـجام گروهـی، وابسـتگی متقابـل وظـایف، مالحظـه       ).1380

نیـز در   ارتباط رهبر، اندازه سازمان و تعهد، رابطـه نقـش و تعهـد    دهی مدیران، ساخت

  تعهد سازمانی مؤثر هستند.

  پژوهشپیشینه 

جانی و ) حاکی از همبستگی باال میان خودکارآمدي هی1389( هاي رزمجویی ـ یافته

نفـر از   150 این پژوهش که در دانشگاه شیراز و بـا شـرکت   باشد. در هوش معنوي می

دانشجویان انجام گردید، ضریب همبستگی بین هوش معنوي و خودکارآمدي هیجـانی  

  بود.  001/0سطح  در 801/0و در دانشجویان پسر  854/0دانشجویان دختر  در

حت عنوان رابطه هوش معنـوي و تعهـد   ) در پژوهشی ت1390( پرنده و همکارانـ 

که بین هـوش معنـوي و ابعـاد آن بـا تعهـد       سازمانی در بین مدیران پرستاري دریافتند

  سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. 

تحلیلی بررسی پیشـایندهاي   ـ توصیفی ی) در پژوهش1391آبی ( نژاد و چرخ اله امانـ 
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 احتمـاالً  نـد، نوروسایکولوژي معنویت و هوش معنوي مطابق تحقیقات قبلی نشـان داد 

و در همه به صورت یکسـان از لحـاظ    باشد ویت داراي اساسی فطري و زیستی میمعن

باشد و به وسـیله   وي داراي اساس زیستی و ژنتیکی میتجربه وجود دارد اما هوش معن

  عوامل محیطی، شناختی و... قابل تغییر است. 

) در پژوهشی تحت عنوان رابطـه هـوش معنـوي و خودکارآمـدي     1391( گلچینـ 

رابطه مثبت وجـود دارد. بیشـترین    کارکنان نشان داد بین هوش معنوي و خودکارآمدي

  ارتباط بین بعد آگاهی متعالی و خوددرآمدي بوده است. 

) در پژوهشی تحت عنوان رابطه هوش معنوي و تعهـد  1392( قربانی و همکارانـ 

بین هوش معنوي و تعهـد سـازمانی رابطـه    که  ندسازمانی در یک سازمان دولتی دریافت

  بین هوش معنوي و تعهد عاطفی بوده است. بیشترین رابطه و مثبت وجود دارد.

عملکـرد   پژوهشی تحت عنوان تأثیر هوش معنوي بر ) در2013رانی و همکاران (ـ 

بـین هـوش معنـوي و    کـه  هاي دولتی مالزي دریافتنـد   مطالعه موردي بیمارستان ؛کاري

هوش آموزش افراد به منظور ارتقاي داري وجود دارد.  اعملکرد کاري رابطه مثبت و معن

 نتیجه عملکرد کاري از راهکارهاي پیشنهادي این مقاله بوده است. معنوي و در

گري رضـایت   ) در پژوهشی تحت عنوان نقش میانجی2013صراطی و همکاران (ـ 

بـین هـوش معنـوي بـا     که شغلی در رابطه بین هوش معنوي و تعهد سازمانی دریافتند 

دار وجود دارد، اما  اانی رابطه معنرضایت شغلی و تعهد سازم ،رضایت شغلی و همچنین

 دار نبود.  ارابطه بین هوش معنوي و تعهد سازمانی معن

پژوهشی تحت عنوان هوش معنوي و رهبـري تحـولی    ) در2013( 1وینگراو و راك

ضـمن تعریـف    ،که به روش همبستگی و در تبیین رابطه بین این دو متغیـر انجـام شـد   

ـ  ه انتخابهوش معنوي به عنوان هوشی که منجر ب ه معنویـت در  هاي اخالقی و توجه ب

ـ    حل مسائل سازمانی می وي چهـارچوبی را بـراي ارتباطـات    باشد دریافتنـد هـوش معن

است و  هاي پویا و انطباقی فراهم کرده، قادر به حل تعارضات سازمانی اثربخش، شبکه

یـاتر  هـاي پو  این بعد از هوش زمینه سـبک  ،دهد. همچنین خود انضباطی را افزایش می

رو بین این دو متغیر رابطه  کند. از این مله سبک رهبري تحولی را فراهم میرهبري از ج

 داري وجود دارد.  امثبت و معن

                                                   
1. Wingraw & Rak 
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  روش پژوهش

آوري اطالعات توصـیفی   این پژوهش از نظر اهداف کاربردي و به لحاظ شیوه جمع

جامعه آمـاري شـامل کـل دبیـران تربیـت بـدنی آمـوزش و         باشد. ز نوع همبستگی میا

نفـر  یکصـد  که تعداد آنان طبق اعالم مسئوالن  اصفهان بودند شهر چهارپرورش ناحیه 

است که براسـاس  ي از اعضاي جامعه آمار نفرهشتاد  باشد نمونه آماري شامل تعداد می

 گردآوري اطالعـات از دو براي  به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. فرمول کوکران و

پنج طیف  ال بسته پاسخ درؤس 24)، حاوي تعداد 2008پرسشنامه هوش معنوي کینگ (

اي لیکرت در ابعاد (تفکر انتقادي وجودي، معناسازي شخصـی، آگـاهی متعـالی،     درجه

مربــوط بــه تفکــر  1-3-5-6-9-11-13-15-17االت ؤگســترش خودآگــاهی) کــه ســ

 2-10االت ؤمربوط بـه بعـد معناسـازي شخصـی، سـ      7-19-20-23االت ؤانتقادي، س

ــ  ــه آگــاهی متعــالی و س ــه  4-8-12-2-10-14-16-22-24االت ؤمربــوط ب ــوط ب مرب

 رانبـاخ و وبراسـاس آلفـاي ک  88/0پایـایی معـادل    بـا  گسترش خودآگاهی بـوده اسـت.  

 پـنج گویه براساس طیـف   24)، مشتمل بر 1985یر ( پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می

 79/0یکرت در سه بعد تعهد عاطفی، مسـتمر و هنجـاري بـا پایـایی معـادل      اي ل درجه

هـا   لفـه ؤاالت بـا م ؤتناظر س 1رانباخ استفاده شده است که در جدول وبراساس آلفاي ک

  شود. مالحظه می

  

  هاي پرسشنامه تعهد سازمانی  : تناظر گویه1جدول

  

  نمره توزیع سؤاالت  متغیر

  8- 7-6-5- 4-3-2-1  تعهد عاطفی

  16- 15-14-13-12-11-10-9  تعهد مستمر

  24-23-22-21- 20-19-18-17  تعهد هنجاري

  ها  یافته

قالب  االت تحقیق درؤبراساس سدر دو بخش توصیفی و استنباطی ها  یافته ،این بخش در

  : جداول زیر ارائه شده است
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  . میانگین و انحراف معیار نمرات هوش معنوي، تعهد سازمانی2جدول 

  

  هاي آماري  شاخص                      

  مقیاس  خرده

  انحراف معیار  میانگین

  91/19  69/96  هوش معنوي

  08/7  17/92  تعهد سازمانی

  

میانگین و انحراف معیار نمرات هـوش معنـوي و تعهـد سـازمانی      1جدول شماره 

با انحراف  69/96ها بیانگر میانگین نمره معادل  دهد، داده نمونه مورد بررسی را نشان می

بـراي تعهـد    08/7با انحراف معیـار   17/92براي هوش معنوي و میانگین  91/19معیار 

دهنـده مطلوبیـت    ها نشـان  سازمانی براي دبیران تربیت بدنی است. تحلیل توصیفی داده

  نسبی وضعیت تعهد سازمانی نسبت به هوش معنوي در بین دبیران مذکور است.

  

  هاي هوش معنوي انحراف معیار مؤلفه. میانگین و 3جدول 

  

  هاي آماري شاخص                    

  مقیاس  خرده
  انحراف معیار  میانگین

  77/5  49/28  تفکر انتقادي وجودي

  52/4  88/19  معناسازي شخصی

  77/5  18/28  آگاهی متعالی

  27/4  07/20  گسترش خودآگاهی

  

نمرات هـوش معنـوي دبیـران تربیـت     هاي جدول باال میانگین و انحراف معیار  داده

دهد که اطالعـات جـدول بیـانگر بیشـترین میـانگین       بدنی را در ابعاد مختلف نشان می

) مربـوط بـه   88/19مربـوط بـه تفکـر انتقـادي وجـودي و کمتـرین میـانگین (        49/28(

) مربـوط بـه تفکـر    77/5معناسازي شخصی است؛ درمقابل بیشـترین انحـراف معیـار (   

متعالی و کمترین آن مربوط به بعد گسـترش خودآگـاهی بـا انحـراف      انتقادي و آگاهی

  باشد. ) می27/4معیار (
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. ضریب همبستگی بین هوش معنوي و ابعاد آن (تفکر انتقادي وجودي، معناسازي شخصی، آگاهی متعالی، 4جدول 

  گسترش خودآگاهی) و تعهد سازمانی

  

  تعهد سازمانی                                          متغیر مالك        

  شاخص آماري

مجذور ضریب   ضریب همبستگی  بین  متغیر پیش

  همبستگی

  سطح معناداري

  009/0  091/0  301/0  هوش معنوي

  004/0  111/0  333/0  تفکر انتقادي وجودي

  025/0  067/0  259/0  معناسازي شخصی

  008/0  091/0  301/0  آگاهی متعالی

  022/0  069/0  262/0  گسترش خودآگاهی

� < 0 05⁄  

  

تعهد سـازمانی   گانه هوش معنوي و پنجمیزان ضریب همبستگی بین ابعاد  4جدول 

 بیشترین همبستگی مربوط به تفکر انتقادي وجودي با تعهد سازمانی و؛ دهد را نشان می

تحلیل استنباطی سازمانی است تعهد  کمترین همبستگی مربوط به معناسازي شخصی و

دهد بین هوش معنوي و ابعاد آن (تفکـر انتقـادي وجـودي، معناسـازي      نشان میها  داده

دار وجـود   اهی) با تعهد سـازمانی رابطـه معنـا   گسترش خودآگ شخصی، آگاهی متعالی،

درصد واریانس هوش معنوي و تعهـد سـازمانی    1/9 (��)دارد. براساس ضریب تعیین 

ال اول مبنی بر اینکه بـین هـوش معنـوي و ابعـاد آن     ؤس رو، این؛ از مشترك بوده است

گسـترش خودآگـاهی) بـا     (تفکر انتقادي وجودي، معناسازي شخصی، آگاهی متعـالی، 

  .شود زمانی رابطه وجود دارد، تأیید میتعهد سا
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  . مقایسه رابطه ابعاد هوش معنوي با تعهد سازمانی5جدول 

  

  

  

  

  

  

� < 0 01⁄  

هاي مـورد مطالعـه در    دهد که از بین متغیر نشان می 5 هاي جدول به طوري که یافته

کننده تعهد سازمانی در گام اول تفکر انتقادي وجودي بـوده   بینی رگرسیون بهترین پیش

�   مشاهده شده در سطح F است. < 0 ون رگرسـی  ،بنـابراین  ؛دار بوده اسـت  معنا ⁄01

  باشد. قابل تعمیم به جامعه آماري می

  

  بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد هوش معنوي بتا در پیش. ضریب 6جدول 

  

  آماري شاخص  

  

  

  متغیر مالك

متغیر 

  بین پیش

ضرایب بتاي 

   غیراستاندارد

  بتا  خطاي معیار

ضرایب بتاي 

  استاندارد
 tضریب

سطح 

  معناداري

تعهد 

  سازمانی

گام 

  اول

تفکر 

انتقادي 

  وجودي

409/0  135/0  333/0  017/3  004/0  

� < 0 01⁄  

  

ها در جدول حاکی از آن است که ضریب بتا به ازاي یک واحد افزایش تفکـر   یافته

  دهد.  واحد افزایش می 333/0انتقادي وجودي تعهد سازمانی را 

  

  



  1394 پاییز و زمستان/ 17/ ش9شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  126

  

  بینی تعهد سازمانی . متغیرهاي بیرون معادله در رگرسیون براي پیش7جدول 

  از طریق ابعاد هوش معنوي

  

  سطح معناداري tمقدار  بتا  مقیاس  

  330/0  -981/0  -262/0  معناسازي شخصی  گام اول

  769/0  -295/0  -095/0  آگاهی متعالی  

  
گسترش 

  خودآگاهی
314/0-  023/1-  310/0  

� < 0 05⁄  

شود، با وجود رابطه بین ابعاد معناسازي شخصی،  طوري که در جدول مالحظه می همان

دار نبـوده   رابطـه معنـا  آگاهی متعالی و گسترش خود آگاهی با تعهد سازمانی میزان این 

  است.

  گیري  بحث و نتیجه

این است که کارکنان متعهد، کارکنان ارزشمندتري نسـبت بـه    امروزه اعتقاد کلی بر

سـازمانی بـه عنـوان یـک نگـرش دربـاره       ، تعهد به عبارت دیگر ؛سایر کارکنان هستند

اعضـاي سـازمان   وفاداري کارمندان به سازمان، یک فرایند مستمر است که از طریق آن 

دهند. عوامل گوناگونی  فقیت و کارایی پیوسته آن نشان میشان را به سازمان و مو عالقه

هـاي   تـوان بـه ویژگـی    نی نقش دارند که از میان آنها میتعهد سازما يدر ایجاد و ارتقا

فردي از جمله هوش و هوش معنوي اشاره کرد. نکته قابل توجه آن اسـت کـه هـوش    

هت پرورش حساسیت نسبت به خویشتن، دیگران و محیط طبیعـی  معنوي تالشی در ج

ت بخشـیدن و یگـانگی بـه ایـن     و متافیزیکی است. این تـالش همـواره در پـی وحـد    

ها و جهت دادن به سوي سعادت در جهت انسان کامل شدن است. این نـوع   حساسیت

اسـت.   از هوش بیانگر اثر مثبتی است که با احساس عمیقی از لذت و بهزیستی همـراه 

هـاي   هـا و باورهـاي فـردي و ارزش    د توسط دیگران، همنوایی بین ارزشییأاحساس ت

باور به اینکه فرد براي انجام کاري با معنا و مهم استخدام شده است و این  و نیزکاري 

، وي وظیفه ناظر بر هدف متعالی است، در فرد نیروي انگیزشی قابل توجهی ایجاد کرده

ـ   طرف دیگر، معنویت بر فعالیت انسـان سازد. از  عهد میرا به اهداف سازمان مت ثیر أهـا ت
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پـذیري کارکنـان اسـت.     مه عملکرد مناسب، تعهـد و مسـئولیت  قابل توجهی دارد و الز

ـ      ارزش تلقـی   یانتظار بروز خالقیت توسط کسانی که کـار خـود را از لحـاظ معنـوي ب

کنند، واقعی و منطقی نیست. معنویت در محـیط کـار موجـب مشـروعیت اقـدامات       می

عتمـاد در  کنـد، ا  تعادل فرهنگ سازمانی را تقویـت مـی  فردي و جمعی شده، انسجام و 

بخشد و با پیروي بیشتر از اسـتانداردها، موجـب    ها را بهبود می روابط بین افراد و گروه

گردد. عدم توجـه بـه بعـد عرفـانی و      سود می محصوالت و نهایتاً افزایش بهبود کیفیت

گـی دچـار کـرده، احسـاس      ر محیط کار کارکنان را به روزمـرّ احساس کمال و تعالی د

کنـد. در نقطـه مقابـل دارا بـودن هـوش       شمند و متعالی را از آنان سلب میخدمات ارز

معنوي حس کمک به دیگران، کشف درون خود بـه دسـت آوردن اعتمـاد دیگـران در     

ارد. با توجه به پیوند با قدرت متعالی و خدمت بیش از نفع شخصی را به همراه د سایه

افـراد داراي  کـه  توان اظهار داشـت   ی در سایه هوش معنوي میهای وجود چنین ویژگی

هوش معنوي تعهد بیشتري در همه ابعاد تعهد اعم از تعهد به خود، تعهد بـه سـازمان،   

نتایج این تحقیق بـا هـدف    به همکاران خود دارند.تعهد به خدا، تعهد به مدیر و تعهد 

بـین   بررسی رابطه بین هوش معنوي با تعهد سازمانی دبیـران تربیـت بـدنی نشـان داد:    

معناداري وجود دارد و بیانگر این است که هرچـه  تعهد سازمانی رابطه  هوش معنوي و

فـزایش پیـدا   یابد، تعهـد سـازمانی دبیـران ورزش نیـز ا     میزان هوش معنوي افزایش می

پرنـده و  هـاي   کند و نتیجه قابل تعمیم به جامعه آمـاري اسـت. ایـن یافتـه بـا یافتـه       می

ــانی و همکــاران1391( )، گلچــین1390( همکــاران ــی و همکــاران  )،1392( )، قرب ران

 )، مبنی بر2013هاي صراطی و همکاران ( با یافته زیادي توافق دارد و حدود تا )2013(

. تـا حـدودي مغـایرت دارد    بین هـوش معنـوي و تعهـد سـازمانی     دار نبودن رابطهامعن

این رابطه شدت اما  ،تعهد سازمانی رابطه وجود دارد بین ابعاد هوش معنوي و ،همچنین

در بعدهاي معناسازي شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خود آگاهی با تعهد سـازمانی  

وش معنـوي شـدت آن قابـل    و با وجود رابطه بین ابعاد ذکر شده ه دار نبوده است امعن

درگام اول باعث تعهـد   و از بین ابعاد هوش معنوي تفکر انتقادي وجودي تعمیم نیست

 )2013رانـی و همکـاران (   )،1392( قربانی و همکاران هاي یافته باشد که با سازمانی می

توان نتیجـه   بندي کلی می . در یک جمعتا حدودي توافق دارد )1390( پرنده و همکاران

توان تعهد سازمانی آنان را تقویـت   که با تقویت هوش معنوي دبیران ورزش می گرفت
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پـذیري، و مبتنـی بـر     کرد و تعلیم و تربیت را براساس دلسوزي، درستکاري، مسـئولیت 

 هاي دینی نزدیک کرد. آموزه

  هاپیشنهاد

هاي حاصل از تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین هوش معنوي و تعهد  با توجه به یافته

  که: رسد به نظر میسازمانی 

مختلفی چون چاپ بروشـورهاي داخلـی،   هاي  راهریزي براي آموزش از  برنامه با .1

هاي علمی با محوریت هوش معنوي و معنویت در محیط کـار،   تهیه و تدارك کنفرانس

 یدگی این دو مفهوم، تبیین رابطه بین عواطف و معنویت،تن معنویت و درهم ن دین ویتبی

هاي پنهـان، کـاهش تعهـد،     کاري فاده از هوش معنوي همچون کماز پیامدهاي عدم است

آشـنایی بـا    راهتوان پیشـگیري کـرده، از    و... می افزایش سوءظن به سازمان و مدیریت

القیـات و رعایـت   هاي اخالقی و دینی در مباحث مدیریت اسـالمی، آمـوزش اخ   آموزه

  اصول اخالقی در تربیت افراد کارایی نیروي انسانی را افزایش داد.

از  ،هاي دیـن اسـالم   و تقویت هوش معنوي از دیدگاه آموزهبه راهکارهاي رشد  .2

م به خداوند و ئتوجه دا هاي خداوند در گستره هستی، جمله تفکر درباره آیات و نشانه

ها و دوري از  انجام نیکیو الطاف خدا نسبت به انسان،  ها توجه به نعمتذکر و یاد او، 

ا و پرسـیدن  هـ  جسـتجوي معـانی بنیـادي موقعیـت    ها، تفکر درباره هدف خلقت،  بدي

تـوان هـوش معنـوي کارکنـان را      میجوي ارتباط بین رویدادها، سؤاالت چرایی و جست

  .تقویت کرد
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  .158-143دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشنامه مبانی تعلیم وتربیت، ص ،»معلمان

 سـازمانی  بـر تعهـد   سـازمانی  تأثیر فرهنگ پیرامون پژوهشی ،)1379(م.  بابایی، حاجی

 سهامی. شرکت کارکنان

 و سازمانی تعهد و شغلی رضایت بین رابطه بررسی«، )1390( .ا دریابیگیان غ،؛ حیدري

 ،»هرمزگـان  در خصوصـی  نیمـه  شـرکت  یک کارکنان در شهروندي سازمانی رفتار

  .1، ش3س آموزشی، مدیریت تحقیقات پژوهشی علمی فصلنامه

 در آنـان  شغلی رضایت با آن رابطه و مدیران سازمانی ، تعهد)1380( .م خواهان، دولت

  تهران. ارشد دانشگاه کارشناسی نامه پایان تهران، شهرستان هاي دبیرستان

 در محیط معنوي و هوش معنویت، خودشکوفایی«، )1388( .م غیور،و  س. ساغروانی،

 .اصفهان آزاد دانشگاه شناسی روان تخصصی ، فصلنامه»کار

 .سمت انتشارات: ، تهران7تحقیق، چ در گیري نمونه بر اي ، مقدمه)1390( .ح سرایی،

، 1ششناسی نظامی،  ، فصلنامه روان»هوش معنوي، هوش انسانی«)، 1388سهرابی، ف. (

  .66-63ص

رابطه هوش معنوي و تعهد سازمانی و رضـایت شـغلی   «)، 1391صراطی، و همکاران (

، 4، مجلــه مــدیریت ورزش، ش»کارکنــان اداره کــل تربیــت بــدنی اســتان لرســتان 

  .143-125ص
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ــوي هــوش« ،)1385. (پ صــمدي، ــاي اندیشــه. »معن ــوین ه ــی، ن ، 4و3، ش2س تربیت

  .  114ـ99ص

 و شـغلی  دلبسـتگی  و سـازمانی  تعهـد  ارتباط ؛ بررسی)1386(ف.  ؛ امامی،.م پور طالب

 بدنی تربیت پژوهشکده مشهد، آموزشگاهی مردم بدنی تربیت دبیران بین آن مقایسه

  .علوم وزارت

)، هــوش معنــوي (ســاخت مقیــاس مفــاهیم و ســنجش هــوش 1386زاده، ح، ( عبـداهللا 

  .19-18شناسی و دین، ص معنوي)، مجله روان

دینی،  نوین اندیشه ـ پژوهشی علمی ، فصلنامه»معنوي هوش«، )1368( .ب بناب، غباري

  .  147ـ125، ص1ش

، فصـلنامه مطالعـات   »رابطه هوش معنوي و خودکارآمدي کارکنان«)، 1391گلچین، م. (

  .3رفتار سازمانی، ش

 نامـه  شـغلی، پایـان   رضـایت  و سـازمانی  تعهـد  بر جایی جابه ، تأثیر)1377( .ع مجیدي،

  مدیریت. اداري علوم مدرس، دانشکده تربیت دانشگاه :د، تهرانارش کارشناسی

مـدیران،   با عملکرد آن و ارتباط ابعاد تعهد سازمانی ، بررسی)1382( .ت محمدعلیزاده،

 .مدیریت دانشکده :تهران دانشگاه نامه پایان

تبیین مدل تأثیرگذاري هوش عاطفی مدیران «)، 1386مشبکی اصفهانی، ا. و دوستار، م. (

، مجله مـدرس علـوم   »هاي رهبري بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبک

 .234-211، ص55انسانی، ش

 اسـتاد  هاي سخنرانی سلسله معنویت، و ایمان تقویت هاي راه). 1380. (م یزدي، مصباح

 .استاد رسانی اطالع پایگاه از برگرفته دینی، علوم طالب جمع در

 کارکنـان،  سـازمانی  شـهروندي  رفتـار  بـا  سازمانی تعهد رابطه، )1391( .ا اخالق، ملک

  .موردي تحقیق و مطالعه

 سـازمانی  شـهروندي  رفتار و معنوي هوش رابطه بررسی«، )1390( همکاران و موسوي

، 22تربیتـی، ش  شناسـی  روان ، فصـلنامه »زنجـان  شهرسـتان  هـاي  دبیرسـتان  معلمان

  .94ـ65ص

بررسـی رابطـه هـوش    «)، 1390مورکانی، غ. ( زاده، نوبریان و شمس موسوي، ح؛ طالب

، فصلنامه »هاي شهرستان زنجان معنوي و رفتار شهروندي سازمانی معلمان دبیرستان



  131  دبیران» تعهد سازمانی«و » هوش معنوي«بررسی رابطه بین 

  

  .94-65، ص22شناسی تربیتی، ش روان

، ترجمه علی رسـتگار،  »مطالعه معنویت در محیط کار«)، 1382میتروف، ل. و دنتون، ا. (

 .184-163، ص37شناسی علوم انسانی، ش مجله روش

 ارائـه  کیفیت با سازمانی تعهد رابطه بررسی«، )1378( .محمدي، م؛ عبدالملکی، ج میرزا

 ، دوماهنامـه »شـاهد  دانشـگاه  علمی غیرهیأت آموزشی و اداري کارکنان در خدمات

 .33ش جدید، دوره ،11س شاهد، دانشگاه ـ پژوهشی علمی

هـاي تفکـر بـا تعهـد      باط سـبک بررسی ارت«)، 1388نژادملکی، اسماعیل و الهیاري ع. (

، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسـانی وپشـتیبانی،   »سازمانی مدیران نیروي انتظامی

  .16-1، ص6ش

معنـوي،   هـوش  کننـده، کاربردهـاي   یکپارچـه  معنوي، هـوش  ، هوش)1390(ب.  واثق،

  الحق. ندا پایگاه
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