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 چکیده 

 مهین ماهیت و روش انجام کار، کاربردی بوده و بر اساس یهاپژوهشاین پژوهش بر اساس هدف، از نوع 

آماری را تمامی مدیران مدارس ابتدایی ی آزمون با گروه کنترل بود. جامعهپس -آزموناز نوع پیش یشیآزما

گیری در نفر با استفاده از روش نمونه 93تشکیل دادند که تعداد  نفر 39به تعداد  5941-49سبزوار در سال  

، شیگروه آزما شدند.  نیگزیجا  کنترلو  شیدر دو گروه آزما یصورت گمارش تصادفو به س انتخابدستر

بعد از اتمام  .ای نداشتکرد و گروه کنترل هیچ مداخله افتیدرای دقیقه 43جلسه 53آموزش معنویت را طی 

تعهد سازمانی، نگهداشت های ها با پرسشنامهبه عمل آمد. گردآوری دادهآزمون هر دو گروه پس آموزش از

 لیوتحلهیتجزاست.  شدهگزارشها مطلوب روایی و پایایی آن که شدنیروی انسانی و اشتیاق شغلی انجام 

 هاییافته .انجام شد 21SPSS افزارنرم کمکبا  انسیوارک لیتحلو های آمار توصیفی از روشها با استفاده داده

است.  مؤثرد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی پژوهش نشان داد که آموزش معنویت بر تعه

را تبیین کرد.  و اشتیاق شغلی همچنین آموزش معنویت واریانس تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی

 ریتأثبنابراین، آموزش معنویت بر تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی مدیران ابتدایی 

 .دارد یمعنادار
 

 آموزش معنویت،تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی، اشتیاق شغلی. :کلید واژگان

 
 

 ، سبزوار، ایران.واحد سبزوار،  دانشگاه آزاد اسالمی استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی . 5

 :amnaemi@yahoo.com Email  :مسئولنویسنده *

 

 

 

 153-111صفحات: 

mailto:amnaemi@yahoo.com


451 مدیران مدارس ابتدایی ت نیروی انسانی و اشتیاق شغلیتاثیر آموزش معنویت بر تعهد سازمانی، نگهداش 
 

 مقدمه

تحقق چنین هدفی  .ای استدوام و پیشرفت هر جامعه بقـا،تعلیم و تربیت رکنی اساسی برای 

تعهد یکی از موضوعات  پذیر نیست.امکان های آموزشیدر سازمان مؤثرمدیریتی  یهیساجز در 

 محبوبیتخدمات،  تیفیبر ک یتوجهقابل ریتأثکه  ها استسازماندر  مهم مدیریت و رهبری

-یتالش می سازمان، هر رونیازا (.Fu, & Deshpande, 2014رد)دا آن تیزمان و موفقسا

کارکنان متعهد زیرا (؛ Morrow, 2011)دهد شیرا افزاخود کارکنان  ید تا تعهد سازماننک

 ,Farahani)تمایل به ترک سازمان دارند.  کمترداشته و  بهتـریاشتیاق شغلی و عملکرد 

Taghadosi, & Behboudi, 2011 )یشناختروانتمایالت  عنوانبهرا  یتعهد سازمان 

 & ,Qureshi, Hayat, Ali) .دانندمیبه سازمان خود نسبت ارکنان کارکنان و طرفداری ک

Sarwat, 2011 )کارمند نسبت به  کیکه دانند ی میتیرا احساس مسئول یتعهد سازمان

نوعی حالت  عهد سازمانیت (Meyer & Allen, 1991) ازنظر .سازمان دارد تیمأمور

. باشدمی در یک سازمان خدمت ادامهبیانگر تمایل، نیاز و یـا الزام برای است که  یشناختروان

، محور( تمایل)5عاطفی کنند. تعهدتعهد را معرفی می نوع، سه خوددر مدل سه وجهی ها آن

به معنای   د عاطفیتعه. محور( تعهد هزینه)9و تعهد مستمر محور( )تعهد الزام2تعهد هنجاری

به باقی ماندن در  شدهادراکالزام مربوط به عهد هنجاری است. ت سازمان بهفرد ابستگی عاطفی و

آن است به معنی متصور ناشی از ترک سازمان و  هایهزینهبیانگر تعهد مستمر است.  سازمان

افراد با تعهد مستمر  .توانند انجام دهندنمی یاج دارند و کار دیگریتکارکنان به آن کار اح که

 & Greenberg)یابد کاهش می هاآناحتمال ترک خدمت و  مانندباال در سازمان باقی می

Baron, 2000.)  است؛ زیرا نگهداشت  رگذاریتأثتعهد سازمانی بر نگهداشت نیروی انسانی

مانی از ایجاد رابطه بین فرد و سازمان است و تعهد ساز درصددنیروی انسانی از منظر سازمانی 

، نگهداشت نیروی انسانی و تعهد گریدعبارتبه. کندیممنظر فردی چنین پیوندی را ایجاد 

سازمانی با کارکردی مشابه بر ایجاد، حفظ و تقویت رابطه بین فرد و سازمان 

های یافته (.Sanjaghi,  Farahi, Bazanjani,  & Shams Ahmad, 2011)ددارندیتأک

 ,Jelodar, & Goodarzi, 2012( ،)Awais, Malik, & Qaisar) ،یگودرز و جلودار

یمعن و مثبت یرابطه تعهد و یتمعنو نیبحاکی از آن است که  (Garg, 2017( و )2015

                                                           
1.affective commitment 

2.normative commitment 

3.continuance commitment 
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 ,Karanges) و  تعهد نیز با اشتیاق شغلی دارای همبستگی  قوی است دارد وجودی دار

Johnston, Beatson, & Lings, 2015.) 
 تیاهم و بهشروع شد  5493 یهدهو اواسط  5433 یدههان در نککارشت نگهدا یدهیا

و مدیران ( Azeez, 2017)پی بردند ها سازمان درآن  یایارکنان و مزانگهداشت و ماندگاری ک

روی عنوان یک ابزار مدیریتی در سازمان و نگهداری کارکنان بهحفظ  یبررس بهها سازمان

شایسته و کاهش  خروج کارکنانتا از  (،Ng’ethe, Namusonge & Iravo, 2012)آوردند

توجه به نگهداشت  (.Nair & Malewar, 2013)سطح خدمات سازمان جلوگیری کنند 

کارکنان نیروی انسانی به معنای جلوگیری از ایجاد تغییر کارکنان در سازمان نیست؛ بلکه تغییر 

از باشد تا آمدش کار یرویحفظ ن باید بر سازمان یتمرکز اصلو  است یاتیهر سازمان ح یبرا

و انتخاب نیروی کار  ینیبشیپرقابلیغاتخاذ راهبردهای  یهیساباالیی که در  نهیهز

بر تجربه به سازمان تحمیل خواهد شد، جلوگیری کند. البته تغییرات زیاد غیرمتخصص و بی

 ,Hong)گذاردمی میرمستقیغو  میمستق ریتأثسازمان  یداریو پا یوربهره ،موقعیتشهرت، 

Hao, Kumar, Ramendran, & Kadiresan, 2012)  یردستانیممکن است، ز بساچهو 

از  ترمهم دیکارمندان با ینگهدار ن،یکارمند وفادار هستند، سازمان را ترک کنند. بنابراآن که به 

 & Yaghoobi)هاییافته (.Mittar, Saini, & Agarwal, 2014)باشد دیجدجذب افراد 

AhmadniaChenijani, 2014;( و )Kidombo, K’Obonyo & Gakuu, 2012)  

 و مثبت یرابطه و نگهداشت نیروی انسانیبین تعهد حاصل از معنویت  حاکی از آن است که 

  .دارد وجودی داریمعن

باشد،  رگذاریتأثهای آموزشی تواند بر ماندگاری نیروی انسانی در سازمانیکی از عواملی که می

(. امروزه، Hetland, Demerouti, Bakker, & Breevaart, 2012)ست ا 5اشتیاق شغلی

های تجاری و آموزشی است؛ زیرا سازمان عمده هایینگرانیکی از ، اشتیاق شغلی تیدرک ماه

(. اشتیاق شغلی به معنی Anitha, 2014)کندیمکه با عملکرد شغلی کارکنان ارتباط پیدا 

که به بهترین شکل ممکن به سازمان و  سازمان است و کار به یعاطف یس دلبستگساحداشتن ا

اشتیاق  (.Macleod & Clarke, 2009)کند افراد جهت نیل به موفقیت سازمان کمک می

حالت  کنندهمنعکسهمراه است و  9و شیفتگی 9، فداکاری2نیرومندی یمؤلفهشغلی با سه 

یی توانااس حسا وتعهد باال  د،ایز یباانرژذهنی مثبت و کامل نسبت به کار است. اشتیاق شغلی 
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 & ,Schaufeli, Salanova, González-Romáکند )الزامات کار بروز می با مقابلهی برا

Bakker, 2002.) تعهد ،مثالعنوانبه. دارد وجود سالمهایی برای اشتغال تیمحدود ،حالنیباا 

 & ,Andreassen, Hetland, Moldeی، )خستگ به منجر است ممکن ازحدشیب

Pallesen, 2011 ،)کار به ادیاعت (Schaufeli, Taris & Van Rhenen, 2008 و غرق )

ی، طیارش چه تحت اما(؛ Mazzetti, Schaufeli & Guglielmi, 2016شدن در کار شود )

خوبی روشن نشده است شود، هنوز بهمثبت یا منفی می عملکردبروز  به منجراشتغال 

(Reijseger, Peeters, Taris, & Schaufeli, 2016 .)هاییافته (Saka, 2011 ،)

(Riyanto, Supriyanto, & Ali,  2017 حاکی از آن است که معنویت در محیط )کاربر 

-یم شیمشارکت کارکنان را افزامثبت و معناداری دارد و میزان  ریتأثاشتیاق شغلی کارکنان 

با تعهد  فزایش اشتیاق شغلیپژوهشگران حاکی از آن است که بین ا یهاافتهیهمچنین  دهد.

(Albrecht & Andreetta, 2011(و رضایت شغلی )Yakin & Erdil, 2012 )رابطه 

 مثبت و معناداری وجود دارد. 

جا که سازمان بهداشت تا آنها است؛ بر عملکرد سازمان تأثیرگذارمعنویت یکی از عوامل 

 & ,Sadriداند )عی و معنوی میجهانی ابعاد وجودی انسان را شامل جسمانی، روانی، اجتما

Jafari, 2011 ،مدیران،  یناحیهای از فزاینده طوربهها سازمانجایگاه معنویت در (. همچنین

شود که معنویت برای تعامل است؛ زیرا تصور می قرارگرفته موردتوجهکارکنان و پژوهشگران 

 & ,Sanei)ار استها با کارکنان، مشتریان و جامعه از اهمیت خاصی برخوردسازمان

Hassanpour, 2013های انسانی در ادیان عنوان بخش جداناپذیر اخالق و ارزش(. معنویت به

گرایش به خدا و معنویت دارد )سورة  فطرتاًتوحیدی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا انسان 

)سورة تر استزدیکن هاآنبر این باورند که خداوند از رگ گردن به  گرایانمعنویت. 5 (93روم: 

کند. ها کمک میزندگی در کنارشان است و به آنهای و دشواری هاسختی تمامی در و 2(51ق: 

( و نسبت به 21: 9آرامش شده)حدید یمایهو خیر مطلق به نیروی بیکران، عقل چنین اعتقادی 

ها و در برابر سختیگیرند، متعهد بوده و با اشتیاق آن را انجام داده و مسئولیتی که بر عهده می

معنویت را جستجو و تالش بشر برای ( Pargament, 1997). کنندمشکالت مقاومت می

و  حقایق شناسایی درصددکه انسان با بعد روحانی آن  یداند، دنیایدریافتن دنیای مقدس می
                                                           

ها را بر آن آفریده است، دگرگونی گرایانه روی خود را متوجه دین خدا کن، این سرشتی است که خداوند انسانحق».5

 .«دانند، لیکن بیشتر مردم نمیدر آفرینش خداوند راه ندارد. این است دین استوار
 نحن اقرب الیه من حبل الورید2

 اال بذکر اهلل تطمئن القلوب3
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که خود شکوفایی یکی از نیازهای معنوی بشر مدعی است  (King, 2009 ). ارتباط با آن است

 ,Hadzic)متکی هستند. یش افراد خودشکوفا برای تعالی و تحول به استعدادهای خو و است

دارد تا وامی معنا و هدفرا به جستجوی  افراده ک داندمیانسانیت  زای ابهجن را معنویت( 2011

( Sims, 1994)ها و مقدسات برقرار کنند. ارتباط و اتصال خود را با دیگران، طبیعت، ارزش

معنای زندگی یا آنچه که انسان (5) :گیردبرمیاست که معنویت حداقل پنج حوزه را در  معتقد

؛ کلیت و انسجام در وجود( 9؛ )ارتباط درونی انسان با محیط پیرامون( 2؛ )کندبرایش زندگی می

  .آگاهی( خدا 1و ) اخالق( 9)

تعهد  مسئلهه به های مختلف، توجهای آموزشی در عرصهبا توجه به رقابت شدید سازمان

. با توجه به اهمیت رسدیمضروری به نظر  مؤسساتسازمانی، نگهداشت و اشتیاق شغلی در این 

 وپرورشآموزشو نیروی انسانی شاغل در  شدهانجاماین موضوع، مطالعات اندکی در این حوزه 

مورد غفلت  ینوعبهدهد، نظام آموزشی را تشکیل می یآموزش ابتدایی که اساس و پایه ژهیوبه

از شغل خود رضایت چندانی  یطورکلبه وپرورشآموزشاست. از طرف دیگر، کارکنان  قرارگرفته

و شاغالن آموزش ابتدایی با توجه به جایگاه خود در مقایسه با سایر مقاطع آموزشی،  ندارند

 & ,Askari)دهندرضایت شغلی، میل به ماندگاری و اشتیاق شغلی کمتری از خود نشان می

keledi, 2002منظور بررسی های علمی فوق، این پژوهش به(. بر این اساس و با اتکا به یافته

آموزش معنویت بر تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی مدیران مدارس  ریتأث

 است. شدهانجامابتدایی 

 

 شناسیروش

 یهجامع با گروه کنترل بود. آزمون وپس-آزمونپژوهش حاضر نیمه آزمایشی، از نوع پیش

 51نفر مرد و  59نفر ) 93بود که  سبزوار شهرمدیر در مقطع ابتدایی  39شامل  آماری پژوهش

گمارش  صورتبهگیری در دسترس از بین داوطلبان انتخاب شدند و نفر زن( به روش نمونه

آوری اطالعات از سه زن( جایگزین گردیدند. برای گرد 9مرد و  3تصادفی در دو گروه )هر گروه 

 ,Meyer, Allen & Smithتوسط ) یسازمان تعهدپرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه 

گویه  29، هنجاری و تعهد مستمر را با یعاطف تعهد( ساخته شد. این پرسشنامه سه نوع 1993

ی ( پایایی این پرسشنامه را با روش آلفا5449یر و همکاران )سنجد. می( میسؤال 9 مؤلفه)هر 

گزارش دادند.  99/3و تعهد مستمر 95/3، تعهد هنجاری99/3کرونباخ برای تعهد عاطفی 

(Jazayeri, Neami, Shokrkon, & Taghipour, 2006)  نیز ضرایب پایایی و روایی

 3روایی محتوا توسط  اعالم نمودند. در پژوهش حاضر 91/3و  91/3این پرسشنامه را به ترتیب 
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نیز ضرایب پایایی این  قرار گرفت و دییتأبیتی و روانشناسی مورد نفر از متخصصان علوم تر

، برای تعهد 92/3، تعهد هنجاری92/3پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای تعهدعاطفی

 برآورد گردید. 91/3و برای کل مقیاس  95/3مستمر

 لسؤا 29ساخته شد  و شامل  (Potter, 1983)پرسشنامه نگهداشت نیروی انسانی توسط 

( تنظیم 1و خیلی زیاد= 9، زیاد=9، متوسط=2، کم=5لیکرت )خیلی کم= ایدرجهپنج  مقیاسدر

 & ,Salanova, Agut). پایایی این پرسشنامه توسط (Hasani, 2012) گردیده است

Peiro, 2005) 99/3 است.  شدهگزارش39/3آن را  یو روایی سازه(Hasani, 2012).  در

قرار  دییتأنفر از متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی مورد  3سط روایی محتوا توپژوهش حاضر 

 از شغلی اشتیاقسنجش  برای به دست آمد. 14/3به روش آلفای کرونباخ گرفت و پایایی آن 

 53استفاده شد. این مقیاس دارای ( Schaufeli & Bakker, 2003) شغلی اشتیاق مقیاس

(، سؤال 1ای )این مقیاس شامل انرژی حرفه یهاهمؤلفای است.  جهدر 3 لیکرت مقیاس با سؤال

به روش آلفای  هامؤلفهباشد. پایایی ( میسؤال 1ای)( و شیفتگی حرفهسؤال1ای)فداکاری حرفه

 42/3و برای کل مقیاس  (Schaufeli & Bakker, 2003) 45/3تا  19/3کرونباخ  بین 

روایی همگرای این  (.Mauno, Kinnunen, Ruokolainen, 2007)گزارش شده است

ایرانی  یجامعهدر  93/3و پایایی آن  35/3،( 5492پرسشنامه درگیری شغلی کاننگو )مقیاس با 

روایی محتوا  (.Ghanbari,  Ardalan,  Zandi,  & Seif-Panahi, 2015)گزارش شد

 قرار دییتأنفر از متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی مورد  3توسط این مقیاس پژوهش حاضر 

است برای  ذکرانیشا به دست آمد. 94/3 به روش آلفای کرونباخضریب پایایی آن  گرفت و

 است. شدهاستفاده 21SPSS افزارنرمهای پژوهش از داده لیوتحلهیتجز

تصادفی در دو گروه   صورتبهنفر از مدیران ابتدایی و جایگزینی آنان  93پس از انتخاب

به عمل آمد. سپس  آزمونشیپ کنندگانشرکتر(، از همه نف 51نفر( و کنترل ) 51آزمایشی )

جلسه(، برنامه  5 هفته هرهفته ) 53ای و طی دقیقه 43 یجلسه53گروه آزمایش به مدت

گروهی توسط فردی متخصص  یبه شیوهرا آموزش معنویت با رویکرد اسالمی  یهمداخل

قی تا پایان پژوهش در لیست اخال مسائلدریافت کردند و گروه کنترل به خاطر حفظ و رعایت 

گرفته شد.  آزمونپسآموزشی از هر دو گروه  یبرنامهیک هفته پس از پایان  ماندند.انتظار باقی 

 ( 2331توسط ریچارد و برگین ) شدهمطرح معنوی -لسات آموزشی بر اساس مداخالت روانیج

 ا رویکرد اسالمیب (Boulahari, 2012)معنوی  یهامهارتآموزش  یاز بسته کمکو با 

  است. شدهارائه 5آن در جدول  یطراحی شد که خالصه
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 (: جلسات آموزش معنویت1جدول)

 محتوای هر جلسه جلسات

 هاآن در سازمان تأثیرها با یکدیگر، گفتگو در مورد دین و معنویت و آشنایی آزمودنی جلسه اول

 از منظر قرآن کریم بارهدراین رنظتبادلبیان آثار امید و ناامیدی و بحث و  جلسه دوم

 توجه دادن افراد به نقاط قوت خود با توجه به بیان قرآن بر توانایی انسان جلسه سوم

 و بیان احادیث و روایات در این زمینه باخدادر مورد ارتباط  نظرتبادلبحث و  جلسه چهارم

 روایات مرتبط با آن و بیان احادیث و دوستینوعدر مورد  نظرتبادلبحث و  جلسه پنجم

 فطرت پاک انسانی و گوش دادن به ندای درونی ینظر دربارهتبادلبحث و  جلسه ششم

 در مورد بخشایشگری و بیان احادیث و روایات مربوط به آن نظرتبادلبحث و  جلسه هفتم

بیان آیات،  بینی و توکل به خدا ونگری، شادکامی و خوشدر مورد مثبت نظرتبادلبحث و  جلسه هشتم

 حادیث و روایات مربوط به آن

 از دیدگاه قرآن و اسالم شکرگزاریقدردانی و  ینظر دربارهبحث و تبادل جلسه نهم

 تمام جلسات و اختتامیه بندیجمع جلسه دهم

 

 هایافته

درصد مدیران دارای تحصیالت کارشناسی و   1/93های توصیفی این پژوهش نشان داد که یافته

درصد   9/99ها  خدمت آزمودنی یسابقهصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد بودند.  در1/54

سال بود. سایر  23درصد بیش از  9/22سال و  23تا  53درصد بین  9/99سال، 53زیر 

 است. شدهارائه 2توصیفی در جدول  یهاداده

 
 نسانی(: میانگین و انحراف استاندارد تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی ا2جدول)

 و اشتیاق شغلی در دو گروه 

 کنترلگروه  گروه آزمایش متغیرها

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش 

انحراف  میانگین 

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

 95/52 91/95 39/52 53/95 32/59 91/12 94/52 51/95 تعهد سازمانی

 یروین نگهداشت

 انسانی
11/39 22/59 93/95 94/59 52/19 19/59 29/11 19/59 

 35/52 24/19 42/52 39/19 31/52 52/11 95/52 99/13 اشتیاق شغلی
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واریانس خطای برابری آزمون پژوهشی از متغیرهای واریانس از همگنی اطمینان برای 

، =F 129/5برای تعهد سازمان) آزموناین از  هآمددستبهگردید. نتایج  استفاده 5لوین

31/3p>( برای نگهداشت نیروی انسانی ،)351/9 F= ،31/3p> و برای اشتیاق شغلی )

(912/2 F= ،31/3p> نشانگر )یکسانی  منظوربهبود.  دو گروههای واریانس همگنی

 ازپژوهشی های گروهبرای ( آزمونپیش یه)نمر کمکیمتغیر  و وابستهمتغیر  یرابطه

، =F 52/5آزمون برای تعهد سازمان)اجرای از حاصل نتایج شد. استفاده رگرسیون 

31/3p>( برای نگهداشت نیروی انسانی ،)49/3 F= ،31/3p> و برای اشتیاق شغلی )

(19/5 F= ،31/3p> )ووابسته متغیر  یرابطهیکسانی از حاکی  کهآمد  آمدهدستبه  

توان از تحلیل کوواریانس چند متغیری برای گروه بود. بنابراین می دو هربرای آزمون پیش

 .نیز کنترل شود آزمونشیپهای پژوهش استفاده کرد تا اثر داده لیوتحلهیتجز

 
، تعهد سازمانینتایج تحلیل کواریانس چند متغیره برای بررسی اثر متغیر گروه بر  (:3) جدول

 نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی

 اندازه اثر F P خطا df فرضیه df مقدار نوع آزمون

 99/3 391/3 93/9 59 9 925/3 اثر پیالیی

 99/3 391/3 93/9 59 9 312/3 المبدای ویلکز

 99/3 391/3 93/9 59 9 929/3 اثر هاتلینگ

 99/3 391/3 93/9 59 9 929/3 بزرگترین ریشه روی

 

، 9، اثر هاتلینگ2چند متغیره یعنی المبدای ویلکز های آزمونادار شدن شاخصمعن

بین  این موضوع است که مؤید(  p ،19/9 =F> 31/3) 1و اثر پیالیی9ریشه روی ترینبزرگ

آزمون تفاوت آزمون متغیرهای وابسته با کنترل پیشپس ازلحاظهای آزمایش و کنترل گروه

از  دریکیتوان بیان داشت که تفاوت معناداری حداقل ین اساس میداری وجود دارد. بر امعنی

                                                           
1 Leven 

2. Wilkś Lamda 

3. Hotellingś Trace 

4. Royś Largest Root 

5. Pillai's Trace  
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است و  ایجادشدهمتغیرهای وابسته )تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی( 

 درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمایشی است. 99دهد که ضریب اندازه اثر نشان می

 
آزمون( پس -آزموننمرات تفاضل)پیش ازلحاظها نتایج اثرات بین آزمودنی(: 4)جدول

 تعهد سازمانی و نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی متغیرهای

مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 داریمعنی

مجذور 

 اتا
 

توان 

 آماری

 15/3 93/3 335/3 41/9 29/119 5 29/119 تعهد سازمانی

نیروی نگهداشت 

 انسانی

93/319 5 93/319 92/4 335/3 95/3 13/3 

 91/3 21/3 331/3 93/9 25/912 5 25/912 اشتیاق شغلی

 

؛ F=41/9دهد که آموزش معنویت بر متغیرهای تعهد سازمانی )نشان می 9های جدولیافته

31/3P≤)، (92/4نگهداشت نیروی انسانی=F 31/3؛P≤)  و اشتیاق شغلی(93/9=F 31/3؛P≤) 

درصد نگهداشت نیروی انسانی و  95درصد تعهد سازمانی و  93مثبت و معناداری دارد و  ریتأث

 را تبیین نموده است.  درصد اشتیاق شغلی 21

 

 دو گروه تعهد سازمانی و نگهداشت نیروی انسانیآزمون شده پسمیانگین نمرات تعدیل(: 5)جدول

 کنترل آزمایش متغیر

 انحراف معیار انگینمی انحراف معیار میانگین 

 51/52 23/95 52/59 39/12 تعهد سازمانی

 29/59 34/11 12/59 39/95 نگهداشت نیروی انسانی

 19/52 39/13 34/52 93/11 اشتیاق شغلی

 
تعهد سازمانی، دهد که میانگین شده دو گروه نشان میهای تعدیلمقایسه میانگین 

؛ (1)جدول روه آزمایش باالتر از گروه کنترل استدر گنگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی 

تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی گرا موجب افزایش روانشناسی مثبت یمداخله ،دیگرعبارتبه

 است. شدهشیآزماگروه انسانی و اشتیاق شغلی 
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 گیریبحث و نتیجه

نسانی و تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی اآموزش معنویت بر  ریتأثهدف پژوهش، بررسی 

در این پژوهش، نشان  شدهیگردآورهای مدیران مدارس بود. نتایج تحلیل دادهاشتیاق شغلی 

مثبت و معناداری دارد و  ریتأثداد که آموزش معنویت بر تعهد سازمانی مدیران مدارس ابتدایی 

های پژوهشکند. این یافته با نتایج بینی میدرصد واریانس تعهد سازمانی را پیش 93

(Chand, & Koul, 2012( ،)Jelodar, & Goodarzi, 2012( ،)Awais, Malik, 

& Qaisar, 2015 ( و )Gareg, 2017) .توان در تبیین این یافته می همخوانی وجود دارد

شود آن موجب رضایت شغلی می تبعبهگفت که افزایش معنویت سبب بهبود تعهد سازمانی و 

(Marques, Dhiman, & King, 2003 .)معنویت سبب اعتماد شده و اعتماد  درواقع

 یحوزهدر (. Kramer, 1999)کندپلی بین معنویت و رضایت شغلی عمل می عنوانبه

 سازمان یبرای شده که شغل تیاعتماد و رضا شینجر به افزاآموزش، وجود معنویت در کار م

دارد.  دنبال بهفراد را او مشارکت  یتعهد کار ،یورعملکرد، بهره بهبود ازجملهمزایای بسیاری 

-میمواجه یی هاچالشها با های سازمان و معنای آندر راستای تحقق هدفکارکنان  کهیهنگام

-احساس می یخوببهنسبت به سازمان و همکاران  نانیسطح اعتماد و اطم شیافزانیاز به ، شوند

که بین  در پژوهش خود به این نتیجه رسید( Kramer, 1999( .)Yilmaz, 2008)شود 

هایی که در . به نظر او سازماندارد وجودمعناداری  یرابطهاعتماد سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی 

وری، تعهد سازمانی، فرهنگ توان فضای باز، کارکنان مسئول، بهرهها اعتماد حاکم است میآن

اند و کول چگیری را مشاهده کرد. سازش، کارگروهی، رضایت شغلی باال و مشارکت در تصمیم

(Chand,, & Koul, 2012) شغلی  تیرضابر  ،یسازمان طیحدر م تیمعنوکنند که ادعا می

و  شودیم یسازمانهای ارزش عنوانبهمثبت گذاشته و سبب افزایش عملکرد آنان  ریتأث یوزندگ

 تعهد و التزام برای ماندن عنوانبه سازمان تعهدهمچنین،  .دهدهای شغلی را کاهش میاسترس

ی و اخالق لیبه دال دیکنند که باینوع تعهد احساس م نیا باکارکنان شود؛ زیرا تلقی می در آن

بنابراین، (.  Meyer, & Allen, 1991)نه بر اساس خواسته و نیاز، کارشان را انجام دهند 

ماد های معنوی، افزایش تعهد سازمانی، میل به ماندگاری و اعتمدیران باید با استفاده از آموزش

را در کارکنان مدرسه سبب شوند و زمینه بهبود اعتماد مردم را فراهم سازند؛ زیرا زیربنای 

 ینهیزمتوانند با  گسترش اعتماد ها و مدارس، اعتماد است. مدیران میعملکرد افراد، گروه

 . گذاری را در سازمان فراهم سازندسرمایه هرگونه
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آموزش معنویت بر نگهداشت نیروی انسانی ست که دیگر پژوهش حاکی از آن ا یافتهی     

درصد واریانس نگهداشت نیروی  95مثبت و معناداری دارد و  ریتأثمدیران مدارس ابتدایی 

 Hong, Hao, Kumar, Ramendra)های کند. این یافته با یافتهبینی میانسانی را پیش

&n, Kadiresan, 2012( ،)Nai &r, Malewar, 2013( ،)Mittar, Saini, 

Agarwal, 2014( و )Azeez, 2017) سازمانگفت که توان همسو است. در این راستا می-

به خاطر تحلیل رفتگی شغلی، ترک خدمت و از کارکنان خود را  یتوجهقابلبخش  هرسالها 

 جادیو ا یپیشرفت فناوربه خاطر  گرید طرف ازدهند. یاز دست م ی پیش از موعدبازنشستگ

نگهداشت  جهیدرنتآید و ی پیش میادیزی شغل یهافرصت نکارکنابرای ها، مانرقابت بین ساز

، نگهداشت کارکنان کلیدی برای دستیابی به رونیازاگردد. نیروی انسانی در سازمان دشوار می

 ,Flint, Haley & McNally)ها و موفقیت سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است هدف

سازمان و عدم وابستگی به آن از جانب  یارزشیب یبه منزله تمایل به ترک خدمت(. 2013

 ,Christian & Ellis)ها و سازمان دارد کارکنان است و حکایت از قطع رابطه بین آن

 رهبری، سبک ،یجوسازمان سازمانی، عدالت شغلی، رضایت ازجملهعوامل مختلفی  (.2014

. اما معنویت هدف مؤثرندنیروی انسانی در نگهداشت  یسازمانفرهنگ و سازمانی پذیریجامعه

های و تعالی ارزش دهد و بر رشدمعیشتی و مادی قرار می مسائلاساسی انسان را فراتر از 

شود و تعهد سازمانی دارد. آموزش معنویت سبب افزایش تعهد سازمانی می دیتأکمعنوی او 

 & ,Meyer)افزایش دهد  تواند انگیزه و میل به ماندگاری کارکنان راخود می ینوبهبه

Allen, 1997.) شود، مدیران معنویت موجب بهبود ارتباطات اثربخش مدیران با کارکنان می

کارکنان به یکدیگر و با  یمساعکیتشرکنند، همکاری و رهبری استفاده می مؤثرهای از سبک

 باکاررود، میشود، انگیزه باال یابد، احساس ارزشمندی در آنان تقویت میمدیر افزایش می

، میل به ماندگاری در کارکنان ارتقا تیدرنهاو  افتهیبهبودشوند، رضایت شغلی فعاالنه درگیر می

 یابد.می

آموزش معنویت بر اشتیاق شغلی مدیران مدارس عالوه براین، پژوهش حاضر نشان داد که 

کند. بینی میپیش درصد واریانس اشتیاق شغلی را 21مثبت و معناداری دارد و  ریتأثابتدایی 

و  (Saka, 2011( ،)Riyanto, Supriyanto, & Ali, 2017) هایاین نتیجه با یافته

(Azeez, 2017) توان ادعا کرد که هر چه سطح معنویت و ابعاد همسو است. در این رابطه می

اق گذارد. کارکنانی که اشتیمثبت بیشتری می ریتأثآن باالتر باشد بر اشتیاق شغلی کارکنان 

فیزیکی، شناختی و عاطفی بیشتری که منبعث از اشتیاق  یباانرژکار را  معموالًشغلی دارند، 

هم ( Sufya, 2015( .) Macey & Schneider, 2008)دهند شغلی است، انجام می
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حالتی جهت درگیری، دلبستگی و تعهد تلقی شود.  عنوانبهمدعی هستند که اشتیاق شغلی 

 فقطنهشود و کارکنان معنا بخشیدن به زندگی و شغل کارکنان می معنویت در محیط کار سبب

کنند، بلکه از مزایای سازمان و ثبات اخالقی سود برده و از خود را عضوی از سازمان احساس می

-و ایجاد ارزش یسازمانفرهنگتواند موجب تحول شود. معنویت میها کاسته میمیزان غیب آن

بر  یسازمانفرهنگهای مشترک و شان داده است که ارزشها نهای مشترک گردد. بررسی

 ,Riyanto, Supriyanto, & Ali)مثبت و معناداری دارد  ریتأثاشتیاق شغلی کارکنان 

تواند موجب رهبری منطقی در سازمان شود و رهبری صحیح با هویت معنویت می(. 2017

و عملکرد  کامی، شادشغلی اشتیاق ،یتعهد سازمان ،یشغل تیرضا ،یاعتماد به رهبرشخصی، 

از (. Chan, Hannah & Gardner, 2005)و معناداری دارد  مثبت یرابطهی کارکنان شغل

بر آموزش معنویت با رویکرد اسالمی بر تعهد سازمانی  دیتأکهای این پژوهش محدودیت

، یگخانواد تیسن، وضع عواملی چون کهیدرحالنگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی بود؛ 

، عنوان شغلی، عدالت سازمانی و بازار کارترفیع، خوب،  یایمزا ،یادگیری ی،شغل یهافرصت

باشند که در این پژوهش به  رگذاریتأثتوانند بر متغیرهای مذکور میبا مدیران ارشد  مؤثرارتباط 

ایی شهر مدیران آموزش ابتد پژوهش حاضر متعلق بههای این، یافته بر عالوهها پرداخته نشد. آن

. نتایج متفاوتی حاصل گرددهای دیگر کانممقاطع و ممکن است در سایر باشد که سبزوار می

توانند بر تعهد سازمانی، به بررسی متغیرهایی که می های بعدیشود در پژوهشپیشنهاد می

 باشند، توجه شود.  رگذاریتأثهای دیگر ماندگاری و اشتیاق شغلی معلمان در مقاطع و مکان
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