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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و وجدان کاری با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش
تهران انجام شده است .تحقیق با روش توصیفی -همبستگی انجام شده است .جامعه آماری  1۶۱مدیر منطقه بود که به
صورت تمام شماری از کلیه مدیران نظرسنجی به عمل آمد و در نهایت 151پرسشنامه جمع آوری شد .سه پرسشنامه برای
جمع آوری اطالعات میدانی استفاده شد :پرسشنامه هوش معنوی (عبداهلل زاده  )1831،با  92سوال ،پرسشنامه وجدان کاری
(کاستا و مک کرا  )1229،با  1۶سوال و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (والتون  )1218،با  9۶سوال .تجزیه و تحلیل داده
ها توسط آزمون های همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند متغیره و تی تک نمونه ایی انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد
که هوش معنوی مدیران از حد متوسط بیشتر ،وجدان کاری در حد متوسط ولی کیفیت زندگی کاری آنان از حد متوسط
پایین تر بوده است .همچنین همبستگی پیرسون حاکی از یک رابطه مثبت و معنادار بین کیفیت زندگی کاری مدیران با
وجدان کاری()=r۱03۱8و هوش معنوی ()=r۱0582بوده است .و در آخر رگرسیون چند متغیره نشان داد که مولفه های دو
متغیر وجدان کاری(قابلیت اتکاء و موفقیت مداری) و هوش معنوی(ارتباط با هستی و ارتباط با درون)می توانند کیفیت زندگی
کاری مدیران منطقه 11را پیش بینی کنند .نتایج این پژوهش با بعضی از پژوهش های مرتبط همخوانی دارد.
واژگان کلیدی  :کیفیت زندگی کاری ،هوش معنوی ،وجدان کاری ،مدیران منطقه  11آموزش و پرورش تهران
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مقدمه
دنیای امروز دنیای سازمان ها است و متولیان این سازمان ها انسان ها هستند .غنی ترین منبع برای هر سازمانی منابع انسانی
می باشند که به تصمیمات سازمانی شکل داده  ،راه حل ارائه می کنند و نهایتاً مسائل و مشکالت سازمان را برطرف و باعث
رونق آن می شوند(جوکینن و همکارش .)9۱18 ،چنین انسانی برای ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستای اهداف
سازمانی باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود .یکی از روش های انگیزش  ،توجه به برنامه کیفیت زندگی
کاری است.کیفیت زندگی کاری به معنای نـوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود می باشد(فرید  .)9۱15 ،یعنی این که تا
چه میزان قدرشناسی ،فرصتهای مناسب برای سرمایهگذاری  ،اعتماد متقابل در محیط کار و ...توسط افراد رده ی باالتر
سازمان برای فرد فراهم شده است .از نظر تارهان( )9۱12یکی از آفت های مهم مدیریت در اکثر سازمان ها ،بی توجهی به
کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می باشد .این بی توجهی ،به شدت باعث کاهش اثر بخشی و کارایی سازمان می گردد.
دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی از دیدگاه های مختلفی به مفهوم کیفیت زندگی کاری نگاه کرده اند والتون1
( ) 1218اعتقاد دارد نارضایتی از کیفیت زندگی کاری یک مشکل اساسی است که بدون توجه به پست و موقعیت  ،همه
کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد .والتون در الگوی خود برای کیفیت زندگی کاری هشت شاخص در نظر گرفته که عبارتند
از  :پرداخت منصفانه و کافی ،شرایط کاری سالم و ایمن  ،امکان گسترش و استفاده از ظرفیتهای انسان ،امکان امنیت و رشد
دائمی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کاری ،اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون ،فضای کلی و متعادل کار و وابستگی
اجتماعی زندگی کاری .
بر همین اساس چنین برداشت می شود کـه سـازمان هـایی کـه کیفیت زندگی کاری کارکنان خود را به طور مطلوب تامین
نمی کنند شرائط حقیر شمردن ارزش کار و حرفه کارکنـان شـان کـه مبنـایی بـرای احساس نیاز عزت نفس آن ها است را
فراهم میآورند .در عین حال میزان اعتمـاد نسـبی به کیفیت کار آن ها و خدماتی که ارائه می دهند از دیگر مواردی هستند
که از این امر تاثیر می گیرد (والتون.)1218 ،
کیفیت زندگی کار می تواند تحت تاثیر عواملی چون وجدان کاری و هوش معنوی قرار بگیرد .هوش معنوی 9بر خالف هوش
کلی که رایانه ها هم دارای آن هستند و بر خالف هوش هیجانی که در پستانداران عالی تر نیز وجود دارد ،منحصراً خاصّ
انسان است .برخی محقّقان اعتقاد دارند که هوش معنوی اساسی ترین و اصلی ترین هوش در بین این سه نوع هوش است.
هوش عقالنی()IQ8و هوش هیجانی()EQ2هردو در محدوده دانش ها و اطالعات زیستی است ولی هوش معنوی()SQ5شامل
تفکرات انتزاعی و دور است ( سهرابی .)1831 ،اگر چه معنویت و مذهب جزء ویژگی های دموگرافیک و روانی -اجتماعی
محسوب می شود ولی جایگاه ویژه ای در پژوهشهای روان شناختی پیدا کرده و به عنوان یک جنبه مهم از سالمتی افراد می
باشد ( همتی مسلک پاک و همکاران.)1832 ،
عبداهلل زاده( )1831هوش معنوی را توانایی پیدا کردن معنی ،هدف و ارزش در زندگی میداند که رابطه مستقیمی با تمام
جنبه های زندگی داشته و تمامی فعالیت ها و زندگی انسان را به یک عرصه نامحدود متصل نموده و وی را به سوی زندگی
معنادار راهنمایی می کند (به نقل از اردالن و همکاران .)39 ،1828 ،هوش معنوی از دو مولفه اصلی "ارتباط با سرچشمه
هستی" و "اتکا به هسته درونی" تشکیل شده است .از نظر ناسل ( )9۱۱2ارتباط با سرچشمه هستی مرتبط با منبع انرژی
الهی ،قدرت برتر و خداست .در واقع مربوط به احساس ارتباط با خدا و یا منبع انرژی الهی است و این که فرد باور دارد که
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جهان و آنچه درون آن است تحت مدیریت خداوند متعال است (به نقل از اردالن و همکاران .)33 ،1828 ،و از سوی دیگر
مولفه ی اتکا به هسته درونی :فرد هر چه بیشتر از جنبه های درونی خود آگاه می شود ،به گونه ای که او تنها یک بدن نیست،
بلکه مجموعه ای از فکر ،بدن و روح است .
1
یکی دیگر از عواملی که اخیرا به فرهنگ اداری سازمان ها راه یافته ومورد توجه مدیران قرارگرفته است وجدان کاری است.
وجدان یکی از پنج عامل اصلی شخصیت است که توصیف کننده قدرت کنترل تکانه ها ،و تسهیل کننده رفتار تکلیف محور
و هدف محوراست .وجدان کاری یک احساس تعهد درونی نسبت به انجام کاراست .به عبارتی نوعی مکانیزم خودکنترلی در
امور است که به واسطه آن افراد بدون نظارت مستقیم و غیرمستقیم از بیرون ،کار خود رااز نظر کمی و کیفی به طور تمام و
کمال انجام می دهند .از جمله شاخص های وجدان کاری رعایت عدالت در انجام وظائف ،خدمت به مردم  ،لذت بردن و رضایت
از کار ،احترام به افکار دیگران ،احساس مسولیت و سودمندی کار ،نیاز اندک به کنترل های خارجی ،ترجیح سازمان بر خود ،
احساس تعلق خاطر به سازمان  ،صرفه جویی در وقت و هزینه ها و انجام به موقع کارها هستند.وجدان کاری یک هنجار
فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خوب در جامعه ارزش معنوی مثبت میدهد و بر این باور است که کار فینفسه دارای
یک ارزش ذاتی است (طالبیان. )1839،
پتی )122۱( 9برای وجدان کاری ابعاد چهارگانه زیر را ارائه میدهد .:دلبستگی و عالقه به کار  ،پشتکار و جدیت در کار
 ،روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار .
وجـدان کاری نیرویی است که فرد را متعهد مـیکنـد یـک سـری رفتارهای معطوف به هدف را در سازمان انجام دهد و نیـز
افکار و سلیقه های متفاوت را برای شکل دهی یک رفتـار ســازنده همگــرا سازد(میر و هرســکویچ .)9۱۱1 ،8وجدان کاری
موجب می شـود کارکنـان نظـام اداری و سـازمانی کشور ،توانمندی ها ،استعدادها و تخصـص هـا را نـه تنهـا بدون کنترل
بلکه به طور داوطلبانه در جهت تحقق اهداف ســازمان قــرار دهنــد کــه در ســایه ایــن وجــدان کــاری برنامه های
توسعه پایدار کشور بیمـه مـی شـوند(سلطانی .)1811 ،کارکنـان بـاوجـدان کـاری بـاال سـخت تـر کـار میکنند ،بـرای
سـازمان ارزش قائلنـد و ایـراد کمتـری در کارشان دیده می شود(مک کنا .)9۱۱5 ،2افراد بـا وجـدان کــاری بــاال اهــداف
و ارزشــهای ســازمان را اهــد اف و ارزشهای خود مـی داننـد و بـرای رسـیدن بـه آنهـا تـالش میکنند(پاال 5و همکاران،
.)9۱۱3
یکی از سازمان هایی که وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی را برای آماده سازی کار و اشتغال در سازمان ها بر عهده دارد آموزش
و پرورش می باشد .این سازمان خود دارای کارکنان و نیروهای ان سانی است که در سطوح مختلف شغلی انجام وظیفه می
کنند تا اهداف آموزشی را تحقق بخشند .یکی از این سطوح شغلی ،مدیریت مناطق و مراکز آموزشی است .مدیران مراکز
آموزشی از ارکان اصلی پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف آموزشی هستند .آنها با دانش،مهارت و نگرشی که در راستای بینش
اصلی جامعه هستند اداره و کنترل امور آموزشی ،اداری و پرسنلی مدارس را در دست دارند .نقش مهم آنها وقتی آشکار می
شود که کارکنان،دانش آموزان و اولیاء از فرایندهای آموزشی و کاری مدرسه احساس رضایت کنند .در این مطالعه از بین 12
منطقه تهران به صورت هدفمند آموزش و پرورش منطقه  11تهران به علت تغییرات زیاد مدیریتی برای تحقیق و بررسی در
مورد ارتباط هوش معنوی و وجدان کاری مدیران با کیفیت زندگی کاری آن ها انتخاب شد .به عنوان مثال در هنرستان ولی
عصر واقع در خیابان آذربایجان طی  1سال( 31الی  )22سه مدیر تصدی مدیریت را بر عهده داشته اند که علت این تغییرات
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عدم ارتباط مدرک با شغل ،عدم همکاری با اراده و انجام وظائف محوله و عدم رعایت اخالق حرفه ای مدیریتی و وجدان
کاری می باشد(محقق در هر سه دوره مدیریت هنرستان در پست معاونت انجام وظیفه کرده است) .با مشاهدات صورت گرفته
و گفتگوهای محقق با مدیران و مسئولین آموزش و پرورش منطقه  11تهران طی ده سال اخیر ،چالش هایی در زمینه عملکرد
مدیریت مطرح است که از آن جمله می توان به پایین بودن کیفیت زندگی ،وجدان کاری و همچنین ضعف عملکردی کارکنان
و مدیران سازمان مذکور اشاره کرد .با استناد به مطال عات انجام شده پیرامون موضوع مورد بحث ،شاید بتوان ریشه اینگونه
مسائل را در مجموعه ای از عوامل نظیر پایین بودن میزان حقوق و دستمزد ،یکپارچکی و انسجام کمتر بین همکاران ،قانون
گریزی ،وابستگی اجتماعی ،انگیزه های درونی افراد و  ...دانست .در این راستا ،تحقیق حاضر به دنبال چالش های مطرح شده،
در پی یافتن پاسخ به این سوال اصلی است که آیا هوش معنوی و وجدان کاری مدیران با کیفیت زندگی کاری آنها ارتباطی
دارد؟ آیا محیط کاری ایمن و بهداشتی عاملی مرتبط با وجدان کاری است؟ ،آیا بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی مراکز
آموزشی با هو ش معنوی مدیران ارتباطی وجود دارد؟ و یا اینکه آیا مدیران از هوش معنوی خود برای قانون گرایی استفاده
می کنند؟ برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا باید مؤلفه های اصلی کیفیت زندگی کاری همچون محیط کاری ایمن ،یکپارچگی
و انسجام اجتماعی ،قانون گرایی ،وابستگی اجتماعی و  ..را شناسایی نمود .
اهداف تحقیق
هدف آرمانی  :بهبود کیفیت زندگی مدیران منطقه  11از طریق تقویت هوش معنوی و وجدان کاری
هدف کلی  :بررسی رابطه هوش معنوی و وجدان کاری با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش تهران
اهداف جزئی

.1
.9
.8
.2
.5
.۶
.1

تعیین سطح هوش معنوی مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران
تعیین سطح وجدان کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران
تعیین سطح کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران
بررسی رابطه هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران
بررسی رابطه وجدان کاری با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران
بررسی قدرت پیش بینی هوش معنوی از کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران
بررسی قدرت پیش بینی وجدان کاری از کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران

سوال های تحقیق
سوال کلی  :آیا بین هوش معنوی و وجدان کاری با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش تهران از لحاظ
آماری رابطه معناداری وجود دارد؟
سوال های فرعی

.1
.9
.8
.2

هوش معنوی مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران در چه سطحی است؟
وجدان کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران در چه سطحی است؟
کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران در چه سطحی است؟
آیا بین هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران از لحاظ آماری رابطه معناداری
وجود دارد؟
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 .5آیا بین وجدان کاری با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران از لحاظ آماری رابطه معناداری
وجود دارد؟
 .۶آیا مولفه های هوش معنوی قدرت پیش بینی کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران را دارد؟
 .1آیا مولفه های وجدان کاری قدرت پیش بینی کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران را دارد؟
متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل :متغیر مستقل هوش معنوی و وجدان کاری می باشد.
متغیر وابسته :کیفیت زندگی کاری به عنوان متغیر وابسته به کار می رود.
هوش معنوی :هوش معنوی توانایی پیدا کردن مع نی ،هدف و ارزش در زندگی است و رابطه مستقیمی با تمام جنبه های
زندگی داشته و تمامی فعالیت ها و زندگی انسان را به یک عرصه نامحدود متصل نموده و وی را به سوی زندگی معنادار
راهنمایی می کند (عبداهلل9۱19 ،1؛ به نقل از اردالن و همکاران .)39 ،1828 ،هوش معنوی در دو بعد ارتباط با سرچشمه
هستی و اتکا به هسته درونی قابل مطالعه و بررسی است.
ارتباط با سرچشمه هستی :باور فرد نسبت به این موضوع که جهان و آنچه درون آن است تحت مدیریت خداوند متعال است
(ناسل9۱۱2 ،؛ به نقل از اردالن و همکاران.)33 ،1828 ،
اتکا به هسته درونی :آگاهی فرد از جنبه های درونی خود به گونه ای که او تنها یک بدن نیست ،بلکه مجموعه ای از فکر،
بدن و روح است (ناسل9۱۱2 ،؛ به نقل از اردالن و همکاران.)33 ،1828 ،
وجدان کاری :نیرویی است که فرد را متعهد مـیکنـد یـک سـری رفتارهای معطوف به هدف را در سازمان انجام دهد(میر و
هرســکویچ.)9۱۱1 ،
کیفیت زندگی کاری :ساختاری پویا و چند بعدی دارد که مفاهیمی نظیر امنیت شغلی ،نظام های پاداش ،فرصت های پیشرفت
آموزشی و شغلی و شرکت در تصمیم گیری را در بر میگیرد.براساس نظریه والتون( )1218ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل:
 -1پرداخت منصفانه و کافی :پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداخت ها با معیارهای اجتماعی و معیارهای
کارکنان و نیز تناسب آن با دیگر انواع کار.
 -9شرایط کاری سالم و ایمن :ایجاد شرایط کار ی ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار منطقی.
 -8امکان گسترش و استفاده از ظرفیتهای انسان :فراهم بودن فرصت هایی نظیر استفاده از استقالل و خودکنترلی در کار،
بهره مند شدن از مهارت های گوناگون و دسترسی به اطالعات متناسب با کار.
 -2امکان امنیت و رشد دائمی:فراهم کردن زمینه بهبود توانایی های فردی،فرصت های پیشرفت ،فرصت های به کارگیری
مهارت های کسب شده و تأمین امنیت در زمینه درآمد و اشتغال.
 -5یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کاری :ایجاد جو و فضای کاری مناسب که احساس تعلق کارکنان به سازمان را و
اینکه آنان مورد نیاز سازمان هستند ،تقویت کند.
 -۶اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون :فراهم بودن زمینه آزادی سخن بدون واهمه از عکس العمل مقام باالتر و نافذ بودن سلطه
قانون نسبت به سلطه انسانی.
 -1فضای کلی و متعادل کار  :برقراری توازن و تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخش های زندگی کارکنان که شامل اوقات
فراغت ،تحصیالت و زندگی خانوادگی است.
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 -3وابستگی اجتماعی زندگی کاری :نحوه برداشت (ادراک) کارکنان درباره مسؤلیت اجتماعی در سازمان.

پرداخت منصفانه و کافی

محیط کار ایمن
ارتباط با

ارتباط با

هستی

درون

تامین فرصت رشد

قانون گرایی
هوش
معنوی

کیفیت
زندگی

وجدان

کاری

کاری

قابلیت
اتکاء

وابستگی اجتماعی

فضای کلی زندگی

انسجام اجتماعی

موفقیت
مداری

توسعه قابلیت ها
مدل مفهومی تحقیق

تحقیقات انجام شده داخلی
 -1یافته های پژوهش مهانیان و همکاران( )1835با عنوان "بررسی رابطه کیفیت زندگی و رضایت شغلی زنان" نشان داد
که بین رضایت شغلی معلمان زن و کیفیت زندگی در آنان همبستگی مثبت و معنا داری وجود دارد.
 -9مطالعه ای با عنوان « تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری» توسط رودکی در سال  31صورت گرفته است ومیزان اهمیت
عوامل تشکیل دهنده کیفیت زندگی کاری را مشخص کرد " .اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون" به عنوان مهمترین عامل
مشخص شد .عوامل تشکیل دهنده کیفیت زندگی کاری بر حسب اولویت تاثیر گذاری عبارتند از :نقش متعادل کار .اعتقاد
به لزوم حاکمیت قانون .جبران خدمت منصفانه و کافی .ائتالف اجتماعی در سازمان کاری .امکان امنیت و رشد دائمی.
امکان گسترش و استفاده از ظرفیت های انسان .کار معتبر و سودمند اجتماعی .شرایط کاری سالم و ایمن.
 -8لطفی و سیار ( ،)1831به بررسی رابطه بین هوش معنوی و سالمت روان افراد  15سال به باال پرداخته اند .حجم نمونه
 85۱نفر از جمعیت شهری بهشهرمی باشد .نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و سالمت روانی رابطه معنی داری وجود
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دارد و بین هوش معنوی مردان و زنان تفاوت معنا داری وجود ندارد و اینکه مردان و زنان در این پژوهش از نظر سالمت
روانی با هم تفاوت معنا داری دارند.
 -2عابدی و سرخی ( ،)1831پژوهشی با عنوان رابطه بین هوش معنوی و صفات شخصیتی در جمعیت سنین  12-5۱سال
شهر ساری در سال  1833انجام داده اند نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و روان نژندی رابطه معنا دار منفی وجود
دارد ،بین هوش معنوی و انعطاف پذیری و دلپذیر بودن رابطه معنا دار وجود ندارد .
 -5بدیع و جاللی ( )1831با هدف بررسی تأثیر هوش معنوی بر رضایت زناشویی از میان جامعه کارکنان ادارات شهر اهواز ،
نمونه ای به تعداد  915نفر را بصورت نمونه گیری در دسترس برگزیدند .تحلیل داده های مربوط به فرضیه چهارم تفاوت
هوش معنوی کارکنان زن با مرد را آزمون نمود و تایید گردید .به بیان دیگر با توجه به میانگین ها ,کارکنان زن نسبت به
کارکنان مرد از هوش معنوی باالتری برخوردارند.
 -۶بهزاد شهبازی و همکارانش( )1833پژوهشی با عنوان «تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گروههای
آموزشی دانشگاه اصفهان» انجام دادند .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی
کاری و عملکرد شغلی  ./1۶8که در سطح  ./۱1معنادار میباشد .همچنین همه مولفه های کیفیت زندگی کاری با عملکرد
رابطه مثبت و معنی داری داشته اند .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای توسعه قابلیتهای انسانی،
قانونگرایی در سازمان کار ،فضای کلی زندگی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی به عنوان متغیرهای پیشبین ،معیار ورود به
معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات عملکرد مدیر گروهها (متغیر مالک) ،را به دست آورده اند.
 -1در پژوهشی که در سال  1832به عنوان تحلیلی اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان توسط فاطمه جواهری،سید
حسین سراج زاده ،ریتا رحمانی انجام شد 982 .نفر از زنان شاغل در واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس
روش نمونه گیری طبقه ای متناسب ،انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند .یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین
شاخص کل کیفیت زندگی افراد نمونه معادل  1/2است .از بین معرف های مختلف وضعیت شغلی؛ مناسب تری برخوردار
هستند ،کیفیت زندگی مناسب تری هم دارند .عالوه براین رابطه میان خشنودی شغلی و کیفیت زندگی زنان تائید شد.
 -3مطالعه ای با عنوان «بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با سازگاری شغلی در بین معلمان رسمی و
حق التدریس » توسط احمد نژاد و همکارانش در سال  21صورت گرفت .نتایج نشان داد که :بین هوش هیجانی و کیفیت
زندگی کاری ،بین کیفیت زندگی کاری و سازگاری شغلی معلمان رسمی و معلمان حق التدریس رابطه معنادار وجود دارد.
همچنین در معلمان رسمی میان هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری رابطه معنادار وجود دارد ولی در بین معلمان حق
التدریس چنین رابطه ای مشاهده نشد .در حالیکه مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده مناسبی برای سازگاری
شغلی معلمان نیستند.
 -9معصومی و همکاران (  )1829در پژوهشی به بررسی کیفیت زندگی ماماهای شاغل در بیمارستانهای شهر همدان پرداختند.
نتایج نشان داد در تمامی حیطه های کیفیت زندگی ماماهای شاغل در بخش زایمان وضعیت بهتری داشته اند .
ب -پیشینه تحقیق در خارج از ایران
 -1پژوهشی توسط سوزا 1و رایت )9۱۱2( 9در ارتباط با بررسی هوش معنوی تعدادی از جوانان مقیم در یک شهر مذهبی در
استرالیا انجام شده است .نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که هوش معنوی در باال بردن عزت نفس و
رضایت و خشنودی از زندگی و ایجاد احساس هدفمندی در زندگی تأثیر به سزایی دارد.
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وانگ 1و همکاران( )9۱۱۶در تحقیقی تحت عنوان " بررسی کیفیت زندگی و افسردگی برای افسران پلیس در کائوسیونگ،
تایوان" انجام دادند که نتایج نشان میدهد که استرس ،اضطراب و افسردگی به کیفیت زندگی پایین مرتبط هستند .احساس
استرس ،اضطراب و افسردگی رابطه معکوس با کیفیت زندگی دارد.
در پژوهشی که مهانیان و همکاران در سال(  )9۱۱1به عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی و رضایت شغلی زنان انجام
دادند یافته های تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی معلمان زن و کیفیت زندگی در آنان همبستگی مثبت و معنا
داری وجود دارد.
کپینگ و زین ( )9۱۱2پژوهشی بر روی  18۱نفر از پرستاران بیمارستانی در چین انجام دادند در این پژوهش رابطه بین
بهزیستی معنوی این پرستاران با کیفیت زندگی کاری آنها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد  % 2۱از پرستاران از
دردهای جسمی و روانی ناشی از محیط کار رنج می بردند.
ساتکین( )1832در پژوهشی با عنوان "پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی" به این نتیجه
رسید :هوش معنوی  1/1۱درصد از تغییرات رضایت را پیش بینی می نماید .وی تصریح کرد هوش معنوی و هوش هیجانی
از جمله عوامل مرتبط با رضایت محسوب می شوند .افرادی که دارای هوش معنوی و هیجانی باالتری هستند از رضایت
بیشتری نیز برخوردارند.
روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی /پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق
کلیه ی مدیران منطقه  11آموزش و پرورش تهران می باشد .که حجم این جامعه  1۶۱نفر می باشد که به صورت سرشماری
از کلیه ی مدیران نظرسنجی شده است .مدیران سه مقطع ابتدائی ،دوره اول و دوم دبیرستان و همچنین مدیران مدارس
ابتدائی و دبیرستان ها و هنرستان ها به شرح جدول زیر در این تحقیق مشارکت کردند.
جدول شماره  :1تعداد مدیران مدارس و اداره آموزش و پرورش منطقه 11
مدارس

دخترانه

پسرانه

کل

ابتدائی

91

8۱

51

دوره اول

11

9۱

81

دوره دوم

19

11

92

هنرستان

11

11

82

مقطع (اداره)

1

9

8

جمع کل

12

3۶

161

دراین پژوهش از سه پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد .هر سه پرسشنامه در دو قسمت جمعیت شناختی و
گویه های مرتبط با متغیر مورد سنجش تنظیم شده بودند
پرسشنامه هوش معنوی :پرسشنامه هوش معنوی شامل  92پرسش می باشد که توسط عبداهلل زاده در سال  1831تهیه
شده است .این پرسشنامه که براساس نظریه واگان( )9۱۱8تنظیم شده است شامل دو عامل اصلی ،درک و ارتباط با
سرچشمه هستی با  19پرسش و زندگی معنوی یا اتکا به هسته درونی با  11پرسش را می سنجد و پایایی آن  ۱/1۶گزارش
شده است.
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پرسشنامه وجدان کاری :در این تحقیق پرسشنامه کاستا و مک کرا ( )1229برای متغیر وجدان کاری استفاده شده
است .این پرسشنامه در دو بعد قابلیت اتکا ( 3گویه) و موفقیت مداری ( 3گویه) در مجموع  1۶سوال مطرح می شود که
پایایی آن  ۱/33گزارش شده است.
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری :این پرسشنامه توسط والتون ()1218تهیه شده و طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی
کم ،کم ،تاحدی ،زیاد ،خیلی زیاد) می باشد و از هشت خرده مقیاس تشکیل شده است که عبارتند از :پرداخت منصفانه و
کافی ،محیط کاری ایمن و بهداشتی ،تامین فرصت رشد و امنیت مداوم  ،قانون گرایی در سازمان  ،وابستگی اجتماعی در
زندگی کاری فضای کلی زندگی  ،وحدت و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیتهای انسانی.
روش جمع آوری اطالعات
پرسشنامه های تحقیق پس از روائی و اعتبار یابی در اختیار نمونه تحقیق( 1۶۱مدیر) قرار گرفت .مدت زمان تحویل حضوری
پرسشنامه هاتوسط محقق تا زمان دریافت حضوری سه هفته طول کشیده متاسفانه در زمان دریافت پرسشنامه ها  2مدیر
همکاری نکرده بودند و جمعا  151پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت .الزم به ذکر است که کلیه پرسشنامه ها در حضور
محقق تکمیل گردید.پایایی یا ضریب آلفای کرونباخ این تحقیق به تفکیک متغیرها و مولفه های آن به شرح جدول زیر می
باشد:
جدول شماره  :2ضریب پایایی متغیرها و مولفه های تحقیق

هوش معنوی

متغیرها

کیفیت زندگی کاری

وجدان کاری

ضریب

پایایی

مولفه ها

ارتباط
با
هستی

ارتباط
با
درون

قابلیت
اتکا

موفقیت
مداری

پرداخت
منصفانه
و کافی

محیط
کار
ایمن

تامین
فرصت
شغل

قانون
گرایی

وابستگی
اجتماعی

فضای
کلی
زندگی

انسجام
اجتماعی

توسعه
قابلیت
ها

۱/3۱1

۱/311

۱/322

۱/3۱9

۱/132

۱/31۱

۱/3۱۱

۱/32۱

۱/38۱

۱/333

۱/312

۱/398

یافته های توصیفی تحقیق
الف -جمعیت شناختی  :جامعه آماری از لحاظ متغیر های جمعیت شناختی مورد توصیف آماری مطابق با جدول زیر قرار گرفتند.
جدول شماره  :3توصیف آماری جمعیت شناختی
تحصیالت

جنسیت

سابقه خدمت

سن

فراوانی
درصد

زن

مرد

کل

کاردانی

کارشناسی

عالی

کل

2۱-8۱

5۱-2۱

بیش از 5۱

کل

1۱-5

بیش از 1۱

بی پاسخ

کل

2۶

1۱5

151

98

15

58

151

19

1۱9

81

151

15

188

8

123

8۱/5

۶2/5

1۱۱

15/9

22/1

85/1

1۱۱

1/2

۶1/5

92/5

1۱۱

1۱/1

32/2

9

1۱۱

یافته های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق
توصیف آماری متغیر های سه گانه تحقیق به تفکیک مولفه های آنها در جدول شماره  2درج گردیده است.
جدول شماره  :4میانگین  ،انحراف استاندارد ،حداقل وحداکثر متغیرهای اصلی پژوهش
متغیرها

کیفیت
زندگی کاری

مولفه ها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

جبران منصفانه و مناسب

10۱۱

20۶1

908292

10۱9355

شرایط کاری ایمن و بهداشتی

10۱۱

50۱۱

901۶83

10۱1881

توسعه قابلیت های انسانی

10۱۱

50۱۱

902281

22952.

تأمین فرصت رشد و امنیت

10۱۱

50۱۱

909323

10۱1139

یکپارچگی و انسجام اجتماعی

10۱۱

50۱۱

901۶83

101۶۶5۶

قانون گرایی در سازمان

10۱۱

50۱۱

90۶۶25

1019815

فضای کلی زندگی

10۱۱

50۱۱

901۱9۱

10118۶5

وابستگی اجتماعی زندگی کاری

10۱۱

50۱۱

903213

1015۶23

قابلیت اتکا

10۱۱

50۱۱

9021۶۱

10923۱5

موفقیت مداری

10۱۱

2033

801212

1081315

ارتباط با هستی

10۱۱

50۱۱

80232۱

1093128

ارتباط با درون

10۱۶

50۱۱

808885

101۱112

وجدان کاری
هوش معنوی

یافته های استنباطی تحقیق
الف -نرمالیته داده ها :در جدول شماره  5کجی ،1کشیدگی 9و آزمون نرمال بودن توزیع نمره های هر یک از مقیاس ها مشخص
گردیده است .چنانچه کجی و کشیدگی مقیاسها کمتر از ׀9׀ باشد ،نیازی به تبدیل 8مقیاسها نیست و ادامه روند تحلیل با این
مقیاس ها ،خللی در نتایج ایجاد نمیکند (گارسن.)9۱۱9 ،2
جدول شماره  :5ضریب کجی وکشیدگی برای مولفه های پرسشنامه ها
متغیرها

کیفیت زندگی کاری

مولفه ها

کجی

خطای استاندارد

کشیدگی

خطای استاندارد

جبران منصفانه و مناسب

-۱0939

۱0829

۱0121

۱0121

شرایط کاری ایمن و بهداشتی

-10191

۱0829

۱012۱

۱0121

توسعه قابلیت های انسانی

-10133

۱0829

۱0۱55

۱0121

تأمین فرصت رشد و امنیت

-۱0۶98

۱0829

۱028۱

۱0121

1

-skewness
-kurtosis
3
-transformation
4
-Garson
2

10

همانطور که
قانون گرایی در سازمان
دیده
فضای کلی زندگی
همه
وابستگی اجتماعی زندگی کاری
از کجی و
قابلیت اتکا
کمتر از ׀9׀
وجدان کاری
موفقیت مداری
بودند
ارتباط با هستی
ادامه برای
هوش معنوی
ارتباط با درون
سواالت یا
تحقیق می توان از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.
یکپارچگی و انسجام اجتماعی

-10131

۱0829

۱01۶2

۱0121

-101۱2

۱0829

۱0959

۱0121

۱0219

۱0829

۱0883

۱0121

-10921

۱0829

۱08۶۱

۱0121

-1088۶

۱0829

-۱082۶

۱0121

-10938

۱0829

-۱05۱۱

۱0121

-10891

۱0829

-۱0299

۱0121

-10152

۱0829

-۱081۶

۱0121

در جدول
میشود،
مقیاس ها
کشیدگی
برخوردار
.بنابراین در
بررسی
فرضیات

سوال اول :هوش معنوی مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران در چه سطحی است؟
سوال های پرسشنامه هوش معنوی مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران به صورت  5درجه ای به صورت خیلی زیاد تا
خیلی کم تنظیم شده است .در این طیف گزینه سوم نشان می دهد میزان هوش معنوی در حد متوسط می باشد .لذا میانگین نظری
برابر با ( 8حد وسط؛ نه زیاد نه کم) می باشد .با توجه به میانگین نظری و میانگین تجربی(میانگین پاسخ دهندگان) از آزمون  tتک
نمونه ای برای معنادار بودن سطح هوش معنوی مدیران استفاده شد .جدول شماره  ۶نتایج آزمون را نشان می دهد.
جدول 6شماره  :نتایج آزمون  tتک نمونه ای هوش معنوی مدیران
میانگین نظری= 8
هوش معنوی

مقدار t

درجه
آزادی

Sig

میانگین تجربی

ارتباط با هستی

20۶۶5

15۱

**۱0۱۱۱

80232

ارتباط با درون

80191

15۱

**۱0۱۱۱

80888
* p≤ 0.05
** p≤ 0.0

همانطور که در جدول مالحظه می گردد نتایج نشان داد که میانگین کسب شده پاسخگویان در مورد هر دو مولفه ی هوش معنوی
ارتباط با هستی( )80232و ارتباط با درون( )80888بیشتر از میانگین نظری می باشد و تفاوت معنی داری بین آنها وجود دارد .بنابراین
با  25درصد اطمینان میزان هوش معنوی مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران در هر دو مولفه ارتباط با هستی و ارتباط
با درون از حد متوسط بیشتر می باشد.
سوال دوم :وجدان کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران در چه سطحی است؟
وجدان کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران در آزمون  tتک نمونه ای با میانگین نظری برابر با ( 8حد وسط؛ نه
زیاد نه کم) مقایسه شد ..در جدول شماره  1نتایج آزمون تی تک نمونه ایی قابل رویت می باشد:
جدول 7نتایج آزمون  tتک نمونه ای برای بررسی میزان وجدان کاری مدیران

وجدان کاری
قابلیت اتکاء

میانگین نظری= 8
مقدار t

درجه آزادی

Sig

میانگین تجربی

-۱0991

15۱

۱0391

9021۶

11

موفقیت مداری

10812

۱0119

15۱

80121
*= p≤ 0.05
**= p≤ 0.01

نتایج جدول حاکی از آن است که میانگین کسب شده پاسخگویان در مورد هر دو مولفه ی وجدان کاری قابلیت اتکاء ( )9021۶و
موفقیت مداری( ) 80121نزدیک به میانگین نظری می باشد به همین خاطر آزمون  tتک نمونه ای نشان می دهد که بین میانگین
نظری(یعنی عدد )8و میانگین تجربی(یعنی نمراتی که از پرسشنامه بدست آمده است)تفاوت معنی داری وجود ندارد.
سوال سوم :کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران در چه سطحی است؟
کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران در آزمون  tتک نمونه ای با میانگین نظری برابر با ( 8حد
وسط؛ نه زیاد نه کم) مقایسه و نتایج در جدول شماره  3قابل رویت می باشد:
جدول :8نتایج آزمون  tتک نمونه ای برای بررسی میزان کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش تهران

مولفه های کیفیت زندگی کاری

میانگین نظری= 8
مقدار t

درجه آزادی

Sig

میانگین تجربی

جبران منصفانه و مناسب

-10958

15۱

**۱0۱۱۱

908292

شرایط کاری ایمن و بهداشتی

-901۱2

15۱

**۱0۱۱3

901۶83

توسعه قابلیت های انسانی

-۶0331

15۱

**۱0۱۱۱

902281

تأمین فرصت رشد و امنیت

-30152

15۱

**۱0۱۱۱

909323

یکپارچگی و انسجام اجتماعی

-90233

15۱

*۱0۱12

901۶83

قانون گرایی در سازمان

-80۶11

15۱

**۱0۱۱۱

90۶۶25

فضای کلی زندگی

-80933

15۱

**۱0۱۱1

901۱9۱

وابستگی اجتماعی زندگی کاری

-10122

15۱

۱0959

903213
*= p≤ 0.05
**= p≤ 0.01

نتایج جدول حاکی از آن است که میانگین کسب شده پاسخگویان در مورد مولفه های وجدان کاری جبران منصفانه و مناسب ،شرایط
کاری ایمن و بهداشتی ،توسعه قابلیت های انسانی ،تأمین فرصت رشد و امنیت ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان  ،قانون
گرایی در سازمان ،فضای کلی زندگی و وابستگی اجتماعی زندگی کاری -کمتر از میانگین نظری می باشد همچنین آزمون  tتک
نمونه ای نشان می دهد که بین میانگین نظری و میانگین تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد .مولفه یکپارچگی و انسجام اجتماعی
در سطح  25درصد و سایر مولفه ها در سطح  22درصد رابطه معناداری را نشان دادند و وابستگی اجتماعی نیز معنادار نمی باشد.
سوال چهارم :آیا بین هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران از لحاظ آماری
رابطه معناداری وجود دارد؟
برای آزمون این سوال از آنجا که نمرات هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری در سطح فاصله ایی می باشند از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شده است .نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای مالک و یش بین در جدول شماره  2آمده است.
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جدول شماره  :9همبستگی پیرسون بین هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری

متغیر پیش بین متغیرمالک
هوش معنوی

همبستگی تعداد سطح معناداری

کیفیت زندگی کاری

۱0582

151

**۱0۱۱۱
*= p≤ 0.05
**= p≤ 0.01

بر اساس مقدار همبستگی و سطح معناداری  ،متغیر هوش معنوی مدیران با کیفیت زندگی کاری آنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
بنابراین در سطح  22درصد می توان گفت هوش معنوی باال باعث می گردد که کیفیت زندگی مدیران افزایش یابد و نیز هوش معنوی
پایین باعث کاهش کیفیت زندگی کاری می گردد.
سوال پنجم :آیا بین وجدان کاری با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران از لحاظ آماری
رابطه معناداری وجود دارد؟
به منظور آزمون این سوال از آنجا که نمرات وجدان کاری و کیفیت زندگی کاری در سطح فاصله ایی می باشند از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شده است .نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای مالک و یش بین در جدول شماره  1۱آمده است.
جدول شماره  :11همبستگی پیرسون بین وجدان کاری و کیفیت زندگی کاری

متغیر پیش بین متغیرمالک
وجدان کاری

همبستگی تعداد سطح معناداری

کیفیت زندگی کاری

۱03۱8

151

**۱0۱۱۱
*= p≤ 0.05
**= p≤ 0.01

بر اساس مقدار همبستگی و سطح معناداری  ،متغیر وجدان کاری مدیران با کیفیت زندگی کاری آنان رابطه مثبت قوی و معناداری
دارد .در سطح  22درصد می توان گفت که هرچقدر وجدان کاری مدیران آموزش و پرورش تهران باالتر رود متقابالً کیفیت زندگی
آنان نیز افزایش می یابد و نیز هر چقدر وجدان کاری مدیران کاهش پیدا کند کیفیت زندگی کاری آنان نیز پایین می آید.
سوال ششم :آیا مولفه های هوش معنوی قدرت پیش بینی معنی داری از کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش
و پرورش شهرتهران را دارد؟
به منظور پیش بینی کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران براساس مولفه های هوش معنوی از تحلیل
رگرسیون چند متغیره استفاده شد .در این سوال مولفه های هوش معنوی به عنوان متغیرهای پیش بین و کیفیت زندگی کاری
مدیران به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شدند .نتایج این تحلیل در جداول  1۱و  11گزارش شده است .
جدول  . 11ضریب همبستگی چندگانه (ضریب رگرسیون) برای پیش بینی کیفیت زندگی کاری مدیران

مدل

R
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R2

 R2تعدیل شده خطای معیار برآورد

پیش بینی کیفیت زندگی کاری از روی متغیرهای هوش معنوی ۱022۱ ۱01۱۱

۱0۶12

۱0238

مقدار  R2تعدیل شده بسیار مهم بوده و میزان برازند گی مدل را نشان می دهد .این مقدار در تحلیل فوق برابر با  ۱/238می باشد
که نشان می دهد  23درصد تغییرات کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11تهران به هوش معنوی آنان وابسته است  .درجدول
شماره  11مقدار  ANOVAگزارش شده است که مقدار آن اعتبار آماری مدل را ارزیابی می کند :
جدول شماره  . 11تحلیل واریانس نمرات کیفیت زندگی کاری مدیران بر متغیرهای پیش بین

شاخص آماری
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

۶50559

9

89011۶

باقیمانده

۶30919

123

2۶1

مجموع

1880395

15۱

F

سطح معناداری()P

**۱0۱۱۱

110۱59

*= p≤ 0.05
**= p≤ 0.01

با توجه به این که سطح معناداری دراین جدول کمتراز ۱/۱1می باشد می توان تأثیر متغیرهای پیش بین درمتغیرمالک را از لحاظ
آماری پذیرفت  .ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده در جدول شماره 19آمده است:
جدول شماره  12ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده

متغیر
مدل

ضرایب استاندارد شده

ضرایب استاندارد نشده
B

خطای استاندارد

)(Constant

۱0315

۱0122

Beta

t

سطح
معناداری

202۱3

**۱0۱۱۱

ارتباط با هستی

۱0592

۱0۱21

۱0112

110128

**۱0۱۱۱

ارتباط با درون

۱0۱88

۱0۱55

۱0۱83

۱0529

۱0555
*= p≤ 0.05
**= p≤ 0.01

با توجه به سطوح معناداری  ،مولفه ی ارتباط با هستی هوش معنوی می تواند کیفیت زندگی کاری مدیران را پیش بینی کند .با
توجه به ضریب بتا می توان گفت تغییری به اندازه یک انحراف معیار در مولفه ارتباط با هستی موجب  ۱/112انحراف معیار تغییر
در کیفیت زندگی کاری مدیران می شود .
سوال هفتم :آیا مولفه های وجدان کاری قدرت پیش بینی معنی داری از کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش
و پرورش شهرتهران را دارد؟
به منظور پیش بینی کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران براساس مولفه های وجدان کاری از تحلیل
رگرسیون چند متغیره استفاده شد .در این سوال مولفه های وجدان کاری به عنوان متغیرهای پیش بین و کیفیت زندگی کاری
مدیران به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شدند .نتایج این تحلیل در جداول 18و  12گزارش شده است .
جدول شماره  . 13ضریب همبستگی چندگانه (ضریب رگرسیون) برای پیش بینی کیفیت زندگی کاری مدیران
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این

در
مدل

R2

R

 R2تعدیل شده خطای معیار برآورد

پیش بینی کیفیت زندگی کاری از روی متغیرهای پیش بین ۱0۶5۱ ۱03۱۶

۱05۶9

۱0۶25

جدول مقدار  R2تعدیل شده بسیار مهم بوده و میزان برازندگی مدل را نشان می دهد .این مقدار در تحلیل فوق برابر با  ۱/۶25می
باشد که نشان می دهد  ۶2درصد تغییرات کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11تهران به وجدان کاری آنان وابسته است  .درجدول
شماره  12مقدار  ANOVAگزارش شده است که آن مقدار اعتبار آماری مدل را ارزیابی می کند :
جدول شماره  :14تحلیل واریانس نمرات کیفیت زندگی کاری مدیران

شاخص آماری
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

3۶0223

9

280222

باقیمانده

2۶039۶

123

۱081۶

مجموع

1880395

15۱

F

سطح معناداری()P

**۱0۱۱۱

1810235

*= p≤ 0.05
**= p≤ 0.01

با توجه به این که سطح معناداری دراین جدول کمتراز ۱/۱1می باشد می توان تأثیر متغیرهای پیش بین درمتغیرمالک را از لحاظ
آماری پذیرفت  .ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده در جدول شماره 15آمده است:
جدولشماره  .15ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده

متغیر
مدل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

B

خطای استاندارد

)(Constant

۱0۶۶9

۱0193

قابلیت اتکا

۱0835

۱0۱25

۱0592

موفقیت مداری

۱09۶8

۱0۱22

۱08۶1

Beta

t

سطح
معناداری

20321

**۱0۱۱۱

30۶93

**۱0۱۱۱

50232

**۱0۱۱۱
*= p≤ 0.05
**= p≤ 0.01

با توجه به سطوح معناداری هر دو مولفه ی وجدان کاری می تواند کیفیت زندگی کاری مدیران را پیش بینی کند .با توجه به ضریب
بتا می توان گفت تغییری به اندازه یک انحراف معیار در مولفه قابلیت اتکاء و موفقیت مداری به ترتیب موجب  ۱/592و ۱/8۶1
انحراف معیار تغییر در کیفیت زندگی کاری مدیران می شود .
سوال اصلی تحقیق :آیا بین هوش معنوی و وجدان کاری با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش
تهران از لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد؟
به منظور پیش بینی کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران براساس مولفه های وجدان کاری و هوش
معنوی از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد .در این سوال مولفه های وجدان کاری و هوش معنوی به عنوان متغیرهای پیش
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بین و کیفیت زندگی کاری مدیران به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شدند .نتایج این تحلیل در جداول  1۶و  11گزارش
شده است .
جدول شماره  16ضریب همبستگی چندگانه (ضریب رگرسیون) برای پیش بینی کیفیت زندگی کاری مدیران

مدل

 R2تعدیل شده

R2

R

پیش بینی کیفیت زندگی کاری از روی متغیرهای پیش بین ۱0۶3۱ ۱0۶32 ۱038۱

خطای معیار برآورد
۱0582

در این جدول مقدار  R2تعدیل شده بسیار مهم بوده و میزان برازندگی مدل را نشان می دهد .این مقدار در تحلیل فوق برابر با
 ۱/۶3۱می باشد که نشان می دهد  ۶3درصد تغییرات کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11تهران به مولفه های وجدان کاری و
هوش معنوی آنان وابسته است .درجدول شماره  11مقدار  ANOVAگزارش شده است که آن مقدار اعتبار آماری مدل را ارزیابی
می کند:
جدول شماره  :17تحلیل واریانس نمرات کیفیت زندگی کاری مدیران بر متغیرهای پیش بین

شاخص آماری
مدل

رگرسیون

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

290122

2

980۱81

باقیمانده

210۶15

12۶

مجموع

1880395

15۱

F

۱0935

سطح معناداری()P

**۱0۱۱۱

3۱01۱۶

*= p≤ 0.05
**= p≤ 0.01

با توجه به این که سطح معناداری دراین جدول کمتراز ۱/۱1می باشد می توان تأثیر متغیرهای پیش بین درمتغیرمالک را از لحاظ
آماری پذیرفت  .ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده در جدول  13آمده است:
جدول شماره  :18ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده

متغیر
مدل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

t

سطح
معناداری

50291

**۱0۱۱۱

10۶۱۶

**۱0۱۱۱
**۱0۱۱۱

B

خطای استاندارد

)(Constant

۱0321

۱015۶

قابلیت اتکا

۱0811

۱0۱5۱

۱0513

موفقیت مداری

۱092۱

۱0۱5۱

۱0882

20119

ارتباط با هستی

۱0198

۱0۱51

۱01۶3

90112

*۱0۱81

ارتباط با درون

۱01۶3

۱0۱25

۱0125

80۶3۶

**۱0۱۱۱

Beta

با توجه به سطوح معناداری هر دو متغیر وجدان کاری(قابلیت اتکاء و موفقیت مداری) و هوش معنوی(ارتباط با هستی و ارتباط با
درون) می توانند کیفیت زندگی کاری مدیران را پیش بینی کند .با توجه به ضریب بتا می توان گفت تغییری به اندازه یک انحراف
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معیار در مولفه قابلیت اتکاء  ،موفقیت مداری ،ارتباط با هستی و ارتباط با درون به ترتیب موجب ۱/125 ، ۱/1۶3 ، ۱/882 ، ۱/513
انحراف معیار تغییر در کیفیت زندگی کاری مدیران می شود .
بحث و نتیجه گیری

نتایج آزمون اول در خصوص میزان هوش معنوی مدیران نشان داده است که میانگین کسب شده مدیران منطقه  11آموزش و
پرورش شهر تهران در مورد هر دو مولفه ی هوش معنوی ارتباط با هستی( )80232و ارتباط با درون( )80888بیشتر از میانگین نظری
می باشدواین تفاوت معنی داری است .بنابراین می توان گفت که میزان هوش معنوی مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران
در هر دو مولفه -ارتباط با هستی و ارتباط با درون -از حد متوسط بیشتر می باشد .هوش معنوی مربوط به جستجوی فرد درباره
هدف و معناست .شامل هدایت و معرفت درونی  ،حفظ تعادل فکری  ،آرامش درونی و بیرونی و عملکرد همراه با بصیرت و مالیمت
و مهربانی می باشد و توانایی به دست آ وردن قدرتی که ما را برای رسیدن به رویاهایمان یاری می دهد .چون میانگین هوش معنوی
مدیران منطقه  11از میانگین باالتر بود بنابراین مدیران این منطقه تعادل فکری – آرامش درونی -ارتباط هستی و ارتباط درونی
خوبی را در عملکرد از خود نشان می دهند.
نتایج آزمون سوال دوم درخصوص میزان وجدان کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران نشان داد که میانگین کسب
شده پاسخگویان در مورد هر دو مولفه ی وجدان کاری قابلیت اتکاء ( )9021۶و موفقیت مداری( )80121نزدیک به میانگین نظری
می باشد و تفاوت معنی داری وجود ندارد .بنابراین میزان وجدان کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران در هر دو
مولفه قابلیت اتکاء و موفقیت مداری تقریبا در حد متوسط می باشد .وجدان کاری ،بازگو کننده انگیزه ای درونی است که هر فرد با
توجه به آن و با شناخت کامل نسبت به وظایف محوله درصدد انجام ب هینه کار خویش برمی آید .با حاکمیت وجدان کاری ،شخص
درصدد نیست که بقول پیتر( )1231با کم کاری و بی مباالتی و نیرنگ ،دستمزدی مساوی با سایرین بگیرد  .بلکه مالک او برای انجام
کار ،وجدان می باشد; یعنی او با درست انجام دادن کار ضمن اینکه به منافع مادی خود دست می یابد ،وجدان خود را خرسند می
سازد .به هر حال وجدان کاری به سه عامل فرد ،کار و مدیریت ارتباط دارد .یعنی این که چه کسی  ،چه کاری را تحت چه شرایطی
یا مدیریتی انجام می دهد.مدیران منطقه  11از وجدان کاری در سطح متوسط به باال بهره مند نمی باشند به این معنی که انگیزه
درونی برای انجام درست و منطقی و وجدانی کار در حد متوسط می باشد و آنان نیاز دارند که به طرق مختلف وجدان کاری خود را
ارتقاء دهند زیرا در عملکرد آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت و موفقیت را برای آنها رقم می زند.
نتایج آزمون سوال سوم در خصوص کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران نشان داد که میانگین کسب
شده پاسخگویان در مورد مولفه های وجدان کاری جبران منصفانه و مناسب ،شرایط کاری ایمن و بهداشتی ،توسعه قابلیت های
انسانی ،تأمین فرصت رشد و امنیت ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان  ،قانون گرایی در سازمان ،فضای کلی زندگی و وابستگی
اجتماعی زندگی کاری کمتر از میانگین نظری می باشد همچنین آزمون  tتک نمونه ای نشان می دهد که بین میانگین نظری و
میانگین تجربی به غیر از مولفه ی وابستگی اجتماعی زندگی کاری تفاوت معنی داری وجود دارد و این تفاوت منفی است  .به عبارتی
میانگین تجربی کمتر از میانگین نظری می باشد.بنابراین میزان کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر
تهران از حد متوسط پایین تر می باشد.یکی از آفت های مهم مدیریت ،بی توجهی به کیفیت زندگی کاری می باشد .این بی توجهی،
اثر بخشی و کارآیی سازمان را به شدت کاهش می دهد  .به دلیل عدم شناخت مدیران سازمان ها از کیفیت زندگی کاری ،این مقوله،
تناسب و اندازه های واقعی خود را در سازمان ها از دست داده است .کیفیت زندگی کاری پایین یعنی این که فرد شغلش را صرفاً به
عنوان وسیله ای برای رفع نیازهای اقتصادی می داند و افراد و مدیرانی با چنین تفکر ی ،غالباً وفاداری کمی به سازمان دارند و عموماً
برای جبران کمبودها مجبور هستند دست به کارهای دیگری نیز بزنند .مدیران منطقه  11از کیفیت باالیی در زندگی کاری خود
برخوردار نمی باشند دالئل مختلفی در ادبیات نظری و نظریه والتون مشاهده می شود و در این مساله دخالت دارند از جمله :حقوق
پایین ،عدم وجود فرصت های ارتقاء شغلی ،قانون گرائی و اجبار در انجام وظائف بدون امکان انعطاف در تصمیم گیری و سایر موارد
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می تواند بیانگر این موضوع باشد که مدیران نیازمند رسیدگی و توجه به زندگی کاریشان می باشد و در این زمینه عوامل فوق تاثیر
گذار است.
نتایج آزمون سوال چهارم درخصوص رابطه بین هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران
نشان داد که متغیر هوش معنوی مدیران با کیفیت زندگی کاری آنان رابطه مثبت و معناداری دارد  .هوش معنوی باال باعث می گردد
که کیفیت زندگی مدیران افزایش یابد و نیز هوش معنوی پایین باعث کاهش کیفیت زندگی کاری می گردد .هوش معنوی و هوش
هیجانی از جمله ع وامل مرتبط با رضایت از زندگی و کیفیت زندگی کار محسوب میشوند .افرادی که دارای هوش معنوی و هیجانی
باالتری هستند از رضایت و کیفیت زندگی کاری بیشتری نیز برخوردارند .نتایج این مطالعه با پژوهش های سوزا و رایت(،)9۱۱2
جاللی ( ،)1833عابدی و سرخی( )1831همخوانی دارد.
نتایج آزمون سوال پنجم درخصوص رابطه بین وجدان کاری با کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهرتهران
نشان داد متغیر وجدان کاری مدیران با کیفیت زندگی کاری آنان رابطه مثبت قوی و معناداری دارد .نتایج این تحقیق با تحقیق
شهبازی( ،)1833رودکی( ،)1831مهانیان( ،)1835معصومی( )1829همسو می باشد.
نتایج آزمون سوال ششم در خصوص قدرت پیش بینی مولفه های کیفیت زندگی کاری از روی مولفه های هوش معنوی نشان داد که
 23درصد تغییرات کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11تهران به هوش معنوی آنان وابسته است  .و از طرفی دیگر مولفه ی ارتباط
با هستی هوش معنوی می تواند کیفیت زندگی کاری مدیران را پیش بینی کند .با توجه به ضریب بتا می توان گفت تغییری به اندازه
یک انحراف معیار در مولفه ارتباط با هستی موجب  ۱/112انحراف معیار تغییر در کیفیت زندگی کاری مدیران می شود  .بنابراین بر
خالف فرض ارتباط با درون نمی تواند کیفیت زندگی کاری محقق را پیش بینی کند.
نتایج آزمون سوال هفتم در خصوص قدرت پیش بینی کیفیت زندگی کاری از روی مولفه های وجدان کاری نشان داد که  ۶2درصد
تغییرات کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11تهران به وجدان کاری آنان وابسته است  .و از طرفی دیگر هر دو مولفه ی وجدان
کاری می تواند کیفیت زندگی کاری مدیران را پیش بینی کند .با توجه به ضریب بتا می توان گفت تغییری به اندازه یک انحراف
معیار در مولفه قابلیت اتکاء و موفقیت مداری به ترتیب موجب  ۱/592و  ۱/8۶1انحراف معیار تغییر در کیفیت زندگی کاری مدیران
می شود .
و در نهایت نتایج آزمون سوال اصلی نشان داد که  ۶3درصد تغییرات کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11تهران به وجدان کاری
آنان وابسته است  .و از طرفی دیگر هر دو متغیر وجدان کاری(قابلیت اتکاء و موفقیت مداری) و هوش معنوی(ارتباط با هستی و
ارتباط با د رون) می توانند کیفیت زندگی کاری مدیران را پیش بینی کند .با توجه به ضریب بتا می توان گفت تغییری به اندازه یک
انحراف معیار در مولفه قابلیت اتکاء  ،موفقیت مداری ،ارتباط با هستی و ارتباط با درون به ترتیب موجب ۱/1۶3 ، ۱/882 ، ۱/513
 ۱/125 ،انحراف معیار تغییر در کیفیت زندگی کاری مدیران می شود  .افرادی که هوش معنوی یکپارچه دارند ،ممکن است سبک
زندگی متفاوتی داشته باشند .از زمان های قدیم  ،معنویت جزء الزم از زندگی انسان بوده و هر کس استعداد توسعه ی هوش معنوی
را دارد .زیرا هر کس توانایی حس ،تفکر ،شهود و احساس را دارد هرچند این توانایی هنگامی که به آن توجه می کنیم ،رشد می کند
و بیشتر با ارزش می شود .در حالیکه بعضی از مردم موضوع معنویت را نادیده می گیرند؛ دیگران سعی می کنند حساسیت معنوی را
توسعه دهند زیرا مردم هم اکنون به تنوع گسترده ای از آموزه های معنوی دسترسی دارند و رسیدن به آن ،نیاز به انتخاب عاقالنه و
اجتناب از بعضی اغفال های فریبنده ی حسی -معنوی دارد  .به هر حال هوش معنوی که به زندگی درونی ذهن و ارتباط آن با هستی
و وجود در جهان مربوط است و وجدان کاری که نوعی "احساس تعهد مقید کننده درونی "به شمار می آید و به صورت مجموعه ای
از ارزش ها ،گرایشها و تعهدات در افراد جلوهگر میشود می تواند کیفیت زندگی کاری مدیران آموزش و پرورش منطقه  11تهران را
پیش بینی کنند .نتایج این مطالعه با پژوهش های سوزا و رایت( ،)9۱۱2جاللی ( ،)1833فابریکا و همکاران ( ،)9۱۱۱کپینگ و
زین( )9۱۱2همخوانی دارد.
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پیشنهادات برآمده از نتایج تحقیق

جهت افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران:به هوش معنوی ووجدان کاری آنان توجه گردد.مولفه های کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران بهبود و ارتقاء یابند.پیشنهادهای محقق

در تحقیقات بعدی به سایر عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی کاری مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران که در این
مطالعه به آن ها اشاره نشد ،پرداخته شود.
 یک مطالعه تطبیقی بین کیفیت زندگی کاری مدیران زن و مدیران مرد و تاثیر هوش معنوی و وجدان کاری بر کیفیت زندگی کاریآنان انجام شود.
در یک مطالعه ی تطبیقی وجدان کاری بین مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران زن و مدیران مرد مورد مقایسه قرارگیرد.
در یک مطالعه ی تطبیقی هوش معنوی مدیران منطقه  11آموزش و پرورش شهر تهران زن و مدیران مرد مورد ارزیابی قرار گیرد. تحقیقی مشابه این مطالعه در مناطق و استان های دیگر انجام شود و نتایح با یکدیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرند.محدودیت های در اختیار

 پاسخ دهنده ها ممکن است در روند جمع آوری اطالعات پژوهش با بی عالقگی و بی انگیزگی به سواالت پاسخ داده باشند .همچنینبعضی از مدیران برای ارائه تصویر بهتر از خود پاسخ برخی از سواالت را به درستی نداده باشند.
مشکالت فراوان در تهیهی منابع خارجی از طریق شبکه جهانی. محدودیت زمانی در انجام کار پایان نامه باعث شده است پژوهشگر با مشکالتی در زمینة دسترسی به نمونه های آماری مواجه شود. وجود روش های و ابزار های دیگر پژوهشی که می توانست در این تحقیق استفاده شود.تعداد زیاد پرسشنامه ها ممکن موجب خستگی پاسخگویان و دقت کم آنان در ارائه پاسخ درست شده باشد.محدودیت های خارج از کنترل محقق:

بکر و جدید بودن موضوع پژوهش در بین مدیران منطقه  11باعث تعلل در پاسخگویی شد. عوامل دیگر تاثیر گذار بر کیفیت زندگی کاری مدیران که ممکن است از نگاه پاسخگویی دور مانده باشدعدم همکاری بعضی از مدیران در پاسخگویی به سواالت.منابع
•
رودکی ،مهدی( ،)1387تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
•

سهرابی ،فرامرز (  .)1387درآمدی بر هوش معنوی .فصلنامه معنا؛ ویژه نامه روان شناسی دین ،سال اول ،شماره

دوم
•

شهبازی ،بهزاد  .واعظی ،مظفرالدین و ثنایی پور ،هادی« ،تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گروههای

آموزشی دانشگاه اصفهان» .نشریه مدیریت دولتی ،دوره  ،1شماره  ،8پاییز و زمستان 32 - ۶2 ،1833
عابدی فر ،فرشته و سرخی ،زهرا( .)1831رابطه بین هوش معنوی و صفات شخصیت دربین افراد  5۱ - 12سال شهر ساری ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور بهشهر.
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.انتشارات روان سنجی:  تهران.  سنجش و کاربردها ی آن، مفاهیم،هوش معنو ی. )1833(  حسن و همکاران،عبداهلل زاده

•

 یک مطالعه:) اعتقادات معنوی و کیفیت زندگی1832 .(  منیژه، فضل اله و انوشه، معصومه؛ احمدی،همتی مسلک پاک

•

1۱9، 12-83  پیاپی، 9 ،19  کومش؛.کیفی از دیدگاه دختران نوجوان مبتاال به دیابت
: مشهد،) مهارت نظم و انضباط فردی و اجتماعی (فرهنگ روابط اجتماعی در آموزههای اسالمی.)1833( علی،جالئیاناکبرنیا
.دانشگاه رضوی
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