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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی و
رهبری تحولی مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان در سال تحصیلی  92-93به روش توصیفی از
نوع همبستگی انجام شد .جامعة آماری این پژوهش را همه مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان
به تعداد  100نفر تشکیل دادند که از این تعداد مطابق با فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه
گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بر اساس جنسیت تعداد  80نفر برای شرکت در پژوهش
حاضر انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری چهار پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان()1996با 24
سؤال ،تعهد سازمانی می یر()1985با  24سؤال ،هوش معنوی کینگ()2008با  24سؤال و رهبری
تحولی باس( )1992با  24سؤال بوده است که روایی صوری آن توسط استادان راهنما و مشاور و چند
نفر از نمونه آماری تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب معادل ، 0/80
 0/88 ، 0/78و  0/85برآورد گردید .تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی
(فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و استنباطی ( آزمون همبستگی پیرسون ،رگرسیون
چندگانه و تحلیل واریانس چند راهه) انجام گرفت .نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها
نشان داد که بین هوش معنوی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی) ،)p>0/ 05، r=0/33هوش
معنوی و ابعاد آن با تعهد سازمانی) )p>0/ 05، r=0/30و هوش معنوی و ابعاد آن با رهبری
تحولی) )p>0/ 05، r=0/26رابطه معنادار وجود دارد .از بین ابعاد هوش معنوی تفکر انتقادی
وجودی در گام اول قادر به پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی بود .همچنین از بین
ابعاد هوش معنوی گسترش خود آگاهی در گام اول توان پیش بینی رهبری تحولی را دارا بود .بین
نظرات پاسخگویان در هیچ یک از متغیرها بر حسب عوامل دموگرافیک تفاوت معناداری مشاهده
نشد.
کليد واژه ها :هوش معنوی ،رفتار شهروندی سازمانی ،مدیران ،شهرستان گلپایگان
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مقدمه
در طلیعه قرن جدید که سازمان ها به خصوص نهادهای آموزشی با محیط رقابت
جهانی مواجه هستند ،همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خالقیت های کاری احساس می
شود .نیروی رقابتی جهانی سازمانهای امروزی را مجبور کرده است که بعد از ده ها سال ادامه
روش ها و رویه های کاری ثابت خود ،روش های جدید کاری را پیش بگیرند .به گونه ای که
سازمان هایی که دارای ثبات کاری نبودند از نوعی ثبات نسبی برخوردار شوند و برای این که
از قافله رقابت عقب نیفتند ،اکثر این سازمان ها توجه خود را معطوف به رهبران سازمانی
کرده و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی در درون سازمان دارند،
زیرا رهبری با ایجاد تغییر سروکار دارد .در واقع ورود مفاهیمی چون اخالق ،حقیقت ،باور به
خدا یا نیرویی برتر ،معنا جویی در کار ،نوع دوستی و ...به پژوهش و دنیای کسب و کار و
خدمات همه نشانگر ظهور پارادایم جدیدی هستند .به عقیده صاحب نظران بهره گیری از
هوش معنوی و معنویت در محیط کار عکس العملی به پارادایم خشک و مکانیستی مدرن
است.از ا ین رودر سال های اخیر جایگاه معنویت در سازمان ها به طور فزاینده ای از سوی
مدیران ،سرپرستان ،کارکنان و محققان به عنوان یک ضرورت برای تعامالت سازمانها با
کارکنان و جامعه مورد توجه قرار گرفته است ()Ashmo& Duchon,2000
تحقیقات صورت گرفته در حوزه رفتار سازمانی نشان داد که افراد با چیزی بیشتر از
جسم ،فکر و احساسات ،وارد دنیای کاری می شوند  ،آن ها استعداد شخصی و روح منحصر
به فرد خود را به همراه می آورند که می توان از آن به معنویت و هوشمعنوی1یاد
کرد( .)sagharvani,2009معنویت در کار با افزایش خالقیت ،صداقت ،اعتماد و تعهد در
محیط کاری همراه با باالرفتن احساس تکامل شخصی و بالندگی کارکنان پیوند خورده است
( .) mosavi et all,2011ورود هوش معنوی در سازمان به کارکنان این توانایی را می دهد تا
چشم انداز یکپارچه تری را بدست آورند  ،بدین ترتیب زندگی کاری و شخصی با دنیای
معنوی کارکنان پیوند می خورد(.)kavanang,1999
عشق  ،مهربانی  ،صداقت  ،تحمل ،سعه صدر ،صلح درونی یا تناسب در مواجه شدن
با چالش های اصالت وجودی زندگی ( .)Nasel,2004,p19همچنین خودآگاهی دارا بودن
چشم انداز و ارزش محوری و آرمان گرایی ،توانایی مواجه شدن با حوادث و رویدادها ،کل گرا
بودن ،ستایش تنوع ،خود انگیختگی از جمله ویژگی های افراد باهوش معنوی است.
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)(Wiggles worth,2004,p14این ارزش ها اگرچه یک عمل فردی تلقی می شود اما صیانت
از آن در جوامع سازمانی مستلزم نوعی مدیریت بر پایه هوش معنوی است.
یکی از زمینه های تحت تأثیر هوش معنوی رفتار افراد در مفهوم کلی و رفتار
شهروندی سازمانی در مباحث رفتار سازمانی است .مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار
توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه  1980میالدی به دنیای علم ارائه شد .تحقیقات اولیه ای
که در زمینه رف تار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسوولیت ها و یا
رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته می شدند .با وجود
آنکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری و یا حتی
گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند  ،در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند .در تعریف
رفتار شهروندی سازمانی گفته شده است :رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای
داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند  ،اما با این وجود توسط
وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان می شوند » ( Mostabseri and
)Najabi,2008)( Eslami,2008
رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به
وسیله فرد انجام میگیرد.به عبارت دیگر رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فردی و داوطلبانه
است که از روی بصیرت صورت میگیرد و به شکل مستقیم یا ضمنی به واسطه پاداش های
سیستم پاسخ داده ،اما میتواند به شکل مؤثری به سازمان کمک کند () Organ,1995در
واقع رفتارها و اقدامات فراتر از تکالیف شغلی به رفتار شهروندی سازمانی 1اشاره دارد که در
سال های اخیر توجه زیاد محققان را به خود معطوف داشته است ( GHafari Ashtiyani and
) .)Kohan,2009این مفهوم موج جدیدی در مباحث رفتار سازمانی ایجاد کردوسازمانها را
به سمت خالقیت ،انعطافپذیری ،اثربخشی بیشتر و موفقیت خود هدایت کرد (2003
(Bienstock et alدر رفتار شهروندی سازمانی پنج بعد سازمانی مطرح کرده اند .این ابعاد
شامل :نوع دوستی ،وظیفهشناسی ،جوانمردی ،ادب و نزاکت و فضیلت مدنی است
( )Morrison, 1994) (Podsakoff et al 2000اما مهم تر از ابعاد و اجرای رفتار شهروندی
سازمانی عوامل مؤثر بر این متغیر سازمانی است .پودساکف عوامل زیادی را به عنوان دالیل
رفتار شهروندی مطرح میکند .وی در فراتحلیلی درباره رفتار شهروندی نشان داد که احتمال
بروز این رفتاردر صورتی بیشتر خواهد بود که با کارکنان عادالنه رفتار شود و رابطه خوبی
میان کارکنان با سرپرستان باشد (.)Spector,2001
.Organizationalcitizenship behavior
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ا ز آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتارکارکنان در سازمان میی توانید متیأثر از
نگرش هایشان باشد ،از این رو آگاهی از آن ها برای مدیران سازمان ها ضروری بیه نظیر میی
رسد .با وجود این بایستی اذعان کرد ،آگیاهی از همیه نگیرش هیای کارکنیان بیرای میدیران
سازمان اهمیت چندانی نداش ته و مدیران نیز عالقه ای به داشتن همه این نگرش هیا ندارنید.
در واقع مدیران بیشتر عالقه مند به دانستن آن دسته از نگرش هیایی هسیتند کیه بیا کیار و
سازمان مرتبط است .تعهّد سازمانی یکی از نگرش هایی است که بیشترین توجیه محققیان را
به خود جلب کرده است .تعهّد سازمانی ،یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طیول
سال های گذشته مورد عالقه بسیاری از محققان رشته های رفتیار سیازمانی و روان شناسیی
خصوصاً روان شناسی اجتماعی بوده است .این نگرش در طول سه دهیه گذشیته دسیتخوش
تغییراتی شده است ،که شاید عمده ترین تغییر در این قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی بیه
این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است .همچنین تحوالت اخییر در حیطیه کسیب و
کار از جمله کوچک سازیها ،ادغام شرکت ها در یکدیگرو ...عده ای از صاحب نظران را بر آن
داشته تا اظهار کنندکه اثر تعهّد سازمانی بر دیگر متغیرهیای مهیم در حیوزه هیای میدیریت
ازجمله ترک شغل ،غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بررسی آن بی میورد
است .اما عده ای دیگر از محققان ایین دییدگاه را نپذیرفتیه و معتقدنید کیه تعهّید سیازمانی
اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می تواند مورد تحقیق قرار گیرد(فرهنگیی وحسیین
چاری Farhangi and (Hosseinchari,2005
تعاریف متعددی از تعهّد سازمانی شده است ،البته معمیولی تیرین شییوه برخیورد بیا
تعهّد سازمانی آن است که تعهّد سیازمانی نیوعی وابسیتگی عیاطفی بیه سیازمان و ییا نیوعی
احساس وفاداری به سازمان است()Herskovich 2002,p87تأثیر مثبیت تعهّید سیازمانی بیر
عملکرد سازمان ها ،در بسیاری از تحقیقات مورد تأیید قرار گرفتیه اسیت .افیرادی کیه دارای
تعهّد کمتری هستند خروج و غیبت از کیار در آنهیا بیشیتر اسیت .از طرفیی طیی تحقیقیات
متعدد،تعهّد سازمانی عاملی مؤثر بر رضایت شغلی نییروی انسیانی اسیت و از طرفیی افیزایش
بییازده سییازمانی بییا افییزایش تعهّیید در بییین نیییروی انسییانی افییزایش مییی یابیید & (Allen
 )Meyer,1996,p49تعهّد باال خود می تواند به عنوان یک شاخص جهت تعییین اثیر بخشیی
کارکنان یک سازمان باشد)(Coleman and Borman,2005
( (Allen &Meyer,1996تعهد سازمانی را در سه بعد تعریف نموده اند:
الف -تعهّد عاطفي :این بعد شامل وابستگی عاطفی کارکنیان بیه تعییین هوییت بیا
سازمان و درگیر شدن در فعالیت های سازمان با داشتن احسیاس مثبیت اسیت .کارکنیان بیا
تعهّد عاطفی قوی در سازمان باقی می مانند زیرا آن ها می خواهند که در سازمان بمانند.
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ب -تعهّد مستمر :شامل تعهّدی است که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان اسیت و
کارمند در زندگی سازمان سهیم می شود .در این بعد از تعهّد کارکنان در سازمان میی ماننید
چون نیاز دارند که بمانندودارای وفاداری باالدر سازمان هستند.
پ -تعهّد هنجاری :شامل احساسات افراد ،مبتنیی بیر ضیرورت مانیدن در سیازمان
است .کارکنان با تعهّد هنجاری قوی به دلیل ایین کیه احسیاس میی کننید بایید درسیازمان
بمانند ،درسازمان خواهند ماند.
ارتقای تعهد سازمانی به متغیرهای چندی وابسته است که سبک رهبری رهبیر و بیه
خصوص با توجه به ویژگی های عصر کنونی ،رهبری تحولی یکیی از آن هاسیت .چنیان چیه
)(Aston et al,2004ایجاد تعهد سازمانی را به اتخیاذ رویکیرد رهبیری تحیولی نسیبت داده و
رهبری تحول آفرین را فرآیند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی و توانمند ساختن پیروان جهیت
به تحقق رساندن آن اهداف تعریف می کنند.
) ) Bass & Steidlimer,1998به نقل از فیرهولم 1معتقد است رهبری تحولی ارزش تمرکز
ی افته ای است که رهبر و پیروان ،در دیدگاه ها ،ارزش ها ،احترام و اعتماد دوطرفه و یگانگی
و وحدت سهیم هستند.
) (Crawford,2005اظهار می دارد که رهبری تحولی فرآیندی است که در آن «رهبران و
پیروان برجسته ،روحیه و انگیزش یکدیگر را به منزلت عالی تر ارتقا می دهند».
باس و آولیو معتقدند در فرایند رهبری تحولی ،رهبران ،پیروان خود را از نظر ذهنی
ترغیب می کنند که برای دستیابی به اهداف جمعی واالتر ،از خواست های خود بگذرند و
بنابراین آنان را ترغیب می کنند تا ورای انتظارات خود عمل کنند .رهبران تحولی فرآیند
مذاکره را که در آن پیرو ان ،تالش ها و صفات خود را در تبادل پاداش معاوضه می کنند ،به
کار می برند و پیروان سازمان را در هر سطحی که باشند ارتقا میبخشند و به آنان صالحیت
می دهند ،از بینش و رسالت سازمان آگاهی ایجاد می کنند و همکاران و پیروان را برای
سطوح باالتر از استعداد رشد می دهند.از این رو رهبری تحولی فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد
یا گروه ها برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان
یک کل است .رهبری تحولی فرآیند نفوذ برای ایجاد تغییرات بزرگ در نگرش ها و پیش
فرض های اعضای سازمان و ایجاد تعهد در مأموریت و هدف های سازمان است
(صادقی.)Sadeghi,2008)،
1Fairhelom
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یکی از سازمان های مهم ومؤثر در دنیای امروز سازمان آموزش و پرورش است که
وظیفه تربیت نیروی انسانی را برعهده دارد .از این روکارکنان این سازمان از نقش و جایگاه
ویژه ای در بین سایرسازمان ها برخوردار هستند .آنان با سبک های تفکّرو هوش های
متفاوتی وارد سازمان می شوند و قادرند با توسّل به همین سبک تفکّر و هوش  ،مشتریان
(دانش آموزان)خود را تحت تأثیر خود قرار دهند .بدیهی است نوع نگرش کارکنان این
سازمان و رفتار آن ها می تواند بر کارایی و اثربخشی سازمان افزوده ویا تحقق اهداف را
دستخوش تغییر قرار دهد .از طرف دیگر کارکنان این سازمان الگو وسرمشق دریافت
کنندگان خدمات سازمان قلمداد می شوند .پایبندی آن ها به اهداف سازمان می تواند به
عنوان یک خط مشی رفتاری در دانش آموزان ایجاد انگیزش نموده و آن را به حرکت و تکاپو
وا دارد .از این رو بررسی تعهّد سازمانی نیز مقولهای مهم در این سازمان محسوب می شود.
پژوهش حاضر در صدد است به بررسی این سوال بپردازد که آیا بین سه متغیرهوش
معنوی بارفتارشهروندی سازمانی،تعهدسازمانی ورهبری تحولی در بین مدیران دوره ابتدایی
شهرستان گلپایگان رابطه وجود دارد؟

پيشينه پژوهش
))Yaghobi et al,2008درپژوهشی تحت عنوان رابطه بین هوش عاطفی وهوش
معنوی وسبک رهبری تحول آفرین به این نتیجه دست یافتندکه تمام مؤلفه های هوش
عاطفی ومعنوی بامؤلفههای سبک رهبری رابطه معناداری دارند .
) (Ahmadi and khodami,2011درمطالعه ای پیرامون رابطه رفتارشهروندی
عمومی،معنویت ورفتارشهروندی سازمانی دربخش دولتی ایران باروش تحلیل مسیربه این
نتایج رسیدندکه رفتارشهروندی عمومی ومعنویت هردودرمجموع باگرایشهای شغلی وابعاد
رفتارشهروندی سازمانی شامل دوبعدکلی ایثارگری وفرمانبرداری رابطه مثبت دارند .نتیجه
مهم این پژوهش رابطه قوی بین معنویت ورفتارهای شهروندی سازمانی است که باتوجه به
بلوغ بیشتراین مفهوم نسبت به رفتارهای شهروندی عمومی درجامعه مورد مطالعه ،این
نتیجه چندان دورازانتظارنبود .
) )Mosavi et al,2011در پژوهشی تحت عنوان رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی
سازمانی دربین معلمان دوره متوسطه شهرستان زنجان به این نتیجه رسیدندکه بین تمامی
ابعادهوش معنوی بارفتارشهروندی سازمانی همبستگی مثبت ومعناداری وجوددارد.همچنین
مؤلفه های هوش معنوی قادربه پیش بینی رفتارشهروندی سازمانی بودند.
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))Howard and, White,2009در پژوهشی تحت عنوان هوش معنوی و رهبری
تحولی :یک چارچوب مفهومی جدید ،دریافتند بین رهبری تحولی وهوش معنوی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین در این پژوهش هوش معنوی یکی از ابعاد مؤثر در
توسعه سازمانی شمرده شده ا ست.
))Lakin,2010در پژوهشی تحت عنوان تحلیل رابطه رهبری تحولی و هوش معنوی
ازطریق مطالعه برروی  115نفرازرهبران سازمان های غیرانتفاعی دریافت رابطه مثبت و
باالیی بین هوش معنوی ورهبری تحولی وجود داشت .به گونه ای که با افزایش هوش معنوی
سبک رهبری تحولی نیزبیشترمورداستفاده واقع می شد.
)(Doostdar et al,2012درپژوهشی تحت عنوان رابطه هوش معنوی ورفتارشهروندی
سازمانی دربین  332نفر از اعضای مراکز بهداشتی بین هوش معنوی و رفتار شهروندی
سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
سواالت پژوهش
-1آیا بین هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی شخصی ،آگاهی
متعالی ،گسترش خودآگاهی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد؟
-2آیا بین هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی شخصی ،آگاهی
متعالی ،گسترش خودآگاهی) با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد؟
-3آیا بین هوش معنوی وابعادآن (تفکرانتقادی وجودی،معناسازی شخصی ،آگاهی
متعالی ،گسترش خودآگاهی) با رهبری تحولی رابطه وجود دارد؟
-4کدام یک ازابعاد هوش معنوی توان پیش بینی رفتارشهروندی سازمانی رادارد؟
-5کدام یک ازابعاد هوش معنوی توان پیش بینی تعهدسازمانی رادارد؟
-6کدام یک ازابعاد هوش معنوی توان پیش بینی رهبری تحولی رادارد؟
-7آیا بین نظرات پاسخگویان در متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی،
هوش معنوی و رهبری تحولی برحسب عوامل دموگرافیک (سن ،جنس ،مدرک تحصیلی و
سابقه کار) تفاوت وجود دارد؟

روش تحقيق
در پژوهش حاضر از آن جهت که پژوهشگر به تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رهبری
تحولی ،رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی پرداخته است ،روش پژوهش از نوع
همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران زن و مرد آموزش و پرورش
دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان به تعداد  100نفر بوده است و حجم نمونه با استفاده از
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فرمول نمونه گیری کوکران  80نفر برآورد گردید.همچنین روش نمونه گیری در پژوهش
حاضر تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بر اساس جنسیت بوده است .بدین ترتیب از بین
مدیران مرد مدارس دوره ابتدایی پسرانه به تعداد کل  31مدیر  25نفر و از بین تعداد کل
مدیران زن مدارس دوره ابتدایی به تعداد کل  69نفر ،تعداد  55نفر برای شرکت در پژوهش
حاضر انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است.بدین
منظور از چهار پرسشنامه استفاده شده است:
 پرسشنامه هوش معنوی ) )King,2008که حاوی  24سؤال بوده و هوش معنوی رادرابعاد (تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی شخصی ،آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی)
اندازه گیری می کند.
 پرسشنامه رفتار شهروندی ))Organ,1996که حاوی  24سؤال بوده و رفتارشهروندی را در قالب  5بعد(نوع دوستی ،جوانمردی ،فضیلت شهروندی ،احترام و وظیفه
شناسی) با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری می کند.
 پرسشنامه تعهد سازمانی ))MeyerAllen 1985که مشتمل بر  24گویه براساسطیف  5درجه ای لیکرت طراحی شده و تعهد سازمانی را در سه بعد تعهد عاطفی ،مستمر و
هنجاری اندازه گیری می کند و پرسشنامه رهبری تحولی ))Bass,1992که با  24گویه و بر
اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی شده و رهبری تحولی را مورد سنجش قرار می
دهد.
روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان و چند نفر از پاسخگویان مورد تأیید
قرار گرفت .همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ 1استفاده
شد و شاخص پایایی مقیاس های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی ،هوش
معنوی و رهبری تحولی به ترتیب  0/88 ، 0/78 ، 0/80و  0/85به دست آمد .جهت تجزیه و
تحلیل داده ها از آمار توصیفی 2شامل فراوانی ،3میانگین 4و انحراف معیار 5و آمار استنباطی
شامل آزمون همبستگی پیرس ون ،رگرسیون گام به گام و آزمون تحلیل واریانس چند راهه
استفاده شد.

1Coronbachs

alpha coefficient
Descriptive statistics
3Frequency
4Mean
5Standard deviation
2
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يافتهها
جدول -1میانگین و انحراف معیار نمرات هوش معنوی ،رفتارشهروندی ،تعهدسازمانی و رهبری
تحولی
ميانگين

خرده مقياس

96/69

هوش معنوی
رفتارشهروندی

انحراف معيار

19/91
10/ 32

97/02

تعهدسازماني

92 / 17

7/08

رهبری تحولي

101/58

10/49

نتایج جدول1نشان می دهدمیانگین نمرات هوش معنوی،رفتارشهروندی،تعهدسازمانی
ورهبری تحولی به ترتیب برابربا 101/58 ،92/17 ،97/02 ،96/69است.
سؤال اول :آیا بین هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر انتقادی وجودی ،معنا سازی شخصی،
آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد؟
جدول -2ضریب همبستگی بین هوش معنوی و مؤلفه های آن (تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی
شخصی ،آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) و رفتار شهروندی سازمانی
متغیرمالک
متغیر پیش بین

رفتار شهروندی سازمانی
ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

هوش معنوی

**0/336

0/113

0/002

تفکر انتقادی وجودی

**0/342

0/117

0/002

معناسازی شخصی

**0/340

0/116

0/002

آگاهی متعالی

**0/305

0/093

0/006

گسترش خودآگاهی

**0/316

0/010

0/004

p>0/ 05
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یافته های جدول( )2نشان می دهد بین هوش معنوی و مؤلفه های آن (تفکر انتقادی
وجودی ،معناسازی شخصی ،آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) با رفتار شهروندی
سازمانیرابطه معنی دار وجود دارد .بر اساس ضریب تعیین( 11/3)r2درصد واریانس هوش
معنوی و رفتار شهروندی سازمانی مشترک بوده است .لذا سؤال اول مبنی بر این که بین
هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی شخصی ،آگاهی متعالی ،گسترش
خودآگاهی) با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد ،تأیید می گردد.
سؤال دوم :آیا ب ین هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی
شخصی ،آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد؟
جدول -3ضریب همبستگی بین هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی
شخصی ،آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) و تعهد سازمانی
متغیر مالک

تعهد سازمانی

شاخص آماری
متغیر پیش بین

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

هوش معنوی

**0/301

0/091

0/009

تفکر انتقادی وجودی

**0/333

0/111

0/004

معناسازی شخصی

*0/259

0/067

0/025

آگاهی متعالی

**0/301

0/091

0/008

گسترش خودآگاهی

*0/262

0/069

0/022

p>0/ 05

یافته های جدول ( ) 3نشان می دهد بین هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر انتقادی وجودی،
معناسازی شخصی ،آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) با تعهد سازمانی رابطه معنی دار
وجود دارد .بر اساس ضریب تعیین( 9/1 )r2درصد واریانس هوش معنوی و تعهد سازمانی
مشترک بوده است .لذا سؤال دوم مبنی بر این که بین هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر
انتقادی وجودی ،معناسازی شخصی ،آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) با تعهد سازمانی
رابطه وجود دارد ،تأیید می گردد.
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سؤال سوم :آیا بین هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی شخصی،
آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) با رهبری تحولی رابطه وجود دارد؟
جدول -4ضریب همبستگی بین هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر انتقادی وجودی ،معناسازی شخصی،
آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) و رهبری تحولی
متغیرمالک

رهبری تحولی

شاخص آماری
ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

متغیر پیش بین
هوش معنوی

*0/264

0/070

0/019

تفکر انتقادی وجودی

0/217

0/047

0/054

معناسازی شخصی

*0/273

0/074

0/015

آگاهی متعالی

*0/259

0/067

0/020

گسترش خودآگاهی

*0/276

0/076

0/013

p>0/ 05

یافته های جدول ( ) 4نشان می دهد بین هوش معنوی و مؤلفه های آن (معناسازی
شخصی ،آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) با رهبری تحولی رابطه معنی دار وجود دارد .بر
اساس ضریب تعیین( 7 )r2درصد واریانس هوش معنوی و رهبری تحولی مشترک بوده است.
لذا سؤال سوم مبنی بر این که بین هوش معنوی و مؤلفه های آن (معناسازی شخصی،
آگاهی متعالی ،گسترش خودآگاهی) و رهبری تحولی رابطه وجود دارد ،تأیید می گردد.
رابطه بین مؤلفه تفکر انتقادی وجودی از هوش معنوی با رهبری تحولی معنادار نیست.
سؤال چهارم :کدام یک از ابعاد هوش معنوی توان پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را
دارد؟
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جدول -5ضریب همبستگی چندگانه مؤلفه های هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی
متغیر پیش
بین

شاخص
آماری

مجذور
ضریب
همبستگی
چندگانه

ضریب
همبستگی
چندگانه

متغیر مالک

رفتارشهروندی سازمانی

گام
اول

تفکر انتقادی
وجودی

0/342

مجذور ضریب
همبستگی
چندگانه تعدیل
شده

0/106

0/117

ضریب
F

سطح
معنادار
ی

0/002

10/218

p>0/01

به طوری که یافته های جدول ( )5نشان می دهد از بین متغیرهای مورد مطالعه در
رگرسیون بهترین پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی در گام اول تفکر انتقادی
وجودی بوده است .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین تفکر انتقادی
وجودی با رفتار شهروندی سازمانی معنادار بوده است .بر این اساس در گام اول ضریب تفکر
انتقادی  11/7درصد واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند F .مشاهده شده
در سطح  p >0/01معنادار بوده است ،بنابراین رگرسیون قابل تعمیم به جامعه آماری است.
جدول -6ضریب بتا در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از طریق ابعاد هوش معنوی
شاخص آماری

متغیر پیش
بین

ضرایب بتای

ضرایب بتای غیر
استاندارد

ضریب t

سطح
معناداری

استاندارد
متغیر مالک
خطای

بتا
معیار

سازمانی

رفتار شهروندی

گام اول

تفکر انتقادی
وجودی

/615
0

0/192

0/342

3/197

0/002

p>0/01

یافته ها در جدول ( ) 6حاکی از آن است که ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش درتفکر
انتقادی وجودی ،رفتار شهروندی سازمانی را  0/342واحد افزایش می دهد.
معادله پیش بینی سؤال چهارم پژوهش به شکل زیر قابل ارائه است:
رفتار شهروندی سازمانی = ضریب ثابت ( +)79/433تفکر انتقادی وجودی ()0/615
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جدول  -7متغیرهای بیرون معادله در رگرسیون برای پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از طریق
ابعاد هوش معنوی
گام اول

مقیاس

بتا

مقدار t

سطح معناداری

معناسازی

0/167

0/631

0/530

شخصی
آگاهی متعالی

-0/139

-0/441

0/661

گسترش

0/045

0/150

0/881

خودآگاهی

p>0/05
به طوری که از جدول( )7مالحظه می شود رابطه معناسازی شخصی ،آگاهی متعالی و
گسترش خودآگاهی با رفتار شهروندی سازمانی معنادار نبوده است.
سؤال پنجم:کدام یک از ابعاد هوش معنوی توان پیش بینی تعهد سازمانی را دارد؟
جدول  -8ضریب همبستگی چندگانه ابعاد هوش معنوی با تعهدسازمانی
شاخص آماری

متغیر پیش
بین

مجذور
ضریب
همبستگی
چندگانه

ضریب
همبستگی
چندگانه

مجذور ضریب
همبستگی
چندگانه تعدیل
شده

ضریب
F

سطح
معنادار
ی

متغیر مالک

تعهدسازمانی

گام
اول

تفکرانتقادی
0/333

0/111

0/099

9/103

0/004

وجودی

p>0/01

به طوری که یافته های جدول ( )8نشان می دهد از بین متغیرهای مورد مطالعه در
رگرسیون بهترین پیش بینی کننده تعهد سازمانی در گام اول تفکر انتقادی وجودی بوده
است .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با تعهد
سازمانی معنادار بوده است .بر این اساس در گام اول ضریب تفکر انتقادی وجودی 11/1
درصد واریانس تعهد سازمانی را تبیین می کند F .مشاهده شده در سطح  p >0/01معنادار
بوده است بنابراین رگرسیون قابل تعمیم به جامعه آماری است.
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جدول -9ضریب بتا در پیش بینی تعهدسازمانی از طریق ابعاد هوش معنوی
متغیر پیش
بین

شاخص آماری

ضرایب بتای

ضرایب بتای غیر
استاندارد

ضریب t

سطح
معناداری

استاندارد
متغیر مالک
خطای

بتا
معیار

تعهد سازمانی

تفکر انتقادی
گام اول
وجودی

/409
0

0/333

0/135

3/017

0/004

p>0/01

یافته ها در جدول ( )9حاکی از آن است که ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش
تفکر انتقادی وجودی تعهد سازمانی را  0/333واحد افزایش می دهد.
معادله پیش بینی سؤال پنجم پژوهش به شکل زیر قابل ارائه است:
تعهد سازمانی = ضریب ثابت (+)80/586تفکر انتقادی وجودی ()0/409
جدول  -10متغیرهای بیرون معادله در رگرسیون برای پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد
هوش معنوی
گام اول

مقیاس

بتا

مقدار t

سطح معناداری

معناسازی شخصی

-0/262

-0/981

0/330

آگاهی متعالی

-0/095

-0/295

0/769

گسترش خودآگاهی

-0/314

-1/023

0/310

p>0/05

به طوری که از جدول ( ) 10مالحظه می شود رابطه معناسازی شخصی ،آگاهی متعالی و
گسترش خودآگاهی با تعهد سازمانی معنادار نبوده است.
سؤال ششم :کدام یک از ابعاد هوش معنوی توان پیش بینی رهبری تحولی را دارد؟
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جدول -11ضریب همبستگی چندگانه ابعاد هوش معنوی با رهبری تحولی
متغیر
پیش بین

شاخص
آماری

مجذور
ضریب
همبستگی
چندگانه

ضریب
همبستگی
چندگانه

متغیر

مجذور ضریب
همبستگی
چندگانه تعدیل
شده

ضریب
F

سطح
معنادار
ی

مالک

رهبری تحولی

گام
اول

گسترش خودآگاهی

0/084

0/291

7/097

0/073

0/009

p>0/01

به طوری که یافته های جدول ( )11نشان می دهد از بین متغیرهای مورد مطالعه در
رگرسیون بهترین پیش بینی کننده رهبری تحولی در گام اول گسترش خودآگاهی بوده
است .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین گسترش خودآگاهی با رهبری
تحولی معنادار بوده است .بر این اساس در گام اول ضریب گسترش خودآگاهی  8/4درصد
واریانس رهبری تحولی را تبیین می کند F .مشاهده شده در سطح  p >0/01معنادار بوده
است ،بنابراین رگرسیون قابل تعمیم به جامعه آماری است.
جدول -12ضریب بتا در پیش بینی رهبری تحولی از طریق ابعاد هوش معنوی
شاخص
آماری

متغیر
پیش بین

ضرایب بتای

ضرایب بتای
غیر استاندارد

استاندارد

ضری
بt

سطح
معنادار
ی

متغیر
بتا
خطای معیار

مالک

تحولی

رهبری

گام اول

گسترش
خودآگاهی

71
0/3

0/268

0/291

/664
2

0/009

p>0/01

یافته ها در جدول ( )12حاکی از آن است که ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش
درگسترش خودآگاهی  ،رهبری تحولی را  0/291واحد افزایش می دهد.
معادله پیش بینی سؤال ششم پژوهش به شکل زیر قابل ارائه است:
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رهبری تحولی = ضریب ثابت (+)87/104گسترش خودآگاهی ()0/713

جدول  -13متغیرهای بیرون معادله در رگرسیون برای پیش بینی رهبری تحولی از طریق ابعاد
هوش معنوی

گام اول

مقیاس

بتا

مقدار t

سطح معناداری

تفکر وجودی
انتقادی

-0/427

-1/403

0/165

-0/059

-0/155

0/887

-0/070

-0/233

0/816

معناسازی
شخصی
آگاهی متعالی

p>0/05

به طوری که از جدول ( ) 13مالحظه می شود رابطه تفکر وجودی انتقادی ،معناسازی
شخصی ،آگاهی متعالی و با رهبری تحولی معنادار نبوده است.

بحث و نتيجهگيری
نتایج حاصل از سوال اول پژوهش نشان داد بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی
رابطه وجود دارد .نتایج این بخش از پژوهش با پژوهش های ( Ahmadi and
 )khodami,2011و()Mosavi et Al,2011که نشان می دهد رابطه قوی بین معنویت و
رفتارهای شهروندی سازمانی وجود دارد همسوست .با توجه به یافته های حاصل از سؤال اول
می توان بیان کرد :از جمله ابعاد هوش معنوی ،تفکر انتقادی وجودی است .تفکر انتقادی در
کلیت خود ،قدرت تنظیم کلیت پذیرفتن احتماالت نوین ،پرهیز از پیش داوری و توقف
داوری (تردید بی طرفانه ،پرهیز از تعجیل در قضاوت) را برای فرد به وجود می آورد.
همچنین با استفاده از این بعد از تفکر فرد قادر خواهد بود که افکار و قضاوت های خود و
دیگران را از بنیان مورد تردید و سؤال قرار داده و از طریق مشاهده ،آزمایش ،ارزیابی کنترل
شده و بی طرفانه به منظور یافتن حقیقت ،افکار را مورد تجزیه ،تحلیل ،ترکیب و ارزیابی قرار
دهد .از جمله بخش های مهم تفکر انتقادی پرسشگری و بررسی انواع مختلف راه حل ها و
پس از آن انتخاب راه حل بهینه است .تفکر انتقادی به افراد کمک می کند تا دارای
رفتارهای فرا واکنشی باشند .به عبارت دیگر در مسائل زندگی و کاری مربوط به خویش از
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طری ق ارزیابی شواهد ،روابط و اطالعات به تصمیم گیری مناسب پرداخته و خود را برای
مواجهه با چالش های فزاینده آماده کنند.
بعد دیگر هوش معنوی معنا سازی شخصی است .این بعد ناظر بر توانایی افراد در
مشخص کردن اهداف زندگی و تسلط بر آن است .رفتار آدمی تحت تأثیر اهداف و انگیزه ها
هستند .اهداف و انگیزه به عنوان نیازهای بیرونی و درونی بر همدیگر اثر متقابل داشته و
رفتار آدمی را مشخص می کند .اهداف بلند وواالانگیزه بیشتر و اهداف پایین تر و پست تر
انگیزه کمتری را ایجاد می کنند  .همچنین افراد با انگیزه  ،اهداف بلندتر و واالتری را انتخاب
نموده ولی افراد بی انگیزه اهداف پایین و پست تری را انتخاب می کنند .از این رو هدف
گذاری واالتر به افراد با انگیزه نیاز دارد .از طرف دیگر هدف گذاری با برنامه ریزی ارتباط
نزدیکی دارد .برنامه بدون هدف اثربخشی نداشته و هدف بدون برنامه نیز عملیاتی نیست.
ه دف گذاری جزء الینفک برنامه ریزی است و برنامه ریزی فرایندی است که چگونگی
حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ( هدف ) را مشخص می کند .برنامه ریزی خود هدف
نیست بلکه وسیله و ابزاری برای تحقق اهداف است .برای موفقیت و بهبود فردی و سازمانی ،
هدف گذاری خوب شرط الزم و برنامه ریزی مناسب شرط کافی است .از طرف دیگر هدف
گذاری با ارزیابی عملکرد نیز مرتبط است.ارزیابی عملکرد اگر معطوف به هدف نباشد اتالف
منابع خواهد بود .هدف ها هستند که به ارزیابی معنی و جهت می بخشند  .بدون هدف
گذاری ارزیابی مقدور نیست ،زیرا هدف ارزیابی میزان تحقق اهداف است .اگر اهداف معین و
مشخص نباشند ،ارزیابی امکان پذیر نخواهد بود.
بعد دیگر هوش معنوی ناظر بر آگاهی متعالی است .این بعد توانایی شناخت ابعاد
برتر و متعالی خود و دیگران است .غیر از شناختی که انسان به وسیله حواس پنجگانه به دست
می آورد ،در انسان نوع دیگری شناخت مستقیم نفس با عین خارجی وجود دارد که شهودی
است و حواس پنجگانه در آن نقشی ندارد و نمونه آن ،شناخت انسان از من «خود»و ذهن و
ال حاصل و روشن است .اینگونه
باطن خود است که حتی در نبود حواس هم برای انسان کام ً
شهود باطنی منحصر به شناخت خود نیست بلکه صورتهای پیشرفته آن میتواند اشیاء دیگر
را نیز درک کند و این همان است که از آن به عنوان علم حضوری نام برده می شود .علم
حضوری انسان به محصوالت و فراورده های ذهن و ادراک حسی از اهمیت ویژه ای برخوردار
است ،زیرا نفس انسان نسبت به همه انفعاالت و حاالت درونی خود علم حضوری و بی واسطه
دارد .آگاهی و توجه ،از ویژگی های آگاهی متعالی محسوب شده محصول عالئم مخابره شده
به وسیله حواس پنجگانه نیست ،بلکه محصول فعالیت کارگاه ذهن انسان و خالقیت روح و در
نتیجه آفرینش آن و جزء حرکات تکاملی روح است .با توجه به ویژگی آگاهی متعالی یعنی
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شناخت ابعاد برتر و متعالی خود و دیگران و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی یعنی ابعاد
نوع دوستی ،وظیفه شناسی ،جوانمردی ،ادب و نزاکت و فضیلت مدنی می توان دریافت رابطه
بین این دو متغیر قابل تبیین است .بدین معنا که هر چه شناخت فرد از خود و دیگران
افزایش یابد ،به ابعاد متعالی تری چون فلسفه و ماهیت وجودی خود بیشتر واقف گردیده و
رفتارهای شهروندی بیشتری را از خود نشان می دهد .زیرا ابعادی چون نوع دوستی با
فلسفه حیات در ارتباط هستند.
خود آگاهی از دیگر ابعاد هوش معنوی است .خود آگاهی بر شناخت دقیق ودرست
ازخود،به عبارتی دیگرشناخت نگرش ها ،آراء ،عقاید ،اندیشه ها ،هیجانات ،توانایی ها ،مهارت
ها و کاستی های خود تأکید دارد .رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا اطالعاتی را در
حوزه شخصیتی خود به دست آورد .خود آگاهی در چند حوزه معنا می شود :خود فیزیکی
که به تصوری که هرکس ازظاهرفیزیکی خود دارد اطالق می شود .خود واقعی بخش درونی
وجود فرد است که افراد محدودی ازآن آگاه هستند .خود جنسی نیز تصور وبرداشتی است
که هرکس ازهویت جنسی خود (مرد یازن) وتمایالت جنسی خوددارد .خود اجتماعی به
تصور فرد ازجایگاه اجتماعی خود  ،نقش وی در اجتماع ،شخصیت برون گرا یا درون گرا و ...
اشاره دارد .خود معنوی در برگیرنده تصور شخص ازاعتقادات،اخالق واحکام دینی است.
بخش دیگر خود آگاهی یعنی خود تاریکی جنبه خاصی ازخود است که دربرگیرنده فرد است.
همچنان که خود آرمانی بخشی است که فرد تمایل به رسیدن به آن وجه را دارد .در هوش
معنوی بعد خود آگاهی معنوی از رتبه باالتری برخوردار است .از این رو می توان گفت با
توجه به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی یعنی انواعی از کمک های غیر رسمی و اختیاری که
کارمند ،بدون توجه به تحریمزها و پاداش های رسمی و به عنوان فردی آزاد آن ها را انجام
داده و یا از انجام آن ها خودداری می کند ،به عالوه توجه به این مفهوم که ابعاد رفتار
شهروندی در حیطه مفاهیم ارزشی قرار دارد و این مفاهیم ارزشی چون نوع دوستی در خود
معنوی یعنی اخالق و اعتقادات وی نهفته است .از این رو می توان گفت با افزایش هر یک از
ابعاد هوش معنوی رفتار شهروندی نیز افزایش یابد.
در تفسیر سؤال دوم می توان گفت :تعهّد سازمانی عبارت است از حالتی که فرد آرزو می کند
در عضویت سازمان باقی بماند .این ویژگی نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل
سازمانی است که در آن مشغول به کار هستند .افرادی که دارای تعهّد کمتری هستند خروج
از کار و غیبت از کار در آن ها بیشتر است .همچنین تعهّد سازمانی عاملی مؤثر بر رضایت
شغلی نیروی انسانی است که باعث افزایش بازده سازمانی می شود .کارکنان متعهّد مایل به
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داشتن رکوردهاى قابل توجه و حفظ شغل به مدت طوالنى ترى نسبت به کم تعهّدها
هستند .از این رو آن ها مایل به تالش بیشتر در کارها و عملکرد بهترى نسبت به کم تعهّدها
هستند به طورخالصه ،شواهد قابل مالحظه اى وجوددارد که کارکنان متعهّد ،کارکنان
ارزشمندترى نسبت به سایرکارکنان هستند .به عبارت دیگر تعهّد سازمانی یک نگرش درباره
وفاداری کارمندان به سازمان و یک فرا یند مستمر است که از طریق آن اعضای سازمان عالقه
شان را به سازمان و موفقیت و کارآیی پیوسته آن نشان میدهند .عوامل گوناگونی در ایجاد و
ارتقای تعهد سازمانی نقش دارند که از میان آنها می توان به ویژگی های فردی از جمله
هوش و هوش معنوی اشاره کرد .نکته قابل توجه آن است که هوش معنوی تالشی در جهت
پرورش حساسیت نسبت به خویشتن ،دیگران و محیط طبیعی و متافیزیکی است .این تالش
همواره در پی وحدت بخشیدن و یگانگی به این حساسیتها و جهت دادن به سوی سعادت در
جهت انسان کامل شدن است .این نوع از هوش بیانگر اثر مثبتی است که با احساس عمیقی از
لذت و بهزیستی همراه است .احساس تأیید توسط دیگران ،همنوایی بین ارزش ها و باورهای
فردی و ارزشهای کاری همچنین باور به این که فرد برای انجام کاری با معنا و مهم استخدام
شده است و این وظیفه ناظر بر هدف متعالی است ،در فرد نیروی انگیزشی قابل توجهی ایجاد
کرده وی را به اهداف سازمان متعهد می سازد .از طرف دیگر معنویت برفعالیت انسان ها تأثیر
قابل توجهی دارد و الزمه عملکرد مناسب ،تعهد و مسؤولیت پذیری کارکنان است .انتظار بروز
خالقیت توسط کسانی که کار خود را از لحاظ معنویبی ارزش تلقی میکنند ،واقعی و منطقی
نیست .معنویت در محیط کار موجب مشروعیت اقدامات فردی و جمعی شده ،انسجام و
تعادل فرهنگ سازمانی را تقویت می کند ،اعتماد در روابط بین افراد و گروه ها را بهبود می
بخشد و با پیروی بیشتر از استانداردها ،موجب بهبود کیفیت محصوالت و نهایتاً افزایش سود
می گردد .عدم توجه به بعد عرفانی و احساس کمال و تعالی در محیط کار کارکنان را به
روزمرگی دچار کرده ،احساس خدمات ارزشمند و متعالی را از آنان سلب می کند .در نقطه
مقابل دارا بودن هوش معنوی حس کمک به دیگران،کشف درون خود،به دست آوردن اعتماد
دیگران در سایه پیوند با قدرت متعالی و خدمت بیش از نفع شخصی را به همراه دارد .با توجه
به وجود چنین ویژگی های در سایه هوش معنوی می توان اظهار داشت افراد دارای هوش
معنوی تعهد بیشتری در همه ابعاد تعهد اعم از تعهد به خود،تعهد به سازمان ،تعهد به خدا،
تعهد به مدیر و تعهد به همکاران خود دارند .از این رو رابطه بین این دو متغیر قابل تبیین
خواهد بود.
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نتایج حاصل از سوال سوم پژوهش نشان داد بین هوش معنوی و رهبری تحولی
رابطه وجود دارد.نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش( Yaghobi et
 )Howard and, White,2009(،)Al,2008و()Lakin,2010همسو ست  .آنان در درپژوهشی
تحت به این نتیجه دست یافتندکه تمام مؤلفه های هوش معنوی بامؤلفههای سبک رهبری
رابطه معناداری دارند.با عنایت به نتایج حاصل از سؤال سوم می توان این گونه بیان نمود که
رهبری تحولی ارزش تمرکز یافته ای است که رهبر و پیروان ،در دیدگاه ها ،ارزش ها ،احترام
و اعتماد دوطرفه و یگانگی و وحدت سهیم هستند .به عبارت دیگر فرآیند ایجاد تعهد به
اهداف سازمانی و توانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف نمایانگر رهبری
تحولی است .در این وضعیت رهبران ،پیروان خود را از نظر ذهنی ترغیب می کنندکه برای
دستیابی به اهداف جمعی واالتر ،از خواست های خود بگذرند و بنابراین آنان را ترغیب می
کنند تاورای انتظارات خود عملکنند .رهبران تحولی فرآیند مذاکره را که در آن پیروان،
تالشها و صفات خود را در تبادل پاداش معاوضه می کنند ،به کار می برند و پیروان سازمان
در هر سطحی که باشند را ارتقا می بخشند و به آنان صالحیت می دهند ،رهبری تحولی
فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه ها است برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع
موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل .رهبری تحولی فرآیند نفوذ برای ایجاد
تغییرات بزرگ در نگرشها و پیش فرضهای اعضای سازمان وایجاد تعهد در مأموریت و
هدفهای سازمان است .صاحبنظران معتقدند که رهبری تحول گرا زمانی شکل می گیرد که
رهبر عالئق کارکنان ش را ارتقا و توسعه بخشد ،آگاهی و پذیرش برای ماموریت و مقصد
گروه را ایجاد کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منافع خویش برای منافع گروه برانگیزاند.
تلقی تفکر امروزی از رهبران این است که رهبران بر خالف مدیران بوروکرات و وظیفه مدار و
تعاملی ،باید شیوه ای در کارکردن با پیروان برگزینند که هم باعث پویایی و تحول رهبران ،و
هم موجبات رشد و پیشرفت پیروان را فراهم کند و به طور مداوم ومستمر اقدامات آن ها را
در سطوح باالتری نسبت به قبل قرار دهد .یک رهبرتحولی عالوه براین که به استفاده ماهرانه
ازرفتارهای تحولی برای ایجاد محیط کاری عادالنه ،ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش ها
و کمک به رشد پیروانش نیاز دارد ،باید از خصوصیات فردی که این مهارت ها را تقویت و
حمایت کنند نیز برخوردار باشد .عزت نفس ،تلقی رهبر از ماهیت انسانی پیروان این که تا
چه اندازه رهبر به پیروانش به عنوان یار و همکار می نگرد تا برده و زیردست ،توانایی ادارکی،
توانایی رهبر برای فهم و بیان مشکالت پیچیده ،توانایی رهبر برای کمک به توسعه وتقویت
ارزش های سازمانی مشترک از جمله ویژگی های رهبران تحولی است .رهبران تحول آفرین
با ترجیح اثربخشی برکارایی سعی در به کارگیری منابع انسانی سازمان به گونه ای موثر در
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جنهت رسیدن به اهداف سازمانی را دارند .سبک رهبری تحولی دارای چهار خصوصیت است
که رهبران تحولی برای برانگیختن ،مجذوب ساختن ومتعهد کردن پیروان از آن ها استفاده
می کنند این چهارخصوصیت دقیقاً سبک رهبری تحولی را مشخص می کنند نفوذ ایده آل،
انگیزه الهام بخش ،تحریک هوشی و مالحظات فردی به عنوان ویژگی رهبران تحولی
تغییرات قابل توجهی در باالرفتن عملکرد و پتانسیل کارکنان را به ارمغان می آورد .از طرف
دیگر هوش معنوی در برگیرنده دیدگاه فرد نسبت به جهان یا جهان بینی است که به فرد
کمک کند رفتار اخالقی و ارزشی داشته باشد.از این رو می توان گفت وجود هوش معنوی به
عنوان آ میزه ای از هوش و معنویت گرایش افراد رابه رفتارهای تحولی که تجمیع رفتارهای
ارزشی هستند را افزایش داده و فراوانی آن ها را در محیط کار افزایش می دهد .از این رو
رابطه بین این دو متغیر قابل تبیین خواهد بود.
در تبیین یافته های سؤال چهارم می توان گفت تفکر انتقادی در کلیت خود ،قیدرت تنظییم
کلیت پذیرفتن احتماالت نوین ،پرهییز از پییش داوری و توقیف داوری (تردیید بیی طرفانیه،
پرهیز از تعجیل در قضاوت) را برای فرد به وجود می آورد .همچنین با استفاده از این بعید از
تفکر فرد قادر خواهد بود که افکار و قضاوت های خیود و دیگیران را از بنییان میورد تردیید و
سؤال قرار داده و از طریق مشاهده ،آزمایش ،ارزیابی کنترل شده و بیطرفانه به منظور ییافتن
حقیقت ،افکار را مورد تجزیه ،تحلیل ،ترکیب و ارزیابی قرار دهد .از جمله بخیش هیای مهیم
تفکر انتقادی پرسشگری و بررسی انواع مختلف راه حل ها و پس از آن انتخاب راه حل بهینه
است .تفکر انتقادی به افراد کمک می کند تا دارای رفتار های فرا واکنشی باشند .بیه عبیارت
دیگر در مسائل زندگی و کاری مربوط به خویش از طریق ارزیابی شواهد ،روابط و اطالعات به
تصمیم گیری مناسب پرداخته و خود را برای مواجهه با چالش های فزاینده آماده نماینید .بیا
توجه به این ویژگی افراد قادر خواهند بود رفتارهیای نامناسیب محییط کیاری را بیه چیالش
کشیده ،خالف آن به رفتارهای مدنی بر مبنای فضیلت روی آورند.
برای تبیین یافته های حاصل از سؤال پنجم می توان گفت تعهّد سازمانی از توانایی نسبی
همانندسازی شخص با سازمان و درگیر شدن در سازمان همچنین قدرت تشخیص افراد
همراه با فعالیت و مشارکت در یک سازمان ویژه و درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و
مشارکت او در آن است.الزمه مشارکت و هویت یابی فرد با سازمان است .ویژگی تفکر
انتقادی با ایجاد قوه نقد منصفانه و پرهیز از پیش داوری ،ارزیابی شرایط محیطی  ،پرهیز از
قضاوت عجوالنه ،در نظر گرفتن ویژگی ها و پتانسیل های مثبت فردی و سازمانی دیگران،
توجه بر نقاط مثبت ضمن در نظر گرفتن ضعف ها افراد را به تعهد نسبت به گزاره های
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مثبت ترغیب و نسبت به تغییر و تبدیل تهدیدات به فرصت ها تشویق می نماید .از این رو
این بعد از هوش معنوی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی در گام اول است..
با توجه به یافته های حاصل از سؤال ششم می توان اینگونه توضیح داد که خود آگاهی
مبنای زیر بنایی برای شناخت ویژگی ها ،نگرش ها،عالیق ،توانمندی ها ،ضعف ها و کاستی
ها و نقاط قوت است .در سایه شناخت خود ،فرد نسبت به نظام وجود خود اطالعات کافی
کسب کرده ،به هماهنگی و انسجام درونی دست می یابد .در این صورت قادر است برای هر
یک از اعمال خود تبیین عقالنی ترسیم کند .زیرا در مباحث معناگرایی و هوش معنوی
عملکرد فرد صرفا بر مبنای عواطف و احساسات نبوده ،مبنا و پشتوانه واقعی دارد و خود
آگاهی از جمله مباحث مورد توجه در این زمینه است .همچنان که در مباحث مدیریت
اسالمی نیز خود شناسی و خود آگاهی مبنای سایر شناخت ها است .از این رو می توان این
گونه تفسیر کرد که فرد خودآگاه قادر به شناخت خود در رتبه اول بوده ،می تواند در باره
دیگران و محیط نیز شناخت کافی کسب کرده و از آن به عنوان مبنایی برای عمل و رفتار
متفاوت از جمله رفتارهای تحولی و فرانقشی استفاده کند.
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