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چکیده
گرچه در مورد مفهوم توانمندسازی و رابطه آن با سایر متغیرها ،پژوهش های متعددی انجام گرفته است
لکن هوش معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار فردی ،اجتماعی و به تبع آن رفتار سازمانی ،طی سال های اخیر
در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح شده است .پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی
در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ،انجام گرفته است .روش این پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی و
ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه استاندارد توانمندسازی و هوش معنوی است .نتایج تحلیل داده ها که از طریق
آزمون همبستگی پیرسون محاسبه شده است ،نشان داد که بین هوش معنوی و توانمندسازی رابطه معناداری وجود
ندارد .همچنین بررسی فرضیه اول مربوط به وضعیت هوش معنوی ،نشان داد که فرض صفر مربوط به فرضیه
اصلی رد و با توجه به مثبت بودن مقادیر حد پایین و باال می توان گفت هوش معنوی باالتر از حد متوسط است.
همچنین فرض صفر مربوط به فرضیه دوم رد می شود و با توجه به اینکه مقادیر حد پایین و باال ،باالتر از صفر
می باشد توانمندسازی باالتر از حد متوسط است.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه هرمزگان
 -9دانشیار جهاد دانشگاهی کشور
3

 -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

- 4کارشناسی فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج

Email: saharnegintaji86@gmail.com
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واژههايكلیدي:هوشمعنوي،توانمندسازي،آزمونهمبستگیپیرسون


مقدمه
با پیچیده شدن محیط سازمانی و سرعت گرفتن تحووالت و افوزایش ربابوت سوازمان هوا،
لزوم شکلگیری سازمان هوای توانمنود ضوروری موینمایود .توانمنود سوازی بوه عنووان یکوی از
ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقوی مویگوردد .سوازمان-
هایی که کارکنان در آن به جای ربابت با یکدیگر کوار گروهوی مویکننود و ضومن کموه بوه
یکدیگر در حول مشوکالت پیچیوده تشوریه مسواعی دارنود .آنهوا نسوبت بوه همکواران محبوت
میورزند و منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح مویدهنود .در سوازمان توانمنود کارکنوان بوا
احساس هیجان مالکیت و افتخار بهترین ابداعات و افکار خوب را پیاده مویسوازند .در حقیقوت
در یه سازمان توانمند محیطی حکم فرماست که در آن کارکنان نیروی محرکه اصلی هستند.
در دهه های اخیر موضوع معنویوت در سوازمان موورد توجوه روزافوزون پژوهشوگران بورار
گرفته است به طوریکه از آن به عنوان نوعی هوش یاد می شود .کنودی ( ،)9009خودشوکوفایی
در زمینه بابلیت ها و توانمندی های فردی را با ورود معنویت به سازمان ها امکان پذیر موی دانود
و معنویت را پاسخگوی چالش های آینده مدیریت معرفی می کند .به زعم وی ارضای نیازهای
متعالی کارکنان به کمه معنویت میسر است .علی رغم ایون کوه داشوتن هووش معنووی بواال بوه
عنوان یکی از ویژگی های رهبران و مدیران موفق مطرح است (ویگلنز ورز ،) 9009،بسیاری از
مدیران از آن به عنوان راهکاری جهت واکنش به تغییرات مدیریتی بهره می برند (نیل.)1111 ،
همچنین کاربرد دیگر این هوش در مدیریت منابع انسانی است ،به این معنا کوه سوازمانهوا
میتوانند در مرحله جذب مدیران ،با تست های هوش مختلفی که از متقاضیان استخدام به عمول
میآورند ،پیش بینوی کننود ،کودام یوه از آنوان ،بوه طوور بوالقوه توانوایی سواخت یوه محویط
توانمندساز را دارد.
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بنابراین با توجه به مطالو

فووق هودف از ایون پوژوهش ،بررسوی تواثیر هووش معنووی بور

توانمندسازی کارکنان است تا معلوم شود که آیا یه مدیر با داشوتن هووش معنووی موی توانود
کارکنان خود را توانمند کند و با تمرکز و تقویت این هوش ،رونود توانمندسوازی توسوط آنوان
تقویت شود؟

فرضیههايپژوهش:
 -1کارکنان اداره کل ورزش و جوانان اسوتان تهوران ،از ن ور هووش معنووی در وضوعیت
مناسبی برار دارند.
 -9کارکنان اداره کل ورزش و جوانوان اسوتان تهوران ،از ن ور توانمندسوازی در وضوعیت
مناسبی برار دارند.
 -3بین هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

پیشینهپژوهش
توانمندسازي
در فرهنگ آکسفورد واژه توانمندسازی ،بدرتمندشدن ،مجوز دادن ،ارائه خودمت و توانوا
شدن معنی شده است .در معنای خاص بدرت بخشیدن و دادن آزادی عمل به افوراد بورای اداره
خود و در مفهوم سازمان به معنای تغییر در فرهنگ و شوهامت در ایجواد و هودایت یوه محویط
سازمانی است.
به طور کلی می توان توانمندسازی را سبکی از مدیریت دانست که در آن مدیران کارکنان
را دعوووت بووه درگیووری بیشووتر در فرآینوودهای کوواری از طریووق دخالووت دادن آنهووا در فرآین ود
تصمیمگیری مینمایند .در وابع میتوان آن را با جنبشهای مشوهوری ن یور (روابوط انسوانی) و
تئوری  Yمه گریگور مرتبط دانست ،اما جا افتادن آن در مبانی ن ری سازمان بوه طوور عموده
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حاصل کار اندیشمندانی چون کانگر و کائانگو ،توماس و وتهوس و بوه ویوژه گورجن اسوزریتزر
است .اپریتزر در مطالعات خود در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا به بررسی ابعواد و چگوونگی سونجش
توانمندی روانشناختی در محیط کاری پرداخت .او در این تحقیوق مودلی را ارائوه کورد و در آن
به تبیوین عوامول مووثر بور توانمنودی روانشوناختی و همچنوین پیامودهای توانمنودی روانشوناختی
پرداخت که به توسعه  5بعد برای توانمندسازی اعم از  )1احساس معنویدار بوودن  )9شایسوتگی
یا خودکارآمودی  )3احسواس تواثیر  )4احسواس خوود تعیینوی و  )5اعتمواد منجور شود (معلموی،
.)1331

هوشمعنوي
در دو سووال گذشووته  ،زوهووار ،)9001(1و امووان  ،)9000(9مفووروض دانسووتند کووه مفهوووم
معنویت میتواند به عنوان هوش مطرح شود .به طور بابول تووجهی ایون عقیوده در دهوهی 1190
مورد توجه الیرد ،3برار گرفته بود.
امان  ،در سوال  9000در رشوته روانشناسوی موذه

(دیون) بحو

مویکنود کوه معنویوت

شاخصهای گاردنر ،4در سال  1113را تداعی میکند و باید به عنووان یوه هووش طبقوه بنودی
شود .گاردنر( ،)9000مشخصاً نوشته بود که معنویت نباید بوه عنووان یوه هووش مطورح شوود.
امان ( ،)9000مفروض دانسته اسوت کوه حودابل  5توانوایی اصولی مویتوانود هووش معنووی را
تعریف کند:
 .1ظرفیت ماورایی
 .9توانایی برای رسیدن به حالت های معنوی آگاهانه

Zohar
Emmans
Layerd
Gardner
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 .3توانایی برای سرمایه گوذاری هور روزه فعالیوت هوا ،رخودادها و روابوط بوا احساسوات
روحانی (مقدس)
 .4توانایی برای بکارگیری منابع معنوی برای حل مشکالت زندگی.
 .5ظرفیت درگیر شدن در رفتارهای پرهیزکارانه یا پرهیزکار بودن (بخشوندگی ،فروتنوی،
احساس همدردی ،حق شناسی)
زوهار و مارشال 1در سال  9001پیشنهاد دادند که عالوه بر هوش ریاضی و هووش عواطفی
نوع دیگری از هوش وجود دارد که هوش معنوی نام دارد .عالوه بر این آنها پیشنهاد دادنود کوه
 IQو  EQمکمل و حمایت کننده هوش معنوی هستند و هوش معنوی بزرگترین هووش اسوت.
کتاب آنها توسط دیگران چندان مورد توجه برار نگرفت و به ن ر میرسود ایون بحو
تنها بح

تواکنون

در مورد هوش معنوی باشد.

نوبری( )1331در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان (بررسی رابطه هوش هیجانی بوا
توانمندسازی کارکنان سازمان بازرگانی استان آذربایجان شوربی) بوا هودف تعیوین روابوط بوین
هوش هیجانی و توانمندسازی کارکنان به انجام پژوهش پرداخت و نتایح پژوهش نشان داد کوه
 31/91درصد از تغییر پذیری توانمندی کارکنان ناشی از هوش هیجانی بوده است.
اخیراً تحقیقات زیادی در زمینه معنویت در محیط کار انجام شده است .محققان بیان
میکنند که تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به مزایا و منافعی از ببیل افزایش
خالبیت ،افزایش صدابت و اعتماد ،افزایش ح

تکامل شخصی ،افزایش تعهد سازمانی ،بهبود

نگرش های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی ،مشارکت شغلی ،و نیز کاهش نیات
ترک محیط کار ،افزایش اخالق و وجدان کاری ،انگیزش بیشتر ،و نیز عملکرد و بهره وری
باالتر شود (فتاحی.)133۱ ،

Marshal
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نادری و همکاران ( )9003در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط هوش معنوی و هوش
هیجانی بر رضایت از زندگی سالمندان نشان دادند متغیر هوش معنوی و هیجانی پیش بینی
کننده رضایت از زندگی هستند .ترابی و همکاران( ،)9019در پژوهشی با نام بررسی ارتباط بین
هوش معنوی و توا تمندسازی پرستاران بیمارستان فقیهی به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت و
معناداری بین هوش معنوی و توانمندسازی وجود دارد.
با وجود پژوهش های انجام گرفته در مورد هوش معنوی و معنویت در مطالعات خارج از
کشور ،پژوهش های اندک انجام شده در داخل کشور ،تنها در ارتباط با هوش معنوی و رهبری
تحول آفرین (فرهنگی و همکاران ،)1333 ،هوش معنوی و شادکامی (یعقوبی ،)1331 ،هوش
معنوی و سالمت روانی (معلمی و همکاران )1331 ،است .بنابراین با توجه به خالء موجود،
پژوهش حاضر تالش دارد به بررسی رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان بزردازد.
روششناسیپژوهش:
این تحقیق کاربردی و روش آن بر اساس نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از نوع
همبستگی است .از مطالعات کتابخانه ای برای تدوین بخش ن ری و از پرسشنامه برای
گردآوری دادهها جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل
فرضیهها از روش همبستگی استفاده شده است .به من ور جمع آوری داده ها و اطالعات برای
تجزیه و تحلیل از  9نوع پرسشنامه استفاده گردیده است :پرسشنامه هوش معنوی داجمر
داشاناسل ( )9005و پرسشنامه توانمند سازی اسزریتزر ( .)1115جامعه آماری پژوهش  1۱3نفر
از مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ،می باشند که از این تعداد105 ،
نفر نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .تجزیه و تحلیل داده ها با
استفاده از نرم افزار  SPSSو در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است .آمار
توصیفی شامل جداول و نمودارها و آمار استنباطی شامل آزمون میانگین و آزمون همبستگی
می باشد.
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یافتهها
برای آزمون فرضیه اصلی یعنی وضعیت هوش معنوی کارمندان و مولفه های آن از آزمون
میانگین یه جامعه استفاده شد .در این آزمون مقدار میانگین جامعه برابر حد وسط طیف
لیکرت یعنی عدد  3در ن ر گرفته شده است .جدول زیر نتایج آزمون  Tرا برای هوش معنوی
و مولفه های آن نشان می دهد .ستون اول مقدار میانگین نمونه را برای هر کدام از عوامل نشان
می دهد .ستون دوم مقدار آماره  tو ستون سوم مقدار  Sigرا نشان می دهد .اگر مقدار Sig
کوچکتر از سطح خطای آزمون یعنی 0/05باشد فرضیه صفر مبنی بر تساوی میانگین جامعه با
نمونه در سطح اطمینان  %15رد می شود و اگر این مقدار بزرگتر از  0/05باشد فرض صفر تأیید
می شود .در صورت رد فرض صفر می توان با استفاده از مقادیر حد باال و حد پایین تشخیص
داد که آیا میانگین نمونه از جامعه کمتر است یا بزرگتر .اگر هر دوی این مقادیر بزرگتر از صفر
باشد میانگین نمونه بزرگتر از جامعه و اگر کوچکتر از صفر باشد میانگین نمونه از جامعه
کوچکتر است.
جدول -1نتایج آزمون  Tبرای متغیر هوش معنوی و مولفه های آن
حدباال

حدپایین

sig

tآماره

میانگین

الوهیت

ردیاتاییدفرضصفر
تایید

6/6250

-6/6063

6/6780

1/8636

6/6667

هوشمندی

رد و میانگین باالتر از حد متوسط

6/6073

6/1787

6/6222

6/3663

5/5366

روشنفكری

تایید

6/1207

-6/1300

6/7557

6/5537

5/3761

جامعه پذیری

تایید

6/1212

-6/1713

6/7272

6/1836

6/1721

ادراك بیروني

رد و میانگین باالتر از حد متوسط

6/1381

6/2636

6/6661

3/5301

6/0617

رد و میانگین باالتر از حد متوسط

6/6603

6/0572

6/6661

2/7686

6/2656

معنویت
معصومانه
ضربه روحي
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تایید

6/6023

-6/5138

6/5315

1/6036

5/3523

هوش معنوی

رد و میانگین باالتر از حد متوسط

6/6013

6/5737

6/6666

6/1626

6/3500



با توجه به جدول باال و توضیحات داده شده فرض صفر مربوط به فرضیه اول رد و با توجه
به مثبت بودن مقادیر حد پایین و باال می توان گفت که هوش معنوی باالتر از حد متوسط است.
با استدالل مشابه می توان در مورد رد یا تایید حد متوسط مولفه های هوش معنوی نیز ،نتیجه-
گیری کرد که در جدول باال مشخص است.
جدول -5نتایج آزمون  Tبرای متغیر توانمندسازی
ردیاتاییدفرض
صفر
رد و میانگین باال تر از
حد متوسط

حدباال

حدپایین

sig

tآماره

میانگین

الوهیت

6/1737

6/2333

6/661

3/633

6/0623

توانمندسازی

جهت آزمون فرضیه دوم یعنی وضعیت توانمند سازی کارکنان نیز از آزمون میانگین یه
جامعه استفاده شد که در این آزمون مقدار میانگین جامعه برابر حد وسط طیف لیکرت یعنی
عدد  3در ن ر گرفته شده است .جدول زیر نتایج آزمون  Tرا برای توانمند سازی نشان می-
دهد .با استدالل مشابه مرحله ببل فرض صفر مبنی بر در حد متوسط بودن توانمند سازی
کارکنان با توجه به اینکه مقدار  Sigکوچکتر از  0/05می باشد ،رد می شود و با توجه به اینکه
مقادیر حد پایین و باال بزرگتر از صفر می باشد یعنی توانمند سازی کارمندان باالتر از حد
متوسط است.
پ

از بررسی سطح هر کدام از متغیرها و آزمون فرضیه های اول و دوم ،فرضیه سوم یعنی

رابطه بین هوش معنوی و توانمند سازی کارکنان که همان هدف اصلی پژوهش است مورد
آزمون برار گرفت .همانگونه که در جدول زیر نشان داده شده است ضری

همبستگی پیرسون

بین دو متغیر هوش معنوی و توانمندسازی برابر با  0/134و مقدار  Sigآن برابر با  0/13۱می-

مطالعه رابطه هوش معنوی و توامنندسازی کارکنان
67
اداره...

باشد .بنابراین با توجه به توضیحات داده شده می توان گفت بین هوش معنوی و توانمند سازی
همبستگی معناداری وجود ندارد.
جدول  -6رابطه بین هوش معنوی و توانمند سازی
متغیرها

ضریب همبستگي پیرسون ()r

sig

هوش معنوی و توانمندسازی

6/173

6/160

حال به بررسی رابطه هر یه از عوامل هوش معنوی و توانمند سازی می پردازیم .ستون
اول مولفه های هوش معنوی و ستون دوم ضری

همبستگی مولفه ها را با توانمند سازی و

ستون سوم مقادیر  Sigرا بیان می کند .ستون چهارم وضعیت رد یا تایید فرض صفر و ستون
پنجم نتیجه را نشان می دهد.
جدول -3همبستگي مولفه های هوش معنوی با توانمندسازی
نتیجه

وضعیتفرض

Sig

ضریبهمبستگیپیرسون

مولفه

رد فرض صفر

6/667

6/656

الوهیت

رد فرض صفر

6/661

6/330

هوشمندی

تایید فرض صفر

6/667

6/173

روشنفكری

رد فرض صفر

6/652

6/583

ادراك بیروني

عدم همبستگي

تایید فرض صفر

81516

6/630

جامعه پذیری

عدم همبستگي

تایید فرض صفر

6/213

6/116

رد فرض صفر

6/665

6/600

همبستگي مثبت و
معنادار
همبستگي مثبت و
معنادار
عدم همبستگي
همبستگي مثبت و
معنادار

همبستگي مثبت و
معنادار

صفر

معنویت
معصومانه
ضربه روحي

67

فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی شماره ششم ،سال دوم ،پاییز و زمستان 9

با استداللی مشابه استدالل مرحله ببل ،همانگونه که در جدول مشخص است ،فورض صوفر
مبنی بر عدم ارتباط بین توانمند سازی و مولفه های هوش معنوی در مورد مولفوه هوای الوهیوت،
ادراک بیرونی ،ضربه روحی با توجه به کوچکتر بودن  Sigاز مقدار  0/05رد می شود و فورض
صفر در مورد عدم ارتباط بوین توانمنود سوازی و مولفوه هوای هوشومندی ،روشونفکری ،جامعوه
پذیری و معنویت معصومانه تایید و در نتیجه هیچ ارتباطی بین دو متغیر نیسوت .بوه طوور کلوی بوا
توجه به ضرای

همبستگی پیرسون می توان گفت که همبستگی معناداری بوین هووش معنووی و

توانمند سازی وجود ندارد.

جهگیري
نتی 
اگرچه سطح هوش معنوی و توانمند سازی در جامعه مورد بررسی مناس

است ،ولوی بوین

هوش معنوی و توانمندی کارکنان رابطه معناداری مشاهده نشد .علت این امر را میتوان از چنود
من ر مورد ارزیابی برار داد.
اول آنکه جامعه ایرانی در مقایسه با جوامع غربی جامعه ای به شدت معنوی اسوت .اگور بوه
سؤال هایی که در سنجش هوش معنوی استفاده شده توجه شود این نکته را در مییابیم که اگور
چه ممکن است در جوامع دیگر این نوع سؤاالت با نمرات پایینی مواجه شود ولوی در فرهنگوی
ایرانی -اسالمی ،این سؤاالت از طرف مردم نمرات باالیی دریافت میکند ،گوو اینکوه بوه زعوم
محقق اگر همین سؤاالت از مردم عادی هم پرسیده شود ،نمرات باالیی میآورد .مسائل معنووی
که ممکن است از طرف مردم کشورهای غربی مسائلی عجی

و غری

و نامأنوس به ن ر برسود

از ن ر مردم ایران مسائل بسیار بدیهی و آشنا هستند .بنابراین نمره باالی هوش معنوی را میتووان
از این زاویه مورد مدابه برار داد.
از طرف دیگر اگر به ادبیات معنویت نگاهی بیندازیم متوجه میشویم که معنویت بیشوتر از
آن که امری بین فردی باشد ،امری درون فردی است .پارادایم عقالیوی کوه در طوول  400سوال
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گذشته بر ن ام فکری غرب حاکم بوده است ،بین دنیای درون و دنیای بیرون انسوان هوا تفواوت
بائل میشدهاند .در حقیقت پژوهش در مورد معنویوت راهوی بوود بوه درون انسوان هوا ،بنوابراین
معنویت یه امر درونی در انسان هاست نه یه امر بیرونی .لذا معنویت بیشتر از آن که در امور
بین فردی تاثیرگذار باشد (مثل هوش عاطفی) در امور فردی تاثیرگذار است .در نهایت یکوی از
دالیل رد فرضیه این امور اسوت کوه در ایون فرضویه ارتبواط هووش معنووی مودیران و توانمنودی
کارکنان را می سنجیم و این یه ارتباط بین فردی است ،بنابراین معنویت که امری درون فردی
است می تواند به طور کلی کمترین تاثیر را بر روابط بین فردی و بطور خاص کمترین تاثیر را بر
توانمندی کارکنان داشته باشد .وبتی به ابعاد هفت گانه هوش معنووی توجوه مویکنویم جوز بعود
جامعه پذیری بقیه ابعاد کامالً فردی و درون شخصی هستند .در بعد جامعه پذیری هم کوه اشواره
به کارهای خیریه و داوطلبانه دارد ،ارتباط بسیار ضعیفی با توانمندی کارکنان مشاهده مویکنویم.
به این معنی ،مدیری که در کارهوای خیریوه مثول کموه بوه فقورا و زلزلوهزدگوان و  ...شورکت
میکند ،لزوماً اینطور نبوده که توجهی به توانمندسازی کارکناناش داشته باشد.
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