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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش معنوی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری تعهد سازمانی
انجام گرفت .روش پژوهش توصیفی -همبستگی بود .جامعهی آماری شامل همه معلمان شاغل در
آموزش و پرورش ( )N=700منطقهی سنگر شهرستان رشت بود که از این تعداد ،به روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای 350نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .به منظور جمع آوری
دادهها از پرسشنامه هوش معنوی عبداهلل زاده (0/96( )1387

( ،تعهد سازمانی آلن و

مایر( ،( 0/91( )1992و فرسودگی شغلی مسلش( ( 0/95( )1981استفاده گردید .تجزیه و
تحلیل دادهها به روش مدل یابی معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار  PLSانجام شد .نتایج
نشان داد ،هوش معنوی بر فرسودگی شغلی اثری منفی و معنادار دارد .همچنین هوش معنوی تأثیر
مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی معلمان دارد و تعهد سازمانی تأثیر منفی و معناداری بر فرسودگی
شغلی دارد و در نهایت نتایج فرضیه اصلی نشان داد که هوش معنوی بر فرسودگی شغلی با
میانجیگری تعهد سازمانی اثر دارد.
واژه های کليدی :تعهد سازمانی ،فرسودگی شغلی ،هوش معنوی

 . 1دانش آموحته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران
 . 2گروه علوم تربیتی،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.
*نویسنده مسئولMoafimadani1983@gmail.com :
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مقدمه
در شرایط پیچیدگیهای دنیای امروز ،نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی
انسان آشکار است ،زیرا شغل عالوه بر تأمین هزینههای زندگی ،ارتباط مستقیمی با سالمت
جسمی و روانی فرد دارد و زمینهساز ارضای بسیاری از نیازهای غیرمادی او نیز است (Sina,
) .Karimzadeh, Nazem & Ahmadi, 2014انسان عصر حاضر در جریان سازگاری با محیط
اجتماعی و شغلی خود ناچار است محدودیت ها و فشارهایی را متحمل شود به نحوی که این
فشارهای موجود در محل کار منجر به فرسودگی شغلی 1کارکنان میشود .فرسودگی شغلی
به خستگی ناشی از فشارهای موجود در محل کار ،نفس کار و همچنین عالیم و حاالت
تحلیلی رفتگی قوا ،سرخوردگی و گوشهگیری در کارکنان گفته میشود (Sadeghi,
)(1983) Farber .2010در تعریف فرسودگی شغلی می نویسد فرسودگی شغلی حالتی از
خستگی جسمی ،عاطفی و روحی است که در نتیجه مواجهه مستقیم با مردم و در شرایطی
که از لحاظ عاطفی طاقت فرساست ایجاد میشود ) .(Tabarsa & Moeini, 2014حرفهی
معلمی یکی از کارهای حساس و پراسترس است ،از مسائلی که به دنبال این فشارها به وجود
میآید فرسودگی شغلی است ،یعنی ،فرد در محل کارش به دلیل عوامل درونی و بیرونی
احساس فشار دائمی کرده و نهایتا منجر به فرسودگی وی میگردد و یک نوع احساس کم
شدن انرژی به فرد مستولی میگردد).(Refahi, Ebadi, Yaghubi & Purebrahimi, 2014
از جمله موضوعاتی که هم اکنون به طور وسیعی ،در پاسخ به محیط های متالطم و
پیچیده در سازمانها به آن توجه میشود ،معنویت 2و اخالق 3است .هوش معنوی 4خاص
انسان بوده و از طریق آگاهی از یک بعد متعالی میآید ،هوشی تحول پذیر که به او قدرت
می بخشد تا خالق باشد و قوانین و نقش ها را دستخوش تغییرات کند ،قادر به انجام
اصالحات بیشمار گردد و بتواند شرایط را به بهترین شکل متحول کند (Ghorbanzadeh,
) (Amram, 2005) .2012هوش معنوی را توانایی به کارگیری و بروز منابع ،ارزش ها و
کیفیت های معنوی میداند به گونهای که بتواند کارکرد روزانه و آسایش (سالمت جسمی و
روحی) را ارتقا دهد ) .(Saghrvani, 2010طبق نگاه ) (Zohar, 2000افرادی که دارای هوش
معنوی هستند ،ویژگی ها و خصوصیاتی خاصی دارند؛ مثالً این افراد قدرت مقابله با سختیها،
دردها و شکستها را دارند ،خودآگاهی آن ها باالست ،دارای حسی هستند که هدایت درونی
1
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می شوند ،از تجربیات و شکستها درس میگیرند ،تهدیدها را به فرصت تبدیل میکنند و
دشواریهای زندگی مانع خلق ایده و یادگیری آن ها نمیشود ،توانایی ایستادگی در برابر
جمع و هم رای نشدن با عامه مردم را دارند ،در جستجوی علت هستند از واژه ی چرا در
انجام فعالیت ها استفاده میکنند ،به سجایای اخالقی میپردازند و به آن ها اهمیت می
دهند و در خودداری و کنترل خویش توانمند هستند & (Niazazari, Taghvaee Yazdi
) .Niazazari, 2010محققان (Dehghani & Fazlolahi Ghomshi, 2015; Parandeh,
) Ezadi, Ebadi & Ghanbari, 2011; Ghorbani et al, 2013معتقدند ،افراد دارای هوش
معنوی ،تعهد بیشتری در همه ابعاد فردی و سازمانی خود دارند .واژهی تعهد سازمانی یک
واژه ی چند بعدی است که شامل اشتیاق به حفظ عضویت خود در سازمان ،اعتقاد به قول
ارزش ها و اهداف سازمان و عالقه جدی در قبال سازمان است (Permarupan, Saufi,
) ، (Sheldon, 1971) .Kasim & Balakrishnan, 2013تعهد سازمانی را یک نگرش یا یک
جهت گیری در خصوص سازمان دانسته که هویت فرد را با سازمان مرتبط میسازد.
 Salancikهم تعهد را حالتی میداند که عضو سازمان به رفتارها ،فعالیتها و اقدامات خودش
مقید وپای بند شده و این باور در فرد ایجاد می شود که باید این رفتارها را تداوم بخشیده و
مشارکت موثر خود را در انجام آن ها حفظ کند ).(Babalan, 2011
سیری در ادبیات و مطالعات مربوط به تعهد سازمانی نشان میدهد که مجموع عوامل
اثرگذار بر تعهد سازمانی در چهار دسته میگنجد :دسته اول ،عوامل شخصی:که میتوان به
سن ،جنس ،تحصیالت ،سابقه ی کار ،احساس آرامش ،شایستگی ،رضایت شغلی و نظایر آن
اشاره کرد .دسته دوم عوامل شغلی:که می توان به خشنودی شغلی ،دلبستگی شغلی ،ابهام
نقش ،تعارض نقش ،ماهیت کار ،چالش شغلی و نظایر آن اشاره کرد .دسته سوم عوامل
سازمانی:که می توان به درک حمایت سازمانی ،فرایند جامعه پذیری ،مشارکت ،سبک
رهبری ،ساختار ،ارتباطات و نظایر آن اشاره کرد و دسته چهارم عوامل
فراسازمانی(محیطی):که میتوان به فرصتهای شغلی جایگزین ،پایگاه اجتماعی ،پایگاه
اجتماعی شغل و سازمان ،عالیق خانوادگی ،منطقه ی جغرافیایی محل خدمت و نظایر آن
اشاره کرد).(Seifi, 2014
مساله اساسی که امروزه مدارس با آن روبه رو هستند کاهش نشاط و سرزندگی و بروز
نوعی فرسودگی در بین معلمان است .القای امید ،عشق ،عالقه و نوع دوستی که از
ویژگیهای اصلی افراد معنوی است میتواند با ایجاد تعهد در معلمان زمینهساز آینده ای
روشن برای نظام آموزش و پرورش باشد .پژوهش هایی که در کشورهای مختلف در مورد
فرسودگی شغلی صورت گرفته ،بیشتر از گروههای شغلی دیگر بوده است .در کشور ما نیز
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حجم این قبیل پژوهشها کم نیستند .شیوع فرسودگی شغلی در بین معلمان میتواند از
عوامل متعددی حاصل شده باشد در بعضی پژوهشها به عواملی همچون جنسیت ،مدرک
تحصیلی ،مقطع شغلی ،موقعیت جغرافیایی ،ویژگیهای شخصیتی اشاره شده است .یکی از
عواملی که به طور غیر قابل انکاری بر میزان رضایتمندی و فرسودگی شغلی اثرگذار است
ویژگی های روانی و شخصیتی آن هاست .وجود آرامش خاطر  ،درک متقابل و تفاهم ،
مدیریت تغییرات و از میان برداشتن موانع که ویژگی های افراد معنوی است یکی از راه های
افزایش تعهد کاری و رضایتمندی در افراد است .فرد متعهد به سازمان ،دارای وابستگی
عاطفی به سازمان است ،در سازمان مشارکت دارد و از عضویت در آن لذت می
برد( .)Ghorbani et al.,2012پژوهشهایی بسیاری در زمینه فرسودگی شغلی معلمان صورت
گرفته است ،ولی پژوهشی در ارتباط با تاثیر هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان با
نقش میانجی تعهد سازمانی ،صورت نگرفته است.

پيشينه پژوهش
) (Dehghani & Fazlolahi Ghomshi, 2015در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین
هوش معنوی و تعهد سازمانی دبیران" پرداختند .نتایج حاکی از رابطه معنادار بین هوش
معنوی و تعهد سازمان بود .بین هوش معنوی و تعهد سازمانی رایطه وجود داشت ،اما این
رابطه در بعدهای معنا سازی شخصیت ،آگاهی متعالی و گسترش خود آگاهی معنادار نبوده
است .از بین ابعاد هوش معنوی تفکر انتقادی وجودی در گام اول باعث تعهد سازمانی
میشود (Taheri Lari, Ghamari, Tabatabaee & Nekuei, 2014) .به بررسی " رابطه
هوش معنوی و فرسودگی شغلی "کارکنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد پرداختند .نتایج
نشان داد میزان هوش معنوی در کارکنان بیمارستان متوسط به باال و میزان فرسودگی
شغلی در حد متوسط است .همچنین بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی کارکنان شاغل
در بیمارستان ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
) (Tabarsa & Moeini, 2014پژوهشی با عنوان "بررسی ابعاد هوش معنوی با
فرسودگی شغلی" در جامعه کارکنان شاغل در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران
انجام دادند .نتایج نشان داد که میان هوش معنوی و فرسودگی شغلی رابطه منفی و
معناداری وجود دارد ،به عبارت دیگر چنانچه هوش معنوی کارکنان افزایش یابد ،فرسودگی
شغلی آنان کاهش مییابد (Zareei mahmoodabadi, & Sedrpooshan, 2015) .پژوهشی با
عنوان" رابطهی هوش معنوی با مولفههای فرسودگی شغلی" در معلمان زن شهر یزد انجام
شد .نتایج نشان داد که بین فراوانی و شدت خستگی عاطفی و فراوانی و شدت مسخ
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شخصیت با هوش معنوی رابطهی منفی و معناداری وجود دارد .همچنین بین فراوانی و
شدت عملکرد شخصی با هوش معنوی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین
فراوانی و شدت درگیری با هوش معنوی معلمان رابطهای یافت نشد(Ghorbani et al, .
) 2012در مطالعه خود به "بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان
دولتی"با جامعه آماری یکی از شرکتهای بخش دولتی و استفاده از پرسشنامه تعهد
سازمانی ) (Allen & Meyer, 1993و هوش معنوی ) (Smith, 2005پرداختند .نتایج نشان
داد که از بین ابعاد ده گانهی هوش معنوی به ترتیب توجه به مکانهای مذهبی و متولیان
آن ،تجربه های معنوی ،اعتقاد به مفاهیم مذهبی و احساس هدفمندی در دنیا دارای
بیشترین همبستگی با تعهد سازمانی است .همچنین ،فرضیه اصلی پژوهش که به بررسی
رابطهی بین تعهد سازمانی و هوش معنوی میپردازد ،بیشترین رابطه و همبستگی مرتبط با
رابطهی هوش معنوی و تعهد عاطفی است (Zabihi & Sagharvani, 2012) .در پژوهشی به
بررسی " رابطهی هوش معنوی و تعهد سازمانی " با جامعهی آماری کارکنان رسمی شرکت
گاز استان خراسان رضوی پرداختند .یافتههای حاصل از پژوهش همبستگی مثبت و
معناداری را میان هوش معنوی و تعهد عاطفی کارکنان نشان داد .وجود این ارتباط مثبت و
معنادار میتواند رهنمودی مهم برای سیاستگذاران فراهم آورد و آنان را در جهت رشد و
ارتقای هوش معنوی نیروی کار رهنمون سازد.
) (Sedat et al, 2014در پژوهشی به بررسی "تاثیر هوش معنوی بر ابعاد سندرم
فرسودگی شغلی" پرداختند .آن ها بیان میکنند که هوش معنوی با هر دو جنبهی روحی و
معنوی زندگی ارتباط دارد و چون یکی از انواع هوش است معنای زندگی را روشن میکند و
از آن پشتیبانی میکند .سندرم فرسودگی روی افرادی بروز میکند که با دیگران کار
میکنند و روی زندگی کاری بسیار اثرگذار است .نتایج نشان داد که هوش معنوی نقش
مداخله گر در ابعاد فرسودگی دارد و بر تمام خرده مقیاس های سندرم فرسودگی تاثیری
مستقیم و منفی دارد .البته مشخص شد هوش معنوی بر خرده مقیاس خستگی عاطفی تاثیر
بیشتری از دو خرده مقیاس دیگر دارد (Ebrahim, 2013) .در پژوهشی تحت عنوان
"فرسودگی شغلی روانشناختی و رابطه آن با هوش معنوی و خودپنداره" به این نتیجه رسید
که رابطه معناداری بین فرسودگی شغلی با هوش معنوی اعضای نمونه و بین فرسودگی
شغلی با سطح خودپنداره آنان وجود دارد .همچنین رابطه معناداری بین هوش معنوی نمونه
مورد مطالعه و خودپنداره آنان وجود دارد ،در نتیجه فرسودگی شغلی با هوش معنوی و
خودپنداره رابطه دارد .با توجه به مبانی نظری ،پیشینه و مدل مفهومی (شکل  )1به بررسی
تفصیلی فرضیههای زیر پرداخته شد:
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 -1هوش معنوی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری تعهد سازمانی معلمان اثر دارد.
 -2هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان اثر دارد.
-3هوش معنوی بر تعهد سازمانی معلمان اثر دارد.
-4تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان اثر دارد.

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .هدف این پژوهش بررسی اثر هوش
معنوی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری تعهد سازمانی معلمان شهرستان رشت بود .جامعه
آماری ،شامل همه معلمان مدارس منطقه سنگر از بخشهای شهرستان رشت که تعداد
معلمان منطقه حدود  700نفر بودند که از این تعداد  350نفر به شیوه تصادفی طبقهای به
عنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار پژوهش
برای گردآوری دادهها نیز از روش کتابخانـهای و میـدانی اسـتفاده شـد .در روش
میـدانی از سـه پرسشنامه استاندارد ،هوش معنوی  29پرسشی )،(Abdollahzadeh, 2008
تعهد سازمانی  24پرسشی ) (Allen & Meyer, 1993و فرسودگی شغلی  29پرسشی
) (Maslach, 1981استفاده شد .بـا توجه به استاندارد بودن پرسشنامهها برای اطمینان
بیشتـر پژوهـشگران جهـت روایـی صـوری و محتوایی ،به نظرخواهی کارشناسان پرداختند و
بـرای اطمینـان از پایـایی پرسـشنامـه بـه اجـرای آزمایشی پرسشنامه در نمونهای با حجم
 30نفـر پرداختـه شـد و پایـایی آن هـا از روش محاسـبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
شد که ضرایب آلفای پرسشنامه هوش معنوی  ،0/96پرسشنامه تعهد سازمانی  0/91و
پرسشنامه فرسودگی شغلی  0/95به دست آمد که نشان دهنده پایایی پرسشنامهها میباشد.
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جهت تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از روشهای آمار توصیفی و نیز از روشهای
آمار استنباطی استفاده شده است .در واقع در ابتدا با استفاده از نرم افزار  ،SPSSهر متغیر
در قالب جداول و شاخص های مرکزی و پراکندگی توصیف شده (جداول توزیع فراوانی و
درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی)و سپس جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،آزمون
فرضیه ها و در کل برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری از روش مدل سازی معادالت
ساختاری به وسیله نرم افزار  PLSاستفاده شده است.

يافتههای پژوهش
پیش از آزمون فرضیههای پژوهش ،تحلیل توصیفی ابعاد تعهدسازمانی ،هوش معنوی،
فرسودگی شغلی که در این پژوهش مورد نظر بوده استخراج و در جدول ( )1مشاهده
میگردد.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تعهدسازمانی ،هوش معنوی ،فرسودگی شغلی
()n=350
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

تعهدسازمانی
هوش معنوی
فرسودگی شغلی

85/65
122/79
48/30

13/02
15/128
15/990

بر اساس جدول  1میانگین کل گروه نمونه در عامل تعهد سازمانی  85/65و انحراف
استاندارد آن  ،13/02بیشترین میانگین مربوط به متغیر هوش معنوی  122/79و انحراف
استاندارد آن  15/128و کمترین میانگین مربوط به فرسودگی شغلی  48/30و انحراف
استاندارد آن 15/990است.
همان طور که پیشتر اشاره شد ،برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از روش معادالت
ساختاری استفاده گردید .بنابراین با استفاده از ترسیم روابط مستقیم و غیرمستقیم بین
متغیرهای پژوهش مدلی تدوین شده ،سپس شاخص های مدل ساختاری آن مورد محاسبه و
ارزیابی قرارگرفت.
فرضیه اصلی :هوش معنوی بر فرسودگی شغلی با میانجیگری تعهد سازمانی اثر دارد.
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در مدل درونی ،فرضیه های پژوهش آزموده میشوند و نتایج حاصله در جدول  2ارائه شده
است:
جدول  -2جدول تحلیل فرضیات
P

T

SE

β

جهت مسیر

0/000

3/524

0/095

-0/335

هوش معنوی

فرسودگی شغلی

0/000

7/921

0/048

0/387

هوش معنوی

تعهد سازمانی

.......

1/338

0/107

-0/144

تعهد سازمانی

فرسودگی شغلی

نتایج درونی مدل نشان می دهد که تأثیر مستقیم هوش معنوی بر فرسودگی شغلی
( )-0/335بیشتر از تاثیر غیرمستقیم هوش معنوی بر فرسودگی شغلی ( )-0/055است .با
توجه به معناداری مستقیم هوش معنوی برتعهد سازمانی و معناداری مستقیم هوش معنوی
بر فرسودگی شغلی و عدم معناداری تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی نتیجه میگیریم که
تعهد سازمانی نقش میانجیگری ندارد که در این صورت فرضیه اصلی مورد پذیرش قرار
نمیگیرد (شکل 1و.)2

شکل  -1مدل آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد
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شکل -2مدل آزمون شده تحقیق در حالت اعداد معنادار

فرضیه فرعی اول :هوش معنوی بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی و معنادار دارد.
نتایج حاصل از آزمون مدل درونی پژوهش (جدول  )2نشان داد که :هوش معنوی بر
فرسودگی شغلی اثری منفی و معنادار دارد ( p> 0/01و  t=3/524و  .)β= -0/335به
عبارت دیگر افزایش هوش معنوی میتواند فرسودگی شغلی را کاهش دهد.
فرضیه فرعی دوم :هوش معنوی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به نتایج مدل درونی (جدول  ) 2هوش معنوی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و
معنادار دارد ( P>0/01و  t=7/921و  .)β=0/387به عبارت دیگر با افزایش هوش معنوی
تعهد سازمانی نیز افزایش می یابد.
فرضیه فرعی سوم :تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی تاثیر منفی و معنادار دارد.
با توجه به نتایج مدل درونی پژوهش ( P>0/01و  t=1/338و  )β= -0/144تعهد
سازمانی نمیتواند بر فرسودگی شغلی تاثیر معنادار بگذارد (جدول .)2
با توجه به نتایج جدول  3و ضرایب تعیین به دست آمده ،متغیر هوش معنوی به ترتیب
0/13درصد و  0/15درصد از تغییرات واریانس متغیرهای فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی را
تبیین میکند.
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جدول  -3ضریب تعیین شده متغیرهای وابسته توسط هوش معنوی
متغیر

ضریب تعیین

فرسودگی شغلی
تعهد سازمانی

0/13
0/15

پس از بررسی ضرایب مسیر و آزمون مدل ساختاری پژوهش ،برای بررسی کیفیت مدل
ساختاری پژوهش از ضریب استون-گیسر Q2یا اعتبار افزونگی 1استفاده شد .مقادیر مثبت
این شاخص برای متغیرهای مکنون وابسته ،مبین کیفیت مدل ساختاری است .با توجه به
این موضوع و ضرایب Q2به دست آمده برای متغیرهای مکنون ،مدل ساختاری پژوهش از
کیفیت خوبی برخوردار بود .بدین مفهوم که متغیرهای مستقل پژوهش توانایی پیش بینی
متغیرهای وابسته را دارند.
جدول  -4نتایج بررسی شاخص اعتبار افزونگی متغیرهای پژوهش
آماره
سازه

SSO

SSE

1-SSE/SSO

فرسودگی شغلی
تعهد سازمانی

5400
5700

1683/475
3136/416

0/688
0/450

SSOمجموع مجذورات مشاهدات برای متغیر مکنون
SSEمجموع مجذورات خطاهای پیش بینی برای متغیر مکنون
1-SSE/SSOشاخص بررسی اعتبار اشتراک

با استفاده از فرمول زیر کیفیت کل مدل اندازه گرفته شد.
جدول  -5نتایج بررسی ضریب تبیین متوسط
فرسودگی شغلی

R
Square
0.13022
7

تعهد سازمانی

0.15002
0

سازه

میانگینR2
0.1401235

1.CV-Redundancy
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جدول -6نتایج بررسی اشتراک متوسط
سازه

communalit
y

تعهدسازمانی

0/362026

هوش معنوی

0/552494

فرسودگی شغلی

0/555211

communalityمیانگین

0/4899103

=GOF
=GOF
=0/6GOF

همانطور که مشاهده میشود مقدار کل به دست آمده برابر با  0/6است .چون این مقدار
مثبت و باالی صفر است .بنابراین کل مدل از کیفیت باالیی برخوردار است.

بحث و نتيجهگيری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تأثیر مستقیم هوش معنوی بر فرسودگی شغلی
بیشتر از تاثیر غیرمستقیم هوش معنوی بر فرسودگی شغلی میباشد .با توجه به معناداری
مستقیم هوش معنوی برتعهد سازمانی و معناداری مستقیم هوش معنوی بر فرسودگی شغلی
و عدم معناداری تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی نتیجه میگیریم که تعهد سازمانی نقش
میانجیگری ندارد که در این صورت فرضیه اصلی مورد پذیرش قرار نمیگیرد .در نتیجه
جستجوهای انجام شده حین این پژوهش به پژوهشی که مدلی برای ارتباط این سه متغیر
ارائه داده باشد برخورد نشد تنها مورد مشابه ،پژوهش ) (Kordtamini & Koohi, 2011بود
که در آن به رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی پرداختند.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هوش معنوی بر فرسودگی شغلی اثری منفی و
معنادار دارد .به عبارت دیگر افزایش هوش معنوی میتواند فرسودگی شغلی را کاهش دهد.
در تبیین این فرضیه میتوان گفت هوش معنوی به معنای قابلیتهای فرد در ارتباط با منابع
معنوی است و به افراد کمک میکند که سازگاری بیشتری با محیط پیرامون خود داشته و
رفتار حل مساله از خود نشان دهند .این هوش همچنان به فرد نیرو میدهد تا با پدیدههای
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اطراف هماهنگ شود و به یکپارچگی درونی و بیرونی دست یابد .هنگامی که هوش معنوی با
زندگی کاری معلمان پیوند بخورد ،نیروی قدرتمندی به آن ها میدهد در نتیجه او با حجم
کار وسیع و طاقت فرسا میتواند لحظات لذت بخشتر و معنادارتری را تجربه کند .تشویق
معنویت در محیط کاری مدرسه میتواند منافعی مثل افزایش صداقت ،احساس نشاط و
شادمانی ،عدم احساس بیهودگی ،درک احساسات همکاران و عدم بیتفاوتی نسبت به آنان،
افزایش وجدان کاری و به عبارتی کاهش فرسودگی شغلی ،عملکرد و بهره وری باالتر را در
پی داشته باشد .یافتههای این پژوهش با نتایج یافتههای پژوهش 2014; Taheri et al,
)2014; Zareei mahmoodabadi, & Sedrpooshan, 2015; Tabarsa & Moeini, 2014
(Refahiمطابقت دارد .برای مثال بر مبنای یافتههای) (Captari, 2010بین معنویت و
فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
طبق نتایج این پژوهش ،با توجه به نتایج مدل درونی هوش معنوی بر تعهد سازمانی تاثیر
مثبت و معنادار دارد .به عبارت دیگر با افزایش هوش معنوی تعهد سازمانی نیز افزایش می
یابد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت مهمترین و ارزشمندترین سرمایه هر سازمان،
سرمایه انسانی آن است و توجه به این سرمایه میتواند بر روند شکست یا کامیابی سازمانها
تاثیر مستقیم بگذارد .بنابراین تالش برای توسعه تعهد در کارکنان مساله مهمی است که
مدیران باید به آن توجه کنند .افراد متعهدتر به ارزشها و اهداف سازمان به سازمان پایبندند
و خود را به عنوان عضوی از سازمان تلقی میکنند و ترک کار را به دلیل وجود موقعیت بهتر
در خارج سازمان صحیح نمی دانند .عوامل گوناگونی میتوانند در ایجاد تعهد سازمانی نقش
داشته باشند که از بین آن ها میتوان به ویژگی های فردی از جمله هوش و مهم تر از همه
به هوش معنوی افراد اشاره کرد .هوش معنوی باعث ایجاد حساسیت فرد نسبت به خود،
دیگران و محیط اطرافش میشود .این هوش اثر مثبتی روی زندگی بهتر افراد میگذارد و به
فرد این باور را میدهدکه برای کار مهم و بامعنایی استخدام شده است و این وظیفه ناظر بر
هدفی متعالی است در نتیجه در او نیروی انگیزشی قابل توجهی ایجاد میکند و او را به
اهداف سازمان متعهد میکند .معنویت هم چنین در فعالیت انسان ها تاثیر قابل توجهی
دارد و الزمهی عملکرد مناسب ،تعهد و مسوولیتپذیری کارکنان است .با توجه به این ویژگی
ها در فرد دارای هوش معنوی باال ،میتوان گفت که افراد دارای هوش معنوی تعهد بیشتری
به سازمان در همهی ابعاد خواهند داشت .یافتههای این پژوهش با یافتههای (Parandeh,
) ،2011; Rafiee et al, 2014; Dehghani et al, 2014; Zabihi & Sagharvani, 2012که
همگی بر ارتباط معنادار هوش معنوی بر تعهد سازمانی تاکید داشتند ،مطابقت دارد.
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همچنین طبق یافتههای این پژوهش ،تعهد سازمانی تاثیری منفی و معنادار بر فرسودگی
شغلی معلمان دارد .مقادیر حاصل شده از تحلیل این فرضیه نشان دهندهی تاثیر منفی اندک
تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان است که نمیتواند نشان از تاثیر معنادار تعهد
سازمانی بر فرسودگی شغلی باشد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت تعهد سازمانی نوعی
احساس تعلق عاطفی به سازمان است ،کارکنان متعهد هویت خود را از سازمان میگیرند ،از
کار در سازمان لذت میبرند و اهداف سازمان را همچون اهداف شخصی خود محترم
میشمارند .وقتی تعهد سازمانی افراد افزایش مییابد میزان خشنودی و رضایت شغلی،
خالقیت و اعتماد به نفس افراد باال میرود .چون فرد به کار خود متعهد است،کار خود را
ترک نمیکند ،در سختی ها تحمل بیشتری از خود نشان میدهد و احساس خستگی
نمیکند ،در نتیجه کمتر دچار فرسودگی شغلی خواهد شد.
معلمان در شرایط کنونی نظام آموزشی کشور با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم میکنند.
معلمان عموما درگیر مشکالت معیشتی زیادی هستند و برای تامین نیازهای اصلی خود
دچار مشکل اند .آن ها از این که درباره ی کار خود با افراد خارج سازمان صحبت کنند لذت
نمی برندو شاید یکی از دالیل عدم ترک شغل توسط آن ها نبود شغل جایگزین باشد.
معلمان جامعه عموما در صورت پیشنهاد کار در ادارات دیگر ترجیح می دهند محل کار خود
را ترک کنند زیرا معتقدند عدالت بین مشاغل رعایت نمیشود و در صورت ورود به سازمان
دیگر دارای شرایط بهتری خواهند شد .بروز مسائلی از این دست موجب شده معلمان نسبت
به کار خود تعهد کافی نداشته باشند و سرزندگی و نشاط کافی را برای ادامه فعالیت از خود
نشان ندهند ،در نتیجه دچار استرس هستند و احساس میکنند کار نیرو و توان آن ها را
گرفته و در پایان یک روز کاری دچار کسالت و فرسودگی می شوند .نتایج این تحقیق به
خوبی نشان داد که معلمان از تعهد کمی برخوردارند و این میزان کم تعهد نمیتواند تاثیر
معناداری بر کاهش میزان فرسودگی آن ها داشته باشد .یافتههای پژوهش با یافتههای
) (Zargar et al, 2015; Ashrafi et al, 2010; Saeidi et al, 2013مطابقت دارد ،البته در این
تحقیقات به رابطهی تعهد سازمانی و فرسودگی اشاره شده و نشان از همبستگی منفی بین
این دو متغیر دارد که این تحقیق نیز این مورد را تایید میکند اما در تحقیق مورد نظر نشان
داده شده که این رابطه به علت ضعیف و اندک بودن نمیتواند معنادار باشد.
با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود با برنامهریزی مناسب از طریق تشکیل
کارگاه های آموزشی با محوریت ارتقای هوش معنوی معلمان در کالس درس و تبیین دین و
معنویت و پیامدهای خوب آن تقوی ت شود تا بتوان هم تعهد سازمانی را در معلمان افزایش
داد و فرسودگی شغلی معلمان را کاست ،هر چند الزمه ایجاد تعهد معلمان ،ایجاد
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 در همین راستا به مسئوالن تصمیم گیرنده نظام آموزش و،رضایتمندی شغلی در آنان است
 انتظارات، با تدوین قوانین درست اداری و مالی و رفتارهای تشویقی،پرورش پیشنهاد میشود
 نیازمند معلمان،معلمان را برآورده سازند چرا که داشتن دانشآموز شاد و خالق در جامعه
 در صورتی که در جذب و بکارگماری معلمان قبل از ورود به.توانمند و با اخالق است
 با توجه به نتایج این، دورههای آموزشی نظیر ارتقای هوش معنوی برنامهریزی شود،خدمت
. تعهد سازمانی معلمان افزایش و فرسودگی شغلی آنان کاهش خواهد یافت،پژوهش
 در این،همچنین با توجه به این که تعهد سازمانی یک نوع وفاداری به سازمان تلقی میشود
 شرایط کاری و انگیزشی این،صورت پیشنهاد می شود جهت ایجاد این وفاداری در معلمان
 در صورتی که جامعه، استاندارد کنند،افراد ر ا به صورت متمرکز از وزارت آموزش و پرورش
 الزمه آن داشتن معلمان با،دانشآموزانی منطبق با ایدئولوژی ارزشی و معنوی میخواهد
. با کمترین فرسودگی و دلزدگی شغلی است،هوش معنوی و تعهد شغلی باال
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