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  چکیده
 تیریفرهنگ مدبا  یو تعهد سازمان یهوش معنو نيروابط ب نييپژوهش حاضر با هدف تع

 یانيم رانیپژوهش را مد یانجام شد. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفيو به روش توص یجهاد

دادند. ابزار مورد استفاده در پژوهش،  لينفر تشک یبه تعداد س یسازمان نظام کی

و فرهنگ  ری یآلن و م یتعهد سازمان ،یهوش معنو ۀساخت حققاستاندارد و م یهاپرسشنامه

آمار  یها، از روش هاداده ليو تحل هیمنظور تجز( بود. به 1051بخش )شه یهادج تیریمد

گام به  ونيرگرس رسون،يپ یهمبستگ بیضر رنوف،يشامل آزمون کولموگروف اسم یاستنباط

هوش  یانيم رانیمد نيمشخص شد در ب ني. همچندیاستفاده گرد  tو آزمون   fگام، آزمون 

انجام  یبرا نیدارد. بنابرا یداررابطه معنا ،یجهاد تیرینگ مدبا فره یو تعهد سازمان یمعنو

را که  یانيم رانیتوان مد یاست م یجهاد تیریمد یها وهياز ش یبرخوردار ازمنديکه ن یامور

 .دارند، به کار گرفت. ییباال یو هوش معنو یتعهد سازمان
                                                           

 نيرالمؤمنيدانشگاه ام -)ع( نيامام حس یپاسدار تيو ترب یدانشگاه افسر و مدرس یآموزش تیریکارشناس ارشد مد 1

 ی، گروه علوم انساننزسا السالمعليه

 معليه السالدانشگاه اميرالمؤمنين   -)ع( نيامام حس یپاسدار تيو ترب یدانشگاه افسر مدرسدانشجوی دکتری مدیریت و  2

 ، گروه علوم انسانینزسا
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 .یسازمان نظام ،یجهاد تیریفرهنگ مد ،یتعهد سازمان ،یهوش معنو های کلیدی:واژه

 مقدمه

 شود؛یاست و شامل پردازش اطالعات م یشناخت شتريغرب از هوش، ب یليمفهوم تحل

عملکرد و تجربه انسان،  یهاشرق نسبت به هوش، مؤلفه یبيترک کردیرو که یحال در

 . دررديگ یم بر ( درکپارچهیارتباط کامل ) کیرا در  جانيجمله شناخت، شهود و ه از

مقابله با  یهاو روش شودیم طيمحفرد با  یوماً باعث سازگارمجموع، هوش عم

له، ارائه أشناخت مس ییتوانا ني. همچندهدیاو قرار م اريمسائل و مشکالت را در اخت

کارآمد حل  یهاو کشف روش یمسائل مختلف زندگ یبرا یشنهاديپ یهاحلراه

از روابط  یمعنو هوش رسدیافراد باهوش است. به نظر م یهایژگیمسائل، از و

 یو متعال یشهود طهيخود فراتر رفته و وارد ح رامونيپ طيفرد با مح یشناختو  یکیزيف

و تجارب فرد  دادهایرو ۀشامل هم دگاهید نی. اشودیخود م یفرد به زندگ دگاهید

 یهوش برا نیاز ا تواندیاند. فرد مقرارگرفته ینگاه کل کی رياست که تحت تأث

قرن  لی(. در اوا4550)ناسل، رديگمجدد تجارب خود بهره  ريو تفس یدهچارچوب

مطرح شد. استرنبرگ با  نهيتوسط آلفرد ب یشناخت ییتوانا کیعنوان  هوش به ستميب

 یها ییتوانا یهوش به معن دگوییهوش م یو تکامل یکیولوژيب یهابر جنبه ديتأک

است و موجب  یطيمح نهيدر هر زم یده و شکل نشیتطابق گز یالزم برا یذهن

 (.05: 1050و همکاران، ی)خدابخش شودیم یچالش یها تيدر موقع یریپذطافانع

هوش معنوى، از جهات مختلف در عصر  ژهیوو ضرورت طرح موضوع به تياهم

توجه به بعد  ،یشناسانسان ۀها در عرص. یکى از این ضرورتشودیجدید احساس م

کارشناسان سازمان جهانى بهداشت است که  هژیومعنوى انسان از دیدگاه دانشمندان، به
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. ضرورت کندیتعریف م یو معنو ماعىاخيراً انسان را موجودى زیستى، روانى، اجت

از  یترکشش معنوی و نيز جستجوی درك روشن ۀدیگر طرح این موضوع ظهور دوبار

ى زوایا ۀمعنویت و مذهب در هم ۀایمان و کاربرد آن در زندگی روزانه، همچنين گستر

زندگى انسان و نيز لزوم ارزیابی مجدد نقش مذهب در بهداشت روانی است. پژوهش 

 ،یشناسمتنوعی از قبيل پزشکی، روان یها درباره معنویت امروزه در رشته

و علوم شناختى در حال پيشرفت است. مفهوم هوش  یشناسعصب ،یشناسانسان

توسط استيونز   1550ار در سال براى اولين ب ،یشناسروان یمعنوى در ادبيات دانشگاه

توسط امونز مطرح شد. هوش معنوى، موضوع جالب و جدیدى  1555و بعد در سال 

پژوهشی و تجربى در مورد آن بسيار اندك است.  یهاافتهیاست که مطالب نظرى و نيز 

این موضوع، نظر بسيارى از صاحبنظران و محققان را به خود جلب کرده است  راًياخ

با توجه به اسالم وجود دارد که شامل هفت حوزه  ی(. هوش معنو10: 1001،ی)سهراب

قرب  نیپرستش خالق )خداوند( و تمر یراهنما برا کیعنوان  مسلمانان به یندگمهم ز

 -1عبادت  -0 مانیا -0عقل -0قلب  -0نفس  -4روح  -1به خداست که شامل 

 (.000: 4510 ،1ینتيو ب نایاخالق است )بهارود

 هیپا از دانش یبخش تواندیدارد که م ییکم پنج مهارت و کارا دست یمعنو هوش

 نی. اآورد یرا در پ طيبا مح یکه سازگار نجامديب ییو به رفتارها رديرا در برگ

 است: نيها چنمهارت

 ی( به معنایکیزيو ف یکردن کارها )ماد یمتعال یبرا ییو توانا تي( ظرفالف

 .نشیان آفرجه یکپارچگیو  یدهتوجه به سازمان

 .یباال از خودآگاه یسطح ۀتجرب یی( تواناب

                                                           
1 Baharuddina & Binti 
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روزانه در ارتباط شخص  یهاتيها و فعالتجربه شیو پاال یبررس یی( تواناج

 .یو معنو یمذهب های با احساس

 .یدر حل مشکالت زندگ یمنابع معنو یريکارگبه یی( تواناد

(. هانینند او ما یکارانه )گذشت، فداکارزيانجام اعمال پره یی( تواناح

 (.150 :1001 ،ی)صمد

 ارتباط انواع هوش یساده برا ییالگو ارائه

دهنده ارتباط ساده به دست داد که نشان ییالگو توانیبهتر انواع هوش، م یبررس یبرا

 ۀدیبا پد یدرك و ارتباط بهتر برنامه درس یبرا گر،یسطوح هوش باشد. به سخن د انيم

کمک گرفت که در آن، سطوح مختلف انواع هوش  یهرم یاز ساختار توانیهوش، م

 (.155 :همان منبعدارند ) ژهیو یتعامل گریکدیبا 

 

 

 

 

 

 

 

 سطوح هوش یارتباط یالگو -1 شماره شکل

و بعد در سال  ونزيتوسط است 1550بار در سال  نياول یبرا یهوش معنو مفهوم

 و مارشال با دراصطالح را زوهار  نیا تینها مطرح شد. در مونزیتوسط ا 1555

 است که به یهوش ت،یفلسفه و مذهب ساختند. معنو ک،یزيف ،یشناسروان یزيآمهم

را در  مانیو زندگ هاتيفعال ه،خود را حل کرد یو ارزش یآن مسائل معنو ۀواسط
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که کدام روش از  ميابییم و به کمک آن در ميدهیمعناتر قرار م و با تریغن ییفضا

باعث حس معنا و  یهوش معنو نیتر و هدفمندتر است؛ بنابرامعنا ها باروش گرید

  (.44: 1050پور و همکاران، ی)گل شودیم یدر زندگ تیمأمور

در نظر گرفته  یتوان شناخت کیعنوان مفهوم هوش تنها به ر،ياخ یهادر سال

 افتهی گسترش یو هوش وجود یجانيمثل هوش ه گرید ییهابلکه به حوزه شود؛ینم

است. در  یحوزه شده، مفهوم هوش معنو نیوارد ا راًيکه اخ یدیوم جداست. مفه

و  یتقدس، آگاه یفرد برا یجستجو یابه معن تیمفهوم معنو ،یمفهوم هوش معنو

و باال بردن  یسازگار یبرا ميمفاه نیا یريکارگ به یاست و هوش به معن تیمعنو

و  هاییاستفاده از توانا هوش، نیواقع ا است. در دهش بيهم ترک سطح رفاه انسان با

 ۀمعنادار اتخاذ کنند، دربار ماتيکه افراد بتوانند تصم یاست، طور یمنابع معنو

خود تالش کنند  ۀحل مشکالت روزمر یبرا زيتعمق کنند و ن یموضوعات وجود

 (.101: 1050و همکاران، ی)رستم

 نيمب ،یانسان یرويارزش ن ۀدربار شرويموفق و پ یهاسازمان ۀارزند تجارب

سازمان خود  یها عظمت و بزرگ هاست. آنشاغل در آن سازمان یانسان هیسرما تياهم

ار ک و رشد و کسب یکنند و محور اصل یم کار شانیکه برا دانندیم یکسان ۀانداز را به

 یشغل یتیکار جامعه، نارضا یروياگر ن رایز اند؛نهاده اکارکنان خود بن یمبنا خود را بر

موجب  ندی. چون کار ناخوشاگرددیم آن به جامعه بر یاقب اقتصادداشته باشد، عو

داشته باشند  یو غمبار تيمحدودتر و فاقد خالق یزندگ گر،ینفر د هاونيليکه م شودیم

 (.1:1051،ینژاد، اخبار ی)فرجاد

فرد تا چه حد  دهدیاست که نشان م یمفهوم ،یتعهد سازمان گرید یاز سو

در آن سازمان را ارزشمند  تیداده است، عضو قيتطب خودش را با اهداف سازمان
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 نیسازمان تالش کند. از ا یبه اهداف کل لين یدارد با تمام توان برا لیو تما داندیم

که فرد با  یاگونه ت در سازمان متفاوت است. بهیعضو ای یوستگيبا پ «تعهد»منظر، 

نقش  یفایفراتر رفته که با ا هشد رفتهیو پذ شدهنييتع شياز پ یاز رفتارها یباطن لیتما

چرا  نکهیا یوجود دارد برا یادیز لیبه تحقق اهداف سازمان کمک کند. دال یتيفعال

و  یري)نص دده شیخود را افزا یاعضا یسطح تعهد سازمان دیسازمان با کی

 (.0:1050همکاران،

و  یگدلبست زانيها در نظر گرفتن مدر اداره سازمان یاساس مياز اصول و مفاه یکی

 یاحساس یوابستگ ینوع توانیتعهد را م یتعهد افراد شاغل در سازمان است. به عبارت

را  یتوجه تالش قابل یريکارگ به لیدانست. تعهد، تما یکار طيافراد به مح یافهيو وظ

 ات،یکرده و بر اساس نظر جادیها و اهداف آن اارزش رشیو پذ نبهبود سازما یبرا

 (.4:1050،ی)کتابچ شودیواقع م یو سازمان یعوامل فرد ريتحت تأث

مؤثر در  لــماعو نجشــسمنظور  به د،وــخ یهادر پژوهش رــی یــمو  نــلآ

 ،شـنق حوـضو ،شغل دنبو چالشی انميز رهبادر التیؤاساز  ،یتعهد سازمان یريگشکل

 تـتبعي ران،اـهمک مجاـنسا ،یریپذ تيمسئول ف،هد به مشکل ستيابید ف،هد حضوو

 کتراــمشو  درخوزاــب ،خصــش ایرــب غلــش تــهميا ،لتادــعز سازمان، ا

 (.155:1055نژاد، یديزاده، سع یاند )اصغرنموده دهتفاــسا

بارز  یهاصهياز خص یکیها و گسترش روزافزون آن یاجتماع یهاظهور سازمان

و  یزمانو  یو با توجه به عوامل گوناگون مکان بيرتت نیا است. به یتمدن بشر

ها افزوده سازمان نیروز بر تکامل و توسعه ا خاص هر جامعه، هر یازهايو ن هایژگیو

و با توجه به  شدهیطراح یبه اهداف لين یبرا یاعاست هر سازمان اجتم یهی. بدشودیم
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و  اتيواجد خصوص یجهاد تیریاست. مد تیریمد ینوع ازمنديساختار خود ن

 لي. به دلدینما فایا یها نقش اساسسازمان تير موفقد تواندیاست که م ییهایژگیو

از  یکی یجهاد تیریمد نکهیو ا یجهاد تیریمفهوم مد تيو حساس تياهم

است، مقام معظم  ینظام اسالم یکشور و از عوامل استحکام قدرت مل یهاهیسرما

 یجهاد تیریو مد یرا با عنوان اقتصاد و فرهنگ، با عزم مل 1050سال  یرهبر

 یاست که بارها از سو ییهادواژهياز کل یکی یجهاد تیریکردند. مفهوم مد یارنامگذ

 (.0: 1050زاده و همکاران،معظم له تکرار شده است )ترك

به دنبال آن  یاسالم رانیکه ا یشرفتيپ انيم یاديبن یزهایها و تمابا توجه به تفاوت

فرهنگ  متناسب با یگوهاو ال اتیکه غرب مبدع آن است، ارائه نظر یااست، با توسعه

از  1050سال  یآن ضرورت دارد. نامگذار یو محل یطيمح اتيو مقتض یرانیا -یاسالم

نقشه راه  ،یجهاد تیریو مد ینام اقتصاد و فرهنگ، عزم مل به یمقام معظم رهبر یسو

 اتيو مقتض طیمتناسب با شرا یتیرینمود و سبک مد ميکشور را ترس یتیرینظام مد

همزاد انقالب  یامقوله یجهاد تیری. مددیگرد یمعرف یجهاد تیریمدامروز کشور، 

 تيو خصوصاً فعال قدساز دوران دفاع م ییکه آثار مبارك آن در فرازهااست  یاسالم

 یبرجسته آن، ادا یهایژگیکه از و یندیاست. فرا کرده دايظهور پ ینهاد جهاد سازندگ

 یحکومت یهاهیپا ميحفظ و تحک ل،يکدر جهت تش یاله ۀاراد با ییراستا و هم فيتکل

 .(10: 1000)ص( بوده است )محمودزاده و همکاران، یبرآمده از اسالم ناب محمد

هدف قرب به خدا و خدمت به  و با یاسالم تیریبرگرفته از مد ،یجهاد تیریمد

مناسب  ۀويانجام کار به ش ت،یریمد نیداشتن مردم است. از اهداف ا یبندگان او و گرام

شود. در  جادیفرد ا یبرا یدرون تیخداوند است تا رضا یزشمند و کسب رضاو ار
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مدنظر بوده و تعهد، از  یويدن اشقبل از پاد یاجر معنو ت،یریمد وهيش نیا

(. ساختار نهاد، 05: 1000آن است )محمودزاده و همکاران، یهامؤلفه نیتریمحور

 یاجتماع یاديسکات نهاد، بننظر ا است. از یجهاد تیریاعمال مد یبستر برا نیبهتر

 افته،یروابط سازمان یو دارا شودیم جادیا یاتيح ازين کیاست که در پاسخ به 

از  یکی 1005در سال  یمقام معظم رهبر رياست. به تعب داریبادوام و پا ا،یپو کم،مستح

منعطف  یساختارها یعنینهادها بود،  جادیا ران،یا یبزرگ انقالب اسالم یهنرها

 تواندیموارد م نی. نهاد در همه ایمثل جهاد سازندگ ف،یحر فن ره و همهکاهمه

بخش و به وجود آورد )شه ازيآن ن یکند و ساختار متناسب را برا دايحضور پ

 ریدر ابعاد ز توان یطور خالصه م پژوهش حاضر را به تياهم (.00: 1051همکاران،

 دانست:

 یو کارکردها ميمفاه ۀمطالع یو بستر مناسب را برا نهي( پژوهش حاضر زم1

فرماندهان،  یبرا ،یجهاد تیریخصوص فرهنگ مدو به یتعهد سازمان ،یهوش معنو

و  شتريمنظور شناخت هر چه بالزم را به یهایو کارکنان سازمان فراهم و آگاه رانیمد

 .کند یم نيتأم ميمفاه نیبهتر ا

فرهنگ  با یعهد سازمانو ت یرابطه هوش معنو یبررس ،یخأل مطالعات لي( به دل4

 .دیفزايموجود ب یهاپژوهش یبر غنا تواندیم ،یجهاد تیریمد

بر  شتريب یگذارهیمنجر به سرما ،یجهاد تیریفرهنگ مد یکارکردها یی( شناسا0

 .گردد یها مسازمان یآن بُعد از سو

که رابطه هوش شکل گرفته سؤال در ذهن محققان  نیفوق ا ميبا توجه به مفاه

 چگونه است؟ یجهاد تیریفرهنگ مد با یو تعهد سازمان یمعنو

 :یکل هدف
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 نيدر ب یجهاد تیریفرهنگ مد با یو تعهد سازمان یرابطه هوش معنو نييتع

 یسازمان نظام کی رانیمد

 :یفرع اهداف

 رانیمد نيدر ب یجهاد تیریفرهنگ مد و ابعاد آن با یرابطه هوش معنو نييتع -1

 یسازمان نظام کی یانيم

 نيدر ب یجهاد تیریفرهنگ مد و ابعاد آن با یابطه تعهد سازمانر نييتع -4

 یسازمان نظام کی یانيم رانیمد

در  یابعاد هوش معنو قیاز طر یجهاد تیریفرهنگ مد ینيبشيتوان پ نييتع -0

 یسازمان نظام کی یانيم رانیمد نيب

در  یابعاد تعهد سازمان قیاز طر یجهاد تیریفرهنگ مد ینيبشيتوان پ نييتع -0

 یسازمان نظام کی یانيم رانیمد نيب

 در سازمان مذکور چگونه است؟ یجهاد تیریابعاد فرهنگ مد یبنداول: رتبه سؤال

 در سازمان مذکور چگونه است؟ یابعاد هوش معنو یبنددوم: رتبه سؤال

 :پژوهش ۀنيشيپ

با عنوان  یدر پژوهش (1050) گرگابی، صالحی ساداتی و ابراهيم بيگی شناسحق

و  رانینفر از مد 455 یبر روکه  یجهاد تیریدر مد یمعنو ینقش هوشمند یبررس

رابطه  ،یجهاد تیریمد یهامؤلفه انيکه م دنديرس جهينت نیدانشگاه تهران، به اکارکنان 

از  یاسالم، ضمن برخوردار ديأیمورد ت یجهاد تیریمد که یطور به ؛وجود دارد یمثبت

 هست. زيالزم ن یمعنو یو هوشمند یمعنو یتيماه یخود، دارا یهامؤلفه

 نيارتباط ب یبا عنوان بررس یدر پژوهش (1050) ، بازگير و علی پناهییاسکندر

آباد شهرستان خرم یدولت یهاسازمان رانیمد نيدر ب یجهاد تیریو مد یهوش معنو

هوش  نيکه ب دنديرس جهينت نیو پنج نفر انجام شد، به ا ستيو ب صديس یکه بر رو
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 اتيفرض یتمام نيوجود دارد. همچن یداریارتباط معن ،یجهاد تیریدو م یمعنو

 زين یجهاد تیریبا مد یهوش معنو یهامؤلفه نيبر ارتباط معنادار ب یمبن قيتحق یفرع

 .دیگرد ديأیت یهمگ

با عنوان  یدر پژوهش (1051) ، قلی نژاد زوارم و قلی نژاد زوارمیالنگ ديس

 یدولت یهاسازمان رانیمد نيدر ب یجهاد تیریدو م یهوش معنو نيشناخت ارتباط ب

هوش  نيکه ب دنديرس جهينت نینفر انجام شد، به ا 040 یشهرستان گرگان که بر رو

 .دوجود دار یداریرابطه معن یجهاد تیریو مد یمعنو

 یو تعهد سازمان یبا عنوان هوش معنو یدر پژوهش (1051) یو ساغروان یحيذب

هوش  نيکه ب دنديرس جهينت نیبه ا ،یاستان خراسان رضوکارکنان شرکت گاز  نيدر ب

  وجود دارد. یداریمثبت و معن یکارکنان، همبستگ یو تعهد سازمان یمعنو

 پژوهش روش 

پژوهشگر  نکهی)به لحاظ ا یفيو روش آن توص یظر هدف، کاربردن پژوهش از نیا

و از نوع ( دهد یسنجش قرار م مورد یموجود را بدون دستکار طیو شرا تيوضع

و  یواقع ،ینيع فيهدف آن توص رایاست؛ ز یفيپژوهش توص نیاست. ا یهمبستگ

روش پژوهش حاضر  نيو موضوعات مختلف است. همچن دادهایمنظم حوادث، رو

 تیریفرهنگ مد با یو تعهد سازمان یرابطه هوش معنو نييبه تعزیرا است؛  یهمبستگ

 .پردازدیم یسازمان نظام کی یانيم رانیمد نيدر ب یجهاد

به  یسازمان نظام کی یانيم رانیمد تمامیدر پژوهش حاضر، شامل  یآمار جامعه

نفر است که  40و مورگان، حجم نمونه  ینفر بود. با توجه به جدول کرجس 05تعداد 

عنوان نمونه انتخاب  نفر به یهمان س یعنیجامعه  یاعضا یتمام ج،یاز نتا نانياطم یبرا
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 د.گردیدن

 :پژوهشابزار 

آلن و  یاستاندارد تعهد سازمان پرسشنامه(: 1555) ریآلن و ما یتعهد سازمان نامهپرسش

تعهد مستمر،  ،یعد تعهد عاطفسه بُ یو دارا شده ميسؤال تنظ 40در سه مؤلفه و  ر،یما

پنج  فياربرده شده است. سؤاالت پرسشنامه بر اساس طک به یهنجار ای یفيتعهد تکل

پس  1555است. در سال  شده ی)کامالً موافق تا کامالً مخالف( طراح کرتيل یانهیگز

ارائه  یسنجش سه بعد تعهد سازمان یبرا یعبارت 40مکرر، پرسشنامه  یهاینياز بازب

اعتبار تعهد  بیبود. ضرا گریدادند که سؤاالت مربوط به هر بعد، مجزا از دو بعد د

و  15/5برابر با  ی، هنجار00/5برابر با  یفابعاد عاط یبرا بيو آلن به ترت ریما یسازمان

کرونباخ  یآلفا بیابزار با استفاده از ضر نیا ییایآمده است. پا 00/5برابر با  رمستم

 است. 00/5

 یسؤال و هدف آن، بررس 04 یدارا یهوش معنو پرسشنامه: یهوش معنو پرسشنامه

مقابله و تعامل با  ییتوانا ،یو بعد اعتقاد یتفکر کل نهي)زم یهوش معنو یهامؤلفه

 ذکر انی( است. شایاخالق یایو عشق و عالقه، پرداختن به سجا یمشکالت، خودآگاه

از دو  یهوش معنو امهپرسشن ییایمحاسبه پا یبرا( 1005و همکاران ) عیاست که بد

کل پرسشنامه به  یاند که مقدار آن برااستفاده نموده فيکرونباخ و تنص یروش آلفا

 ادیقبول پرسشنامه  قابل ییایپا انگريب نیبه دست آمده و ا 10/5و  00/5ا برابر ب بيترت

نوسان دارد  00/5تا  05/5 نيب یهوش معنو اسيمق ییایپا بیاست. در کل، ضرا شده

 شده، ادیاعتبار پرسشنامه  نييتع یبرا نيقبول است. همچن قابل ییایپا بیانگر ضرايکه ب

که رابطه مثبت و  دیشده و مشخص گرد نمره آن با نمره سؤال مالك همبسته

از اعتبار  معنوی پرسشنامه هوش دهدیم دارد که نشانها وجود آن نيب یداریمعن
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 برخوردار است. یمناسب

سؤال و هدف  50 یبخش، داراسه  پرسشنامه: این یجهاد تیریفرهنگ مد پرسشنامه

 ،یپرورریمد ،یمحورعد عدالت بُ 10)در  یجهاد تیریفرهنگ مد یهامؤلفه یآن بررس

مشاغل،  حيصح یعملکرد، طراح تیرینظام مد ،یکار، اعتماد سازمان طيمح طیشرا

 به اعتماد ،ییایپو ثار،یگذشت و ا ،یاز کارکنان، توانمندساز تیحما ،یتیریسبک مد

و  51/5پرسشنامه  نیکرونباخ در ا یساختار منعطف( است. آلفا ،ینفس، اخالق محور

KMO  است 50/5برابر. 
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  پژوهشیافته های 

 هانرمال بودن دادهبررسی الف: 

 اسميرنوف کولموگروفآزمون  -1جدول شماره 

 ردیف متغير مقدار آزمون کولموگروف اسميرنوف یداریمعنسطح 

 1 فرهنگ مدیریت جهادی 155/5 455/5

 4 تعهد سازمانی .150/5 455/5

 0 هوش معنوی .105/5 100/5

 (1شماره )آمده که در جدول  دست به جیو نتا رنوفيروف اسمآزمون کولموگ یبا اجرا

 ست؛ين داریمعن 50/5تر از مده در سطح کوچکآ دست به یآمارها شود،یمشاهده م

آن در  عیها با توزنمونه نيصفت در ب عیگفت توز توانیدرصد م 50 نانيپس با اطم

 استفاده کرد. ليتحلو  هیتجز یبرا کیرامترپا یهااز آزمون دیرمال بوده و باجامعه نُ

 رانیمد نيدر ب یجهاد تیریفرهنگ مد و ابعاد آن با یهوش معنو ني: باول هيفرض

 رابطه وجود دارد. یسازمان نظام کی یانيم

 متغيرهای تحقيقآزمون همبستگی بين  -4جدول شماره 

 متغير تعداد یجهاد تیریفرهنگ مد یداریمعنسطح 

 هوش معنوی 05 208/0 000/0

 تعهد سازمانی 05 .000/5 000/0

 51/5تر از مک یمشخص است، در سطح خطا (4شماره )جدول  جیگونه که از نتاهمان

 رابطه ،یجهادمدیریت فرهنگ  هوش معنوی با نيدرصد گفت ب 55 نانيبا اطم توانیم

 است. 014/5رابطه برابر با  نیمقدار ا یوجود دارد. از طرف یداریمعن مثبت و

 رانیمد نيدر ب یجهاد تیریفرهنگ مد و ابعاد آن با یتعهد سازمان نيوم: بد هيفرض

 رابطه وجود دارد. یسازمان نظام کی یانيم
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 51/5تر از مک یمشخص است، در سطح خطا (4شماره )جدول  جیگونه که از نتاهمان

 رابطه ،یجهادمدیریت فرهنگ  تعهد سازمانی با نيدرصد گفت ب 55 نانيبا اطم توانیم

 است. 000/5رابطه برابر با  نیمقدار ا یوجود دارد. از طرف یداریمعن مثبت و

هوش معنوی در بين  ینيبشيپتوان  ،ابعاد فرهنگ مدیریت جهادیفرضيه سوم: 

 یک سازمان نظامی را دارد. مدیران ميانی

 رانیمدبين ابعاد هوش معنونی با فرهنگ مدیریت جهادی  Fآزمون  -0شماره  جدول 

از  ترمک( در سطح خطای 500/10) Fآزمون ی مقدار داریمعن (0)با توجه به جدول 

وعه دل مناسبی است و مجمدل رگرسيونی تحقيق، مُنتيجه گرفت که مُ توانیم 50/5

 ی نمایند.نيبشيپمدیریت جهادی افراد را  توانندیمابعاد هوش معنوی 

 یهمبستگ بیضر

 چندگانه

 نييتع بیضر

 شدهلیتعد

استاندارد  یخطا

 برآورد

سطح  Fمقدار 

 ناداریمع

005/5 000/5 500/10 500/10 551/5 

استاندارد پيش بينی فرهنگ مدیریت جهادی بر  ضرایب -0شماره  جدول

 اساس ابعاد هوش معنوی

 Tمقدار  سطح معناداری
 مُدل ضرایب استاندارد

 Beta 

 یو بعد اعتقاد یتفکر کل 000/5 115/4 505/5

 مقابله و تعامل با مشکالت 005/5 050/4 510/5

 ی و عشق و عالقهخودآگاه 054/5 555/4 501/5

 سجایای اخالقی 544/5 105/5 001/5
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برای ابعاد اعتقادی  استانداردشدهیب همبستگی اضر( 0با توجه به نتایج جدول شماره )

 توانیماست؛ لذا  داریمعن 50/5و مقابله با مشکالت و همچنين خودآگاهی در سطح 

بعد سجایای  ؛ امااست 054/5و  005/5، 000/5به ترتيب برابر با  هاآن ريتأثگفت 

 ی بر متغير فرهنگ مدیریت جهادی نداشته است.ريتأثاخالقی 

 در سازمان مذکور چگونه است؟ یجهاد تیریابعاد فرهنگ مد یبندسؤال اول: رتبه
 یرتبه بندی ابعاد فرهنگ مدیریت جهاد -5شمارة  جدول

410/000 Chi-Square 

 یداریمعنسطح   551/5

 نظام مدیریت عملکرد 05/0

 ميانگين رتبه

 عدالت محوری 55/10

 نفس به اعتماد 05/0

 سبک مدیریت 40/5

 حمایت مدیریت 50/15

 پویایی 54/14

 گذشت و ایثار 05/15

 یتوانمندساز 04/5

 اخالق محوری 41/0

 ساختار منعطف 51/0

 مدیرپروری 54/1

 شرایط محيط کار 45/0

 طراحی مشاغل 04/0

 اعتماد سازمانی 00/0
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کای اسکوئر  بودن داریبا توجه به معن دهدینشان م (0)شمارۀ گونه که جدول همان

 نانيگفت با اطم توانیاست، م داریمعن 51/5تر از مک یکه در سطح خطا (410/000)

عدالت عد متفاوت است و بُ گریبا همد یجهاد تیریدرصد ابعاد فرهنگ مد 55

 .باشدیمقدار را دارا م نیکمتر 54/1با  یپرورریعد مدو بُ نیشتريب 10با مقدار  یمحور

 ی ابعاد هوش معنوی در سازمان مذکور چگونه است؟بندرتبهسؤال دوم: 
 رتبه بندی ابعاد هوش معنوی -6شمارة  جدول

001/10 Chi-Square 

 یداریمعن سطح  551/5

 یو بعد اعتقاد یتفکر کل 00/0

 ميانگين رتبه
 مقابله و تعامل با مشکالت 00/0

 ی و عشق و عالقهخودآگاه 10/1

 سجایای اخالقی 40/1

 (001/10کای اسکوئر ) بودن داریبا توجه به معن دگردیم هدهشام (0شماره )جدول در 

 55 نانيگفت با اطم توانیست، ما داریمعن 51/5تر از کوچک یکه در سطح خطا

مقابله و تعامل با مشکالت  متفاوت است و بعد گریبا همد یدرصد ابعاد هوش معنو

 باشد. یمقدار را دارا م نیرکمت 40/1با  یاخالق یایو بعد سجا نیشتريب 00/0با مقدار 
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 :یشنهاديدل پبرازش مُبررسی 

 
 مُدل پيشنهادی تحقيق -4شکل شماره 

( 4شکل شماره )صورت  ها بهو ابعاد آن رهايبر اساس متغ قيتحق یادشنهيپ دلمُ

 :دیگرد شنهاديپ
 شاخص های نیکویی برازش -7شماره  جدول

 

 

 قبول قابلحد  شاخص
 گزارشمقدار 

 شده

 105/1 0تر از برابر یا کوچک (CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجار شده 

 000/5 5/5تر از برابر یا بزرگ (GFI)شاخص نيکویی برازش 

 150/5 5/5تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده شاخص نيکویی برازش اصالح

 004/5 5/5تر از برابر یا بزرگ (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

 500/5 5/5تر از برابر یا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 514/5 5/5تر از برابر یا بزرگ (TLI)لوئيس  -شاخص تاکر

 504/5 5/5تر از برابر یا بزرگ (CFI)بيقی شاخص برازش تط

 (RMSEA)ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد 
تر از برابر یا کوچک

50/5 
514/5 
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دهنده  نشان ،(1شماره ) در جدول شده ارائهسازی معادالت ساختاری نتایج مدلطبق 

ا توجه به اثر معنادار هوش معنوی و تعهد سازمانی بر فرهنگ مدیریت جهادی است. ب

توان گفت رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی می شده ذکرمثبت بودن ضریب مسير 

 فرهنگ مدیریت جهادی رابطه مستقيم و صعودی است. اب

 
 تأیيد شده تحقيقمُدل  -0شکل شماره 

مناسب بودن  گرافزار، نشان خروجی نرم( 1( و جدول شماره )0مطابق شکل شماره )

مقدار ریشه ميانگين مربعات خطای  که یطور بهش است؛ الگوی پيشنهادی پژوه

برابر  (CMIN/DF)( ، مقدار کای اسکوئر بهنجار شده 514/5برابر با ) (RMSEA)برآورد 

( است. سایر 000/5برابر با ) (GFI)( و مقدار شاخص نيکویی برازش 105/1با )

 .برازش مدل پيشنهادی پژوهش در جدول زیر آمده است ها برایشاخص

 گیرینتیجهبحث و 

 تیریفرهنگ مد با ،یو تعهد سازمان یرابطه هوش معنو نييدف تعه پژوهش حاضر با

هوش  نينشان داد ب جیانجام شد. نتا یسازمان نظام کی یانيم رانیمد نيدر ب یجهاد

 یهاافتهیبا  جهينت نیوجود دارد؛ ا یداریرابطه معن ،یجهاد تیریو فرهنگ مد یمعنو

 و همکاران یو اسکندر (1050) شناس و همکارانجمله حق از یتلفپژوهشگران مخ

 یباالتر یکه هوش معنو یرانیگرفت در مد جهينت توانیم یعنیست؛ ا همسو (1050)

عد و بُ یتفکر کل نهيباالتر است و هر چه زم زين یجهاد تیریدارند، فرهنگ مد

عشق و عالقه و پرداختن به و  یمقابله و تعامل با مشکالت، خودآگاه ییتوانا ،یاعتقاد
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 . شودیم تیتقوهم  یجهاد تیری، فرهنگ مدگردد تیتقو رانیدر مد یاخالق یایسجا

وجود  یداریرابطه معن ،یجهاد تیریو فرهنگ مد یتعهد سازمان نيب نيهمچن

 نيدر ب یجهاد تیریدارند، فرهنگ مد یباالتر یکه تعهد سازمان یرانیدر مد یعنیدارد؛ 

 رانیو تعهد مستمر در مد یتعهد هنجار ،یاگر تعهد عاطف یعنی است؛ شتريها بآن

مجموعه ابعاد  گرید ی. از سوشودیم تیتقو زين یجهاد تیریشود، فرهنگ مد تیتقو

مجموعه  نيو همچن ندینما ینيبشيافراد را پ یهوش معنو توانندیم یجهاد تیریمد

 کنند.  ینيبشيرا پ افراد یتعهد سازمان توانندینم یجهاد تیریابعاد مد

بهتر  ینظام یها گفت سازمان توانیحاصل از پژوهش حاضر، م جیبا توجه به نتا

باال را  یبا استفاده از فنون مناسب، افراد باهوش معنو نشیاست هنگام جذب و گز

کارکنان اجرا  یمنظور بهبود هوش معنو را به یآموزش یهابرنامه نيجذب و همچن

 جهينت برخوردارند و در یشتريب یباال از تعهد سازمان یمعنو اهوشبکارکنان  رایکنند؛ ز

به سازمان  یشتريکه تعهد ب ی. افرادافتیخواهد  شیآنها افزا یشغل تیسطح رضا

از شغل و اخراج خواهند داشت. در  یريگکناره بت،يغ جملهاز  یدارند، مشکالت کمتر

سرعت و  ،یآشفتگ ،یدگيچيپ دنمان یکه اغلب با اصطالحات دیجد یسازمان یهاطيمح

هوش  یافراد دارا یشغل تیکه باال بردن رضا آنجا و از اندشده فيشتابان توص راتييتغ

 یکارکنان را در راستا دیبا رانیسطح تعهد آنهاست، مد شیباال، منوط به افزا یمعنو

ت یعضو ۀادام یبرا ريبه تالش چشمگ لیسازمان و تما یهااعتقاد به اهداف و ارزش

 شیبه سازمان افزا یصورت است که تعهد و وفادار نیدر سازمان متعهد کنند. در ا

 کاسته خواهد شد. زيکارکنان ن ییجاو جابه بتيغ زانيآن از م یو در پ افتیخواهد 
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 منابع 

هوش  نيارتباط ب یبررس(. 1050اسکندری، محمد، بازگير، رحيم و علی پناهی، مهران )

. شهرستان خرم آباد یدولت یسازمان ها رانیمد نيب در یجهاد تیریو مد یمعنو

و  یمطالعات اجتماع ،یو روانشناس یتيدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل نياول

 . CIVILICA. قابل دسترس در مرجع دانش  ی.فرهنگ

عوامل موثر بر تعهد سازمانی  (.1055) دينژاد، مج یديسع و زاده، عزت اله یاصغر

 یهاکاوش یو پژوهش یفصلنامه علم ،اعضای جهاددانشگاهی مطالعه موردی:
 .150 -144 صص، 0شماره ، 0 ی، دورهبازرگان تیریمد

. تهران. انتشارات یدر علوم رفتار قيتحق یهاروش. (1005)ن.  یفیح، شر یفشری پاشا

 سخن.

 یالگو نیتدو (.1050) قدرت اهلل ،یمحمد و مسلم ،یبيط یري، امجعفر زاده،ترك

فصلنامه (، یظله العال)دام یمقام معظم رهبر اناتيبر ب یمبتن یجهاد تیریمد

 .5 -03 صص .10شماره  سال بيستم، ،جيبس یمطالعات راهبرد

(. 1050حق شناس گرگابی، محمد، صالحی ساداتی، زهرا و ابراهيم بيگی، ادریس )

رکنان و کا رانیمد یمطالعه مورد یجهاد تیریدر مد یمعنو ینقش هوشمند یبررس

. قابل دسترس در شرفتيپ یو مهندس تیریمد یکنفرانس مل نياول. دانشگاه تهران

 . CIVILICAمرجع دانش 

 نيرابطه ب ییشناسا (.1050) حسن ،یجعفر و نيام ا،يک یمي، رحشراره ،یخدابخش

فصلنامه لرستان،  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یو سالمت روان یهوش معنو
مسلسل  ،1، دوره شانزدهم، شماره لرستان یاه علوم پزشکدانشگ یپژوهش -یعلم

 .00 -00 صص، 05

(. هوش معنوی و تعهد سازمانی. فصلنامه 1051ذبيحی، محمدرضا و ساغروانی، سيما )

 .151 -140، صص 14. شماره  (PAP)علمی چشم انداز مدیریت دولتی 
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محمد،  ی،دمحم د،يسع ،اریباز ،یمهد ،یفیشر ق،ي، شفمهربانمحمد،  ،یرستم

با سالمت  یرابطه هوش معنو (.1050) وحيد ،یاريبخت و نبیز پور،یمحمدعل

 .00، شماره 10سال  ،یرفاه اجتماع یپژوهش یفصلنامه علم ان،یدر دانشجو یعموم

 .101 -100 صص

، سال اول، شماره فصلنامه سالمت روان ،یهوش معنو یمبان (.1001) فرامرز ،یسهراب

 .10 -10 ، صصاول

(. 1051النگی، سيده ام کلثوم، قلی نژاد زوارم، نجمه و قلی نژاد زوارم، محسن ) سيد

 یهاسازمان رانیمد نيدر ب یجهاد تیریو مد یهوش معنو نيشناخت ارتباط ب

و  تیریدر مد یکاربرد یپژوهشها یکنفرانس مل نيپنجم. شهرستان گرگان یدولت

 .CIVILICAقابل دسترس در مرجع دانش  ی.حسابدار

 یالگو یطراح (.1051) یمهد ،یکالنتر و ديرش ،یزعفران یذوالفقار تا،يب ،بخششه

 افتيره نشریه ،یدولت یاقتصاد یهادر بنگاه یجهاد تیریفرهنگ مد یساختار

 .00 -00 ، صص00شماره  14سال  ،انقالب اسالمی

 ،0و  0، شماره 4، دوره اندیشه نوین تربيتی(. هوش معنوی، 1001صمدی، پروین )

 .55 -110صص 

و  یشغل تیبر رضا ینقش توانمندساز (.1051) اسری ،یارياخ و مهيزع ،نژاد یفرجاد

کنگره  نيدوم. الني: شرکت آب و فاضالب استان گیطالعه موردم ،تعهد کارکنان

 .رانیآب و فاضالب ا یعلوم و مهندس

سن و  یهاريو ارتباط آن با متغ یتعهد سازمان زانيم یبررس (.1050) رهيمن یچکتاب

 نیپژوهش نو یکردهایرو یتخصص یمجله علمنور کاشان،  اميجنس در دانشگاه پ

 .55 -50 ، صص0،شماره  ،یحسابدار تیریدر مد

رابطه هوش و هوش  (.1050) پور، داوود یمعنو و سارا قت،يحق ،قهیصدپور،  یگل

 یشفا علوم اعصاب مجله ،یواکنش اضطرار نيدر داوطلب یزندگ یبامعنا یاخالق
 .45 -45 ، صص10، دوره دوم، شماره خاتم
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در  یجهاد رانینقش مد (.1000) یمهد ،یفروزش، اکبر و مرتضو ،یعلزاده، محمود

 یمل شیهما نيمجموعه مقاالت دوم ،یجهاد تیریو توسعه فرهنگ و مد جیترو

 تهران. ،یجهاد تیریفرهنگ و مد

 یبررس (.1050)درضا محم ،یعبدل و جواد انيعاطفه، نرگس یمحمد، ساعد یرينص 

انداز مجله چشم ،یسازمان یتفاوتیکارکنان و رابطه آن با ب یتعهد سازمان زانيم
 .100 -100 ، صص05شماره  ،یدولت تیریمد
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the relationship between 

spiritual intelligence and organizational commitment with jihadi 

management culture with the descriptive-correlational method. The 

statistical population of the study consisted of 30 middle managers of 

a military organization. The research instruments were standard and 

researcher-made questionnaires of Allen and Meyer’s spiritual 

intelligence and organizational commitment; and Shahbakhsh’s (1397) 

jihadi management culture. In order to analyze the data, inferential 

statistical methods including Kolmogorov-Smirnov test, Pearson 

correlation coefficient, stepwise regression, f-test and t-test were used. 

The results indicated that there is a significant relationship between 

spiritual intelligence and organizational commitment of middle 

managers with the culture of jihadi management. Therefore, middle 

managers with high organizational commitment and spiritual 

intelligence can be employed to do tasks that require jihadi 

management practices. 

Keywords: spiritual intelligence, organizational commitment, culture
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