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  چکیده

در دهه اخیر تلفیق هوش و معنویت ادبیات جدیدي را در حوزه روانشناسی و مدیریت وارد کرده است 
حاضر  پژوهش. تري بپردازندمحققین را بر آن داشته تا درباره ماهیت آن به تحقیقات بیشتر و جامع و

ات نفت ایران به بررسی رابطه بین هوش معنوي مدیران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابر
کارکنان، کارشناسان، سرپرستان و رؤساي اداره آموزش شامل؛ جامعه آماري پژوهش  .پرداخته است

پرسشنامه هوش  ،ابزار پژوهش. استنفر پرسنل  115شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با 
با کمک نرم افزار  آوري شدههاي جمعتجزیه و تحلیل داده. باشد مییر معنوي کینگ و تعهد آلن و می

بررسی نتایج نشان داد که هوش معنوي مدیران تأثیر معناداري بر تعهد . پی ال اس انجام شده است
همچنین هر چهار مؤلفه هوش معنوي . باشد می مثبت و مستقیم هاآنوع رابطه کارکنان دارد و ن

هاي تفکر وجودي انتقادي و ارائه  ها مؤلفهمدیران بر تعهد کارکنان تاثیر معناداري داشته و از بین آن
  .مفهوم شخصی بیشترین تاثیر را بر تعهد کارکنان دارند

  هوش، معنویت، هوش معنوي، تعهد، تعهد سازمانی :کلیدي واژگان

  مقدمه -1
ي غرب اهمیت زیادي خصوص در دنیا ویت و کاربردهاي آن در دنیا و بههاي اخیر مفهوم معندر دهه

چون خدا، مذهب، معنویت و غیره که موضوعاتی خصوصی  که مفاهیمی همطوري  یافته است، به
هوش  .اندشدند، وارد تحقیقات علمی و مباحث آکادمیک در حوزه علوم انسانی شدهقلمداد می

در واقع در کنار عالقه . که در جریان این تحوالت ظهور کرده است است یکی از مفاهیمی معنوي
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مورد  هوش در مفهوم جدید هوش معنوي دو مفهوم معنویت و فزاینده به هوش عاطفی، ترکیب
 .]9[توجه قرار گرفته است

از  مطالعات مربوط به معنویت با مفهوم هوش عمیقاً گره خورده و بررسی و تحقیق در این حوزه
پردازان معاصر، هوش را در قالب معنویت اي که بسیاري از نظریهگونه است، به مفاهیم چالش برانگیز

رسد، اما واقعیت این است که نظر می ه واژه هوش معنوي ظاهراً آشنا بهاگر چ. نمایندیف میتعر
چنین علمی هنوز براي بسیاري از افراد ناشناخته است و این خود نشان از پیچیدگی بشر و ذهن و 

که هوش به حل مسائل عینی و  معنویت طبیعتاً ذهنی و شخصی است، در حالی. اندیشه او دارد
هاي ذهنی معنویت را با کاربرد عینی هوش هوش معنوي، جنبه. یاي بیرونی ما مربوط می شوددن

 . ]5[هم متصل کرده است معنوي دنیاي درون و بیرون را به در واقع هوش. ترکیب کرده است

توان انتظار هاي رهبران و مدیران بر عملکرد و نگرش کارکنان، میبا توجه به تأثیرگذاري ویژگی
هوش معنوي مدیران رابطه معناداري با تعهد کارکنان داشته باشد؛ از این رو  بررسی تأثیري  ،داشت

شمار  یک ضرورت بهگذارند،  که مدیران با  هوش معنوي باال در افزایش تعهد سازمانی کارکنان می
ه هنگامی اهمیت این مسئل. ها بهره بردصورت کاربردي در سازمان توان از نتایج آن بهرود و میمی

. هاي مربوط به تعهد سازمانی کارکنان مورد توجه قرار گیردگردد که مسائل و چالشتر می روشن
نه از سازمان اشاره به خروج داوطلبا. یکی از پیامدهاي کاهش تعهد کارکنان، ترك خدمت است

کنند ا درك میهایی که این مفهوم رتواند براي سازمانهاي قابل کنترل دارد که میسري فعالیت یک
در این میان، نقش مدیران . مزیت رقابتی مهم محسوب شود نوعیآورند، و آن را تحت کنترل در می

سزایی داشته ه توانند با اعمال و رفتار خود در این امر خطیر تأثیر ببسیار مهم است، چرا که آنان می
هاي اخالقی ن بر یکی از ویژگیاز این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر هوش معنوي مدیرا. باشند

  .پردازیمکارکنان یعنی میزان تعهد آنها در محیط کار می
خود جلب  هنظران رفتار سازمانی را ب هاي سازمانی که امروزه توجه پژوهشگران و صاحبیکی از ضعف

ان، مدیر گاهویژه از دید تعهد سازمانی کارکنان، به. استکارکنان ، کاهش تعهد سازمانی است کرده
 امروزه با توجه به سرعت فزاینده. شودیابی به موفقیت محسوب می عامل بسیار مهمی جهت دست

هایی براي افزایش تعهد کارکنان هستند تا از این طریق ها، مدیران در جستجوي راهتغییر در سازمان
  .به مزیت رقابتی دست یابند
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ترك . خدمت آنان است  تعهد کارکنان در ارتباط است، تركطور مستقیم با  یکی از متغیرهایی که به
ان به براي سازمان و هم براي مشتریان یا کسانی که از خدمات سازم ،طور کلی بهاختیاري سازمان 

اما کمبود یا فقدان تعهد سازمانی در  است، بر نامطلوب، مخرب و هزینه نحوي استفاده می کنند،
در این صورت کارکنانی که باالجبار در سازمان . گردد مت آنان نمیمواره منجر به ترك خدکارکنان ه
وري الزم را براي  باشند، بهرهویژه تعهد عاطفی پایین می مانند و داراي تعهد سازمانی بهباقی می

ها باید در صدد یافتن راهی براي افزایش تعهد سازمانی و در  بنابراین سازمان. ن نخواهند داشتسازما
دنبال نتایج حاصله  از سوي دیگر، به. شان باشندترك اختیاري سازمان از سوي کارکنان نتیجه کاهش

ه سازمان را نقش مدیران و تعهد کارکنان ب زه فساد اداري صورت گرفته است،از مطالعاتی که در حو
ت در برخی از مطالعا .گیري از بروز فساد اداري در نظر گرفت از جمله عوامل عمده در پیش توان می

را بر فساد اداري  کی از عواملی که بیشترین تأثیرعنوان ی عدم تعهد و وفاداري به سازمان بهپیشین 
هاي جدي در جهت تقویت تعهد و وفاداري کارکنان بنابراین باید تالش. دارد، معرفی شده است

  . نسبت به سازمان صورت گیرد
ن یک عامل کلیدي در رابطه میان افراد و عنوا به صورت گسترده تعهد سازمانی در علوم رفتاري به

برخی از محققین بر این باورند که تعهد سازمانی عاملی است که عالقه و . سازمان شناخته شده است
اند که تعهد از طرف دیگر محققین به این نتیجه رسیده. دهددلبستگی فرد را به سازمان افزایش می

تحقیقات نشان داده است که کارکنان متعهد . مستقیم داردوري و عملکرد نیز رابطه  هسازمانی با بهر
کنند و در وري باالتري دارند، تمایل به ماندگاري آنها بیشتر است، کمتر غیبت میبه سازمان، بهره

در بیانی ساده، تعهد سازمانی را . دهندمقابل تغییرات سازمان، انعطاف بیشتري از خود نشان می
  .ها و اهداف آن دانستن و اعتقاد به ارزشتوان وفاداري به سازما می

معنوي را استعدادي ذهنی که  شود و اگر ما هوشعوامل متعددي باعث ایجاد و تقویت تعهد می
هاي غایی در و ظرفیتی براي پرسیدن پرسش] 8[دهدانسان را درحالتی از غنا و معنا قرار می

ین هر یک از ما و جهانی که در آن زندگی خصوص معناي زندگی و تجربه کردن ارتباطات یکپارچه ب
معنوي چندین مورد از عوامل ایجاد و  ، در این صورت مفهوم هوش ]13[تعریف نماییم کنیممی

  .دهدتقویت تعهد را پوشش می
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ها در روي سازمان هاي پیشعنوان یکی از چالش با در نظر گرفتن تعهد کارکنان بهبه این ترتیب و 
هوش معنوي با تعهد که از  همچنین با توجه به رابطه هاي دولتی ودر سازمانویژه  کشور ما، به

-و سرمایه ادبیات تحقیق استخراج شده است، این پرسش در ذهن محققین شکل گرفت که آیا توجه

شود؟ و رابطه معناداري بین گذاري مدیران در هوش معنوي باعث تقویت و افزایش تعهد کارکنان می
  عنوي با تعهد کارکنان وجود دارد؟م هوشهر یک از اجزاي 

  پژوهش مبانی نظري رمروري ب -2
  سازمانیتعهد تاریخچه و تعاریف  -1-2

هت دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام ج یک حالت روانی است که نشان. است تعهد سازمانی یک نگرش
قلبی براي ادامه خدمت در  عالقه و خواست ،تمایل یعنی. باشد ادامه اشتغال در یک سازمان می

ناچار به ادامه خدمت  ،که در سازمانخود ي هاگذاريخاطر سرمایه نیاز یعنی این که فرد به. سازمان
و خود را در آن است و الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد 

  .]12[بیند ملزم به ماندن در آن می
کند و این رابطه در تشریح رفتار فرد در  نظیر فرد با سازمان را منعکس میرابطه بیتعهد سازمانی 

زعم مورهد و گریفین، تعهد عبارت است از احساس هویت و وابستگی  به .]4[سازمان بسیار مهم است
 ها و ابعاد سازمانتعهد سازمانی را پاسخ مثبت و اثربخش کارمند به تمام جنبه. ]10[فرد به سازمان

   .]7[اندتعریف کرده
 شود که هریک از آنها یکی از سه موضوع کلی تعاریف متفاوتی از تعهد در ادبیات موضوع یافت می

  .کنندها، و احساس تکلیف را منعکس می وابستگی عاطفی، درك هزینه
ت اي اس وهترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات مربوطه، شی عمومی: 1وابستگی عاطفی -1

شود که براساس آن فردي که عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می تعهد بهکه 
کند و در آن کند، در سازمان مشارکت میشدیداً متعهد است، خود را با سازمان تعیین هویت می

 .بردشود و از عضویت در سازمان لذت میدرگیر می

هاي مستمر بر اساس تشخیص و درك فرد ان تمایل به انجام فعالیتعنو  تعهد به :2هادرك هزینه -2
  . گرددهاي ناشی از ترك سازمان تعریف مینسبت به هزینه
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ولیت فرد به سازمان  عنوان یک اعتقاد و باور در رابطه با مسئ بهکه تعهد  این :3احساس تکلیف -3
  .]11[شود دیده می

 الگوهاي تعهد سازمانی  -1-1-2
این فرض بنا نهادند  بر پایهعدي خود را ب الگوي چند )1986(4ناریلی و چتم: مدل اریلی و چتمن .1

طریق آنها  تواند ازدارد که نگرش می سازوکارهاییکه تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و 
تواند، سه شکل متابعت، بنابراین اریلی و چتمن معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان می. شکل بگیرد

ها و رفتارهاي افتد که نگرشمتابعت، زمانی اتفاق می .خود بگیرد کردن را بههمانندسازي و درونی
که فرد افتد همانندسازي، زمانی اتفاق می. هاي خاص اتخاذ شوندمنظور کسب پاداش همسو با آنها به

را  یو اهداف ها کردن، ارزش درونیو  ]19[دپذیرخاطر ایجاد یا حفظ رابطه ارضاکننده می نفوذ را به
  .]20[اهداف سازمان منطبق است وها ارزش رکند که بمنعکس می

تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی  پایه نتایج حاصل از تجزیه و بر، 5آنجل و پري: مدل آنجل و پري .2
تعهد ارزشی آنجل و  ]19[پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، تمایز قائل شدند

. نی و عاطفی دارداین نوع تعهد اشاره به تعهد روا. دهدگرایش مثبتی را به سازمان نشان می ،پري
ناپذیر در یک مبادله  هاي تفکیکمشارکت وها اشاره به اهمیت تعامالت پاداش تعهد به ماندن

  ].18[گرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد تعهد حساب واقتصادي 
گیري تعهد سازمانی، ابعاد زیر را در نظر براي اندازه) 1990(یرآلن و می :6یرمدل آلن و می .3

  :گرفتند
تعهد عاطفی را وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از  ،یرآلن و می: تعهد عاطفی
  .دانندطریق آن می
باقی ماندن در سازمان دارد که در نتیجه آگاهی تعهد مستمر اشاره به میل باطنی براي : تعهد مستمر

  .یابداز هزینه ترك سازمان افزایش می
دهنده یک نوع احساس تکلیف عد سوم تعهد سازمانی، تعهد هنجاري است که نشانب: تعهد هنجاري

  ].12[باشدبراي ادامه همکاري با سازمان می

  



  

 /  56 91پاییز ، پنجم، شماره دومسال مطالعات منابع انسانی، ترویجی  -فصلنامه علمی

  هوش معنوي -2-2
که در پرتو توجه و عالقه روانشناسان به حوزه دین و سازه هوش معنوي یکی از مفاهیمی است 

روانشناسی براي اولین بار در  دانشگاهیمفهوم هوش معنوي در ادبیات . معنویت شکل گرفته است
  ].6[توسط استیونز مطرح شد 1996سال 

 هوش و دهدمی افزایش را محیط سازگاري با فرآیند که شودمی شناخته ايپایه یدانش معنویت،
 ظرفیت: محیط بیانجامد با سازگارانه رفتارهاي به تواندمی که دارد پنج کارآیی کم دست معنوي
 از خودآگاهی؛ باالیی تجربه سطح آفرینش؛ جهان به یکپارچگی توجه معناي به کارها کردنمتعالی
 منابعکارگیري به معنوي؛ و مذهبی احساس شخص با در ارتباط روزانه هايتجربه پاالیش و بررسی
  ].3[اینها مانند و فداکاري گذشت، مثل اعمال پرهیزکارانه انجام و زندگی مشکالت حل در معنوي
هاي عقلی که اي از ظرفیتمجموعه" :چنین تعریف کرده است هوش معنوي را این )2008(7کینگ

کمک  هاي معنوي و جهان مافوق وجودي شخصو کاربرد انطباقی از جنبه) یکپارچه(به آگاهی کامل
هایی مثل تفکر وجودي عمیق، افزایش معنا، شناسایی عالم مافوق و سلطه کند و منجر به خروجیمی

هاي معنویت و هوش را درون یک سازه جدید سازه ،هوش معنوي ].17["شودمی هاي معنويحالت
و تجربیات االت نهایی درباره معناي زندگی ؤعنوان ظرفیت انسان براي پرسیدن س کند و بهترکیب می

هوش  .کنیم، تعریف شده استهمزمان و ارتباط یکپارچه بین ما و دنیایی که در آن زندگی می
تواند زندگی درونی و و می داردهاي متعددي را در برهاي چندگانه است و روشیکی از هوش معنوي

ادکامی و روح را با زندگی بیرونی و کار در دنیا، یکپارچه و هماهنگ سازد و ممکن است به ش
  .]1[بهزیستی افراد بینجامد

به  نگر کل شهود و دیدگاه و الهام براي ظرفیتی خودآگاهی، انعطاف، باال داراي معنوي هوش با فردي
 .باشدمی ها سنت نقد و زندگی بنیادین هاي پرسش براي جستجوي پاسخ است و در هستی جهان
  ]3[بدهد تحول و تغییر توان انسان به تواندمی راحتیبه معنوي هوش

  هاي هوش معنويمدل -1-2-2
  :کنیمهایی را که تاکنون براي هوش معنوي مطرح شده است، مرور میدر این بخش مدل

  :کندمؤلفه را مطرح می 5براي هوش معنوي ) 2000(ایمونز : 8مدل ایمونز
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، عمیق شیاريوه هايحالت تجربه توانایی، مسائل حل براي معنوي منابع از بردن سود براي توانایی
و  تعالی ظرفیت، داشتن روزانه امورارتباطات و  به بخشیدن تقدس و کردنخدایی براي توانایی
انه بیشتر به گوید رفتار پرهیزکارکه می) 2000(دلیل انتقاد مایر  او به]. 15[پرهیزگاري ظرفیت

  ].14[شود، مورد آخر را از مدل خود حذف کردط میاخالق و شخصیت مربو
 :ه استکرد مطرح معنوي هوش براي را مؤلفه هفتدر مدل خود  )2007( مرامآ: 9آمراممدل 

 .عقالیی ذاتی، تفکر و اعمال معنوي، پدیداري آگاهی فرا یافته رشد داناییخود و آگاهی :شیاريوه

 .زندگی در اعتماد و الهی عشق تظاهر با همراه زندگی: الهی فیض

 در شناسیوظیفه حس و هدفمندي احساس طریق از روزمره ايهفعالیت بودن معنادار: معنایابی
 .زندگی مشکالت و ها رنج با شدن رو هروب

ه، شامل داشتن یک دیدگاه پیوست  هم  به کلیت یک به منفرد خویشتن یک از فراتر حرکت: تعالی
 .دلی، دلسوزي و مهربانی گرا و پرورش روابط انسانی از طریق یکسیستمی کل

 .مخلوقات تمام براي عشق و کنجکاويبخشندگی، رویی،گشاده و پذیرش با زندگی :تحقیق

، بصیرت، درستی، آزادي از اعمال در خردمندي و مسئولیت با همراه درونی آزادي: درونی هدایت
  ].14[سازي، دلبستگی و ترسشایسته

  :کرده استدر مدل خود چهار مؤلفه را براي هوش معنوي معرفی ) 2008(کینگ : مدل کینگ
صورت انتقادي در مورد ماهیت  کردن به کینگ این مؤلفه را ظرفیت فکر: ديتفکر وجودي انتقا. 1

. کندهستی، واقعیت، جهان، فضا، زمان، مرگ و دیگر موضوعات وجودي یا متافیزیکی تعریف می
بنیادین،  بنابراین، از یک دیدگاه. شودتعریف می "مربوط به زندگی"صورت  اغلب به کلمه وجودي

بر اساس اشکال گوناگون و پیچیده . تفکر انتقادي به تفکر در مورد موجودیت فرد اشاره دارد
کردن درباره موضوعاتی نظیر زندگی توان گفت تفکر در مورد موجودیت فرد شامل فکرموجودیت، می

  .استو مرگ، واقعیت، هوشیاري، جهان، زمان، حقیقت، عدالت، بدي و دیگر موضوعات مشابه 
توانایی ایجاد مفهوم و هدف شخصی در تمامی "دومین مؤلفه به صورت : ارائه مفهوم شخصی. 2

مشابه . تعریف شده است "تجارب فیزیکی و ذهنی، شامل ظرفیت خلق و تسلط بر یک هدف زندگی
ش عنوان جزئی از معنویت ذکر شده و مالحظه آن در مدل هو تفکر انتقادي، مفهوم شخصی نیز به
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داشتن یک هدف در زندگی، داشتن درك درستی از "صورت  مفهوم شخصی به. ي نیاز استمعنو
 . تعریف شده است "مسیر، درك نظم و ترتیب و دلیلی براي موجودیت

ظرفیت شناسایی ابعاد تعالی فرد، دیگران و جهان مادي "صورت  سومین مؤلفه به: آگاهی متعالی. 3
تعریف  "ظرفیت شناسایی ارتباط آنها با خود فرد و جسم او با هدر حالت معمولی و هوشیاري، همرا

وجودي که جدا از دنیاي "یا  "فراتر رفتن از تجارب معمولی و مادي انسان"تعالی به . شده است
  .اشاره دارد "گیردمادي است و در معرض محدودیت دنیاي مادي قرار نمی

صورت  وقعیت هوشیاري است که بهایجاد م جزء آخر هوش معنوي: ایجاد موقعیت هوشیاري. 4
در بصیرت فرد؛ ... هاي معنوي باالتر مانند هوشیاري محض، یگانگی و ظرفیت ورود به موقعیت"

از یک دید عمومی هوشیاري به . تعریف شده است "مانند تفکر عمیق، نیایش و مراقبه و خروج از آن
فرد نسبت به محیط آگاه بوده و به  که( "یک حالت انسانی"یا  "آگاهی فرد نسبت به چیزي"عنوان 

یک سیستم یکپارچه از "عنوان  تواند بهحالت هوشیاري می. تعریف شده است) دهدآن پاسخ می
 ].17[تعریف شود "ساختار یا زیرسیستم روانشناختی

  کاربرد هوش  معنوي در محیط کار -2-2-2
بازنگري نموده و قابلیت انعطاف خود را طور پیوسته خود را  ها نیاز دارند که بهبسیاري از سازمان 

تر  ها، مدیران نیاز به هوشی عمیقمنظور اداره بهتر سازمان براي تطبیق با این شرایط و به. دحفظ کنن
  ].16[و جدید دارند

اي یافته و توجه به تلفیق و معنوي و کاربرد آن در رهبري سازمان رشد فزایندهدر این راستا هوش  
   ].13[در عملکرد سازمانی و اثربخشی رهبري رو به افزایش استکاربرد معنویت 

منظور مشارکت در امر خالقیت  است که فرصتی را براي کارکنان بهچالش هر مدیر یا رهبري این 
توانند کاري پر معناتر ایجاد کنند و مطمئن باشند که ها نشان دهد که چگونه میفراهم کند و به آن

ها براي هر انسانی ترین انگیزانندهخالقیت، معنا و هدف عمیق ].16[استهدفشان روشن و با ارزش 
ها در منطقه روحی انسان قرار دارند و آن. هاي مزبور روانشناختی و احساسی نیستندفرآیند. است

هاي هوش معنوي در محیط ، مهمترین کارکرد10عقیده جورج به. معنوي هستند بنیاد کاري هوش
  :کار عبارتند از
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آگاهی از خود، شایستگی کلیدي هوش : خاطر و چگونگی تأثیر آن بر اثربخشی فرد ایجاد آرامش. 1
بینیم و معتقدیم که آرامش متأسفانه اغلب ما خود را موجوداتی فیزیکی و مادي می. معنوي است

براي  وجود این شرایط عدم. دارایی و ثروت است: از جملهخاطر ما وابسته به شرایط فیزیکی زندگی 
اي که عملکرد و گونه کند، بهکند و این ناامنی ایجاد ترس و استرس میما ایجاد احساس ناامنی می

معناي آگاهی  رشد هوش معنوي که به. دهدروابط ما را در کار و محیط کار تحت تأثیر قرار می
عینی است که غیرمادي است، در واقع منبعی از استعدادهاي عنوان موجودي غیر تر از خود بهعمیق

گیرد، در هنگامی که هوشیاري فرد افزایش پیدا کرده و مورد استفاده قرار می. قبالً کشف نشده است
   . یابدآید و بدین ترتیب عملکرد او در محیط کار بهبود میوجود می امنیت به او احساس

دلی  ایجاد رابطه سالم، یک هاي اساسی برايیکی از بنیان: ایجاد تفاهم و درك متقابل بین افراد. 2
کند که فراتر از ها را وادار میدلی براي بسیاري از مدیران سخت است، زیرا آن ایجاد یک. است
ترتیب احساسات و عواطف افرادي را که مشغول انجام  ردهاي یک وظیفه حرکت کرده و بدینکارک

دیگران، نیازمند درك عاطفی  توانایی شناخت، فهم و پاسخ به احساسات. وظیفه هستند، درك کنند
 .و احساسی قوي است که در حوزه هوش عاطفی قرار دارد

توان تصور نمی. آور استبراي اغلب افراد، تغییر رنج: برداشتن موانع راه مدیریت تغییرات و از میان. 3
م باشند کنند، کامالً آراهاي محتمل و نامحتمل آینده صحبت میکرد زمانی که افراد در مورد چالش

کنترل کردن، شکایت : کند، از جملهمقاومت در برابر تغییر با ایجاد رفتارهایی بروز می. و لبخند بزنند
زمانی که . احساسات نهفته در این رفتارها، ترس، آشفتگی و عصبانیت است... . کردن، انتقاد کردن و 

واهند کرد و از ترس و آشفتگی در افراد، اشتباهات درونی خود را عمیقاً درك کنند، آن را تکرار نخ
  ].16[ترین سطح  هوش معنوي است این عمیق برابر تغییر رها خواهند شد و

 تحقیقات پیرامون هوش معنوي  -3-2

کننده رهبري  بینی هوش پیش"در پژوهشی با عنوان ) 1388(فرهنگی، فتاحی، واثق و نرگسیان 
، با استفاده از "عاطفی و رهبري تحول آفرینبررسی روابط میان هوش معنوي، هوش : آفرین تحول

جامعه . انداي براي سنجش هوش معنوي تدوین نمودهتحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي، پرسشنامه
نتایج آزمون فرضیات به روش . هاي دانشگاه تهران استآماري تحقیق، کارکنان و سرپرستان دانشکده
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قابل  تأثیره هم هوش عاطفی و هم هوش معنوي تحلیل معادالت ساختاري نشان دهنده آن است ک
  . آفرین دارنداي بر رهبري تحولمالحظه

به بررسی رابطه هوش معنوي با هوش هیجانی در ) 1389(نژاد  حسینیان، شعاع کاظمی و چابکی
نتایج نشان داد که بین هوش معنوي و هوش . پرداختند) س(بین دختران دانشجوي دانشگاه الزهرا

طه معناداري وجود دارد؛ به این معنی که هر چه افراد از هوش معنوي باالتري برخوردار هیجانی راب
  . باشند، از نظر هوش هیجانی نیز در سطح باالتري قرار دارند

آنها به . تحقیقی در مورد هوش معنوي پرستاران در تایوان انجام دادند 2006یانگ و مائو در سال 
پرستاران در حد متوسطی قرار داشت، با وجود اینکه معنویت این نتیجه رسیدند که هوش معنوي 

ها متوسط یا در حد زیاد بود و سن و معنویت کودکی بیشترین هاي روحی آندوران کودکی و آسیب
   ].21[تأثیر را بر هوش معنوي پرستاران داشت

انجام  "کارا هاي هیجانی و معنوي بر رهبري تجاريسهم هوش"نیز تحقیقی با عنوان ) 2009(آمرام
 ].13[نتیجه این تحقیق وجود رابطه معنادار بین هوش معنوي و رهبري اثربخش بود. داد

هاي مدیریت منابع انسانی از دیدگاه شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست آسیب"پژوهشی با عنوان 
توسط علی   ")شهرستان تهران(کارکنان دفاتر مرکزي شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران

هاي مدیریت محقق به این نتیجه رسید که سیاست. انجام گرفت 1385باقري کلجاهی در سال 
سیستم تأمین نیروي انسانی، ارزیابی عملکرد و پاداش و روابط با  منابع انسانی در زمینه هر سه زیر

  ].2[شود تواند موجب کاهش میزان تعهد سازمانی کارکنانکارکنان نامناسب است و این امر می

 چهارچوب  نظري تحقیق            -4-2

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش معنوي مدیران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و 
با توجه به پیشینه تحقیقات داخل و خارج کشور در ارتباط با دو . پردازدمیمخابرات نفت ایران 

شده در رابطه با این متغیرها، هوش معنوي  یانوي و تعهد و مباحث و نظریات بمتغیر هوش معن
ر د. عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند ن متغیر مستقل و تعهد کارکنان بهمدیران به عنوا

باشد، استفاده می) 2008(ترین مدل هوش معنوي که مربوط به دیوید کینگ این پژوهش از جدید
  .شد
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  مدل مفهومی تحقیق - 1شکل

  پژوهش شناسی روش -3
با توجه به اینکه نتایج حاصل از این تحقیق قابلیت استفاده و کمک به حل یکی از مشکالت سازمانی 

باشد، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردي است و با توجه به این که قصد توصیف و تفسیر را دارا می
  . وابط موجود بین متغیرهاي تحقیق را دارد، توصیفی استر

پرسشنامه هوش معنوي که در اختیار مدیران قرار : در این تحقیق از دو پرسشنامه مجزا استفاده شد
ها از طیف لیکرت استفاده شده در این پرسشنامه. گرفت و پرسشنامه تعهد که به کارکنان داده شد

  .دهد بیشترین موافقت با مورد سؤال را نشان می  5کمترین و عدد  1 اي که عدد گونه ، بهاست
جامعه آماري پژوهش حاضر، کارکنان، کارشناسان، سرپرستان و رؤساي اداره آموزش شرکت خطوط 

با توجه به محدود بودن جامعه آماري تحقیق، . باشدنفر پرسنل می 115لوله و مخابرات نفت ایران با 
لذا روش . بنابراین نمونه با جامعه یکی است. نفر توزیع شد 115ی ها میان تمامپرسشنامه

نفر مدیران، سرپرستان و  48نفر کارکنان و  67نفر،  115از این . باشدگیري سرشماري می نمونه
هاي  ها و آزمون فرضیه دلیل پایین بودن اندازه نمونه، به منظور تحلیل داده به. کارشناسان بودند

هاي این  براي تحلیل یافته. استفاده شده است )PLS(جزیی  ین توان دومتحقیق از روش کمتر
له استفاده گردیده أورد رابطه بین متغیرهاي پنهان مسجهت برآ SMARTPLSتحقیق از نرم افزار 

  .است

  

هوش 
  معنوي
  مدیران

وجودي تفکر 
 انتقادي

 

تعهد 
 کارکنان

 متعالیآگاهی  

 

ارائه مفهوم 
 شخصی

ایجاد موقعیت 
  هوشیاري

  تعهد مستمر
 
 

 تعهد هنجاري
 

 تعهد عاطفی
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  هاي پژوهش یافته -4
 5/87هاي مرتبط با اطالعات پایه برحسب جنسیت نشان داد که هاي حاصل از توصیف دادهیافته

درصد  71همچنین . دهنددرصد را زنان تشکیل می 5/12درصد از جامعه آماري مدیران را مردان و 
  . دهند درصد را زنان تشکیل می 29ردان و از جامعه آماري کارکنان را م

درصد بین ده تا  6/22درصد بین پنج تا ده سال،  3/32درصد از مدیران کمتر از پنج سال،  4/19
 7/38همچنین . درصد بیشتر از پانزده سال سابقه فعالیت در سازمان را دارند 8/25پانزده سال و 

درصد بین ده تا پانزده سال  6/22درصد بین پنج تا ده سال،  6/22درصد کارکنان کمتر از پنج سال، 
  .ابقه فعالیت در سازمان را دارنددرصد بیشتر از پانزده سال س 1/16و 
درصد بین  7/9درصد بین سی تا چهل سال،  9/41بیست تا سی سال، درصد از مدیران بین  6/22

هاي مرتبط با سن همچنین یافته. درصد بیشتر از پنجاه سال سن دارند 8/25چهل تا پنجاه سال و 
درصد بین سی تا چهل  6/22درصد از آنان بین بیست تا سی سال،  9/41کارکنان نشان داد که 

 .درصد از آنان بیشتر از پنجاه سال سن دارند 1/16اه سال و درصد بین چهل تا پنج 4/19سال، 
  . دهد را نشان میو آلفاي کرونباخ ضریب تعیین، پایایی   1جدول 

  آلفاي کرونباخو ، ضریب تعیینضرایب پایایی، میانگین واریانس تبیین شده - 1جدول 
 کرونباخآلفاي   ضریب تعیین پایایی ترکیبی میانگین واریانس  متغیرهاي پنهان 

 0/887 0/775 0/901 0/667  تعهد کارکنان
 0/904 - 0/923 0/722  هوش معنوي مدیران

 0/709  - 0/832 0/583 آگاهی متعالی
 0/789  - 0/840 0/535 تفکر وجودي انتقادي

 0/825 0/333 0/800 0/586 تعهد عاطفی
 0/766  - 0/804 0/577 ارائه مفهوم شخصی

 0/765 0/365 0/820 0/553 تعهد هنجاري
 0/812  - 0/875 0/638 ایجاد موقعیت هوشیاري

 0/738 0/321 0/808 0/536 تعهد مستمر

لذا  ،است 5/0براي تمامی متغیرهاي تحقیق باالي  AVEشاخص تحقیق  با توجه به این که در این
 اعتبار و پایایی ابزار ،کرونباخ ضریب پایایی و آلفاي. شود یید میمدل تأ هاي روایی همگراي سازه
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پایایی و اعتبار  گرنشانکه  استباالتر  7/0تمامی این ضرایب از مقدار  که سنجند گیري را میاندازه
  . باشد گیري میباالي ابزار اندازه

  و نتیجه فرضیه تحقیق tاثرات مستقیم، آماره  - 2 جدول
  فرضیه  سطح معناداري tه آمار  )β(ضریب مسیر قفرضیات تحقی

 شود تایید می 0/01> **30/265 0/880  تعهد کارکنان ←هوش معنوي مدیران 

 شود تایید می 0/01> **3/809 0/224  تعهد کارکنان ←آگاهی متعالی 

 شود تایید می 0/01> **8/548 0/583  تعهد کارکنان ←ارائه مفهوم شخصی

 شود میتایید  0/01> **3/520 0/231  تعهد کارکنان ←ایجاد موقعیت هوشیاري 

 شود تایید می 0/01> **5/542 0/407 تعهد کارکنان ←تفکر وجوي انتقادي

 شود تایید می 0/01> **3/737 0/536  تعهد عاطفی ←آگاهی متعالی 

 شود تایید می 0/01> **3/713 0/462  تعهد عاطفی ←ارائه مفهوم شخصی

  شود میرد  0/05< 1/354 0/201  تعهد عاطفی ←ایجاد موقعیت هوشیاري 
  شود تایید می 0/05> *2/152 0/346 تعهد عاطفی ←تفکر وجوي انتقادي

  شود تایید می 0/01> **4/780 0/642  تعهد هنجاري ←آگاهی متعالی 
  شود رد می 0/05< 0/639 0/098  تعهد هنجاري ←ارائه مفهوم شخصی

 شود رد می 0/05< 0/125 0/022  تعهد هنجاري ←ایجاد موقعیت هوشیاري 

 شود رد می 0/05< 0/953 0/168 تعهد هنجاري ←تفکر وجوي انتقادي

 شود رد می 0/05< 0/526 0/103  تعهد مستمر ←آگاهی متعالی 

 شود تایید می 0/01> **2/599 0/801  تعهد مستمر ←ارائه مفهوم شخصی

 شود تایید می 0/01> **3/446 0/928  تعهد مستمر ←ایجاد موقعیت هوشیاري 

  شود رد می 0/05< 0/515 0/129 تعهد مستمر ←انتقاديتفکر وجوي 
  

  . درصد99معناداري در سطح اطمینان  **
  .باشند درصد می 95معناداري در سطح اطمینان  *
  

) هاي(کند چند درصد از واریانس یک متغیر وابسته توسط متغیر بررسی می )R2(ضریب تعیین 
دست آمده است و  به 775/0تعهد کارکنان برابر یین ضریب تع. شود مستقل تبیین و توضیح داده می

درصد از واریانس متغیر تعهد کارکنان را توضیح  5/77دهد متغیر هوش معنوي مدیران نشان می
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تواند شامل دیگر عوامل باشد و میبینی می باقیمانده مربوط به خطاي پیشدرصد  5/22. دهدمی
است که این  365/0یین تعهد هنجاري مقدار ضریب تع براي متغیر. تاثیر گذار بر تعهد کارکنان باشد

براي متغیر تعهد مستمر مقدار . هاي هوش معنوي مدیران ایجاد شده استواسطه مؤلفه تغییرات به
واسطه هر چهار مؤلفه متغیر هوش معنوي مدیران توضیح داده  است که به 321/0ریب تعیین برابر ض

است که این تغییرات نیز  333/0ر ضریب تعیین برابر براي متغیر تعهد عاطفی مقدا. شده است
اثرات مستقیم،  2جدول . واسطه هر چهار مؤلفه متغیر هوش معنوي مدیران توضیح داده شده است به

 .دهدو نتایج آزمون فرضیات تحقیق را نشان می tآماره 
  

   گیري و پیشنهاد نتیجه -5
با تعهد کارکنان رابطه  هوش معنوي مدیرانصد در 99دهد در سطح اطمینان نشان می نتایج حاصله

توان انتظار داشت عملکرد مدیران رو میاز این. باشدمعناداري دارد و نوع رابطه مثبت و مستقیم می
به مدیران توصیه رو  از این. سازمانی کارکنان کمک کندبرخوردار از هوش معنوي، به افزایش تعهد 

هد کارکنان حوزه معنوي خود بپردازند تا بتوانند در افزایش تعشود به تالش براي تقویت هوش می
  . گذار باشندکاري خود، تأثیر

 رابطهتعهد عاطفی کارکنان مدیران با  تفکر وجودي انتقاديتوان گفت میدست آمده  طبق نتایج به
و مستقیم توان گفت نوع رابطه دو متغیر مثبت می ،با توجه به مثبت بودن ضریب بتا. معناداري دارد

نسبت به مسائلی چون تفکر درباره سرشت و طبیعت و توان گفت توجه مدیران ، میبنابراین .است
حقیقت زندگی، تفکر درباره هدف یا علت وجودي خویشتن، تفکر عمیق درباره بعد از مرگ، آگاهی 

ی که در زندگی، مرگ، حقیقت و موجودیت، تفکر درباره اتفاقات: کامل نسبت به مسائلی از قبیل
وجود قدرت یا نیرویی  انسان و آرامش جهانی و اعتقاد بهافتد، تفکر درباره ارتباط بین زندگی فرد می

ه ثیر در عملکردشان منجر بتأها گشته و با برتر در جهان، باعث تقویت تفکر وجودي انتقادي در آن
در  انهویت و مشارکت آن وابستگی احساسی کارکنان، احرازنوعی  بهبود تعهد عاطفی کارکنان و به

در ) 1390(تنها گلچین  .است گرفتهتحقیق مشابه کمتري در این زمینه صورت  .خواهد شد سازمان
  .پژوهش خود به وجود رابطه مثبت بین تفکر وجودي انتقادي و رضایت شغلی اذعان داشته است



  
65/      رابطه هوش معنوي مدیران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  

تمر کارکنان رابطه   جایی که میان ارائه مفهوم شخصی مدیران و تعهد عاطفی و تعهد مس از آن 
توان گفت مدیران با تالش براي ارتقاي مسائلی نظیر توانایی در یافتن معنا معناداري وجود دارد، می

هاي پر تنش، تعریف هدف براي زندگی، یافتن علت پذیري با موقعیتو هدف زندگی براي انطباق
توانایی در یافتن معناي  گیري بر مبناي اهداف زندگی وشکست در زندگی، توانایی در تصمیم

ویژه تعهدي که ناشی از  وجب بهبود تعهد کارکنان شوند، بهتوانند متجربیات و اتفاقات روزانه، می
حفظ عضویت در سازمان  و نیزها در سازمان وابستگی احساسی کارکنان، احراز هویت و مشارکت آن

در پژوهش خود ) 1390(گلچین هم در این مورد . باشدمی هاي زیاد ترك سازمانخاطر هزینه به
هاي  از بین مؤلفه .وجود رابطه مثبت بین ارائه مفهوم شخصی و رضایت شغلی را بیان داشته است

توان بنابراین می. را با تعهد عاطفی کارکنان داردرابطه بیشترین  آگاهی متعالیهوش معنوي مدیران، 
  . پیدا کند بهبود، تعهد عاطفی کارکنان نیز آگاهی متعالی مدیران بهبودانتظار داشت با 

میان آگاهی متعالی مدیران و تعهد عاطفی و هنجاري کارکنان رابطه معناداري وجود دلیل آن که  به
نظر و افزایش درك خود نسبت به مسائلی مانند توانایی تشخیص ابعادي دارد، مدیران با دقت

غیر مادي، آگاهی نسبت به وجود ارتباط بین فرد و تر از بعد جسمانی، توانایی درك مسائل  عمیق
هاي معنوي هاي غیر مادي و آگاهی کامل نسبت به جنبهدیگران، توانایی تعریف خویش با ویژگی

زندگی قادر خواهند بود کارکنانی پرورش دهند که وابستگی احساسی به سازمان داشته و نوعی 
   .ده استضرورت براي ماندن در سازمان در آنان ایجاد ش

به واسطه اینکه بین ایجاد موقعیت هوشیاري در مدیران و تعهد مستمر کارکنان رابطه معناداري   
توانند با افزایش میزان سطح هوشیاري، کنترل خویش هنگام ورود به سطوح وجود دارد، مدیران می

توانایی در افزایش ، )ورود و خروج به سطوح مختلف(باالتر، توانایی افزایش یا کاهش میزان هوشیاري 
هاي افزایش هوشیاري در خود، باعث بهبود تعهد کارکنان توسعه مهارتاختیاري میزان هوشیاري و 

، کنندو در اعمال و رفتار خود از آن استفاده میباشند شته مدیرانی که دیدگاه معنوي دا. شوند
معنوي در برخورد با مدیر . دنبال هدف و معنا براي سازمان خود هستند نسبت به تغییر، پذیراتر و به

کند و جاي کنترل، اعتماد می پردازد؛ بهجاي مداخله در امور، به ایجاد بصیرت می ها به موقعیت
طور دقیق مشخص کرد که با باال  شاید نتوان به .دهدجاي مطرح کردن خود، فروتنی نشان می به

توان انتظار داشت که با توجه به  اما می ران، تعهد کارکنان آنان افزایش یابد؛رفتن هوش معنوي مدی
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اي گونه معنوي، عملکرد آنان در سازمان بهخصوصیات اخالقی و رفتاري مدیران برخوردار از هوش 
  .تعهد و وفاداري کارکنان کمک کندباشد که به افزایش 

ها قابل رکنان رابطه دارد و همانند سایر هوشبا توجه به این که هوش معنوي مدیران با تعهد کا
شود موانع کسب باشد، به مدیران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران توصیه میپرورش می

هوش معنوي را در بین مدیران و کارکنان از میان برداشته و شرایط را براي رشد هوش معنوي افراد 
هاي آموزشی مرتبط در این زمینه و برگزاري کالستواند با شرکت می. درون سازمان فراهم کنند

هاي مدیران و کارکنان خود افزوده و در جهت هاي عملی تقویت هوش معنوي، به قابلیتآموزش راه
  . ارتقاي عملکرد و تعهد آنان گام بردارد

ر هوش هاي مربوط به آنها، بررسی تأثینامه هاي دیگر هوش معنوي و پرسشاستفاده از مدل همچنین
هاي هاي شخصیتی افراد، بررسی تأثیر هوش معنوي بر تغییر در سازمان براي تحقیقمعنوي بر تیپ

  .گرددآتی پیشنهاد می

  پی نوشت ها - 6
١ -  Affective Attachment 
٢ - percieved costs 
٣- Obligation 
٤- Oreilly & Chatman 
٥- Angle & Perry 
٦- Allen & Meyer 
٧- King 
٨- Emmons 
٩- Amram 
١٠- George 

  منابع  - 7
رابطه بین هوش معنوي و شادکامی و متغیرهـاي دموگرافیـک   “. ، و حاتمی،ح.زاده، ف، و اکبري.باقري، ف]1[

، سال چهاردهم، فصلنامه طب جنوب. ”در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا و بنت الهدي شهرستان بوشهر
 ).1390( ،256-4،263شماره 

پایـان نامـه   . "آسیب شناسی تعهد سـازمانی از منظـر سیاسـت هـاي مـدیریت منـابع انسـانی       " .باقري، ع]2[
  )1385(، دانشگاه عالمه طباطبایی، سی ارشدکارشنا



  
67/      رابطه هوش معنوي مدیران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  

 با هوش معنوي و روان بررسی رابطه سالمت ".دهقانی، م ،  و.، و بابامیري، م.م کیخسروانی، ، و.حمید، ن]3[

، )2( 3 ،جنتاشـاپیر  پژوهشـی   فصـلنامه علمـی  . "پزشکی کرمانشاه علوم دانشگاه در دانشجویان تاب آوري
338-331 ،)1391 .(  

تحلیل رابطه توانمند سازي روانشـناختی و  ". و کوشکی، ع ، .، و ستاري نسب، ر.، و بودالیی، ح.زاهدي، ش]4[
 ).1388(، 59- 69،  24، شماره و مراکز رشد هافصلنامه تخصصی پارك. "تعهد سازمانی

  ).1388(، آهنگ قلم: مشهد. "هوش معنوي بعد ناشناخته بشر". ساغروانی، س،]5[
. "هاي هوش معنوي و سـاخت ابـزاري بـراي سـنجش آن     بررسی مفهوم و مولفه". ، و ناصري، ا.سهرابی، ف]6[

 1388، دوره سـوم، شـماره چهـارم، زمسـتان    فصلنامه علمی ـ پژوهشـی پـژوهش در سـالمت روانشـناختی     
  .69ـ77،

هـاي   پژوهش. "هاي دولتی بررسی عوامل موثر در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان بانک". صفرنیا، ح]7[
  ).1388(، 85ـ106 ،)2(15، مدیریت در ایران

  ).1385(، 99ـ411، )4و3( 2، هاي نوین تربیتیاندیشه. "هوش معنوي". صمدي، پ]8[
 )1384(، 157شماره  ،تدبیر. "هاي نوین درباره تعهد سازمانیدیدگاه".. ، عحسین زاده ، و.، عفرهنگی]9[

  ).1374(مروارید، : انی و معمارزاده، تهرانالو: مترجمان. "رفتار سازمانی". ، و گریفین، آر.مورهد، جی]10[
دانشگاه عالمـه   ،اسی ارشدنامه کارشن پایان. "پژوهشی پیرامون عوامل موثر بر تعهد سازمانی". موالیی، ن]11[

  ).1378( طباطبایی، 
]12[ Allen, N. J. & Meyer, J. P. "The measurement and antecedents of affective, 

continuance and normative commitment to the organization". Journal of 
occupational psychology, vol ٦٣, pp.(١٩٩٠) .١٨-١. 

]13[ Amram, J. Y. "The Contribution of Emotional and Spiritual Intelligences to 
Effectiveness Business Leadership". A dissertation submitted in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in 
Clinical Psychology. Institute of Transpersonal Psychology Palo Alto, 
California, (٢٠٠٩). 

]14[ Amram, J. Y. & Dryer, D. "Christopher. The Integrated Spiritual Intelligence 
Scale (ISIS)": Development And Preliminary Validation. Institute Of 
Transpersonal Psychology, Palo Alto, CA. ١١٦th Annual Conference Of The 
American Psychological Association, (٢٠٠٨). 



  

 /  68 91پاییز ، پنجم، شماره دومسال مطالعات منابع انسانی، ترویجی  -فصلنامه علمی

]15[ Emmons, R. A., "Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and 
the psychology of ultimate concern", The International Journal for The 
Psychology of Religion, (٢٠٠٠) ,٢٦–٣ :١٠. 

]16[ George, M. "Practical applicationof spiritual intelligence in theworkplace". 
Human resource management internationaldigest,(٢٠٠٦) ,٥-٣ ,(٥)١٤. 

]17[ King, D. "Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, 
and measure.Unpublished", Master’s Thesis, Trent University, Peterborough, 
Ontario, Canada, (٢٠٠٨). 

]18[ Mayer, R.C & Schoorman, D.F . “Differentiating Antecedents Of 
Organizational Commitment: A Test Of March And Simon’ Model”. Journal 
Of Organizational Behavior, Vol. ١٩, No. (١٩٩٨) ,١. 

]19[ Meyer, J.P & Herscovitch, L . “Commitment In The Workplace, Toward A 
General Model”. Human Resource Management Review, Vol (٢٠٠١) ,١١. 

]20[ Mowday, R.T .”Reflections On The Study And Relevance Of Organizational 
Commitment”. Human Resource Management Review, Vol ٨, No (١٩٩٨). , ٤. 

]21[ Yang, K. & Mao, X. “A study of nurses’ spiritual intelligence: A cross-
sectional questionnaire survey”. International Journal of Nursing Studie, 
(٢٠٠٧). 

 


