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 ت ورزش و جوانان استان گلستانابررسی رابطه هوش معنوی با تعهد مستمر کارکنان ادار

 3فائسه عبدی، 2، عبدالرضا جعفری1باران ورهرام

عضَ ّیئت علوی، داًطگبُ آزاد . 2 ؛تحقیقبت هبزًذراى کبرضٌبس ارضذ هذیریت ٍرزضی، داًطگبُ آزاد اسالهی، ٍاحذ علَم ٍ. 1

 کبرضٌبس علَم تربیتی، داًطگبُ پیبم ًَر، ٍاحذ بٌذر ترکوي .3؛ اسالهی، ٍاحذ سبری

 baran.varahram@ymail.comآدرس ایویل ًَیسٌذُ هسئَل: 

یتْبئی کِ هستلسم کبربرد اًغببقی ( َّش هعٌَی را چبرچَبی برای تطخیص ٍ سبزهبًذّی هْبرتْب ٍ قببل2000اهًَس ) :مقدمه

ذ هستور کِ بر اسبس ایي تعْذ، فرد ّسیٌِ ترک سبزهبى را هحبسبِ هی کٌذ. )ربیحی، ْ( تع1هعٌَیت است تعریف هی کٌذ.)

(. )قرببًی 2(: در پژٍّطی دریبفتٌذ کِ بیي َّش هعٌَی بب تعْذ هستور ّیچگًَِ رابغِ هعٌی داری ٍجَد ًذارد )1332سبغرٍاًی 

 (3)(: در پژٍّطی دریبفتٌذ کِ بیي َّش هعٌَی ٍ تعْذ هستور )عقالیی( رابغِ هثبت ٍ هعٌی داری ٍجَد دارد.1331وکبراى ٍ ّ

ّذف از ایي پژٍّص بررسی رابغِ َّش هعٌَی بب تعْذ هستور کبرکٌبى ادارات ٍرزش ٍ جَاًبى استبى گلستبى هی ببضذ تب ضبیذ 

 حبصل از ًتبیج دیگر پژٍّطْب را کن کٌذ .ًتبیج آى کوی از ابْبهبت ٍ تعبرضبت 

پژٍّص حبضر از ًَع ّوبستگی بب ّذف کبربردی ٍ بِ رٍش هیذاًی اًجبم گرفتِ است. جبهعِ آهبری کلیِ کبرکٌبى  :شناسی روش

ذارد گردآٍری اعالعبت بَسیلِ پرسطٌبهِ ّبی استبً( ًفر هی ببضذ.  = N 55  (ادارت ٍرزش ٍ جَاًبى استبى گلستبى بِ تعذاد

اًجبم ضذُ است.  (هستور( )گَیِ ّبی هربَط بِ تعْذ 1354تعْذ سبزهبًی آلي ٍ هبیر )( ٍ 1353َّش هعٌَی بذیع ٍ ّوکبراى )

رٍایی هحتَایی پرسطٌبهِ ّب تَسظ دُ تي از اعضبی ّیئت علوی تأییذ ضذُ است. آلفبی کرًٍببخ پرسطٌبهِ َّش هعٌَی برای 

بَسیلِ آزهَى  ( بذست آهذُ است. بعذ از تأییذ ًرهبل بَدى دادُ ّب56/0) هستور( ٍ برای تعْذ 55/0کل آزهَدًیْب )

عییي ّوبستگی بیي هتغیرّب از آزهَى ضریب ّوبستگی پیرسَى بَسیلِ ًرم افسار کلوَگَرٍف اسویرًَف، برای ت

Spss20 .استفبدُ ضذُ است 

بب  (sig=0/008) .(r =0/292)دارای ّوبستگی هستوریبفتِ ّب در ایي پژٍّص ًطبى هی دّذ، َّش هعٌَی بب تعْذ  :نتایج

 %هی ببضذ.33سغح اعویٌبى

کبرکٌبى ادارات ٍرزش ٍ جَاًبى استبى گلستبى رابغِ هستور ًتبیج ًطبى هی دّذ َّش هعٌَی بب تعْذ  بحث و نتیجه گیری:

هی  سفبرشبِ کبرضٌبسبى  (3. ًتبیج ایي تحقیق بب پژٍّص قرببًی ٍ ّوکبراى ّوسَ است.)(P < 0/01) هثبت ٍ هعٌبداری دارد

بِ هحققبى ًیس تَصیِ هی ضَد پژٍّطْبئی در ایي زهیٌِ در . ٌذضَد بب برگساری جلسبتی در حفظ ٍ ارتقبی َّش هعٌَی تالش کٌ

 سبزهبًْبی هرتبظ بب ٍرزش هثل: سبزهبًْبی تربیت بذًی ٍ ... اًجبم ٍ ًتبیج آًرا بب ّوذیگر هقبیسِ کٌٌذ.

 َّش هعٌَی، تعْذ هستور کلیدی: ه هایواش
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