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تعهد سازمانی  ،یرابطة هوش معنو یهدف از پژوهش حاضر، بررس      
کل ورزش و جوانان استان منتخب بود.  ۀو رضایت شغلی کارکنان ادار

 یهمبستگی است. جامعه آمار -روش پژوهش به صورت توصیفی
 منتخب کل ورزش و جوانان استان ۀکارکنان ادار یپژوهش شامل تمام

ساده  یتصادف یرگیاز روش نمونه ستفادهنفر بوده که با ا 161به تعداد 
ها، از داده آوریجمع جهت. شدند انتخاب نمونه عنواننفر به 121

 رضایت ،(1966) همکاران و زادهعبداله یهوش معنو هایپرسشنامه
( 1331آلن و میر ) ی( و تعهد سازمان1383و همکاران ) تیاسم شغلی

 زنی هاآن ییایپا ن،یتخصصتوسط م ییروا دییاستفاده شد که پس از تأ
و  هاتجزیه و تحلیل داده یآلفای کرونباخ محاسبه شد. برا قیاز طر

 معادالت مدل و رگرسیون تحلیل از پژوهش هایآزمون فرضیه
استفاده  LISRELو  SPSS هایافزار-نرم از استفاده با ساختاری

، یو رضایت شغل ینشان داد که رابطة میان هوش معنو هاافتهیشد. 
ر معنادا یو تعهد سازمان یرضایت شغل ،یو تعهد سازمان یهوش معنو

 یو هوش معنو یبا رضایت شغل ی. همچنین میان هوش معنوباشدیم
 25 یچندگانه وجود دارد که هوش معنو یانیز رابطه یبا تعهد سازمان

 یدرصد از واریانس تعهد سازمان 29و  یواریانس رضایت شغل درصد از
 .کندیم یبینرا پیش

 کليدي هايواژه
کل ورزش و  ۀتعهد سازمانی، رضایت شغلی، ادار ،یمعنو هوش    

 جوانان

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     The goal of the present study is to investigate the 

relation between spiritual Intelligence, 

organizational commitment and job satisfaction 

Employees of Sport and Youth General Office of 

Selected Provinces. The research method is 

descriptive-correlation. The statistical society of this 

research includes all employees of Sport and Youth 

General Office of Selected Provinces accounted to 

185 individuals; among them 125 individuals were 

selected as the sample using simple sampling 

method. Spiritual Intelligence Questionnaires of 

AbdoallahZade et al (2010), job satisfaction of Smith 

et al (1969) and organizational commitment of Allen 

& Meyer (1990) were used for data collection 

procedure; after validity was proved by experts 

reliability was also computed by using Cronbach 

Alpha. To analyze data and research assumptions 

tests, regression analysis and structured equations 

model were used through applying SPSS and 

LISREL softwares. Findings show that the relation 

between spiritual Intelligence and job satisfaction, 

spiritual Intelligence and organizational 

commitment, job satisfaction and organizational 

commitment is meaningful. Moreover, there is a 

multiple relation between spiritual Intelligence with 

job satisfaction and spiritual Intelligence with 

organizational commitment; therefore, spiritual 

Intelligence may predicts 27% and 23% of job 

satisfaction and organizational commitment 

variances. 

Keywords 

   Spiritual Intelligence, Organizational 

Commitment, Job Satisfaction, Sport and Youth 

General Office.
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 قدمهم
 مکنم سطح باالترین به دستیابی سازمانی هر هدف ترینمهم

-ر بهرهد کارآمد عوامل. است بهینه وریبهره یا وریبهره در
 نیروی و کار انجام هایوری عبارتند از: سرمایه، ابزار، روش

-مهم از یکی کارآمد و ماهر انسانی نیروی گمانبی. انسانی
 نقش زیرا است، سازمان هایهدف به رسیدن برای ابزارها ترین

 اگر یعنی دارد، سازمان وریبهره کاهش و افزایش در مهمی
هترین فناوری و امکانات ب و سرمایه ترینبیش از سازمان

برخوردار باشد، اما فاقد نیروی انسانی مولد و با انگیزه باشد، به 
-(. در واقع سرمایة انسانی، حیاتی29هدف خود نخواهد رسید )

 و اثربخشی افزایش راه تریناساسی و راهبردی عنصر ترین
 خواهد دنبالبه را جامعه ترقی و پیشرفت و است سازمان کارایی
 نه سازمان، های. نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزشداشت

 دیگر هایسازمان به نسبت سازمان یك برتری برای عاملی تنها
 هاازمانس از بسیاری برای و پایداری رقابتی مزیت بلکه است،
 گرفتن پیشی برای ها-سازمان مزیت امروزه(. 23) شودمی تلقی

جدید، بلکه در باال بودن  فناوری کارگیریبه در نه یکدیگر، از
اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته 
است. میزان تعهد به سازمان و رضایت از شغل، از عوامل پنهان 
ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان است. توجه به تعهد نیروی 

اهمیت انسانی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 
زیادی دارد. شناخت و نگهداری از منابع انسانی صرفاً نگه داشتن 

 و سازمان با هاافراد در سازمان نیست، بلکه جوش دادن آن
 که یافراد بسا چه. است سازمان و فرد متقابل همبستگی ایجاد
 است اجبار هاآن ماندن عامل ولی مانند،می سازمان در هاسال

 بلکه دارند،ان برنمیسازم دوش از باری تنها نه صورت این در و
. گذارند-می سازمان دوش بر سنگینی بار کنند، پیدا فرصت اگر

 سازمانی هایارزش و اهداف با سازگار و وفادار انسانی نیروی
 ند،ک فعالیت شغل شرح در مقرر وظایف از فراتر باشد حاضر که

 وجود. شود-می محسوب سازمان اثربخشی در مهمی عامل
ان، نه تنها موجب باال رفتن سطح عملکرد سازم در نیرویی چنین

 بلکه شود،و پایین آمدن نرخ غیبت، تأخیر و ترك خدمت می
 زمینة و دهدمی جلوه مناسب اجتماع در را سازمان اعتبار و وجهه
ریشه معضالت جمله از(. 15) آوردمی فراهم را آن توسعة و رشد
ی و اقتصاد فرهنگی، توسعة جهت در ما جامعة اساسی و ای

اجتماعی، ضعف تعهد سازمانی و رضایت شغلی در میان بخش 
 (.9شاغالن کشور است )

 با افراد تشخیص قدرت عنوانبه توانتعهد سازمانی  را می
 تعهد(. 11) کرد تعریف ویژه سازمان یك در مشارکت و فعالیت

می هگرفت نظر در سازمان به عاطفی وابستگی عنوانبه سازمانی

آن فردی که بسیار متعهد است، هویت خود را  براساس که شود
 در و کنداز طریق سازمان تعیین کرده، در سازمان مشارکت می

(. 22) بردمی لذت سازمان در عضویت از و شودمی درگیر آن
 و کارکنان عملکرد سازمانی، تعهد که دهدمی نشان تحقیقات
 و فروش خدمت، ترك به تمایل قبیل از سازمانی هایبرونداده

سودآوری مؤسسه و نیز غیبت کارکنان را تحت تأثیر قرار می
 سودآوری افزایش موجب سازمانی تعهد وجود کهطوریبه دهد،

 عملکرد بر تأثیر با و شودمی خدمت ترك کاهش و مؤسسه
 رائةا کیفیت افزایش و بهبود وری،-بهره افزایش به کارکنان
ار ی از عوامل بسییک نیز  شغلی رضایت(. 91) انجامدمی خدمات

مهم در موفقیت شغلی هر فرد است و موجب افزایش کارایی و 
 مفهومی شغلی رضایت. شودنیز احساس رضایت در فرد می

 و روانی جسمانی، عوامل با که است چندبعدی و پیچیده
 اساسی شرط شغلی رضایت(. 92) دارد ارتباط گوناگون اجتماعی

 مهم نقش دلیلاین، به و است سازمان با فرد مکاریه و حضور
 تضمین سازمان، به تعهد وری،بهره افزایش در شغلی رضایت
 جدید هایمهارت یادگیری در تسریع روانی، و فیزیکی سالمت

(، 2118)   مرری و پزوت(. 5) است فرد روحیة افزایش و شغلی
 نوعی را آن و کنندرضایت شغلی را عامل روانی قلمداد می

 آورند،می حسابل و شرایط اشتغال بهشغ با عاطفی سازگاری
د، تأمین کن ردف برای را مطلوب لذت نظر مورد شغل اگر یعنی

فرد از شغلش راضی است. در مقابل، چنانچه شغل مورد نظر 
رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، فرد شروع به مذمت 

 شغلی رضایت(. 25) آیدمی بر آن تغییر درصدد و کندشغل می
 در آن آثار و روداست که از مرز سازمان فراتر می ایپدیده

 در. شودنیز مشاهده می انسازم از خارج فرد خصوصی زندگی
 متفاوتی هایحالت شغل یك در کردن کار واسطةبه کارکنان

 این باشند، راضی خود شغل از افراد چنانچه. شودمی ایجاد
ایف وظ به تریبیش عالقة و انگیزه با شودمی سبب وضعیت

خود همت گمارند. چنانچه کارکنان از شغل خود ناراضی باشند، 
 داشته وظایف انجام به کمتری تعهد و عالقه شودسبب می

 ترضای و سازمانی تعهد متغیرهای اهمیت به باتوجه(. 3) باشند
 ارائة کیفیت افزایش و بهبود وری،بهره افزایش منظوربه شغلی

ی، کاهش ترك خدمت، باال وربهره و کارایی افزایش مات،خد
 شان،وظایف به هاآن تربردن سطح انگیزۀ کارکنان و عالقة بیش

مدیران باید به موضوع تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان 
توجه کرده و با استفاده از تحقیقات انجام گرفته در این حیطه، 

 طریق آن از و کنند شناسایی سازمان در را هاعوامل مؤثر بر آن
باال بردن سطح این متغیرها در بین افراد سازمان بپردازند.  به
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 ارائه مؤثر و مفید خدمات توانندصورتی می ربنابراین کارکنان، د
 سازمانی تعهد و رضایت مطلوب، روحیه انگیزه، دارای که دهند

 یاز متغیرهای یدیگر یک ی(. از سو18باالیی برخوردار باشند )
ویت معن دهد،یکارکنان را تحت تأثیر قرار م یکه عملکرد شغل

أثیر ت ینو تعهد سازما یاست. معنویت در افزایش رضایت شغل
(، لذا چگونگی دستیابی کارکنان به رضایت و 28دارد ) یبسزای

 با و ترعمیق درك مستلزم شانسازمان و شغل از ترتعهد بیش
 ترینمهم از یکی معنویت شناخت عدم .است معنویت ترمفهوم
شخصی و کاری  یدر زندگ هدفییی است که باعث بعوامل

د آن است که افرا فمندی،افراد شده است. دلیل اصلی اهمیت هد
دارای معناداری در زندگی قادر به حل مسائل پیچیده، ارزشی و 
چالشی در زندگی فردی، گروهی و سازمانی هستند. بنابراین 

ن فقط توابرای شناخت معنای زندگی و حل مسائل ارزشی نمی
از هوش منطقی و عاطفی استفاده کرد بلکه باید از هوشی ورای 

 وممفه قالب در موضوع این که نمود دهاستفا متعارف هایهوش
معنویت و  هایسازه معنوی هوش. شودمی بیان  معنوی هوش

در حالی که  کند،یهوش را درون یك سازه جدید ترکیب م
معنویت، جستجو برای یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هشیاری 

شامل توانایی برای استفاده از  یباال و تعالی است. هوش معنو
 را فرد سازگاری و کارکرد تواندوعاتی است که میموض ینچن

 و رددگ ارزشمندی نتایج و تولیدات به منجر و کند بینیپیش
توانمندی و هامهارت سازماندهی و شناسایی برای چارچوبی

 میزان معنویت از استفاده با که ایگونهبه است نیاز مورد های
 هوش کار محیط در(. 12) یابدمی افزایش فرد پذیریانطباق
نقش بارزتری در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر  معنوی
 کند؛می ایفا فنی هایمهارت یا شناختی هوش قبیل از هاقابلیت

م ه آن هایو قابلیت معنوی هوش رشد و پرورش با بنابراین
پژوهش. شوندمی مندسازمان و هم کارکنان از مزایای آن بهره

در جهت پیشرفت جایگاه  یهوش معنو میتاه دهدمی نشان ها
کارکنان در حال افزایش  یشغل تیرضا شافزای و هاسازمان

 شغلی چه کرد بینیپیش تواناست. با استفاده از بهره هوشی می
 توانمی معنوی هوش با که حالی در. است فردی چه مناسب

 و یاخالق اتروحی زدن جا در یا و شکست پیشرفت، مسیر
هوش  نای بر عالوه(. 3) کرد بینیرا پیش انکارکن یعاطف
ت و مؤثر اس زیکارکنان ن یسطح تعهد سازمان یدر ارتقا یمعنو

 یو تعهد سازمان یهوش معنو نیب ایهیمعموالً رابطه دو سو
 سازیپیاده که این رغم(. علی28) گرددیکارکنان گزارش م

 سبب اجتماعی هایسازمان و کاری هایمحیط در معنویت
 ولی شود،رضایت از شغل و تعهد نسبت به سازمان می زایشاف

این مهم به دست  یمتأسفانه اغلب در جوامع فناورانه امروز
 یهاسپرده شده؛ در طی سالیان گذشته پژوهش یفراموش

 یزیادی در زمینة رضایت شغلی، تعهد سازمانی و هوش معنو
به  یجمالا گونهبه که اند،در داخل و خارج از کشور مطرح گشته

صورت گرفته در این  یهاترین پژوهشاز نوین ینتایج برخ
 .شودیزمینه اشاره م

 و یارتباط رضایت شغل ی( در پژوهش1963و همکاران ) یعباد
جه قرار دادند و به این نتی یپرستاران را مورد بررس یتعهد سازمان

ارتباط  پرستاران یو تعهد سازمان یرسیدند که بین رضایت شغل
 جلوگیری منظورها بهکه سازمان طوریوجود دارد. به یمعنادار

عدم  یکه ناش ،یانسان یرونی رویپیش یاز مشکالت رفتار
 به خصوص یاست، الزم است به تعهد سازمان یرضایت شغل
محیط کار  یاز عوامل بیرون یو مستمر که ناش یابعاد هنجار

و همکاران  نیمت ی(. زارع11است عنایت ویژه مبذول سازند )
و  یرابطه هوش معنو ی( در پژوهشی که هدف آن بررس1931)

به این  نژاد تهران بود، یلباف مارستانپرستاران بی یتعهد سازمان
تاران پرس یو تعهد سازمان ینتیجه رسیدند که بین هوش معنو

قدرت پیش یهمچنین هوش معنو وجود دارد و یرابطه معنادار
و خلج  فردی(. صداقت93را دارد ) یتعهد سازمان کنندگیبینی

ساتید ا یمیزان رضایت شغل یبا هدف شناسای ی( پژوهش1931)
 ،یرابطه آن با تعهد سازمان یآزاد واحد گرمسار و بررس شگاهدان

ساتید ا یاز آن بود که بین تعهد سازمان یانجام دادند. نتایج حاک
آن )رضایت از کار، رضایت  یهاآنان و شاخص یو رضایت شغل

از سرپرست، رضایت از همکار و رضایت از ارتقاء( رابطه مثبت 
و همکاران  یلواسان یمعل(. غال91وجود دارد ) یو معنادار

معنویت، استرس  ی( در پژوهشی که هدف آن بررس1931)
هر پرستاران ش یبر رو یو رضایت شغل یتعهد سازمان ،یشغل

تهران بود، به این نتیجه رسیدند که معنویت در محیط کار و 
 یرضایت شغل یبرا یمعنادار هایبینپیش ،یتعهد سازمان

 یغلطور مستقیم بر رضایت ش بهپرستاران هستند و قادر هستند 
مطالعات قاسمی پیربلوطی و  جی(. نتا21تأثیر بگذارند )

هوش معنوی و میزان  ( نشان داد که بین1939همکاران)
(. 12رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

 تی( نشان داد که رضا1932) یدیو ع یمطالعات آزاد یهایافته
(. 8) گذاردیکارکنان م یبر تعهد سازمان اداریاثر معن زین یشغل

به بررسی  ی( در پژوهش1932) ایقمشه الهیو فضل یدهقان
د. دبیران پرداختن« تعهد سازمانی»و « وش معنویه»رابطه بین 

و  یهوش معنو نبی که داد نشان هانتیجه تجزیه و تحلیل داده
 یهوش معنو دابعا نیوجود دارد. ب یداررابطه معنا یتعهد سازمان

 یرابطه در بعدها نیرابطه وجود دارد، اما ا یو تعهد سازمان
ا تعهد ب یو گسترش خودآگاه یمتعال یآگاه ،یشخص یمعناساز
ر تفک یابعاد هوش معنو نیدار نبوده است. از بمعنا یسازمان
(. 3) باشدیم یدر گام اول باعث تعهد سازمان یوجود یانتقاد
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بینیتحت عنوان عوامل پیش ی( در پژوهش2111سیمونز  )
تأثیر  یدر بین کارمندان، به بررس یمیزان تعهد سازمان کننده

ها آن یتعهد سازمان یبر رو یو رضایت شغل ینفرهنگ سازما
 یو تعهد سازمان یپرداخت. نتایج نشان داد، بین رضایت شغل

(. وود و همکاران  92وجود دارد ) یمثبت و معنادار یهمبستگ
با هدف بررسی رابطة میان اجزای رضایت  پژوهشی( در 2115)

 هانشغلی در فروشندگان آمریکایی با تعهد سازمانی مؤثر در آ
 مثبت ةرابط سازمانی تعهد و شغلی رضایت بین که کردند بیان

 در( 2116)  میگوول و آرمنیو(. 96) دارد وجود معناداری و
 یمانی که هدف آن بررسی رابطه معنویت با تعهد سازپژوهش

در محیط کار بود، به این نتیجه رسیدند که معنویت در محیط 
 یکه افراد دارا طوریرابطه دارد، به یبا تعهد سازمان یکار

 سازمان به نسبت تراحساس تعلق عاطفی بیش ،یتجارب معنو
به سازمان  یحس تعلق و وفادار یتجربه دارای و داشته

( نیز نشان داد 2111(. نتایج مطالعه ملیك و نعیم  )2) باشدیم
 یهیئت علم یاعضا یبا تعهد سازمان یکه ابعاد هوش معنو

 ی(. حامد چرات22وجود دارد ) یدانشگاه رابطه مثبت و معنادار
 تیگری رضا-یانجیتحت عنوان نقش م ی( در پژوهش2119)

که  دافتنیدر یهوش معنوی و تعهد سازمان نیدر رابطه ب یشغل
و  یغلش تیرضا ن،یو همچن یغلش تیهوش معنوی با رضا نیب

و همکاران   ین(. را6رابطه معنادار وجود دارد ) یتعهد سازمان
هوش معنوی بر عملکرد  ریتحت عنوان تأث ی( در پژوهش2119)

که  افتندیمالزی در یدولت هایمارستانیکاری؛ مطالعه موردی ب
هوش معنوی و عملکرد کاری رابطه مثبت و معناداری وجود  نیب

 جهیافراد به منظور ارتقای هوش معنوی و در نت آموزشدارد. 
مقاله بوده است  نیا شنهادییعملکرد کاری از راهکارهای پ

 یتحت عنوان نقش هوش معنو ی( در پژوهش2119(. کائر  )26)
ه ک افتیآنان در یشغل تیدر ارتباط با رضا هارستانیمعلمان دب

 تیرضا بامعلمان  یهوش معنو نیب یرابطه مثبت و معنادار
نترکوشه و همکاران مطالعات کال جی(. نتا13کارشان وجود دارد )

عهد و ت یهوش معنو نیب ی( نشان داد که ارتباط مشخص2112)
 ییباال یکه از هوش معنو یوجود داشته و کارکنان یسازمان

 یها(. یافته16دارند ) یباالتر یبرخوردارند، تعهد سازمان
 ی( نشان داد که هوش معنو2118و همکاران  ) یکیمطالعات تاز

 ،یشغل تیبر رضا میمستق ریو اثر غ یدگزن وهیدر ش میاثر مستق
و همکاران   جای(. نتایج پژوهش کراز98) گذاردیمعلمان م

را  یشغل تیو رضا یبین هوش معنو ی( ارتباط معنادار2118)
 یهانشان داد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که در محیط

رند، برخوردا یاز هوش معنو یکه از سطح باالتر یکارکنان یکار
 (. 21دارند ) تریشیب یکار تیرضا

 ریبه بررسی تاث ی( در پژوهش2118مالك و طارق  ) شوکت
پرداختند. نتیجه تجزیه و  یبر عملکرد سازمان یهوش معنو
 ینقش مثبت و معن معنوی هوش که داد نشان هاتحلیل داده

 (.99کار دارد ) تیفیک یدار بر رو
زیادی در زمینة  یهاپژوهش شودیکه مالحظه م گونههمان

رضایت شغلی و تعهد سازمانی در داخل و خارج از کشور صورت 
گرفته است، اما با وجود این که ارتباط میان این دو متغیر بسیار 

با یك متغیر اثرگذار دیگر بر رفتار شغلی  ،یمهم در رفتار شغل
هاست، به ندرت ب ینوینکه مفهوم نسبتًا  یهوش معنو ییعن

قرار گرفته است.  بررسی مورد ورزشی هایسازمان در ویژه
که رابطه میان این سه متغیر را به صورت  یهمچنین پژوهش

قرار داده باشد، صورت نگرفته است. از  یزمان مورد بررسهم
در دستیابی به اهداف  اساسی نقش ورزشی، هایآنجا که سازمان

همگانی، تفریحی و سالمت  هرمانی،ورزشی اعم از سطوح ق
داردند؛ لزوم توجه به افزایش اثربخشی، بازدهی و میزان  عمومی

است و این  تیحائز اهم اربسی هاعملکرد کارکنان این سازمان
 این در اثربخشی و وریهمه در حالی است که افزایش بهره

 سطح در را اهداف این به بهتر دستیابی موجبات هاسازمان
 قتحقی و توجه باال، مطالب به باتوجه لذا. سازدمی فراهمجامعه 

و نقش آن در رابطه با تعهد سازمانی و  معنوی هوش مورد در
 چونهای ورزشی نیز هم-رضایت شغلی کارکنان در سازمان

 منظور این به. رسدمی نظربه ضروری دولتی هایسازمان دیگر
ا ب یرابطة هوش معنو بررسی به تا شدند آن بر پژوهشگران

کل ورزش و  ۀکارکنان ادار یو تعهد سازمان یشغل تیرضا
پژوهش تالش  نیدر ا رو،نیجوانان استان منتخب بپردازند. از ا

 پاسخ داده شود: ریز هایهیشده است تا به فرض
رابطه مثبت و معناداری  یو رضایت شغل یبین هوش معنو -1

رابطه مثبت  یو تعهد سازمان یبین هوش معنو -2 وجود دارد.
 یو تعهد سازمان یبین رضایت شغل -9 و معناداری وجود دارد.

و مؤلفه یهوش معنو -2رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
هوش  -1 نماید. یبینرا پیش یرضایت شغل تواندیآن م های
 یبینرا پیش یتعهد سازمان تواندیآن م هایو مؤلفه یمعنو

 نماید.
 

 روش شناسی
 یو از نظر ماهیت، توصیف یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

پژوهش شامل کلیة  نیا ی. جامعه آمارباشدیم یاز نوع همبستگ
کل ورزش و جوانان استان منتخب است که بالغ  ۀکارکنان ادار

هنمون فرمول از نمونه، حجم تعیین منظورنفر بودند که به 161بر 
 عنواننفر به 121 تعدادکوکران استفاده شد و  یعموم گیری
 گیریاز روش نمونه گیرینمونه برای. گردید انتخاب نمونه
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 هاییاز گروه یساده استفاده شد، زیرا جامعه آمار یتصادف
که همه فرصت یکسان در انتخاب شدن داشتند.  شدیتشکیل م

اطالعات از سه پرسشنامه به  یگردآور یپژوهش برا نیدر ا
 .ستاستفاده شده ا ریشرح ز

 و زادهپرسشنامه توسط عبداله نیا ،یهوش معنو پرسشنامه
 عامل 2 و عبارت 23 دارای و شده ساخته( 1966) همکاران

 ینومع یو زندگ یارتباط با سرچشمه هست و درك شامل اصلی
 1 اسمقی روی افراد هایاست و پاسخ یبا اتکا به هسته درون

)کامالً موافقم( مشخص  1)کامالً مخالفم( تا  1از نمرۀ  یادرجه
 حد در را مقیاس این روایی همکاران، و زادهعبداله(. 1) شوندمی

گزارش  66/1 کرونباخ آلفای روش به را آن پایایی و مطلوب
این  یو محتوای یصور یکردند. در پژوهش حاضر روای

پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان تأیید شد. همچنین ضریب 
ه کرونباخ محاسبه شد ک یاین پرسشنامه به روش آلفا یپایای
 ،63/1 ترتیبعامل اول و عامل دوم به ،یهوش معنوی کل یبرا
 .است آمده بدست 68/1 و 69/1

( 1383و همکاران  ) تیتوسط اسم ،یشغل تیرضا پرسشنامه
عامل اصلی شامل دستمزد،  8عبارت و  51شده و دارای  نیتدو

 یارک طیمح طیهمکاران و شرا ،یسرپرست ع،یخود شغل، ترف
)کامالً  1از نمرۀ  یادرجه 1 اسمقی روی افراد هایاست و پاسخ
(. در پژوهش 91) شوند)کامالً موافقم( مشخص می 1مخالفم( تا 

پرسشنامه از راه همبسته  نیا یی(، روا1969و شکرکن ) ینعام
 تیرضا ،یکل یشغل تیرضا یسوتا، برا تهیم اسیکردن آن با مق

 بترتیکار به طیاز کار، سرپرست، حقوق، ارتقاء، همکار و مح
بدست آمده  21/1و  91/1، 95/1، 26/1، 21/1، 22/1، 89/1

شده  دایابعاد  یبرا فیروش تصن هآن ب ییایپا نیاست. همچن
 61/1و  61/1، 18/1، 51/1، 61/1، 61/1، 61/1 بترتیبه

 یو محتوای یصور ی(. در پژوهش حاضر روای21گزارش کردند )

 تأیید شد. همچنین این پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان
سبه کرونباخ محا یاین پرسشنامه به روش آلفا یضریب پایای
بعد کار، سرپرست، همکار،  ،یکل یغلرضایت ش یشد که برا

 ،61/1 ،69/1 ،62/1 ،66/1 ترتیبارتقاء، حقوق و محیط کار به
 . است آمده بدست 68/1 و 81/1 ،63/1

( ساخته شده 1331تعهد سازمانی، توسط آلن و میر  ) پرسشنامه
تعهد  ،یعامل اصلی شامل تعهد عاطف 9عبارت و  22و دارای 

 1 اسمقی روی افراد هایاست و پاسخ یمستمر و تعهد هنجار
)کامالً موافقم( مشخص  1)کامالً مخالفم( تا  1از نمرۀ  یادرجه

ر، به آلن و می یسازمان دتعه پرسشنامه اعتبار ضرایب. شوندمی
، 61/1و مستمر برابر با  یهنجار ،یابعاد تعهد عاطف یترتیب برا

بدست آمده است که نشان دهندۀ اعتبار در سطح  69/1و  53/1
 یآن به روش آلفا یاست. افزون بر این، پایای یقابل قبول

محاسبه شده  58/1و  82/1، 58/1ابعاد یاد شده  یکرونباخ برا
این  یو محتوای یصور یحاضر روایپژوهش  ر(. د2است )

پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان تأیید شد. همچنین ضریب 
ه کرونباخ محاسبه شد ک یاین پرسشنامه به روش آلفا یپایای
 ترتیببه یمستمر و هنجار ،یکل، بعد عاطف یتعهد سازمان یبرا
 .است آمده بدست 61/1 و 51/1 ،59/1 ،61/1

 از سوم، تا اول فرضیات آزمون و هاداده لیو تحل هیبرای تجز
 پنجم و چهارم فرضیات آزمون برای و ساختاری معادالت روش

ین ه است، همچنین در اشد استفاده چندگانه رگرسیون تحلیل از
 LISERELو  SPSS افزارهاینرم با هاپژوهش تحلیل داده

 .انجام شده است

 ي تحقيقیافته ها
نشان  1در جدول  یآمار هایمربوط به نمونه یفیتوص هایافتهی

 .داده شده است

 ندهندگافردی پاسخ هاییژگیو یفیآمار توص. 1جدول

 درصد فراوانی هادسته متغير

 جنسیت
 82 61 مرد

 98 21 زن

 سطح تحصیالت

 22 91 دیپلم

 21 21 فوق دیپلم

 19 88 کارشناسی

 9 2 کارشناسی ارشد

 سن

21- 91 28 61/21 

91- 21  51 18 

21- 11  22 21/13 

 2 1 به باال 11



 78 1931، پایيز 11مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره سوم، شماره 

 

 

 

بررسی فرضیات اول تا سوم پژوهش از مدل معادله  یبرا
 طی از پس نیز حاضر پژوهش در. ایمساختاری استفاده کرده

 و سازه روایی محاسبات و گیریاندازه هایمدل تصدیق مراحل
 ودخ سازه با نشانگر هر عاملی بار پژوهش این در) تشخیصی

-مرحله می ن+ بوده است(، در ای1،38باالتر از   tمقدار دارای

 این به. پرداخت پژوهش هایتوان به آزمون روابط بین سازه
شکل.  است شده پیاده لیزرل افزارنرم در نظر مورد مدل منظور
معنی و استاندارد ضرایب حالت در پژوهش مدل ،2 و 1 های
.دهندمی نشان را داری

 مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب استاندارد  .1شكل 

 

 داریمدل ساختاری پژوهش در حالت معنی .2شكل 

 نشان 2 جدول در پژوهش ساختاری مدل برازش هایشاخص
 هایشاخص نظر از مدل گرددمی مالحظه. شده است داده

 د.دار قرار مناسبی نسبتاً وضعیت در تناسب

 پژوهش ساختاری های برازش مدلشاخص .2جدول 

 نتيجه دامنه مقدار شاخص

/df2x 81/2  9 > /df2x   تأیید 

RMSEA 261/1  1/1> RMSEA  تأیید 

GFI 32/1  3/1< GFI  تأیید 

IFI 31/1  3/1< IFI  تأیید 

NNFI 38/1  3/1< NNFI  تأیید 

CFI 35/1  3/1< CFI  تأیید 
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روابط بین اجزای مدل )ضرایب مسیر  2و  1های بر اساس شکل
داری پارامترهای برآورد شده( در ها و معنیاثرات کل سازه

ای هنشان داده شده است که حکایت از تأیید فرضیه 9جدول 
 پژوهش دارد.

داری پارامترهای معنی ها وضرایب مسیر اثرات کل سازه. 9جدول 

 برآورد شده

 نتيجه

 آزمون

خطاي 

 استاندارد
T- 

value 

ضریب 

 مسير

مسير مورد 

 مطالعه در مدل

اثر 
 دارد

12/1 19/9 22/1 

نی
زما

سا
د 

عه
ت

 

 
هوش 
 معنوی

اثر 
 دارد

18/1 21/9 19/1 

ی
شغل

ت 
ضای

ر
 

 
هوش 
 معنوی

اثر 
 دارد

11/1 38/2 25/1 

نی
زما

سا
د 

عه
ت

 

 
رضایت 
 شغلی

 
داری بین دو متغیر توجه به این که عدد بدست آمده معنی با

است. بنابراین از نظر  21/9هوش معنوی و رضایت شغلی 
کنندگان پژوهش حاضر هوش معنوی تأثیر مثبت و مشارکت

داری بر رضایت شغلی دارد. همچنین ضریب استاندارد بین معنی
نی باشد و معمی 19/1دو متغیر هوش معنوی و رضایت شغلی 

درصد تغییرات رضایت شغلی منتج از  19/1آن این است که 
ه، گونه تفسیر نمود کتوان اینهوش معنوی است. بنابراین می

با افزایش هوش معنوی به میزان یك واحد، شرایط برای 
مهیاتر خواهد شد. در نتیجه  19/1رضایت شغلی به میزان 

 شود.فرضیه اول پژوهش تأیید می
داری بین دو متغیر ه عدد بدست آمده معنیبا توجه به این ک

است. بنابراین از نظر  19/9هوش معنوی و تعهد سازمانی 
کنندگان پژوهش حاضر هوش معنوی تأثیر مثبت و مشارکت

داری بر تعهد سازمانی دارد. همچنین ضریب استاندارد بین معنی
باشد و معنی می 22/1دو متغیر هوش معنوی و تعهد سازمانی 

درصد تغییرات تعهد سازمانی منتج از  22/1ن است که آن ای
ه، گونه تفسیر نمود کتوان اینهوش معنوی است. بنابراین می

با افزایش هوش معنوی به میزان یك واحد، شرایط برای تعهد 
مهیاتر خواهد شد. در نتیجه فرضیه دوم  22/1سازمانی به میزان 
 شود.پژوهش تأیید می

-ست آمده معنیمشخص شده، عدد بدطور که در جدول همان

است.  38/2داری بین دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی 
کنندگان پژوهش حاضر رضایت شغلی بنابراین از نظر مشارکت

داری بر تعهد سازمانی دارد. همچنین ضریب تأثیر مثبت و معنی
 25/1استاندارد بین دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی 

درصد تغییرات تعهد  25/1و معنی آن این است که باشد می
گونه نتوان ایسازمانی منتج از رضایت شغلی است. بنابراین می

تفسیر نمود که، با افزایش رضایت شغلی به میزان یك واحد، 
مهیاتر خواهد شد.  25/1شرایط برای تعهد سازمانی به میزان 

 شود.در نتیجه فرضیه سوم پژوهش تأیید می
مشخص کردن نقش و اهمیت متغیر هوش معنوی در برای 

تبیین رضایت شغلی از روش تحلیل آماری رگرسیون چندگانه 
نشان داده شده  2استفاده شده است. نتایج این تحلیل در جدول 

 است.

 یشغل تیآن و رضا هایو مؤلفه یهوش معنو نیچندگانه ب ونیرگرس لیتحل جهینت .4 جدول

 F P R 2R β T P متغير مالک بينمتغيرهاي پيش

 هوش معنوی

 252/1 125/1 1111/1 812/16 رضایت شغلی

236/1 821/2 111/1 

 111/1 961/9 983/1 درك و ارتباط با سرچشمه هستی

 111/1 821/1 232/1 زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی

 
ریب ض دهدینتیجه تحلیل رگرسیون در این جدول نشان م

 و رضایت یهوش معنو یچندگانه بین متغیرها یهمبستگ
بدست آمده است. همچنین  125/1در کل نمونه برابر  یشغل

است، بدین معنا که  252/1باال  بینیضریب تعیین متغیر پیش
له ( به وسییدرصد از واریانس متغیر معیار )رضایت شغل 2/25

 بینی( پیشمعنوی هوش) پژوهش این در بینمتغیر پیش

( نیز  P< 1111/1) ی( و سطح آمار812/16) F. نسبت شودیم
ید گفت فرضیه چهارم تأی توانیدر تأیید این یافته است، لذا م

 شده است.
در تبیین تعهد  یمشخص کردن نقش هوش معنو یبرا
رگرسیون چندگانه استفاده شد که  ینیز از روش آمار یسازمان

ارائه شده است. 1نتایج در جدول 
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 یآن و تعهد سازمان هایو مؤلفه یهوش معنو نیچندگانه ب ونیرگرس لیتحل جهینت .1 جدول

 F P R 2R β T P متغير مالک بينمتغيرهاي پيش

 هوش معنوی

 223/1 262/1 1111/1 615/12 تعهد سازمانی

656/1 651/2 1123/1 

 112/1 1/2 22/1 درك و ارتباط با سرچشمه هستی

 111/1 652/2 111/1 زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی

 
ضریب  شود،یمالحظه م 1جدول گونه که در همان

 یمانو تعهد ساز یهوش معنو یچندگانه بین متغیرها یهمبستگ
بدست آمده است. همچنین ضریب  262/1در کل نمونه برابر 
 29است بدین معنا که تقریباً  223/1باال  یتعیین متغیر پیش بین

تغیر م ه( به وسیلیدرصد از واریانس متغیر معیار )رضایت شغل
. شودیم بینی( پیشمعنوی هوش) پژوهش این در بینپیش

( نیز در تأیید P < 1111/1) ی( و سطح آمار615/12) Fنسبت 
 .شودیگفت فرضیه پنجم نیز تأیید م توانیاین یافته است، لذا م

 

 يرگيجهيو نت بحث
تعهد  ،یرابطة هوش معنو یحاضر با هدف بررس پژوهش

کل ورزش و جوانان  ۀسازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادار
استان منتخب انجام گرفت. نتایج حاصل از تجریه و تحلیل داده

بطه کارکنان را یو رضایت شغل معنوی هوش بین که داد نشان ها
وجود دارد. این نتیجه با فرضیه اول مورد  یمثبت و معنادار

صحه  قرار گرفت و نتایج حاصل از آن بر تأیید فرضیه یبررس
 یکه دارا کارکنانی گفت تواناین نتیجه میگذاشت. بر اساس 

 یدارند که دارا یتر-هستند تمایل بیش یباالی یهوش معنو
 یهاکه گرایش یباشند، زیرا افراد یرضایت شغل یسطوح باال

 یهاو مشکل، پاسخ آسیببا  یدارند هنگام رویاروی یمعنو
عالوه بر آن  دهند،یکه درون آن هستند م یبه وضعیت یبهتر
 یو از سالمت کنندییت تولیدکننده فشار را بهتر اداره مموقع
پژوهشگران  یها(. این نتیجه با یافته95برخوردارند ) یبهتر

(، قاسمی 1931و همکاران ) یلواسان یاز جمله غالمعل یمختلف
(، کائر 2119) ی(، حامد چرات1939) مکارانپیربلوطی و ه

( 2118و همکاران ) یکی(، تاز2111و همکاران ) سی(، او2119)
 باشدی( همسو م2118و همکاران ) جایو کراز

(. از نتایج دیگر مطالعه حاضر ارتباط مثبت 98،21،21،13،12،6،1)
است. این رابطه با  یو تعهد سازمان معنوی هوش بین دارو معنی

دوم مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاصل از آن بر  هفرضی
 یزارع یهانتیجه با نتایج مطالعهصحه گذاشت. این  تأیید فرضیه

(، 1932) ایقمشه الهیو فضل ی(، دهقان1931و همکاران ) نیمت
 ی(، حامد چرات2111(، ملیك و نعیم )2116آرمنیو و میگوول )

و همکاران  سیاو و( 2112(، کالنترکوشه و همکاران )2119)

 همسویی شد بیان خالصه طور(، که در پیشینه تحقیق به2111)
 ی( و بیانگر این واقعیت است که کارکنان93،22،16،3،6،1،2دارد )

یشب یهستند حس تعلق و وفادار یباالی یهوش معنو یکه دارا
 به سازمان دارند. تری

و  ینتایج مطالعه حاضر نشان داد بین رضایت شغل همچنین
ا وجود دارد. این نتیجه ب یداریارتباط مثبت و معن یتعهد سازمان
 قرار گرفت و نتایج حاصل از آن بر تأیید یم مورد بررسفرضیه سو

و  یعباد یهاصحه گذاشت، که با نتایج پژوهش فرضیه
 یدیو ع ی(، آزاد1931و خلج ) فردی(، صداقت1963همکاران )

 سی( و او2119) ی(، حامد چرات2115(، وود و همکاران )1932)
تایج (. ن96،91،11،6،8،1دارد ) ی( همسوی2111و همکاران )

 نیاز ا یکه ذکر شد حاک یدیگر یهاپژوهش حاضر و پژوهش
 از رضایت گیرد،که تعهد سازمانی از رضایت شغلی نشات می

 سازمان به آنان ترتعهد بیش ساحسا به منجر کارکنان در شغل
نان در سازمان به ایفای نقش خود کارک شودمی باعث و گرددمی

 دهند، انجام تریبیش دقت با را خود مسئولیت و بپردازند تربیش
 ملکردع نتیجه در و برانگیخته وظایف بهتر انجام برای کارکنان

رضایت شافزای با توانندمی مدیران طبعاً و شد خواهد بهتر آنان
ارکنان ک در را احساس این سرپرستان، به نسبت کارکنان مندی

بوجود آورند که سازمان نسبت به مسائل رفاهی آنان توجهی 
 نانکارک تشویق و تنبیه جهت مناسب سیستم از دارد، تربیش

 اننش توجه کار محیط در افراد مناسب روابط به و کندمی استفاده
انجام وظایف در اختیار کارکنان  ایبر را نسبی استقالل. دهدمی

 مسائل این به توجه که کندرا حذف می هاتبعیض و دهدقرار می
 رشد، زمینة طبعاً و گرددمی کارکنان در تعهد سطح افزایش باعث

 انکارکن بین در را همکاری و رضایت شغل، ارتقاء شکوفایی،
شبی باال یبا هوش معنو ی. این نتیجه در افراددنمایمی ایجاد

الزمه  ،یبه این دلیل که هوش معنو کندمی پیدا نمود تر
 یرباالت یکه هوش معنو یبهتر با محیط است و افراد یسازگار

 یو توانای یزندگ یدر مقابل فشارها تریدارند، تحمل بیش
 (. 19) دهندیبا محیط از خود بروز م یسازگار یبرا یباالتر

و  ینتایج پژوهش حاضر نشان داد هوش معنو همچنین
و تعهد  یرضایت شغل بینیدر پیش خوبی توان آن هایمؤلفه
پنج  چهار ودر بین کارکنان دارد، این نتیجه با فرضیه  یسازمان
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قرار گرفت و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بر  یمورد بررس
 یراتچ حامدها صحه گذاشت. این نتیجه با نتایج تأیید فرضیه

 ی(. برا6،1دارد ) ی( همسوی2111و همکاران ) سی( و او2119)
مرزها  با یاظهار داشت که هوش معنو توانیتبیین این نتیجه م

هدایت شدن  یها، بنابراین فرد به جاسروکار دارد، نه درون آن
براین . بناکندیتوسط موقعیت، خودش موقعیت را خلق و هدایت م

موقعیت داشته و خود را وابسته به آن  ناز آ تریرضایت بیش
بفهمیم کدام اقدامات یا  کندیکمك م ی. هوش معنوداندیم

. با کمك این هوش باشدیم یکدام مسیرها معنادارتر از دیگر
تر و معنادارتر وسیع یاافراد جایگاه و اقدامات خود را در زمینه

و قادر خواهند بود، قواعد را جایگزین کنند و مرزها  کنندیادراك م
را  یاست که هوش معنو ی(. بنابراین طبیع28را تغییر دهند )

 یو تعهد سازمان یرضایت شغل یبیندر پیش یکلید یمتغیر
 بدانیم. 

 گفت توانبه نتایج حاصل از پژوهش حاضر می باتوجه
ادارات ورزش و جوانان بهتر هنگام استخدام با استفاده از  رانمدی

باال را جذب کنند، همچنین  یفنون مناسب، افراد با هوش معنو
کارکنان را اجرا  معنوی هوش بهبود منظوربه آموزشی هایبرنامه

از تعهد سازمانی بیش االب یکنند، زیرا کارکنان با هوش معنو

 افزایش هاآن شغلی رضایت سطح نتیجه در و برخوردارند تری
 دارند، سازمان به تریبیش تعهد که افرادی. یافت خواهد

 اخراج و شغل از گیریکناره غیبت، قبیل از کمتری مشکالت
ی سازمانی جدید که اغلب با هامحیط در. داشت خواهند

ابان سرعت و تغییرات شت آشفتگی،اصطالحاتی مانند پیچدگی، 
 ایدار افراد شغلی رضایت بردن باال که آنجا از و اندتوصیف شده

ها است، -باال منوط به افزایش سطح تعهد آن معنوی هوش
 هایمدیران باید کارکنان را در راستای اعتقاد به اهداف و ارزش

، تمایل به تالش چشمگیر و آرزو و خواست قوی و عمیق سازمان
ادامة عضویت در سازمان متعهد کنند که در این صورت  رایب
عهد و وفاداری کارکنان به سازمان افزایش خواهد یافت و در پی ت

. شد خواهد کاسته نیز کارکنان جاییآن از میزان غیبت و جابه
 ادارۀ در شودشنهاد میپی پژوهش این نتایج به توجه با بنابراین

 مدیران دولتی، هایسازمان ردیگ چونهم جوانان، و ورزش کل
 و دهند نشان تریکارکنان توجه بیش معنوی هوش به بهتر

آن معنوی هوش میزان کارکنان، کارگیریبه و استخدام هنگام
 معنوی هوش که گیرند کاربه را افرادی و کنند بررسی را ها
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