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به عنوان مولفه  ،برتعهد سازمانی SQ)هوش معنوی )آموزش  اثربخشی

 در مدیران وری بهره اخلاق حرفه ای و
 

 4دکترمحمود ساعتچی ،3دکترعلیرضا محمدی آریا ،*2دکترهادی بهرامی ،1ج کیاکلاصمد بارو

 
 رانی،ا ،تهران ،یدانشگاه آزاد اسلام، قاتیو تحق علومواحد ، مشاورهدانشجوی دکتری  .1

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ، قاتیعلوم و تحق واحد ،یروه روانشناسگ .2
 رانیتهران،  ا ،یوتوانبخش یستیدانشگاه علوم بهز ،ییگروه کودکان استثنا .3

 رانیتهران، ا ،ییدانشگاه علامه طباطبا ،یدولت تیریگروه مد .4
 (52/30/99، تاریخ پذیرش: 03/30/99تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

ورت توجه به توانمند سازی مدیران و مجریان پروژه از منظر ضر
به 3و تعهد سازمانی2آن در بهره وری1های شخصی و اثربخشیشایستگی

از یکسو و خلاء پژوهش کاربردی در این  4عنوان مولفه اخلاق حرفه ای
 اهمیت بر صاحبنظران بیشتر باشد.نقطه شروع این پژوهش می  زمینه

 در را کار محیط در اخلاقی رفتار و اخلاق و اکید دارندت سازمان در اخلاق

 تعهد داد نشان دانند. یافته ها می موثر سازمان به اهداف دستیابی

 رفتار با معنی داری و مثبت ارتباط کار محیط در معنویت و سازمانی

 .(1دارد ) کارکنان اخلاقی
 
 

 
سازمانی  اخلاق حرفه ای از طریق عدالت سازمانی موجب تقویت تعهد 

می شود .هرچه التزام به اخلاق حرفه ای بیشتر باشد تعهد سازمانی هم 
 (.2نمود می یابد)

هوشی است که بوسیله آن ما مشکلات معنایی و ارزشی  ؛5هوش معنوی 
 می توان . هوشی است که از طریق آندرا حل کرده و به آنها می پرداز

و داد ر و با معناتر قرار فعالیت ها و زندگی را درفضایی غنی تر، وسیع ت
 .(3؟)کدام یک از روش های زندگی معنای بیشتری داردگردد  تعیین

 
 

 چکیده
د سازمانی و بهره وری پروژ ها در از جمله مسائل بسیار مهم در توانمند سازی و توسعه مدیران توجه به هوش معنوی و اثر آن بر تعهزمینه: 

مدیران و مجریان  دربربهره وری و  تعهد سازمانیبر  (SQهوش معنوی )آموزش  پژوهش اثربخشیاین هدف سازمان می باشد بنابر این 

 . پروژه است

نفراز مدیران و مجریان  08طرح شبه آزمایشی با گروه کنترل و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه و جامعه آماری :روش

بررسی بهره وری و تعهد سازمانی و با پرسشنامه های  نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب 22پروژه شرکت ایران خودرو درتهران بود. 
آزمون تحلیل ها از زمایش اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل دادهآی گروه برادقیقه ای  128جلسه  7درطول هوش معنوی و بسته آموزش  شدند

 استفاده شد.  25spssبا کمک نرم افزار  واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر

، =38/52F(، و تعهد سازمانی )=72/2F= ،885/8Pبصورت معنا دار بر بهره وری ) هوش معنوی  نشان داد که برنامه آموزش  ها:یافته

881/8P= نبوده است ولی برای بهره وری پایدار پایدار  برای تعهد سازمانی مرحله پیگیری(، مدیران و مجریان پروژه اثر داشته و این اثر در
  .مانده است

 می توان ز اثربخشی لازم برای افزایش بهره وری و تعهد سازمانی برخوردار است. بنابراینهوش معنوی ابسته برنامه آموزش  نتیجه گیری:

 تعهد سازمانی مدیران و مجریان پروژه استفاده کرد. برای ارتقای بهره وری وهوش معنوی از برنامه آموزش 
 

 ، مولفه اخلاق حرفه ای.، تعهد سازمانی، مدیران و مجریان پروژهSQهوش معنوی آموزش :گانواژکلید 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 prof.Bahrami114@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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هوش معنوی از روبط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فرا  
تر رفته و وارد حیطه شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی می گردد. 

فسیر مجدد تجارب فرد می تواند از این هوش برای چارچوب دهی و ت
به  2خود بهره بگیرد .این فرایند قادر است ازلحاظ پدیدار شناختی

مولفه های  (.4رویدادها و تجارب فرد معنی و ارزش شخصی بدهد )
ای هوش معنوی:  . ارزشهای هسته1هوش معنوی عبارتند از: کلیدی 

. 2. اتصال، رحم، وحدت در همه چیز، احساس تعادل، مسئولیت، خدمت
آگاهی از ارزشهای غایی و معنای آنها،  :ای هوش معنوی رب هستهتجا

. ظرفیتهای مرزی  3 های برتر، احساس تعالی، آگاهی فراوان. تجربه
هوش معنوی: دغدغه و دلمشغولی نسبت به مباحث مربوط به هستی و 

لیدی هوش معنوی: کخواص  .4 داشتن مهارت شهود، مراقبه و تجسم.
. سیستم های 5 . مهربانیو با عاطفه بودن ، انصاف، دلسوزی،تصداق

هوش  (.5)نمادین هوش معنوی: شعر، موسیقی، استعاره و داستان 
معنوی توانایی ذاتی تفکر و درک پدید ه های معنوی است و یکی از 

بین هوش معنوی و اخلاق  .هوش های معنوی بشر محسوب می شود
 .(2) حرفه ای رابطه معنا داری وجود دارد

 بهبود در آن، ریچشمگ ریتاث مشاهده ،7تیمعنو درحوزه ندهیفزا قاتیتحق
 که دهد یم نشان شواهد نیهمچن. است بوده یسازمان و یفرد عملکرد

 دیجد سطوح به نسبت نشیب و یآگاه شیافزا باعث یمعنو یها نیتمر
 تا دارند یمثبت ریتاث افراد عملکرد بر و هستند( تعمق) یاریهوش چندگانه

 و یکار یها برنامه سرلوحه را آن خوب، عملکرد به یابی دست در
 تعهد با معنوی هوش بین رابطه .(7) دهند قرار خود یزندگ و یشغل

 بودن برموثر می باشد. محققین دار معنی و مثبت رابطه سازمانی

 (.9-0کرده اند ) تاکید تعهدسازمانی بر معنوی هوش آموزش
شوند و د تمایز قائل میبین سه نوع تعه برخی محققان و صاحبنظران

)دلبستگی عاطفی و تعلق  0را با سه مؤلفه تعهد عاطفی تعهد سازمانی
)باقی ماندن در سازمان به  9تعهد مستمر خاطر کارکنان به سازمان(، 

)الزام و  18های ناشی از ترک سازمان( و تعهد هنجاریعلت هزینه
 محققانند. کناحساس تکلیف به باقی ماندن در سازمان( تعریف می

هایی که در ها و تفاوتمدل سه بعد خود را مبتنی بر مشاهده شباهت
مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت، ایجاد کردند. بحث کلی 

دهد و بنابر این، این ها این بود که تعهد، فرد را با سازمان پیوند میآن
 .(18)پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد 

 ،کاهشیبخش اثر ،یشغل عملکرد شیافزا دری سازمان هدتع تیاهم
. اگر یک سازمان (12-11) است شده دییتا یشغل یفرسودگ و بتیغ

بخواهد غیبت و انتقال را کاهش دهد و به همان نحو رفتار شغلی را به 
وسیله پرورش تعهد سازمانی بیشتر در میان کارکنان بهبود بخشد مهم 

تواند برای پرورش نوع و کارهایی که میاست که، طریقه بهبود تعهد 
. مدیران برای اینکه کارکنان (13)مناسب تعهد انجام دهد را درک نماید 

بتوانند سطح پاینبدی خود را به سازمان افزایش دهند باید تعهد سازمان 
تعهد را براساس نیروی کلی همانندسازی محققان ها را ارتقا دهند. آن

د. در این نکنک فرد در سازمان تعریف می)تعیین هویت( و مشارکت ی
های . قبول اهداف و ارزش1شود:دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می

. میل به 3. تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش 2سازمان 
 (. 15-14) باقی ماندن در سازمان

بین هوش معنوی و تعهد سازمانی در نتایج تحقیقات نشان می دهند که 
دیگر  یافته های حاصل از پژوهشدر . (12) طه معنا داری وجود داردراب

همبستگی مثبت و معناداری را میان هوش معنوی و تعهد عاطفی 
 یشغل تیرضا با یمعنو هوش انیم نیهمچن. (17) .کارکنان، نشان داد

 که دارد وجود چندگانه یا رابطه زین یسازمان تعهد با یمعنو هوش و
 از درصد 23 و یشغل تیرضا انسیوار از درصد 27 یمعنو هوش
یافته ها نشان می  .(10) . کند یم ینیب شیپ را یسازمان تعهد انسیوار

بیشترین رابطه هم بستگی مرتبط با رابطه هوش معنوی و تعهد دهد 
 یمعنو هوش از رانیمد که داد نشان مطالعه جینتا(. 19) عاطفی است

 حد در کارکنان یسازمان تعهد نیانگیم اگرچه بودند، برخوردار ییبالا
 کارکنان یسازمان تعهد با رانیمد یمعنو هوش نیب. داشت قرار متوسط
 هوشنتایج تحقیق نشان داد  .(28) شد مشاهده یدار یمعن ارتباط
 (.21) باشد یم دار یمعن و میرمستقیغسازمانی رابطه  تعهد با یمعنو

، نیروی انسانی، وری چگونگی ترکیب منابع از جمله مواد خام بهره
ها، سرمایه، تجهیزات، زمین، دارایی فکری، قابلیت مدیریتی و مهارت

. یک کارمند (23-22)سرمایه مالی برای تولید کالاها و خدمات است 
انجام درست کار  متعهد برای سازمان دارای ارزش بسیاری است و با

ره تواند باعث افزایش احساس تعهد و مسئولیت پذیری وبهدرست می
وری شود. رهبری صحیح جزء لاینفک برای ارتقاء عملکرد است و باعث 

شود کارمندان موثرتر و کاراتر عمل کنند و بهره وری سازمانی را می
 .(24)افزایش دهند و درنهایت برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند 

وری، نه تنها این است که با انجام درست کارها به حداکثر کارآیی  بهره
به « انجام کارهای درست»دست یابیم بلکه این نیز هست که با  11

حداکثر اثربخشی برسیم، بنابراین لازم است از رابطة بین نهاده و ستاده 
وری را درک کنیم فراتر برویم تا بتوانیم عوامل تعیین کنندۀ بهبود بهره

 تربهره وری بیش و کار برای را کارکنان چگونه که واقع، این در .(25)

 از دهیم افزایش را هاشغل آن از خشنودی احساس و نماییم برانگیخته

 (.22) است هاسازمان مدیران تمام فراروی اصلی هایچالش
نیز وری  بهرهمعنوی و میزان رابطه هوش نتایج تحقیقات نشان داد 

نتایج پژوهش نشان (. 27)مورد تایید بوده و درحد قابل قبولی قرار دارد 
وش معنوی کارکنان بر روی بهره وری آن ها در هتوجه به دهد که  می

 هوش معنوی بر بهره وری(. تاثیر 20)محیط کار تاثیرگذار می باشد 
از طریق تقویت هوش معنوی می باشد و مثبت و معنا دار   کارکنان

نتایج پژوهش نشان (. 29) کارکنان، می توان بهره وری را افزایش داد
هره وری کارکنان و هم چنین بین تمامی داد بین هوش معنوی با ب

عوامل هوش معنوی با بهره وری کارکنان سازمان فرهنگی هنری 
 (.38) شهرداری تهران رابطه مستقیم وجود دارد

زمینه تاثیرآموزش های ضمن خدمت بر  در( 32-31)های در پژوهش
بهره وری کارکنان مورد تأیید قرار گرفت بنابراین، آموزش و بهسازی 

از راهکارهای اساسی و مؤثر در امر نگهداری و بهره  ابع انسانی یکیمن
رود و استفاده بهینه از نیروی انسانی، ابزار وری نیروی انسانی بشمار می
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های و امکانات اداره صحیح و مطلوب سازمان، از جمله امتیازها به نام
  (.32)باشد آموزش کارکنان می

در زمینه بسته آموزشی کاربردی تعهد  با توجه به خلاء تحقیقاتی موجود
ها، سازمانی و اهمیت بسیار زیاد بهره وری و تعهد سازمانی در سازمان

بر بهره وری و تعهد هوش معنوی لزوم بررسی اثربخشی آموزش 
 .شودسازمانی بیش از پیش احساس می

 

 روش

پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش شبه آزمایشی با طرح پیش 
ن و پس آزمون با گروه کنترل بوود. جامعوه آمواری ایون پوژوهش آزمو
نفر از مدیران و مجریان پروژه شرکت ایوران خوودرو در سوال  08شامل
ه به روش نمونه گیری تصادفی و گموارش تصوادفی کبودند  97-1392
نفر گوروه کنتورل( انتخواب شودند.  13نفر گروه آزمایش و  13نفر ) 22

مدیران و مجریان پروژهش و مشوارکت و ملاک ورود به پژوهش برای 
و همچنین و تحصیلات کارشناسوی بوه حضور در تمام جلسات آموزشی 

ملواک خورو ،  سال و جنسیت  فقط مرد می باشود . 28تا  38بالا، سن 
 باشد. ها میغیبت بیش از یک جلسه و تکمیل ناقص پرسشنامه

 15سب سن درصد( مرد، برح 188نفر ) 22بر حسب جنسیت نمو نه ها  
توا  42درصد( بین  3/42نفر ) 11سال و  45تا  32درصد( بین 7/57نفر )
نفور  12تکنسین درصد(  0/3نفر ) 1 سال، بر حسب سطح تحصیلات 55
درصد( فوق لیسانس و دکتورا، بور  58نفر ) 13درصد( لیسانس و  2/42)

نفور  2رصود( فنوی و مهندسوی و د2/93نفر ) 24حسب رشته تحصیلی 
 علوم انسانی و مدیریت بودند. درصد( 7/7)

ابزار اصلی گردآوری داده پرسشنامه و برای آمووزش از بسوته آموزشوی 
 هوش معنوی استفاده شد. 

این پرسشونامه در  .(33) تعهد سازمانی استاندارد . پرسشنامه4

(، تعهد مستمر 0تا  1سؤال و سه بعد: تعهد عاطفی )گویه های  24قالب 
( بوه بررسوی 24تا  17هد هنجاری )گویه های (، تع12تا  9)گویه های 

 5پردازد. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه به صوورت تعهد سازمانی می
. (34.)گزینه ای لیکرت از کاملاٌ موافقم تا کاملاً مخالفم تنظیم شده است 

و برای  28/8دراین پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 
و  01/8، 73/8تمر و هنجواری بوه ترتیوب های عاطفی، مسوزیر مقیاس

 به دست آمده است. 33/8

این پرسشنامه در قالوب  (.35)بهره وری  استاندارد . پرسشنامه2

(، درک و شوناخت )گویوه 3توا  1بعد: توانایی )گویه های  7سؤال و  22
(، انگیوزش )گویوه 11توا  0)گویه های 12(، حمایت سازمانی7تا  4های 
توا  28(، اعتبار )گویه های 19تا  12خور )گویه های (، باز15تا  12های 
(، بهوره وری نیوروی انسوانی را 22تا  24)گویه های  13(، سازگاری 23

گزینوه ای  5گیرد. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت اندازه می
پایایی این پرسشنامه  .لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم تنظیم شده است

ی کرونبواخ در ابعواد: توانوایی، درک و شوناخت، به روش ضورایب آلفوا
حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری به ترتیب برابور بوا 

نقوول از  ( بووه32)توسووط  02/8و  02/8، 95/8، 91/8/، 09، 02/8، 70/8
جهت سنجش پایایی، ضریب ( 30)( گزارش شده است. در پژوهش 37(

درایون پوژوهش . (39) آمد به نقل از به دست 00/8آلفای کرونباخ برابر 
و بورای زیور  07/8نیز ضوریب آلفوای کرونبواخ بورای کول پرسشونامه 

توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، های مقیاس
، 73/8، 74/8، 78/8، 34/8، 32/8اعتبوار و سووازگاری بووه ترتیووب برابوور 

 به دست آمده است. 74/8و  77/8

 5) ( )محقق  سقاخته(SQهوش معنوی )ی آموزش . بسته9

بوورای ارزیووابی روایووی محتوووایی بسووته آموزشووی، از نظوور  .(41و48و

نفر( در مورد میزان هماهنگی محتوای ابوزار  18متخصصان و خبرگان )
اندازه گیری و هدف پژوهش، بر اسواس طیوف سوه قسومتی )ضوروری 

ه شد. برای است، مفید است ولی ضرورتی ندارد و ضرورتی ندارد( استفاد
کمی، از روش ضوریب نسوبی روایوی  صورتبررسی روایی محتوایی به 

استفاده شد و ضورایب نسوبی بالوای  (43( لاوشه )42) ((CVRمحتوا 
توسوط محقق سواخته  بسته آموزشی در بسته آموزشی لحاظ شد. 28/8

ی و نویسنده اول مقاله و تحت نظر استاد راهنما و مشاور بصورت گروهو
 .شرح زیر اجرا شد کار گاهی به
پیش آزمون تعهد سوازمانی و بهوره روی بورای دو گوروه در این روش 

بورای گوروه هوش معنوی فقوط کنترل اجرا و جلسه آموزش و  آزمایش
های پیگیری، مجدداً دو آزمون پس از سه ماه، آزمون و آزمایش اجرا شد

و  25spssهای با کمک نورم افوزار برای دو گروه اجرا شد. دادهمذکور 
 روش تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. استفاده از

 

 

 (SQ. محتوای جلسات آموزشی هوش معنوی)4جدول
 محتوا و فنون و شرح جلسه شماره جلسه

یوین آزمون، معارفه و آشنایی اعضا با همدیگر، آشنایی اعضا با ساختار کلوی جلسوات انجوام شود، تعریوف و تباجرای پیش  اول
و تونفس 15در زندگی و محیط کار، آموزش تن آراموی عضولانی  SQهای آن، ثمرات هوش معنوی هوش معنوی و مؤلفه

ها در مورد هوش معنوی دریافت گردید و ارائه مطالعه بیشوتر بورای جلسوه بعود بوه ارائه شد. همچنین دیدگاه و نظران آن
 عنوان تکلیف ارائه شد. 

ها، فوایود هووش و تکالیف جلسه قبل ارائه شد واعضای گروه نظرهای خوودرا ارائوه دادنود هودفمباحث جلسه قبل مرور  دوم
معنوی و ویژگی های فردی با هوش معنوی بالا، تمرین تن آرامی عضلانی و تنفس آرامی ارائه گردید سپس بازخوردهوای 

 ی به عنوان تکلیف ارائه شد.اعضا دریافت شد و تمرین اجرای یکی از مولفه های هوش معنوی )بخشش( در زندگ
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مباحث جلسه قبل مرور و تکالیف جلسه قبل ارائه شد واعضای گروه نظرهوای خوودرا ارائوه دادنود سوپس تشوریح رابطوه  سوم
کنندگان، بوه شورکت 12معنویت و بهبود کیفیت زندگی کاری وشاخص بهوره وری، آمووزش تمورین تصویرسوازی ذهنوی

نووی، تمورین تون آراموی عضولانی و تونفس آراموی جلسوه ارائوه گردیود و سوپس آموزش و تمرین مولفه های هوش مع
 بازخوردهای اعضا دریافت شد و تمرین اجرای تصویرسازی ذهنی با رویکرد هوش معنوی به عنوان تکلیف ارائه شد. 

آموزش هووش معنووی و  مباحث جلسه قبل مرور و تکالیف جلسه قبل ارائه شد واعضای گروه نظرهای خودرا ارائه دادند و چهارم
تمرین عملی نوشتن تجربه های شخصی خیر خواهانه و تمرین آرامیدگی عضلانی ارائه شود و سوپس بازخوردهوای اعضوا 

 دریافت شد و تمرین نوشتن تجربه های شخصی خیر خواهانه به عنوان تکلیف ارائه شد. 

روه نظرهای خودرا ارائه دادنود سوپس آمووزش شناسوایی مباحث جلسه قبل مرور و تکالیف جلسه قبل ارائه شد واعضای گ پنجم
های معنوی برای مقابله با استرس در محیط کار و تمرین تصویرسازی ذهنی جهت حل مسوائل زنودگی ها و پاسخاسترس

روزمره، ارائه گردید در انتها  بازخوردهای اعضا دریافت شد و تمرین معنوی در جهت حل مسائل زندگی روزمره به عنووان 
 تکلیف ارائه شد. 

مباحث جلسه قبل مرور و تکالیف جلسه قبل ارائه شد واعضای گروه نظرهای خودرا ارائه دادند، آموزش شناسایی اسوترس  ششم
کنندگان بوه توانوایی اسوتفاده از رفتارهوای فضویلت م بانوه درمحیط کار و اجرای راه حل معنوی متناسب، آموزش شرکت

( ، تمرین آرامیدگی عضلانی و تنفس آرامی اجرا شد و تمرین رفتارهوای فضویلت م بانوه  )بخشش، سپاسگزاری و فزونی17
 به عنوان تکلیف ارائه شد. 

مباحث جلسه قبل مرور و تکالیف جلسه قبل ارائه شد واعضای گروه نظرهای خودرا ارائه دادند، آمووزش تغییور نگورش در  هفتم
، جمعبندی کلوی از جلسوات آموزشوی 19و شایستگی شخصی 10ی خصوص هوش معنوی با رویکرد مدیریت توسعه فرد

 قبل و پس آزمون اجرا شد.

 

 یافته ها
، درافزایش بهره وری و تعهد هوش معنویآموزش  فرضیه اول تحقیق:

انگین ، می2. مطابق جدول سازمانی مدیران و مجریان پروژه تأثیر دارد
ز ن به ترتیب اگروه آزمایش درپیش آزمو تعهد سازمانی و بهره وری

پس آزمون و به  در 15/02 و 80/73مقادیرو از 15/79 و 92/22
 در پیگیری افزایش داشته است.  80/05و72مقادیر

 
درحالی که نمرات پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری در تعهد سازمانی 

در  بهره ره وریو بهره وری در گروه کنترل، تغییرچندانی نداشته است و 

در  .رگروه کنترل، مقداری کاهش را هم نشان می دهدد مرحله پیگیری
، درافزایش هوش معنویآموزش مبنی بر تاثیر  نتیجه فرضیه اول تحقیق

 .تایید می گرددبهره وری و تعهد سازمانی مدیران و مجریان پروژه 

 

 و پیگیریآزمون آزمون، پسپیش مراحل درتعهد و بهره وری متغیرهای  . میانگین و انحراف معیار2جدول
 معیار انحراف میانگین مرحله گروه متغیر
 
 

 تعهد سازمانی

 
 آزمایش

 31/4 92/22 آزمونپیش

 42/4 80/73 آزمونپس

 53/3 72 پیگیری

 
 کنترل

 31/5 22/70 آزمونپیش

 44/4 92/77 آزمونپس

 43/2 42/79 پیگیری

 
 

 بهروری

 
 آزمایش

 59/0 15/79 آزمونپیش

 93/18 15/02 نآزموپس

 31/11 80/05 پیگیری

 
 کنترل

 29/12 42/72 آزمونپیش

 07/12 30/75 آزمونپس

 83/0 92/73 پیگیری

 
 

اسمیرنف معنادار نیست، بنابر این شرط توزیع  -کولموگروف آزموننتایج 
به علت تعداد زیاد جداول به جزئیات این  ها برقرار است.نمره طبیعی

 ن بخش اشاره نشد .آزمون در ای

های خطا در دو گروه لوین حاکی از همگنی واریانس آزمون 3در جدول 
ت و فرض کرویت؛ یعنی آزمون موخلی متغیر بهره وری برقرار است اس

و این مفروضه در متغیر تعهد سازمانی رعایت نشده است؛ در نتیجه از 
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ی استفاده گیزر برای متغیر تعهد سازمان-آزمون تعدیل شده گرین هاوس
 شد.

 

 ، کرویت موخلی و ام باکسهاانسیوار. نتایج آزمون همگنی 9جدول 
 W هاهمگنی واریانس انواع سازگاری

 موخلی
گرین هاوس  معناداری

 گیسر

 معناداری ام باکس

 F معناداری  نیلو 

 881/8 31/22 72/8 883/8 21/8 320/8 992/8 تعهد سازمانی

 888/8 97/55 91/8 32/8 20/2 120/8 49/2 بهره وری

 
، در افزایش بهره وری و آموزش هوش معنویتأثیر  فرضیه دوم تحقیق:
مرحلوه پیگیوری پایودار  مدیران و مجریوان پوروژه در تعهد سازمانی در

حاکی از آن است که در متغیر تعهود سوازمانی و  4نتایج جدول  .ماندمی
و مراحول  هواگروه بهره وری تفاوت بوین دو گوروه و همچنوین تعامول

(. تفاوت درون گروهوی در متغیور تعهود P<85/8مداخله معنادار است )

(، امووا در متغیوور بهووره وری معنووادار P<85/8سووازمانی معنووادار اسووت)

اثر درون گروهی برای  متغیر تعهد سازمانی با انودازه  (.P>85/8نیست)

صود در 22بورای تعهود سوازمانی  (، اثر تعاملیP<85/8درصد ) 24اثر 

(85/8>P و برای متغیر بهره وری با اندازه اثور )13 ( 85/8درصود>P )
پایداری تاثیر آموزش هوش  در نتیجه فرضیه دوم مبنی برمعنا دار بودند. 

بهره وری و تعهد سازمانی در مدیران و مجریان پوروژه تاییود بر  معنوی
 می گردد.

هره وری بهوش معنوی براثربخشی برنامه آموزش  فرضیه سوم تحقیق:
. در مقایسه با تعهد سازمانی در مودیران و مجریوان پوروژه تفواوت دارد

که تفواوت در نمورات تعهدسوازمانی و  دهدیمنشان  5اطلاعات جدول 
بهره وری گروه آزمایش در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیوری 

تفاوت در نمرات تعهد سازمانی درگروه آزمایش  (.P<85/8معنادار است )
درصود  02مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیوری بوا انودازه اثوردر 

(85/8>P) درصوود  31نموورات بهووره وری بووا انوودازه اثوور  و تفوواوت در

(85/8>P)  وجوود  مبنی بر پژوهش فرضیه سوممعنادار است. در نتیجه
بهره وری در مقایسوه هوش معنوی براثربخشی برنامه آموزش تفاوت در

 . گرددان و مجریان پروژه تأیید میبا تعهد سازمانی در مدیر

 

. نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر در تبیین درون گروهی، بین گروهی و تعاملی برای تعهد سازمانی 0جدول

 و بهره وری
متغیقققر 

 وابسته

مجمقققوع  منبع اثر

 مجذورات

درجققه 

 آزادی

میقققانگین 

 مجذورات

F    سقققق

 معناداری

2ƞ توان آزمون 
دس
عه
ت

ی
مان
از

 

 99/8 58/8 888/8 05/23 1240 1 1240 بین گروهی )مداخله(

 02/8 24/8 884/8 27/7 32/90 43/1 18/141 درون گروهی )مراحل(

هووا و مراحوول تعاموول گروه
 مداخله

15/155 43/1 11/180 44/0 883/8 22/8 09/8 

ی
ور
ره 
به

 

 55/8 12/8 888/8 75/4 02/1312 1 02/1312 بین گروهی )مداخله(

 31/8 828/8 23/8 52/1 39/57 2 79/114 درون گروهی )مراحل(

هووا و مراحوول تعاموول گروه
 مداخله

79/292 2 39/140 92/3 822/8 14/8 20/8 

 

 با اندازه گیری مکرر برای متغیرها دردو گروه آزمایش و کنترل راههک.  نتایج تحلیل درون گروهی ی5جدول

 F گروه متغیر
سقققققققق   

 معناداری

ه درجققققق

 آزادی
 مجذور اتا

تققققققوان 

 آزمون

 تعهد سازمانی
 1 02/8 2و 24 888/8 38/52 آزمایش

 12/8 839/8 2و 24 22/8 40/8 کنترل

 بهره وری
 07/8 35/8 2و 24 885/8 72/2 آزمایش

 11/8 835/8 2و 24 25/8 44/8 کنترل
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 ا در دو گروه.  نتایج آزمون تعقیبی بنفرنی برای مقایسه جفتی میانگین متغیره6جدول

 زمان اندازه گیری متغیر
 گروه کنترل گروه آزمایش

 خ ای معیار تفاوت میانگین خ ای معیار تفاوت میانگین

هد
تع

 

 81/1 29/8 29/8 -15/2* پس آزمون -پیش آزمون

 00/1 -04/8 73/8 -877/5* پیگیری -پیش آزمون

 25/1 -53/1 72/8 877/1 پیگیری -پس آزمون

ی
ور
ره 
به

 

 09/1 877/1 40/2 -7* پس آزمون -یش آزمونپ

 95/2 53/2 54/2 -92/5 پیگیری -پیش آزمون

 14/3 42/1 21/8 877/1* پیگیری -پس آزمون

81/8>. **P 85/8>*P 
 

در متغیر تعهد سازمانی بین میانگین پیش آزمون  2بر اساس نتایج جدول
وت معنواداری با پس آزمون و پیش آزمون با پیگیری گروه آزمایش تفوا

(، اما بین میانگین پوس آزموون بوا پیگیوری گوروه P<85/8وجود دارد)

(، بدین معنی که ماندگاری اثور P>85/8آزمایش تفاوت معنادار نیست )
ری بین میانگین پیش آزمون با پس آزموون وجود ندارد. در متغیر بهره و

و پس آزمون با پیگیری گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد، بدین 
معنی که ماندگاری اثر وجود دارد. اموا بوین میوانگین پویش آزموون بوا 

 (.P>85/8پیگیری تفاوت معنادار نیست )

 
 . تعهد سازمانی دو گروه در سه مرحله4 نگاره

 
 ه وری دو گروه در سه مرحله. بهر2 نگاره

 

تفاوت اثر تعاملی مداخله و مراحل در مراحل پویش  2و  1 در نگاره های
کنتورل دیوده هوای آزموایش و آزمون، پس آزمون و پیگیری بوین گروه

موجب هوش معنوی توان نتیجه گرفت که آموزش شود. بنابراین، میمی
و بهوره وری در  افزایش قابل توجه میانگین متغیرهای تعهود سوازمانی

گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیری نسبت بوه پویش آزموون 
 خود گروه و نسبت به گروه گواه شده است.

 

 بحث
تعهود بر هووش معنوویدر این پژوهش اثر مداخله ای بسوته آموزشوی 

مدیران و مجریان پروژه مورد بررسی قرار گرفوت،  بهره وری سازمانی و
مرحله هوش معنوی در دهد که آموزش ان مییافته اول این پژوهش نش

ون و پیگیری باعث افزایش معنا دار تعهد سازمانی درمودیران و پس آزم
 مجریان پروژه شده است. 

ی در اخلواق سوازمان تعهد و یمعنو هوش بیننشان داد ( 12) هاپژوهش

 از حاصول یهوا افتوهی .دارد وجوود یدار معنا مثبت و رابطه28حرفه ای
 هووش انیوم را یمعنوادار و مثبوت یهمبسوتگ( 19و14)های  پژوهش
پیشین نیز رابطه  های. پژوهشداد نشان کارکنان، یعاطف تعهد و یمعنو

 جتواین(. 28و10و9و 0) هوش معنوی با تعهد سوازمانی را تاییود کردنود.
 بوا یمعنوو هووشو معنادار بین  میرمستقیغ رابطه که داد نشان قیتحق
 (.21د )دار ی وجودسازمان تعهد
 بهبود در آن، ریچشمگ ریتاث مشاهده ت،یمعنو حوزه در ندهیفزا قاتیتحق

 دهود یمو نشان شواهد نیهمچن. است بوده یسازمان و یفرد14عملکرد
 سوطوح بوه نسبت نشیب و یآگاه شیافزا باعث یمعنو یها نیتمر که
 یمثبتو ریتواث افراد عملکرد بر و هستند( تعمق) یاریهوش چندگانه دیجد
 یکار یها برنامه سرلوحه را آن خوب، عملکرد به یابی دست در تا دارند
 (.12) دهند قرار خود یزندگ و یشغل و

مرحله هوش معنوی در دهد که آموزش ن پژوهش نشان میدوم اییافته 
درمودیران و  بهوره وریون و پیگیری باعوث افوزایش معنوا دار پس آزم

طوه و تاثیرمثبوت  پیشین نیوز راب هایمجریان پروژه شده است. پژوهش
 .( 38-27هوش معنوی با بهره وری کارکنان و مدیران را تایید کردند )

 می باشدافزایش بهره وری در سازمان نیازمند به تأمین شرایط متعددی 
ترین آن عامل انسانی است. بهره وری عبارت است از احسواس که مهم
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عبارتی بهره  بهاثر بخشی، کارایی، بازدهی و توانمندی فرد در سازمان و 
استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی  وری به معنی

 (.44می باشد ) انسانی
باعوث هوش معنوی توان نتیجه گرفت که برنامه آموزش بطور کلی می

شود و ارتقای بهره وری و تعهد سازمانی در مدیران و مجریان پروژه می
نی وکاهش هزینه و کاهش زموان اتموام ازآثار آن ارتقای عملکرد سازما

هایی که پژوهش با آن مواجهه بود علیرغم باشد. محدودیتها میپروژه
ها در خصوص محرمانه بودن اطلاعوات، اطمینوان داده اینکه به آزمودنی

شد ممکون اسوت بخواطر حفوی جایگواه خوود در سوازمان، درتکمیول 
حدودیت در منابع داخلی ها احتیاط بیشتری نشان داده باشند. مپرسشنامه

های مشابه و هم جهت در ارتباط با چوارچوب نظوری و خارجی پژوهش
این پژوهش، تا حدودی تبیین نظری بحث را با محدودیت مواجه کورده 

های مشابه را از پژوهشوگر سولب و مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهش
با توجه به های این پژوهش و کرده است. در پایان با توجه به محدودیت

برافوزایش بهوره وری و تعهود هووش معنووی نقش اثربخش آمووزش 
هووش شود اثربخشی بسوته مداخلوه ای آمووزش سازمانی، پیشنهاد می

توسوعه فوردی و سوازمانی  عنوان بخشی از برناموه آموزشوی معنوی به
در  هواهای انسانی برای مدیران و مجریوان پروژهتوسط مدیران سرمایه

بطور ویژه و همچنین برای کارکنان و بصورت دوره ای بدود استخدام و 
مودیران ارشود  مووثر کارشناسان اجرا گردد. از طرفی با توجه بوه نقوش

هوای کلوان و هودایت راهبوردی ر تصومیم گیرید)ستادی و عملیاتی( 
شوود در یوک بسوته جوامع های بهره وری در سازمان پیشنهاد میطرح

نیوز بوه  هووش معنووی ه آموزشی توانمند سازی و توسعه مدیران، بست
 روش کارگاهی آموزش داده شود.

 

 گیرینتیجه
نگرش مدیران و کارکنان در سازمان از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد و 
در نهایت بر رفتار و عملکرد آنها تاثیر می گذارد. عملکرد مدیران ارتباط 

ره وری در مثبتی با تعهد سازمانی به عنوان مولفه اخلاق حرفه ای و بهو
سازمان دارد. همچنین آموزش هوش معنوی اثر مثبتی بر تعهد سازمانی 
و بهره وری در مدیران دارد. نتوای  پوژوهش حاضور، ادبیوات و پیشوینه 
پژوهشی نیز تاثیرآموزش هوش معنوی برتعهود سوازمانی و بهوره وری 

 مدیران را تایید می کند. 
 

 های اخلاقیملاحظه
خلاقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم در این پژوهش موازین ا

خصوصی و رازداری رعایت شد. با توجه به شرایط مدیران و مجریوان و 
ها، مدیران ها ضمن تاکید به تکمیل تمامی سؤالزمان تکمیل پرسشنامه

و مجریان درمورد خرو  از پژوهش در هر زمان و ارائه اطلاعات فوردی 
نود و مان داده شد که اطلاعات محرمانه میها اطمینامختار بودند. به آن

 .این امر نیز کاملا رعایت شد

 

 

 سپاسگزاری

 و تقودیر یهمکوار موا بوا پوژوهش نیا در که یکسان همه از است لازم
 . شود سپاسگزاری

 

 هنام واژه
1. Effectiveness اثر بخشی 

2. Productivity بهره وری 

3. Organizational commitment انیتعهد سازم 

4. Moral component مولفه اخلاقی 

5. Spiritual intelligence(SQ) هوش معنوی 

6. Cognitive phenomena  پدیدار شناختی 

7. Spirituality معنویت 

8. Affective commitment تعهد عاطفی 

9. Continuance commitment تعهد مستمر 

10. Normative commitment تعهد هنجاری 

11. Efficiency کارایی 

12. Organizational support حمایت سازمانی 

13. Compatibility سازگاری 

14. Improving performance بهبود عملکرد 

15. Muscle relaxation تن آرامی عضلانی 

16. Imagination تصویرسازی ذهنی 

17. Virtuous behaviors                 بانهرفتارهای فضیلت م  

18. Individual development                     توسعه فردی 

19. Personal competence شایستگی شخصی 

20. Professional ethics   اخلاق حرفه ای 
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