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 چکیده

مدیران مدارس متوسطه اول و دوم  همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه -یتوصیفپژوهش حاضر روش 

نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول  ۲۲۲ هاآنو تعداد  4951-59سال تحصیلی  شهر اصفهان در

(Krejcie & Morgan, 1970 ) ی اخوشهی تصادفی ریگنمونهکه به روش  نفر برآورد شد 4۲۱برابر با

(، (King, 2008 یمعنوی هوش هاپرسشنامهی شامل ریگاندازهدند. ابزارهای ی انتخاب شاچندمرحله

بود که روایی صوری  (Sztompka, 2002)اعتماد سازمانی  و( Bruce, 2008) یسازمان یاستاندارد تعال

ت نفر از متخصصان و اساتید مدیری پنج لهیوسبه هاآنو روایی محتوایی  دهندگانپاسختوسط تعدادی از  هاآن

، برای 59/۰ بیبه ترت کرونباخقرار گرفت. پایایی ابزارها نیز از طریق ضریب آلفای  دییتأآموزشی مورد 

 برای پرسشنامه اعتماد سازمانی ۱۱/۰برای پرسشنامه تعالی سازمانی و  ۱4/۰ پرسشنامه هوش معنوی،

دالت ساختاری، تحلیل رگرسیون ی آماری مدل معاهاروشبا استفاده از  هاداده لیوتحلهیتجزمحاسبه گردید. 

میانجی مثبت و  نقشنشان داد اعتماد سازمانی مدیران و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج 

همچنین از میان . داردبا تعالی سازمانی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان  یمعنومعناداری بین هوش 

بین اعتماد سازمانی  .نمودیمی نیبشیپسازمانی را ی هوش معنوی مدیران تنها آگاهی متعالی تعالی هامؤلفه

و مدل پژوهش از برازش  شدبا تعالی سازمانی مدارس نیز همبستگی مثبت و معناداری مشاهده  مدیران

 مناسبی برخوردار بود.
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 مقدمه

شوند تا منابع خام  سیتأسی متعددی در جوامع هاشده است تا سازمان موجب توسعهروند 

این  نیترمهمتبدیل نمایند. یکی از  ازیموردنو تولیدات  موجود در محیط را به محصوالت

محصوالت که اهمیت بسیاری در رشد کمی و کیفی کشورها دارند منابع انسانی هستند. این 

 هاسازمانوارد  مجدداًدرونداد  عنوانبههستند و از سوی دیگر  هاانسازمبرونداد  سوکمنابع، از ی

تعالی  ترقیدقموجبات پیشرفت، توسعه و به مفهوم  تا شوندیم آموزشی یهاسازمان ژهیوو به

ی سازمان عامل مهمی است که قابلیت تضمین همگامی با تعال را فراهم نمایند. هاسازمان

نظریات دمینگ و  بر اساساجتماعی را دارد.  یهاو بقای سیستم تغییرات محیطی، ایجاد کیفیت

ی سازمان به آن متعهد هستند و هابخش، کیفیت مفهومی وسیعی است که تمام 4فیگن بائوم

ی است انهیآ، کیفیت کمابیش مانند گریدعبارتبهیی کل مجموعه است؛ کارآهدف آن افزایش 

 (.Jan Vats, 2013)دهد یما به مشتری نشان تصویری از نقش خود ر که توسط آن سازمان

ی اخیر در کشورهای هاسال، روند پیشرفت علم و همچنین توسعه اجتماعی فنّاورانهتحوالت 

با نتایج داخل کشور، نشان از عدم وجود اثربخشی و  روندهادنیا و مقایسه این  افتهیتوسعه

 کندیمهمواره این پیام را گوشزد  ی آموزشی کشور است وهاسازمانکیفیت در حد انتظار در 

مدیران نظام تربیتی به این مقوله عنایت کافی ندارند. نپرداختن به ترجیحات دانش  احتماالًکه 

و  هاتخصص تناسببهیی اعتنایبآموزان، عدم تمرکز کافی بر بهبود مستمر علوم تربیتی، 

نکردن اهداف و  روزبهمعیشتی، ی ذهنی جامعه معلمان با موضوعات ریدرگ ی معلمان،هامهارت

ی نظام تعلیم و تربیت ایران ماندگعقبدر  توانندیممواردی هستند که  دستنیازایی هامثال

نهضت  یک درواقع، مقوله کیفیتنسبت به جهان دخیل باشند. این در حالی است که توجه به 

بنابراین ؛ شودیروبرو مکوتاهی کند با خطر نابودی  بارهنیدراکه جهانی است و هر سازمانی 

 راهبری این سازمان، در عصر جدید مستلزم فلسفه جدیدی برای اثربخشی و کارایی آن است.

برای مقابله با شکست خود را تجهیز نموده و از آخرین  ستیبایمدیران توانا و الیق م

نی تعهد تعالی به مع (.Shanbrger, 2013) در جهت تعالی سازمانی استفاده کنند هایفناور

مشارکت در جهت کسب رضایت مشتری و افزایش  ی،سازمانی به رشد و توسعه پایدار و دائم

(. Amiran, 2003)است  کنندهتیفراگیر و حماملی مستمر سودآوری سازمان در یک محیط 

 نینظر از نوع فعالیت، اندازه، ساختار و یا میزان کامیابی در تأمهر سازمانی صرفبه همین دلیل 

                                                           
1 Deming & Feigenbaum 
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نیاز به مدلی دارد که بر اساس آن میزان موفقیت خود را در نیل به  ،اف سازمانی خوداهد

 (.Riahy, 2005)وکار خویش موردسنجش و ارزیابی قرار دهد ها و راهبردهای کسبآرمان

ی( است که به مدیریت این امکان را نگرکل، نوع نگرش به سازمان )هامدلویژگی بارز این 

ی مشابه مقایسه هاسازمانرا با سایر  آنابی سازمان تحت امر خود، بتوانند تا ضمن ارزی دهدیم

یی در نظر گرفت که بر اساس آن مدیران هاراهالگوها و نقشه  مثابهبه توانیمرا  هامدلکنند. 

قادر خواهند شد خود را با تغییرات محیط و ترجیحات مشتری هماهنگ و سازگار نمایند. 

و هدف  اندداکردهیپبر مبنای مفاهیم و فلسفه مدیریت کیفیت گسترش ی کیفیت همگی هامدل

 نظرصرف هاسازمانتواند برای همه فلسفه می نیا ی به کیفیت جامع است.ابیدست هامدلاین 

روش  4فراگیرمدیریت کیفیت  (.Cristina, 2006)باشد از موقعیت، اندازه یا بخش آن صادق 

های خالق مدیریت است. به همین های حل مسائل و روشهمطمئنی برای ترکیب بهترین شیو

 هایاستراتژی مشترک و تسهیل کاربرد هاارزشدلیل، برخی از پژوهشگران برای رسیدن به 

 .(Ingelsson, Eriksson & Lihja, 2012)اند کردهپیشنهاد  را ریفراگمدیریت کیفیت  مدل

، از طریق کندیمی رضایت وی رهنمون سوبهی انتظار مشتری که سازمان را نیبشیپ، درواقع

قوی  کنندهتیهدا. این رویکرد یک استی ابیدستقابلمدیریت کیفیت جامع و ابزارهای آن 

 ,Flint, Blocker & Boutin)است ی رضایت و درنهایت، وفاداری مشتریان و ذینفعان سوبه

2011.) 
مدیران و کارکنانی است که  ازمندیها نسازمانی مدیریت کیفیت فراگیر در ریکارگبه

ی اهداف متعالی را داشته و همچنین از سطح و بهره هوشی مناسبی سوبه حرکت لیپتانس

ی ذهنی معلم هالیوتحلهیتجزکه در آن،  وپرورشآموزشبرخوردار باشند. این مفهوم در سازمان 

هوش سازه مهمی  ی دارد.دوچنداناز یک موقعیت راهبردی برخوردار است، اهمیت  آموزدانشو 

ی را به خود معطوف داشته است. پژوهشگران در ابتدا توجهقابلمطالعات  هاسالاست که در 

ی بعد، انواع دیگر هاسالدر  بر بهره هوشی شناختی متمرکز نموده بودند، اما صرفاًتوجه خود را 

ع مختلف که انوا دادنشان  (Gardner, 1999) تحقیقاتی قرار گرفتند. موردبررسهوش نیز 

مستلزم استعداد در  یکیو مهارت در ابندییهوش به شکل نسبتاً مستقل از یکدیگر رشد م

از طریق اعداد را مهارت زبانی را با کلمات و مهارت منطقی  توانیمثال معنواندیگری نیست. به

 و،است. البته ا ۲هوش معنوی هاانسانیکی از انواع مهم هوش در از یکدیگر متمایز دانست. 
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هوش  کندیولی بیان م ،آوردیعنوان یک خط مجزا از رشد به شمار نمهوش معنوی را به

 (.Homaee, 2011)طلبد یمعقول بیشتری را م یهامعنوی سازه

 قیتلف تیمعنو یدرون یهاهوش را با جنبه یرونیب یهاکه جنبهی است اسازه ی،هوش معنو

 یکاربرد یرا به شکل تیتا بتواند معنو ندکیم در فرد ایجاد یاالعادهخارق تیو ظرف

اگر کارکنان از هوش معنوی باالیی برخوردار باشند، به علت احساس  مورداستفاده قرار دهد.

امیدوار بود بهترین شرایط کاری در سازمان به وجود آید و سازمان  توانیمسئولیت کاری باال م

تفکر وجودی هوش معنوی شامل ی هامؤلفه (.Riahy, 2005)به سمت تعالی حرکت کند 

انتقادی یا تفکر عقالنی، معنی سازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی هستند. 

معنی سازی ، هدف و دلیل هستی است. هاتیواقعبه معنی اندیشه در مورد ماهیت تفکر انتقادی 

رد هدف است. ی در موریگمیتصم و یزندگمعنی و هدف در  افتنیدربه معنی توانایی شخصیتی 

شناخت و آگاهی عمیق از خود غیرمادی و تفاوت با سایر افراد را نشان  آگاهی متعالی میزان

 ی هشیاری خودهاحالتبه توانایی کنترل و آگاهی از ی گسترش خودآگاه تیدرنهاو  دهدیم

 سؤاالت پرسیدن و جستجو برای انسان تیو ظرف یهوش معنو .(King, 2008)دارد اشاره 

 که است جهانی و فرد هر بین یکپارچه تجربه پیوند زمانهم طوربه و زندگی معنای درباره غایی

هوش معنوی برای حل مشکالت و مسائل مربوط ، . درواقع(Yang, 2012کند )یم زندگی آن در

آیا شغل من باعث »همانند  ییهاو سؤال ردیگیها مورداستفاده قرار مبه معنای زندگی و ارزش

را « آیا من در شادی و آرامش روانی مردم سهیم هستم؟»و یا « ؟شودیدر زندگی م تکامل من

 یشناخت داریفرایند قادر است ازلحاظ پد نی. ا(Wigglesworth, 2004) کندیدر ذهن ایجاد م

 و تجارب فرد معنا و ارزش شخصی بیشتری بدهد. بعضی از خصوصیات هوش دادهایبه رو

 اند:معنوی را چنین عنوان نموده

نشان داده و  انسان رااست که مسائل معنایی و ارزشی  4الف( هوش معنوی نوعی هوش غایی

ازنظر بافت معنایی  یوسیع یهااعمال و رفتار را در گستره ،کندیحل م ویآن را برای  شکالتم

 یبررس گریرا نسبت به مرحله د یو همچنین معنادار بودن یک مرحله از زندگ دهدیجای م

صداقت،  همچون ییهاب( هوش معنوی در قالب مالک (.Zohar & Marshall, 2012) کندیم

نقش فرد سطوح هشیاری، همدردی متقابل، وجود حسی مبنی بر اینکه به دلسوزی، توجه 

سطح دارد، بخشش و خیرخواهی معنوی و عملی، سازگاری و هم ترعیمهمی در یک کل وس

 بدون داشتن احساس تنهایی زندگی شخصیدر راحت بودن  و شدن با طبیعت و کل هستی

                                                           
1 ultimate 
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 .داشته و تمایل به هشیاری دارند را ج( افرادی باهوش معنوی باال، ظرفیت تعالی .کندیمبروز 

و خدمت مطرح است  4عنوان عشق، خردمندیمختلف به یهامفهوم در فرهنگ نیا

(Vaughan, 2012.) بر اساس ترتیب رشد (Wigglesworth, 2004)  هوش بدنی، ع نوچهار

الگو بر اساس این دیدگاه است که . این شناختی، هیجانی و معنوی را، مطرح نموده است

زبانی و مفهومی  یها(، سپس مهارت۲کنند )هوش بدنییکودکان ابتدا بر بدن خودکنترل پیدا م

کودک مطرح است.  یامدرسه یهاتی. این هوش در فعالدهندیخود را گسترش م 9بهر()هوش

مند به گسترش روابط خود با دیگران عالقهافراد که  گرددیمطرح م یهنگام 1هیجانی هوش

 گرددیمسائل م 9که فرد به دنبال معنای کندی، هوش معنوی زمانی خودنمایی متیباشند. درنها

 .دینمایرا مطرح م 6«آیا این، همه آن چیزی است که وجود دارد؟»و سؤاالتی مانند 

 

 

 
 

 (Wigglesworth, 2004,14)ها با یکدیگر، منبع: هوشرابطه  :1شکل 

 

ی فردی هاتالشی باالی هوش انسانی فرد قرارگرفته، اما هاردهاگرچه هوش معنوی در 

 غالباًدیگر آن است که  توجهقابلیی برای انجام بهینه کارهای سازمان کافی نیست. نکته تنهابه

ه عملکرد این نوع هوش و موارد استفاده آن در نیز از نحو وپرورشآموزشی هاسازمانمدیران 

جهت ارتقای نتایج و بروندادهای سازمانی خود اطالع کافی ندارند. این موضوع زمانی اهمیت 

. برای آنکه شودیمکارهای گروهی نیاز پیدا  به تیتربکه در نظام تعلیم و  کندیمپیدا  دوچندان

اری خود را سازمان دهند، باید بتوانند توان و ی کهاگروهو  هامدیران مدارس، بخواهند تیم

همکاری را در خود و میان همکاران تقویت نمایند. این نکته یکی از مواردی است که در  هیروح

ی بندطبقه. در هرم ردیگیممورد غفلت قرار  وپرورشآموزشی سازمانی هاتیموقعبسیاری از 

هوش هیجانی( نیز نوعی هوشمندی به ) گرانیدهوش نیز مشاهده شد که گسترش روابط با 

                                                           
1wisdom 
2 physical quotient 
3 intelligent quotient 
4 emotional quotient 
5 meaning 
6 Is this all there is? 
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مدیران  کهیدرصورت .پردازدیمو روابط  هادهیپداست که فرد به معنای  ازآنپسو  رودیمشمار 

علل، معنا و نتایج توسعه روابط گروهی  نهیدرزمهوش معنوی خود  ژهیوبهاز انواع هوش و 

یه تعلیم این موارد به دانش آموزان انتظار داشت که ضمن توص توانیم احتماالًاستفاده نمایند، 

 اهداف ی اجتماعی، سعی کنند،هانقشتصدی  در فراگیری، پرورش و نحوه استفاده آن در

 فردی، سازمانی و نیز اجتماعی را برآورده سازند.

. این فرایند نیاز ستین ریپذامکانی سادگبهبرقراری روابط جمعی با دیگران و درک نتایج آن 

ضمن مطالعه روابط  (Butler & Cantrell, 1984) جاد اعتماد در سازمان است.گذر زمان و ای

روابط، افراد سازمان با تعامالت خود،  گونهنیاکه در  اندکرده خاطرنشانموجود در محیط کار، 

، ولی از مدیران هم انتظارات خاصی دارند. اعتماد در کنندیمی به اهداف را تسهیل ابیدست

 بر اساساژه نسبتاً جدیدی است و به این معناست که شخص یا سازمان، رفتار سازمانی و

و معتبری انجام دهد.  نانیاطمقابلی را با یک روش اژهیودرخواست فرد یا سازمان دیگر عمل 

در  معموالًی وجود دارد، ولی ادوجانبهکه در مراودات اجتماعی، انتظارات  اندگرفتهنتیجه  هاآن

ی در حت .شودیمی اعتمادیبار قدرت نابرابر در برابر زیردست، باعث ظهور این تعامالت، ساخت

از  غالباً هاآنبه این واقعیت پی برد که  توانیم هاسازمانمکالمات و محاورات روزمره با کارکنان 

هستند. به همین دلیل  خاطردهیرنجناراضی و  اندخودکردهاعتمادی که به همکاران و مدیران 

. این امر در کنندینمرضایت شغلی و انگیزه سطح باالیی را در هنگام کار ابراز  والًمعم هاآن

است. بر همین اساس ضرورت  مشاهدهقابلدر مدارس کشور نیز  ژهیوبهی آموزشی و هاسازمان

 ,Kramer). دارد تا مدیران در پی ایجاد سطوح باالیی در میان همکاران خود و معلمان باشند

که زیردستان نسبت به سرپرستان، برای اعتماد اهمیت بیشتری قائل  است باور نیا بر  (1999

که فرایند ایجاد اعتماد پیچیده  شودیمی مختلف اعتماد برداشت هادگاهید. از مطالعه شوندیم

است. توسعه اعتماد نیازمند زمان است و مقدار این زمان برای افراد و شرایط مختلف، متفاوت 

 (.Shavaran & et al, 2012)است 

و ارزیابی  موردتوجهبین فردی و سازمانی  ی فردی،هادگاهیدپژوهشگران، اعتماد را بر اساس 

 Van)اند افتهی مشابهی را یهایژگیوی روابط صمیمانه فردی و سازمانی، هردوقرار داده و در 

Maele & et al, 2018.) فنی  تیحصالبخش اساسی اعتماد سازمانی شامل اعتماد به  دو

. (Shavaran, 2014) است شانیهاتیمسئولدر انجام  هاآنکارکنان و اعتماد به امین بودن 

به  یزندگ موقعیت فعلی، مقام در گروه، رابطه شغلی، سابقه وقرار دادن  اریاعتماد، یعنی در اخت

 & Rogers) دیدگاه . از(Stone, 2010) است نانیاطمقابل کامالًوی  که دگاهید نیبا افرد دیگر 



  1 7931 پاییز و زمستان دوم، شماره، ششمدوره                           دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

et al, 2011) مختلفی شامل معانی  و ابعاد متفاوتی دارد ،است یاعتماد یک مفهوم چندبعد زین

بینی، توانمندی، شایستگی، تخصص، خیرخواهی، مدیریت باز، از قبیل اطمینان، قابلیت پیش

با  های دیگراناعتماد را با اطمینان از اینکه فعالیت هاآن است. صداقتعالقه، پذیرش و 

اطمینان یافتن از رعایت درستی، لیاقت، را همچنین اند. اعتماد گفتارشان سازگاری دارد، دانسته

ها و قابلیت اتکا و قابلیت بینی بودن از ناحیه فرماندهان و نیروهای تحت امر آنقابل پیش

خیرخواهی  با توجه به اینکه سه عامل توانایی، (.Stone, 2010)اند کردهافراد تعریف  بینیپیش

هر یک  ضرورت دارداند، شدهعنوان عوامل مؤثر بر اعتماد سازمانی انتخابصداقت به یاو درستی 

 یی به شایستگی فرد در انجام وظایف اشاره دارد.توانا (.Stone, 2010)ها را بیشتر شناخت از آن

ی اعتماد کننده، کار خواهد براای است که فرد اعتماد شونده، باور دارد که میخیرخواهی، دامنه

، در این دامنه، انگیزه کسب منفعت برای اعتماد شونده وجود ندارد. درواقع و خوبی انجام دهد

دارد.  یکند که اعتماد شونده، برای اعتماد کننده دستاوردهای مشخصمی مشخصخیرخواهی 

ونده و اینکه وجود ارتباط بین صداقت و اعتماد، به ادراک اعتماد کننده از صداقت اعتماد ش

، بستگی قبول داردها را کند که اعتماد کننده آنپیروی می یاصولمجموعه اعتماد شونده از 

 .(Putnam, 2012)های کاری یکی از منابع مهم مزیت رقابتی است دارد. اعتماد در محیط

(Scarso & Bolisani, 2012) افراد  طور معناداری تالشاند که اعتماد سازمانی بهداشته اظهار

و بر بهبود عملکرد افراد  کندیرا برای موفقیت و دستیابی به اهداف سازمانی چندین برابر م

 به تعالی سازمان کمک کند. تواندیمعتقدند که وجود اعتماد سازمانی م هاآن. است رگذاریتأث

 که تاکنون مطالعات بسیاری وجود ارتباط میان تعالی دهدیممرور پیشینه پژوهشی نشان 

ی که این سه امطالعهاست، اما  شدهانجامجداگانه  طوربهمعنوی و اعتماد  هوش باسازمانی 

پژوهش خود با  در ((Zare & et al, 2012ی قرار دهند، یافت نشد. موردبررسمفهوم را یکجا 

 از گروهی در معنوی هوش با نفسشخصیتی اعتمادبه ویژگی سنجش رابطه بین»عنوان 

 هوش بایی گرا آزرده شخصیت، روان عامل پنج بین از که افتندیدر« اصفهان هدانشگا دانشجویان

 توافق با بودنی وجدان ویی جو ، توافقییبرونگرا نی. همچنی وجود داردمنفی همبستگی معنو

 نقش دهندهنشان مطالعه نیداشتند. ا مثبت همبستگی معنوی هوش با نفساعتمادبه ویی جو

  است. نفس افراد بودهبهمعنوی در تقویت اعتماد هوش

هوش معنوی بر نحوه  ریتأث یبررس»مطالعه  در (Kadkhoda & Jahani, 2012) همچنین

به رابطه مثبت و معنادار هوش معنوی با عملکرد مدیران اشاره  «مدیریتی یهاتیعملکرد و فعال

ی در محیط تراثربخشمعنوی باالتر از متوسط، عملکرد  هوش بامدیران  کهینحوبهداشتند، 

با اعتماد و تعالی  یساالرستهیرابطه شا»نیز در پژوهش  (Ebrahimi, 2016). دارند خودکاری 



8 با تعالی سازمانی مدیران مدارس در رابطه بین هوش معنوی نقش میانجی اعتماد سازمانی 
  

ی، اعتماد و ساالرستهیشابه این نتیجه رسید که بین  «سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ه در بنابراین بها دادن به افراد شایست؛ تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 .کندیماعتماد سازمانی و به دنبال آن زمینه بروز تعالی را فراهم  هاسازمان

 «متغیرهای مرتبط با اعتماد سازمانی»در خصوص  (Smith, 2005)بر اساس پژوهش 

کننده اعتماد سازمانی  ینیبشیطور معناداری پو هوش معنوی باالی مدیران به ییگرااخالق

، اعتمادسازی بیشتری را در ندداشتباالتری هوش معنوی  که ییراندمهمچنین بوده است. 

نقش هوش معنوی در »به بررسی  یانیز در مطالعه (King, 2012) اند.سازمان به وجود آورده

نشان داد که هوش معنوی الزمه اعتماد به محیط پیرامون « نفس محیطقدرت اعتمادبهمیزان 

رخوردارند، تحمل آنان در مقابل فشارهای زندگی است و افرادی که از هوش معنوی باالتری ب

در تحقیقی که  .دهندیبیشتر بوده و توانایی باالتری را جهت اعتماد به دیگران از خود بروز م

(Dirks & Ferrin, 2013) انجام « متغیرهای سازمانی مرتبط با اعتماد سازمانی» در خصوص

و  ، تعهد سازمانیو سازمانی انی باهوش معنویکه بین اعتماد سازم حاکی از آن بودنتایج  ندداد

یکی از متغیرهای همچنین مشخص گردید خشنودی شغلی همبستگی معناداری وجود دارد. 

 بر اعتماد سازمانی هوش معنوی و سازمانی مدیران بوده است. رگذاریتأثی کننده و نیبشیپ

(Welch & Mitarais, 2010) در  ینی را در اعتمادسازتعالی سازما یهانقش مدل» با بررسی

که رهبران به یک عامل اصلی تفکر برای موفقیت  دریافتند« شرکت جنرال الکتریک و کانن

طور بود بهتوانسته مذکور  یهاتعالی سازمانی در شرکت یهااستفاده از مدلهمچنین نیازمندند. 

در مطالعه نیز   (Carlos, 2014).باشد رگذاریمعناداری در به وجود آمدن اعتماد سازمانی تأث

به « در کشور اسپانیا EFQMاطالعاتی با مدل تعالی  یرابطه توسعه توانمند ساز اعتمادساز»

 یهادر شرکت EFQMاطالعاتی با مدل تعالی  یتوانمند ساز اعتمادساز بیناین نتایج رسید 

عاتی اطالاعتماد هرچقدر کارکنان از و  جود داردوتجاری همبستگی مستقیم و معناداری 

 بیشتر خواهد بود. مدل تعالی یسازادهیباالتری برخوردار باشند، احتمال موفقیت در پ

رابطه بین هوش معنوی و اعتماد » نهیدرزممطالعه خود  در (Baron, 2015)همچنین 

کننده اعتماد سازمانی  ینیبشیطور معناداری پبههوش معنوی  که گرفت جهینت« سازمانی

هوش معنوی با اعتماد  یهااسیروابط چندگانه خرده مقژوهش همچنین در این پاست. 

در در پژوهش خود  زین (Lamsa & Pucetaite, 2015) قرار گرفت. دییسازمانی مورد تأ

برخورداری به این نتیجه دست یافتند که « متغیرهای توسعه و رشد اعتماد سازمانی»خصوص 

(، نوی، اجتماعی، هیجانی و استراتژیک، معیسازمانی، فرهنگچندگانه ) یهامدیران از هوش
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معناداری بر رشد و توسعه  اثرسبک مدیریت سازمان و  مدیریت صحیح استعدادهای سازمان

 اند.بهبود عملکرد شغلی و سازمانی کارکنان شدهموجب اعتماد سازمانی دارند و 

و اعتماد  سبک مدیریتی و توانایی هوشی مدیران»با عنوان  (Smith, 2015)ی امطالعهدر 

مدیران در که سبک مدیریتی و توانایی هوشی  لهیوساعتماد سازمانی به زانیم افتیدر« سازمانی

 یمیزان توانایی هوشهمچنین است.  ینیبشیطور معناداری قابل پ، بهکنندیسازمان اعمال م

 .بوده است ررگذایطور معناداری بر اعتماد سازمانی و بهبود عملکرد شغلی کارکنان تأثمدیران به

) Silingiene & Skeriene, 2016( رابطه بین »عنوان نیز در پژوهشی با رویکرد نظری تحت

به این نتایج رسیدند که بین هوش معنوی و  «هوش معنوی رهبر و کیفیت خدمات سازمان

 ژهیوبهکیفیت سازمان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین رفتار و نگرش کارکنان و 

در پایان بر اساس مبانی نظری  ان اثر دارد.مراجعمعناداری بر رضایت  طوربهیران سازمان مد

با توجه به  وپرورشآموزشاذعان نمود، تعالی و ارتقای کیفیت آموزش در سازمان  توانیم

است و مدیران  ریانکارناپذتغییرات شگرف و سریع جهان و نیز نیازهای اجتماعی امروز واقعیتی 

از تمامی  هاآنبنابراین ضرورت دارد ؛ ی به آن کوشا باشندابیدستباید در مسیر مدارس 

در رفتار  که احتماالًی ریپذانعطاف لیبه دل ،هوش معنویهوش و  جملهمنی خود هاتیظرف

ایجاد  نهیدرزمی که تیمدیران مدارس با توجه به مأمور نمایند. همچنین استفاده ،دینمایایجاد م

در میان معلمان، دانش  همراه با اعتماد رامطلوب دارند، الزم است فضایی  یجوسازمان کی

ی هایستگیشاو  هاییتوانا، باصداقت، خیرخواهانه و همراه آورده به وجودآموزان و والدین 

تا آموزش اثربخش و کارآمد در مدارس حاصل شود. پژوهش حاضر نیز در  رندیکارگبهخویش را 

 ی زیر صورت گرفت:هاهیرضفقالب  راستا درهمین 

نقش میانجی اعتماد  با یسازمان یتعال و رانیمد ین هوش معنویبفرضیه اصلی:  .1

 در مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان رابطه وجود دارد.سازمانی 

ی تعالی سازمانی نیبشیپی مدیران توان هوش معنو یهامؤلفهفرضیه ویژه اول:  .2

 ند.رادار اصفهان شهر متوسطه دوره مدارس

مدارس دوره متوسطه  یسازمان یبا تعال رانیمدی اعتماد سازمان نیبفرضیه ویژه دوم:  .3

 شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

 

 روش پژوهش

با تعالی سازمانی مدیران و  ا توجه به اینکه پژوهشگر درصدد بررسی رابطه بین هوش معنویب

روش به بنابراین پژوهش  ،ن بودمدارس دوره متوسطه شهر اصفها یاعتماد سازماننقش میانجی 
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شامل مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهر  آماری. جامعه انجام شدهمبستگی  -توصیفی

مدیران متفاوت . با توجه به تعداد بودندنفر  ۲۲۲تعداد به  4951-59اصفهان در سال تحصیلی 

 یاخوشه یریگهوپرورش شهر اصفهان، از روش نموننواحی مختلف آموزشدر دو دوره متوسطه 

نفر  41۰به تعداد  ,Krejcie & Morgan) (1970حجم نمونه بر اساس جدول  استفاده شد.

عدد بود. ابزارهای مطالعه شامل  4۲۱ شدهیآورجمعی هاپرسشنامهتعداد  ؛ امامحاسبه گردید

 یچهار مؤلفه تفکر انتقادی وجودی، معنا ساز با (King, 2008)هوش معنوی ی هاپرسشنامه

اعتماد  و )Bruce, 2008(ی تعالی سازمانو  شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی

یک نمره کلی  صورتبهبود که نمرات حاصل از دو ابزار اخیر ),Sztompka 2002 (سازمانی 

ها آنو روایی محتوایی دهندگان پاسخیی صوری ابزارها توسط تعدادی از روا .شدندیممحاسبه 

ضریب با استفاده  هاآنپایایی  قرار گرفت و دییتأاتید مدیریت آموزشی مورد نفر از اس 9 توسط

برای  ۱۱/۰ برای هوش معنوی و 59/۰برای پرسشنامه تعالی سازمانی،  ۱4/۰ آلفای کرونباخ

 یآمار هایافزاربا استفاده از نرمنیز نتایج پژوهش  لیوتحلهی. تجزاعتماد سازمانی برآورد شد

SPSS-20 و Amos-graphic .با توجه به نرمال بودن  هاداده لیوتحلهیتجزی برا انجام شد

ی آماری پارامتریک شامل مدل معادالت ساختاری، تحلیل رگرسیون و ضریب هاروش از هاداده

 همبستگی پیرسون انجام شد.

 

 هاافتهی

ی با نقش میانجی سازمان یتعال و رانیمدی هوش معنو نی: بپژوهشی اصل هیفرض

 وجود دارد. مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان رابطه سازمانی اعتماد

 
 یسازمان یبا تعال رانیمدی و اعتماد سازمان یمعنو هوش رابطهی همبستگ بیضر :1جدول 

 آماره                               

 منبع

r سطح معناداری ضریب تعیین 

 ۰۰4/۰ ۲2/۰ 99/۰ هوش معنوی با اعتماد سازمانی

 ۰۰4/۰ 49/۰ 9۱/۰ ی با تعالی سازمانیهوش معنو

ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون قبل از بررسی روابط علی بین متغیرها، همبستگی آن

همبستگی  p ۰9/۰شده در سطح مشاهده rبنا بر نتایج حاصله، ی قرار گرفت. موردبررس

تعالی سازمانی مدارس دوره  مدیران با مانیاعتماد سازو  هوش معنوی نیب مثبت و معناداری را
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هوش مشترک بین  میزان واریانس داد. ضریب تعیین نشان دادمتوسطه شهر اصفهان نشان 

 است. درصد بوده 49درصد و  ۲2 معنوی با اعتماد سازمانی و تعالی سازمانی به ترتیب

 
 ی اعتماد سازمانیگریانجیم: سنجش روابط علی بین هوش معنوی و تعالی سازمانی با 2شکل 

 

 ۲جدول های مندرج در بررسی برازندگی مدل معادالت ساختاری مرتبه اول از شاخصبرای 

 استفاده شد.

 
 ی برازش مدلهاشاخص: 2جدول 
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59۱/4۰ 962/4 91/۰ 55/۰ 55/۰ 56/۰ 5۱/۰ 949/۰ 0/52
8 
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برازش مطلوب مدل  برازش نشان از ینکوئ جینتا شود،یمالحظه م ۲گونه که در جدول همان

 شود.یآمده تائید مدستهای بهو ساختار کلی روابط مورد آزمون از طریق داده دارد

های برازش کلی الگو های تائید الگوی معادالت ساختاری فقط محدود به شاخصشاخص

نیز باید  متناظر با آن tضرایب مسیر( و مقادیر گاما )نیست، بلکه باید پارامترهای استاندارد بتا و 

 برای هر یک از مسیرهای علی بررسی شود:

 
 میاثرات مستق بیبرآورد ضرا: 3جدول 

 ضریب مسیر

 مسیر

 نسبت بحرانی

 (tآماره )

 سطح معناداری

 ۰۲6/۰ ۲۲5/۲ ۲۲1/۰ هوش معنوی بر تعالی سازمانی

 ۰۰۰/۰ 6۰2/6 966/۰ یبر اعتماد سازمان یهوش معنو

 ۰۰۰/۰ 696/9 916/۰ یسازمان یبر تعال یاعتماد سازمان

 

 ریمس بیضرا یاز آزمون معنادار یناش جینتا شودیمشاهده م 9طور که در جدول همان

 بیضرا جنتای(. ۰P≤/۰9 ؛t≥56/4معنادار است ) میمستق ریمس بیضرا هیکه کل دهدینشان م

، 92/۰و  ۲۲/۰اثر  بیبا ضر یکه هوش معنو دهدینشان م گریکدیبر  رهایمتغ میاثرات مستق

اعتماد  نی. همچندهدیقرار م ریتحت تأث میطور مستقرا به یو اعتماد سازمان یسازمان یتعال

 است. رگذاریتأث یسازمان یبر تعال میطور مستقبه 99/۰اثر  بیبا ضر یمانساز
 

 (نگیبوت استرپ ی)خروج میرمستقیاثرات غ بیبرآورد ضرا :4جدول 

دهد که ضریب اثر غیرمستقیم هوش معنوی بر تعالی سازمانی نشان می 1های جدول یافته

. با توجه به اینکه حد پایین و باال فاصله اطمینان است ۲۰/۰با نقش میانجی اعتماد سازمانی 

توان گفت است می ۰9/۰تر از تر از صفر )مثبت( بوده و سطح معناداری کوچکمقداری بزرگ

و نقش میانجی اعتماد سازمانی  استکه اثر غیرمستقیم هوش معنوی بر تعالی سازمانی معنادار 

 .گرددیمتائید 

 

 مسیر
 ضریب مسیر

سطح  %1۹فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین معناداری

هوش معنوی بر تعالی سازمانی با 

 ی اعتماد سازمانیگریانجیم
456/۰ 4۰4/۰ 1۰9/۰ ۰۰9/۰ 
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تعالی ی نیبشیپمدیران توان هوش معنوی  یهاپژوهش: مؤلفه اولفرعی فرضیه 

 .را دارندسازمانی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان 
 وی مدیران با تعالی سازمانی مدارس دوره متوسطههوش معن یهارابطه مؤلفه :۹جدول 

 آماره                                                       

 منبع

r سطح معناداری ضریب تعیین 

 ۰۰4/۰ 4۰/۰ 94/۰ با تعالی سازمانی تفکر عقالنی وجودی

 ۰۰4/۰ 42/۰ 14/۰ با تعالی سازمانی شخصیتی یساز یمعن

 ۰۰4/۰ 44/۰ 9۲/۰ تعالی سازمانی با آگاهی متعالی

 ۰۰4/۰ ۰5/۰ 9۰/۰ با تعالی سازمانی گسترش خودآگاهی

همبستگی مثبت و معناداری را بین  ۰9/۰p حشده در سطمشاهده rبنا بر نتایج، 

شخصیتی، آگاهی متعالی و  یساز ی)تفکر عقالنی وجودی، معن رانیمدهوش معنوی  یهامؤلفه

 .دادبا تعالی سازمانی در مدارس نشان  (رش خودآگاهیگست

 
 گام ابعاد اعتماد و تعالی سازمانی بر اساس ابعاد هوش معنویبه: خالصه ضرایب رگرسیون گام6جدول 

متغیر 

 مالک
 مرحله

متغیر 

 بینپیش
 t 

-

value 
R 2R F 

-

value 

تعالی 

 سازمانی
1 

آگاهی 

 متعالی
1۰2/۰ ۰۰۰/9 ۰۰۰/۰ 1۰2/۰ 466/۰ ۰۰۰/۲9 ۰۰۰/۰ 

اعتماد 

 سازمانی

1 
آگاهی 

 متعالی
941/۰ 2۲6/6 ۰۰۰/۰ 941/۰ ۲61/۰ ۲19/19 ۰۰۰/۰ 

2 

آگاهی 

 متعالی
91۰/۰ 96۱/9 ۰۰4/۰ 

91۱/۰ 9۰4/۰ ۱۱6/۲6 ۰۰۰/۰ 
سازی معنا

 شخصی
۲9۱/۰ 992/۲ ۰4۲/۰ 

الی بر تعالی آگاهی متع ریتأث، از بین ابعاد هوش معنوی تنها 6ی جدول هاافتهطبق ی

ی تعالی سازمانی نبوده و از معادله نیبشیپ بهو دیگر ابعاد قادر  استسازمانی معنادار 

در صد تعالی سازمانی  46ی هوش معنوی مدیران هامؤلفهتعیین نشان داد،  بیضر .اندشدهخارج

 .گرفتقرار  دییتأبنابراین فرضیه فرعی اول تا حدودی مورد ؛ کنندیمی نیبشیپمدارس را 

 

سازمانی مدارس دوره  یبا تعالمدیران  اعتماد سازمانی نیوم پژوهش: بدفرعی فرضیه 

 وجود دارد. متوسطه شهر اصفهان رابطه
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 تعالی سازمانی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان مدیران بارابطه اعتماد سازمانی  :7جدول 

 آماره

 منبع

r سطح معناداری ضریب تعیین 

 ۰۰4/۰ ۲9/۰ 12/۰ تعالی سازمانیاعتماد سازمانی با 

همبستگی مثبت و معناداری را بین  p/۰9شده در سطح مشاهده rبنا بر نتایج حاصله، 

. ضریب دادبا تعالی سازمانی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان نشان مدیران اعتماد سازمانی 

 درصد بوده ۲9د سازمانی و تعالی سازمانی اعتمامشترک بین  میزان واریانس داد،تعیین نشان 

 گردید. دییتأبنابراین فرضیه سوم پژوهش نیز است؛ 

 

 یریگجهیبحث و نت

با نقش  و تعالی سازمانیمدیران پژوهش نشان داد بین هوش معنوی مدل  و 4ی جدول هاافتهی

داری وجود مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان همبستگی مثبت و معنا میانجی اعتماد سازمانی

پژوهش حاضر در خصوص رابطه بین هوش معنوی با اعتماد سازمانی در راستای  یهاافتهیدارد. 

 & Dirks)؛ (King, 2012)؛ (Smith, 2005) ؛(Zare & et al, 2012)وهش پژ یهاافتهی

Ferrin, 2013)؛ (Baron, 2015) (Smith, 2015)  و  (Lamsa & Pucetaite, 2015)ده و در بو

 ,Kadkhoda & Jahani)ژوهش پ یهاافتهبا یرابطه بین هوش معنوی با تعالی سازمانی  زمینه

 هاافتهاین ی. در تبیین بوده است راستاهمو  همسو (Silingiene & Skeriene, 2016) و (2012

توجه و اهمیت بر اساس آن  اشاره نمود که (James, 1982)هوش معنوی به نظریه  توانیم

),Paloutzian, & et al )است  رگذاریطور معناداری تأثدر حل مشکالت به دادن به معنویت

رفتارهای عقالنی و  تا جایی که شودی؛ زیرا معنویت موجب معنادار نمودن زندگی م2003

 توانی؛ بنابراین، مبروز کندمنطقی و اعتماد به دیگران بر اساس اصل احترام متقابل و برابری 

باالیی برخوردارند با استفاده از تفکر وجودی  هوش معنویاز  هگفت مدیرانی که در مدرس

، هدف و دلیل وجودی هاتیواقعشناخت و آگاهی اندیشه در مورد ماهیت  عقالنی که موجب

را در زندگی سالم و منطقی  ویک حس اعتماد  یریگشکل موجبات احتماالً ،شودیممدارس 

. این دهندیم آن سوقهدفمند در جهت تعالی آگاه و ی اگونهد را بهافراو  سازمان فراهم آورده

فلسفه وجودی شخصیت خود، اهداف و نحوه  تا فرد شودیموجب م فرآیند احتماالً

و  هایستگیشای که بر اساس اعتماد نموده و با حس بهتر درکی خود را هایریگمیتصم

در جهت  و هشیارانه، اهخودآگ صورتبهی رخواهیخو  باصداقت، همراه دارد شیخوی هاییتوانا

روابط  جادیا بر هیتک ،نتیجه گرفت توانیتالش کند؛ بنابراین م سازماناهداف و رشد و تعالی 
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اعتماد و حس افزایش  اتموجب تواندیممدیران در توسعه آن هوش معنوی  از و استفادهگروهی 

و این فرآیند تالش  درا فراهم آورد نسبت به وظایف شغلی و سازمانی افرااحساس مسئولیت نیز 

سازمان را در پی داشته و به دنبال آن تعالی و رشد در راستای حصول اهداف مدرسه  را ریمد

در  تواندیم( نیز حاکی از آن بود اعتماد سازمانی ۲جدول و نتایج  ۲شکل مطالعه )باشد. مدل 

 مؤثربطه این دو متغیر رابطه میان هوش معنوی و اعتماد سازمانی نقش میانجی ایفا نماید و بر را

اعتماد  که در مبانی نظری ذکر گردید، گونههمانگفت،  توانیمواقع شود. در تفسیر نتایج مدل 

در انجام  هاآنفنی کارکنان و اعتماد به امین بودن  تیصالحسازمانی شامل اعتماد به 

 (Rogers & et al, 2011)( همچنین بر اساس نظر Shavaran, 2014است ) شانیهاتیمسئول

، تخصص، اعتباراز قبیل اطمینان، مختلفی شامل معانی  یاعتماد یک مفهوم چندبعد

 احتماالًمدیران مدارس  نیاست؛ بنابرا صداقتخیرخواهی، مدیریت باز، عالقه، پذیرش و 

ی ریکارگبهو با نمایش  هایژگیورا درک نمایند که از طریق ترویج این  این موضوع اندتوانسته

هوش معنوی در زمینه درک معانی همکاری، مشارکت و کار جمعی و ایجاد ارتباطات ظرفیت 

 مجموعه تحت امر خود تمرکز را بر تعالی سازمان و مفهوم کیفیت معطوف سازند. گروهی در

و ساختار کلی روابط مورد  استمدل از برازش مطلوب برخوردار  ی مدل نشان داد کههاشاخص

 شود.آمده تائید میدستبههای آزمون از طریق داده

تفکر عقالنی وجودی، هوش معنوی مدیران شامل  یهامؤلفهنشان داد بین  9ی جدول هاافتهی

سازمانی مدارس دوره با تعالی  شخصیتی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی یساز یمعن

 یهاتهافیپژوهش حاضر در راستای  یهاافتهیوجود دارد.  معناداررابطه مثبت و متوسطه 

. در تبیین است (Silingiene & Skeriene, 2016)و  (Kadkhoda & Jahani, 2012)پژوهش 

 Baldrige National Quality)در  مدل تعالی سازمانیبه  توانیپژوهش م یهاافتهی

Program, 2011) .ی عنوان سیستم قدرتمندوجود تعالی سازمانی به ،در این مدل اشاره نمود

این مدل بر استفاده از  دیده و دلیل آن تأکشش توانایی کارکنان معرفی منظور افزایبه

 ژهیوبهافراد و اذعان نمود  توانیمبنابراین، در سازمان است؛  ییگراتیو معنو یمداراخالق

به تعالی، کمال و اثربخشی مدرسه  کهینحوبهبرای توسعه و بهبود امور سازمان  مدارس رانیمد

ی خود از محیط و دیگران، هایو آگاهکه نیازمند افزایش دانش  انددهکردست یابند، درک 

دریافت، درک و تفسیر درست از معنای وجودی و شخصیتی خویش و نیز گسترش آگاهی و 

دانش سازمانی برای برقراری ارتباط سالم با مدیران دیگر، معلمان، دانش آموزان و والدین 

 ،اصل احترام و صداقت شغلی تیرعا ی،ریپذتیولرشد مسئ اتموجب هستند تا از این طریق

ی مشتریان خود ازهاینو توجه به  دیتأکمستمر امور تفویض اختیار و مشارکت و همچنین  بهبود
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آگاهی متعالی هوش معنوی توانسته  مؤلفهاز آن بود تنها حاکی  6نتایج جدول را فراهم آورند. 

 توانیمنماید. در تفسیر این یافته نیز ی نیبشیپاست تعالی سازمانی مدارس متوسطه را 

شناخت و  ی متعالی میزانآگاه (King, 2008)نظر  ازآنجاکه طبقاذعان نمود که  گونهنیا

، مدیران مدارس متوسطه دهدیمآگاهی عمیق از خود غیرمادی و تفاوت با سایر افراد را نشان 

ارند، به این ادراک برسند که الزامات ی که نسبت به معلمان دترمهمبا توجه به نقش  اندتوانسته

ی توجه بیشتری نمایند و رمادیغ مسائلبه  هاآن کندیماقتضا  وپرورشآموزشو نیازهای امروز 

 شوند. قائلخود در قبال دانش آموزان با معلمان تفاوت  تیمسئولبین میزان 

ی اندهیفرافیت در ، افزایش کیموجبات رضایتمندی مشتریان ات با احتمال زیادتریترتیب این

 یهاتیبه موفق مدرسه کرد و سازمانخواهد  را فراهممدرسه و ارتقای بروندادهای سازمانی 

 عنوانبه تواندیمهوش معنوی گفت که  توانیم ر همین اساسب بیشتری دست خواهد یافت.

 کند. ینیآفرنقشتوسط مدیران  هاسازمانی ایجاد تعالی و اثربخشی در برا یادیعامل بنیک 

تفکر عقالنی  ی هوش معنوی مدیران شاملهامؤلفهبین  اددنشان  زین 6جدول ی هاافتهی

در  هااعتماد سازمانی آن و شخصیتی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی یساز یوجودی، معن

پژوهش  یهاافتهیهمبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.  مدارس متوسطه شهر اصفهان،

 & Dirks) ؛(King, 2012) ؛(Smith, 2005) ؛(Zare et al, 2012)پژوهش  یاهافتهبا ی حاضر

Ferrin, 2013)؛  (Lamsa & Pucetaite, 2015) (Baron, 2015)و (Smith, 2015)  همسو

 & McSherry, Draper) 2002) هوش معنوی هبه نظری توانیم این نتایج. در تبیین بوده است

Kendrick, وی را زیربنای باورهای فرد معرفی نموده که موجب اشاره نمود که هوش معن

 یبندشکل واقعی زندگی شغلی و خصوصی را قالب کهیطور، بهشودیبر عملکرد وی م یاثرگذار

 یو خودآگاه یریپذهوش معنوی موجب افزایش قدرت انعطافدیدگاه آنان  بر اساس. کندیم

ی و اعتماد بنیادی به زندگی و رسوم نگر به جهان هستفرد، ظرفیتی برای الهام و شهود کل

آگاهی در افراد، روشن نمودن توسعه و ترویج  نتیجه گرفت که گونهنیا توانیم نی؛ بنابراشودیم

رشد  اتموجب تواندیدر سازمان م ییگراتیمعنوی طورکلبهوجوه وجودی شخصیت آنان و 

 ازآنجاکههمچنین . را فراهم آوردمدرسه و اهداف متعالی آن  مدیران به سازماناعتماد سازمانی 

 یعملکرد وبر  ریتأثزیربنای باورهای فرد و هوش معنوی موجب تقویت  هینظربر اساس این 

در باورها، روابط و رفتارهای  از آن برخوردار باشند،مدارسی که به میزان کافی مدیران  ،شودیم

را به میزان بیشتری افزایش  یانسازمنانیبر سطح اعتماد و اطم بر ایجاد مؤثری هاجنبهخویش 

 .تقویت خواهند نمود هاآنداده و 
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که همبستگی مثبت و معناداری بین اعتماد سازمانی  حاکی از آن بود 2ی جدول هاافتهی

. ضریب تعیین شته استبا تعالی سازمانی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان وجود دامدیران 

تعالی سازمان در مدارس را  راتییتغ ،۲9/۰ن به میزان مدیراداد که اعتماد سازمانی  زین نشان

 (Welch & Mitarais, 2010)پژوهش  یهاافتهی باپژوهش حاضر  یهاافتهی. کندیمی نیبشیپ

اعتماد سازمانی در  یجمذکور نیز بین رشد و ترو یهااست. در پژوهش همسو (Carlos, 2014)و 

شده است. در تبیین بستگی معناداری گزارشرشد و پویایی سازمانی هم ،سازمان با تعالی

 ،اندنموده اظهار (Blake & Venske, 2009)که  گونههمانت گف توانیپژوهش م یهاافتهی

ها جایگاه که در حال حاضر در بسیاری از سازمان رودیمبشمار از مفاهیمی  اعتماد سازمانی

. نقش اساسی پیدا نموده است یمانسازپیدا نموده و در راستای پیشرفت و توسعه یتوجهقابل

 وپرورشآموزشجهت ایجاد و ترویج صداقت و خیرخواهی در سازمان  در ،مدیران کهیدرصورت

محیط  را در هاآنی خود استفاده نموده و هایستگیشاو  هاییتواناگام بردارند و در این مسیر از 

 گریدعبارت؛ بهنمودد نخواهرا بیشتر تعالی سازمانی در مدارس مدرسه بکار ببرند، احتمال ایجاد 

د افرا یهاتیفرا گرد تأثیرگذاری بر فعال توانندیم ،سازمان نقش خود دردرک دقیق از با مدیران 

ی اعتماد یعنی شایستگی، خیرخواهی و صداقت تسریع هاجنبهاستفاده از  با را هاگروه و

 گریدعبارتبه؛ مکن و میسر شودی سوق دهند که تحقق اهداف مدر جهترا  هاآنبخشیده و 

اعتماد اطمینان و ، بر پایه مدرسه )تعالی سازمانی( ریمدیریت کیفیت فراگ مدل کهیدرصورت

 .افراد به سازمان شکل گیرد، احتمال کسب موفقیت برای سازمان بیشتر خواهد بودمدیران و 

 

 هاپیشنهاد

 بر وجود یمبن 4شماره ( و جدول ۲پژوهش )شکل فرضیه اصلی و مدل  یهاافتهیبا توجه به 

به مدیران ارشد سازمان و اعتماد تعالی سازمانی مدیران و  رابطه بین هوش معنوی

 :شودیوپرورش پیشنهاد مآموزش

ی هامهارتی مشتری مداری، توانایی در هاکارکنان کارگاهبرای مدیران مدارس و سایر  -4

 نی و اخالق سازمانی برگزار گردد.ی سازماریگمیتصمشناخت هدف در زندگی کاری و 

با معلمان به  ژهیوبهمدیران مدارس ضمن برقراری روابط صمیمانه معقول در مدارس  -۲

ی مختلف هابا روش هاآنی معلمان کمک نمایند. در ترویج تفکر انتقادی هایستگیشاتقویت 

از خود،  شناخت جادیادر مسیر  بکوشند وی خودشناسی خالقیت و هادورههمچون برگزاری 

، هدف و دلیل وپرورشآموزشدر مورد ماهیت واقعیت و گسترش خودآگاهی  یتیشخص یمعنا

 گام بردارند است. وپرورشآموزشافراد مختلف در تعالی نظام  تیمسئولهستی آن و 
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بر جلسات گفتگو و گردهمایی  دیتأکضمن  شودیم شنهادیبر اساس نتایج پژوهش پ -9

شغلی، روابط انسانی، کارگروهی  یهاآموزش مهارت یهاکارگاه ،نان سازمانکارک و رانیبرای مد

برگزار کنند تا بدین ترتیب اعتماد سازمانی کارکنان بیشتر شود و سازمان در مسیر  و مشارکت

با تقویت انجمن اولیا و مربیان و نیز ارتباطات با نهادهای فرهنگی و  همچنین تعالی قرار گیرد.

ی تعامالت و روابط میان سازمان، کارکنان مدرسه، آموزدانشین شوراهای اجتماعی و همچن

و تعالی تعلیم  باهدفدانش آموزان و همچنین والدین و نهادهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط را 

 تقویت نمایند. تیترب
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