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 مقدمه

ها در چنین عصرری ماننرد   عصر پیچیدگی و تغییر است، سازمان ،کنیمعصری که در آن زندگی می

ما همیشه برای بنردبازانی کره روی    ،روندلغزنده راه می که روی ریسمانی بس نازک و اند بندبازانی

هرای  بدانیم بقرای سرازمان   بایداما  ؛یمتاز اقدام آنان در شگف نگرانیم و د،رونچنین ریسمانی راه می

روزه  شاید به همین دلیل است کره هرر   .تر استکننده وی آن ریسمان نگرانر امروزی از حرکت بر

 ترا شراید از ایرن  ررر رهرایی یرابیم       ،شرویم رو مری  هجدیرد روبر   یهایمدیریت با روش ةدر حوز

  (.92ص ،8811 غیور، ساغروانی و)

شرود، مررر    از گذشته، هوش به عنوان یکی از عواملی که باعث موفقیت فرد در زنردگی مری  

مشرص    ،در واقر   .مرد  نیسرت   طوالنیموفقیت فرد در  ةکنند هوشی، تعیین ةبوده است ولی بهر

در . کننرد شوند، فرایندهایی پیچیده را سررری مری  هایی نزدیک میشده است وقتی افراد به موفقیت

شناسری و علروم شرنا تی     شناسری، انسران  شناسی، عصب  ، شواهد روانمقرن بیست یها واپسین سال

شرود،  مری دهد هوش دیگری که از آن با نام هوش معنوی، فراهوش یا هوش وجودی یاد نشان می

یکری از مفراهیم    هروش معنروی   مفهروم  (.Zohar & Marshall, 2002)بر موفقیت افراد مؤثر اسرت  

 ةشناسان حوز ویژه روان به ،جهانی محققان ةعالق برانگیزی است که در پرتو توجه و بحث جذاب و

 .است یافتهمعنویت مرر  شده و توسعه  دین و

برا  . گذاری در آن اسرت وپرورش و سرمایه آموزشیافته مرهون توجه به پیشرفت جوام  توسعه

طلبد کره   وپرورش در دنیای امروز، این سازمان، مدیریت و کارکنانی را می توجه به اهمیت آموزش

عمیق معنرا و مقصرود در کرار و همبسرتگی عمیرق کارکنران برا یکردیگر، بتواننرد           یبا داشتن حس

های سازمان مشارکت کررده و بره   در فعالیت عملکردی با حداکثر کارایی و اثربصشی داشته باشند،

. مرر  کنندهمکارانشان کمک کنند و برای بهبود سازمان و واحد کاری  ود پیشنهادهای نوآورانه 

به  توجهبا . کرد توان بر هوش معنوی تمرکز بیشتریبرای کارآمدکردن کارکنان و عملکرد بهتر، می

و  ،ه  ودآگراهی، قردر  تحمرل و شرکیبایی    های هوش معنروی در رفترار فرردی از جملر    بازتاب

 & Kadkhoda) ثیر قرار دهدأتواند عملکرد فرد را در سازمان تحت تمی ، هوش فردیپذیری انرباق
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Jahani, 2012, p.172) . ،سررس،  . شرود بیان می هوش معنوی و مفهوم عملکرد نظری مبانیدر ادامه

 .شودبیان میها ق و پیشنهادایج تحقیدر نهایت، نت.  واهد شد مرر ها مدل تحقیق و فرضیه

 بیان مسئله

ثر ؤمر  تنهرایی  بره  و بروده پاسرصگوی همره چیرز ن    هوش کلی و هوش هیجانیشود امروزه گفته می

 سرهرابی، )شرود  بلکه انسان به عامل سومی هم نیازمند است که هوش معنروی نامیرده مری    نیستند،

توسط استیونس  8224بار در سال  شناسی اولین روان در متون دانشگاهیاین مفهوم  (.46ص ،8811

مفهوم هوش معنوی را در ابعراد مصتلرن نقرد و    ( 8222) گاردنر ،به موازا  این جریان. مرر  شد

 ،8811 سهرابی،)پذیرش این مفهوم ترکیبی از معنویت و هوش را به چالش کشید با و  کردبررسی 

موضوع هوش معنوی وجود ندارد، این موضوع  بارةاشتراکی در پردازان،نظریهاگر چه بین  .(46ص

های  اص بشرر  هوش به عنوان یکی از  توسط جندر 8219در طول زمان تکامل یافت و در سال 

، و با توجه به نقش آن در تاریخ زندگی بشری عالیق  اصی را متوجه و متمرکرز  رود   شدمرر  

 ,King, 2008) کررد ن هروش اراهره   مدارک علمی و تجربی را برای اثبا  ای 8219در سال  وا. دکر

p.56.) 

های آموزشی بررای حفرح حیرا  و کرارکرد  رود نیازمنرد کارکنران و        رسد سازمانبه نظر می

تر به وظراین  رود عمرل    اثربصش طور، بهة آنتا وسیلهستند  تر و جدیدترمعلمانی باهوش عمیق

کند نیازهای کارکنان بره لحرا    اشاره می( 9118) هنسن(. 46، ص8821موسوی و همکاران،)کنند 

های کنونی در صورتی موفق  واهد برود   در سازمانعملکرد کارکنان . نوع و حجم تغییر یافته است

ورود هوش معنروی در   .طور کامل به ابعاد زیستی، اجتماعی، روانی و معنوی آنان توجه شود که به

یابنرد، بردین   دست و بهبود عملکرد  چهیکرار یاندازدهد تا به چشمسازمان به کارکنان توانایی می

 (. Cavanogh, 1999) ورد  شان پیوند میترتیب زندگی کاری و شصصی با دنیای معنوی

                                                           
1.Gendr 
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عراطفی و   ، هروش هایی مثل هوش هیجرانی هوش معنوی از سایر هوش ةتوجه به اینکه ساز با

دهرد و مصرت  انسران    ثیر قررار مری  أها را تحت تر تر است و سایر هوشکامل (IQ) هوش عقالیی

ارتبرا   . اده اسرت هرا تررجید د  ثیر این هوش را بر عملکررد بره سرایر هروش    أتاین تحقیق  است،

موضوعی هروش   ةبا توجه به حوز .مدیریت بر همگان مشهود است ةناپذیر عملکرد با حوز جدایی

در  ،گرذارد د میمصتلفی که بر رفتار افرا آثارمعنوی که در بصش روانی و رفتاری افراد ریشه دارد و 

ال ؤبره ایرن سر   و  بررسی شرود شغلی عملکرد  برثیر هوش معنوی أت شده استاین پژوهش سعی 

 .یا  یردارند، تری  عملکرد مرلوب ،آیا کسانی که هوش معنوی باالیی دارند داده شود کهپاسخ 

 پژوهش مبانی نظری

 هوش معنوی

گیررد توصرین   هروش را دربرمری   یازجر هوش معنوی به عنوان توانایی روحی که سرایر ابعراد و ا  

یک حس تمامیت فردی را برای رسیدن به اهداف مدنظر و رهبری  و ،(King, 2008, p.57) شود می

  (.Dincer, 2009, p.128) دهد، به فرد اراهه میدیگر افراد

از نظر امونز هوش معنوی کاربرد انرباقی اطالعا  معنروی در جهرت حرل مسرئله در زنردگی      

هرا  توانایی ةمجموعو  (89ص ،8821 ،همکاران حسینیان و) استفرایند دستیابی به هدف  روزانه و

های معنروی در جهرت افرزایش کرنش و بهزیسرتی      گیژوی ها وارزش برای کاربست و ابراز مناب ،

 (.Amram, 2007, p.18) است زندگی روزانه

ایجراد محصروال  جدیرد     داند که برای حل مسئله وهایی میهوش را مجموع توانایی گاردنر،

توانرد  اساس تعرین گاردنر از هوش معتقد اسرت معنویرت مری    ایمونز نیز بر .شود گرفته میکار  به

هرایی را مررر    قابلیرت  بینری و سازگاری فررد را پریش   زیرا عملکرد و شودشکلی از هوش تلقی 

 ،8811 ،غیرور ساغروانی و ) کندبه هدف غایی قادر میدستیابی  که افراد را به حل مسئله و کند می

 (.92ص

 (.King, 2008, p.34) است فرد ا القی اصول و اعتبار ها،ارزش حقایق، از آگاهی معنوی، هوش
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درک درسرتی از معنرای زنردگی در  هرن      کنرد مرا را قرادر مری    ومعنویت آگاهی از زندگی اسرت  

  .(McEvan, 2004, p.322) رویمو به کجا می ایم کجا آمده از که هستیم، بررورانیم،

 مفهوم عملکرد 

کارش است و معموالً از میرزان  روجری فررد     دادن عملکرد فرد معیار میزان موفقیت فرد در انجام

یا ارزشیابی میزان موفقیت رفترار فررد در مقایسره برا انتظرارا       ( مثال، میزان فروش یا تولید برای)

ای از اعمرال کره بررای    ه عنوان مجموعهعملکرد انسان ب(. Kahya, 2007) آیدسازمانی به دست می

اعمرال ممکرن اسرت     .دشرو تعرین مری  د،گیرنیک استاندارد  اص انجام می ةنیل به هدفی بر پای

(. 86ص ،8819 ،و همکراران  بیل)باشد  مشاهده یا پردازش  هنی غیرقابل مشاهدهقابل شامل رفتار 

حتی هنگامی که ابزارهای مناسرب   .داردمبهم  یهایسازیابعاد عملکرد شغلی همواره مفهوم ةپیشین

توافرق  ابعاد عملکرد شرغلی   دربارة شده است، کار گرفته بههای مصتلن عملکرد برای ارزیابی جنبه

 (.Viswesvaran et al., 2005, p.110)حاصل نشده است 

 .تقسریم کررد   گروهری و سرازمانی   توان به سه سرد عملکرد فردی،طور کلی عملکرد را می به

افررادی کره در یرک     .دهرد شرغلش انجرام مری    درعملکرد فردی مجموعه رفتارهایی است که فرد 

عملکررد   .باشرند های رسمی و غیررسمی مصتلن در آن میکنند معموالً عضو گروهسازمان کار می

تحت تأثیر عوامل متعدد دیگری نیز قررار   ،گیری و مراحل تشکیل آنگروهی عالوه بر دالیل شکل

نرد از  ا این عوامرل عبرار    .توانند در ارتقای سرد عملکرد گروه مؤثر باشندین عوامل میدارد که ا

در واقر    عملکرد سازمانی، .هنجارهای حاکم بر گروه و انسجام گروهی گروه، ةانداز ترکیب گروه،

اگرر اهرداف فرردی و     .شرود گروهی نیرز مری   که شامل عملکرد فردی واست عملکرد کل سیستم 

عملکرد سازمان افزایش  واهد یافرت و برر عکرس اگرر      اهداف سازمانی باشد، گروهی در جهت

عملکرد و سرانجام اثربصشی سرازمان نیرز    اهداف فردی و گروهی با اهداف سازمان موازی نباشد،

 .(889ص ،8819 گریفین،)یابد کاهش می

صتلرن  هرای م عملکرد شغلی وجود دارد که زیربنرای نسرصه   در این حقیقت که یک عامل کلی

 ,Humt) .دهرد های عملکرد شغلی را کراهش نمری  اهمیت ابعاد فردی یا رویه عملکرد شغل است،
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1996, p.58.) ای از ابعاد برای عملکرد شغلی با توجه به زمینره و هردف نیرز    درنظرگرفتن مجموعه

کره   اسرت  (8221)کمربل  بندی شده، طبقه مرر  های بندیترین طبقهاز جام یکی  .استمورد نیاز 

تبحرر در وظراین غیررمصت     . 9 ؛وظاین مصت  شغل تبحر در .8 :ازاند  عبار  آن ةحیر هشت

تسرهیل عملکررد گرروه و     .5 ؛تالش در عملکرد شرغلی . 6 ؛ارتباطا  شفاهی و نوشتاری .8 ؛شغل

 (.Coleman & Borman, 2000) مدیریت و اجرا .1 ؛نظار  .6 ؛برقراری نظم فردی .4 ؛همکاران

  معنوی در محیط کار کاربرد هوش

 هرای  تصرمیم  هرا و العمرل عکرس  .شوندکارکنان بصشی از سیستم مدیریتی در سازمان محسوب می

با توجره   ،بنابراین .مثبت یا منفی بر شرایط زندگی کاری کارکنان بگذارد آثارمدیریتی ممکن است 

باشرد کره    های آنان آگاهفردی و  واسته یهاارزش همةمدیران باید از  ،به شرایط مصتلن کارکنان

 (.Bosch, 2009, p.140) از هوش معنوی در مدیران است ینیازمند سرد باالی آگاهی این

        :نرد از ا تررین کاربردهرای هروش معنروی در محریط کرار عبرار        مهم (9114)جورج  ةبه عقید

      ؛تفراهم برین افرراد   ایجراد  . 9 ؛ثیر قررار دهرد  أکه اثربصشی فرد را تحت ت طوری به ایجاد آرامش. 8

 .را  و از میان برداشتن موان  راهیمدیریت تغی. 8

 ،در واقر   تر از  ود به عنوان موجودی غیرمادی است،هوش معنوی که به معنای آگاهی عمیق

افرزایش  هنگامی که هوشیاری فررد   ،کشن نشده است منبعی از استعدادهای غیرعینی است که قبالً

بردین ترتیرب عملکررد او در     و کنرد  در او احساس امنیت ایجاد می ،شود می کار گرفته یابد و به می

 .یابدمحیط کار بهبود می

هرای  چرالش  برارة توان تصور کرد زمانی کره افرراد در  نمی .آور است برای اغلب افراد تغییر رنج

ییرر برا   مقاومرت در برابرر تغ  . آرام باشند و بصندند کامالً کنند،محتمل و نامحتمل آینده صحبت می

کرردن برروز    اریدکردن، انتقادکردن، کنارکشیدن، انکارکردن، و  وداز جمله کنترل یایجاد رفتارهای

حتی زمانی که فرد الترزام  . احساس نهفته در این رفتارها، ترس، آشفتگی و عصبانیت است. کندمی

 آند که دلیل احساس ترس ممکن است وجود داشته باش. کندبه تغییر را به لحا  عقالیی درک می

درک  زمانی که افراد اشتباها  درونی  ود را عمیقراً  .های قبلی استطلبی و وابستگی به راه راحت
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آن را تکرار نصواهند کرد و از تررس و آشرفتگی در برابرر تغییرر رهرا  واهنرد شرد و ایرن          ،کنند

 (.91ص ،8812 ساغروانی،) ترین سرد هوش معنوی است عمیق

 های هوش معنوی شاخص

 است کرده بیان معنوی هوش برای بعد عاطفی چهار هوش ةدربار  ود کتاب دو در( 8225) نگولم

  رودتنظیمی،  ودآگراهی،   از نرد ا عبرار   بعرد  چهرار  ایرن . اند آن را پذیرفته محققان از بسیاری که

 .(95ص ،8811 همکاران، فرهنگی و)  ودانگیزشی، همدلی

 و بصشرش  ،معنروی  هرای  ربره تج  ودآگاهی متعرالی،  :داردهوش معنوی چهار شا   اصلی 

 .(8811 ناصری،سهرابی و ) شکیبایی

هروش   (9116) آلترو  و آمررام  معنروی  هوش مدل ویژههب و موضوع مرور متون نظری با نامحقق

 کره  است بعد 99 از متشکل آلتو و آمرام مدل. اندهکرد سازی مفهوم ابعاد یکسری اساس بر را معنوی

 .شوندمی بندیهدست حقیقت و تعالی معنا، متانت، اصلی آگاهی، ةحوز پنج در

 اعتمراد،  آگراهی،  اصرلی  بعرد  پرنج  بر ابعاد هوش معنوی را مبتنی( 8811)فرهنگی و همکاران 

 .کردند بیان آرامش و معنوی های ربهتج نگری، کل

آگراهی از تفراو ، حرس    : دکنر مری  مرر های هوش معنوی را چنین بروس لیچ فیلد شا  

بودن هنگرام تنراقو و آشرفتگی، تعهرد و       ود آگاهی و دوراندیشی، آرام لربیعه، حکمت وءاماورا

 زندگی و پرورش  ودآگاهی های ربهآگاهی هوشیارانه و سازگاری با وقای  و تج فداکاری و ایمان،

(Crichton, 2008, p.205.) 

 اند که عبار  کندبیان میهای اصلی هوش معنوی لفهؤلفه را به عنوان مؤهشت م( 8222) امونز

       ؛الوهیرت  .6 ؛هردف در زنردگی   معنرا و  .8 ؛مرذهبی  باورها و اعمرال معنروی و   .9؛ شکیبایی .8: از

 حسرینیان و )بصشرش   .1 ؛دیگرران  شرنا ت  رود و   .6 ؛معنروی  هرای  هتجرب .4 ؛آرامش درونی .5

 که کند،می بیان معنوی هوش برای را ویژگی پنج (9111) امونزهمچنین،  .(86ص ،8821 همکاران،

       ؛وجردان  شردید  معنروی  هرای حالرت  بره  واردشردن  توانایی .9 ؛تعالی برای ظرفیت .8 :از ندا عبار 

 توانرایی  .6؛ مرذهبی  برا احسراس   روابرط  و رویردادها  هرا، فعالیت در گذاریسرمایه برای توانایی .8
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 رفترار  در رشردن درگی توانرایی  و ظرفیرت  .5 ؛زنردگی  مشرکال   حل برای معنوی مناب  کارگیری به

  (.Suan et al., 2011, p.7) اربودنکپرهیز و ارانهکپرهیز

 یزمران  در دهرد  تشرصی   کنرد یمر  کمرک  فررد  به معنوی ، هوشکندبیان می (9119)  واگوان

 عشرق،  از نرد  عبرار   معنوی هوش با مرتبط هایویژگی بر ی .است ترینچیز مناسب چه مشص 

 اصرالت  هرای چرالش  برا  هره مواج در تناسرب  یرا  درونی صلد صدر، سعة تحمل، صداقت، مهربانی،

 .(889ص ،8811 همکاران، محمدنژاد و) زندگی وجودی

بودن فرد و دینرداری   معنویت انعکاسی از بعد دینداری و مذهبی بیان کردندکوینگ و همکاران 

 .(Koenig et al., 2000, p.156) تر نسبت به معنویت استیک شا   کلی

 این بعد از معنویت را با عنوان بررسی مساهل مربو  به عالم هسرتی و  (9116)ناسل  ،همچنین

 .(Nasel, 2004, p.56) کندمنب  شروع زندگی بیان می وجود و و مربو  به آ ر ، های ؤالس

روانری کره بره     هرای روحری و  ای از قابلیتهوش معنوی به عنوان دسته( 9111)کینگ از نظر 

دادهرا و   رهبری برون پذیرش قدر   دا آن طور که هست، راهنمایی و پذیری، انرباق ، ودآگاهی

معنروی فرردی،    یاجرزا  یرهبرر  و دستیابی بره معنرا و آنچره مناسرب اسرت،      درونی، های انعکاس

 :است شدهشا   اصلی تشکیل  و از چهار بصش و انجامد می
سرایر مروارد    مرر  و  عمر، طول زندگی و فضا، کاهنا ، عالم هستی و بارةتفکر در اعتقاد و .8

 .متافیزیکی مربو  به عالم هستی و

جسرمی در   روحری و  هرای  ربره تج همةمیزان توانایی در درک موجودیت و هدف فردی در  .9

 .زندگی، به معنای دیگر توانایی درک هدف از زندگی فردی

شرنا ت جهران مرادی    ( دیگرران  افضرل  رود فررد و    متعالی و)های شنا ت ابعاد ظرفیت .8 

 در طرول مسریر آگراهی، و   ( نگر نسبت به پیردایش جهران هسرتی    کلی ونگرش غیرمادی )

 .حرکت به سمت معرفی وجود ارتبا  بین فرد و جهان مادی

                                                           
1. Vaughan 
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 آگاهی اصیل و) آگاهی طریق از ،های عالی معنویتشدن و واردشدن به بصش  ارج توانایی .6

بره  )بره عنروان بصریر  شصصری      و( یکتایی یگانگی، تی،جهان هس آگاهی از گیتی و ناب،

 (.دعا نماز و عباد ، عنوان تفکر عمیق،

موضروعا    مرورد هرای انسرانی در پرسرش در    ظرفیت را هوش معنوی  به نقل از ولمن گوپتا

ما با جهان هسرتی کره در آن    ةارتبا  یکرارچ همزمان و های ربهتج جهان هستی و معنای زندگی و

      ؛جامعره . 6 ؛عقالنیرت . 8 ؛آگراهی  .9 ؛ ردا  .8: داردهفرت بعرد   کند که می کنیم، معرفیمی یزندگ

 (.Gupta, 2012, p.65)روانی  ةضرب آسیب و. 6 ؛معنویت کودکی. 4 ؛فراادراک. 5

 تحقیق ةپیشین

 ،های مورد نیراز اسرت  ها و توانمندیدهی، مهار هوش معنوی چارچوبی برای شناسایی و سازمان

 .(Amram, 2009) یابرد پرذیری فررد افرزایش مری    معنویت میزان انربراق  کارگیری بهکه با  طوری به

بتوانرد   طروری کره   ، بره معنوی استی هاکارگیری و پرورش مناب  ارزشبههمچنین، هوش معنوی 

 (.Amram, 2007) آسایش را ارتقا دهد کارکردهای روزانه و

 و موفرق  شغلی مدیریت در معنوی هوش دادند ننشا  ود پژوهش در (9112)همکاران  و آمرام

 کار که زمانی ویژههب) است تعهد و نوآوری بصش م و تداو عامل آنچه باو  دارد ییبسزا یتأثیر کارآمد

  (.Price, 2008, p.30) استمرتبط ( است دشوار و سصت

 بورگر
برر   در پژوهش  ود بین معلمان در آفریقای جنوبی نشران داد هروش عراطفی    (9112) 

در نتیجه سررد  ، ، استرس شغلی پایینهوش عاطفی باال افرادی باار است و ذثیرگأاسترس شغلی ت

پژوهش  ود  در( 9181) کینگ .دارندزمانی باال و عملکرد شغلی بهتری رضایت شغلی و تعهد سا

  .یید کردأارتبا  بین هوش عاطفی و هوش معنوی را ت

ن مدارس ارتبا  بین هوش معنروی  اود بین معلمدر تحقیق   (9189) آبادی  ورشیدی و جان
                                                           

1. Wolman 

2. Burger 
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کسانی که رضایت شرغلی   (9119) با توجه به تحقیق وود و وسمر. کردندیید أو رضایت شغلی را ت

  .دارندعملکرد شغلی بهتری  و کمتردارند،  روج از کار 

 تحقیق مفهومی مدل

 موجود در رابرره برا متغیرر هروش معنروی و      ةشود با توجه به مرور پیشیناین قسمت سعی می در

 .کنریم تر در این متغیرر دسرت پیردا    هایی بومی، به شا  مصتلن سنجش این متغیر هایشا  

بررسری و ارزیرابی    بارهرای عراملی   ةمحاسب برگان و نظرسنجی از طریق  ها ازروایی این شا  

بنردی  هفت شا   دسته ردهوش معنوی  ةهای هوش معنوی با توجه به مرور پیشینشا   .شد

 (.8جدول ) شوند می
 های هوش معنویشاخص. 1ادامة جدول

 تعریف شاخص

  ودآگاهی

 ؛8811 ناصری،سهرابی و )
Amonz, 1999; King, 

2008) 

شرود شرص  در   های  ویش که موجب میمحدودیت ها ومعرفت شهودی نسبت به توانایی

ولیت ئکره مسر   ضرمن ایرن   و ندرا مدیریت کافکار، گفتار و رفتار  ود  های متفاو ،وضعیت

برا   داشت در ا تیار دیگران قررار دهرد و  چشمدون های  ود را بدانسته پذیرد،اعمالش را می

 در کارهرا عجلره و   شرا  رسریده و  و ن بره آرامرش   ،در نتیجره  .کندآنان بهتر ارتبا  برقرار می

 .کند نمیشتابزدگی 

 مندی هدف
(Amonz, 1999) 

هدفمنرد و بره دور از نگراه     بیرنش ارزشرمندانه و   مثبرت نسربت بره هسرتی،     شنا ت کلری و 

از کجرا  »های پاسخ روشن و شهودی نسبت به پرسش، انگارانه نسبت به جهان هستی تصادف

شرص  هدفمنرد حرواد      ،بنرابراین . «بره کجرا  رواهم رفرت؟     کجرا هسرتم؟ و   ام؟ در آمده

داند هر  وبی و بدی به  ود می« قانون آینه» بر اساس پذیرد ونا وشایند را با نگاه مثبت می

 .گردداو برمی

 توانایی حل مسئله
(Amonz, 2000) 

حل مساهل با توکرل   و واقعاً محال نیستند ،رسند به نظر میمحال  بسیاری از مساهلی که محال

 بایرد برا تفکرر مثبرت و     حتی نسبت به مساهل بدون جرواب، . مشکل نصواهد بود به  داوند،

چه   اتاً قداست دارد، اجتماعی، تفکر بر مساهل فردی و ،بنابراین ؛امتحان الهی نگاه کرد ةزمین

 .به پاسصی نرسد چه به راه حل مناسب برسد و

 شکیبایی

سهرابی و ناصری، )

 احسراس غرم،   شرص  شرکیبا،  . بردباری در بر ورد برا حرواد  نا وشرایند    صبر، آرامش و

از دیگران توق  نداشرته  . کندشکایت نمی از دیگران گله و ترس و اضرراب نداشته و ی،یتنها
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 های هوش معنویشاخص. 1ادامة جدول

 تعریف شاخص

 ;Amonz, 1999؛ 8811

Vagovan, 2002) 

 .شودمی« تحمل زیاد»موجب  که یا توق  حداقلی دارد، و

 پذیری انعراف
(King, 2008) 

  رویش را داشرته و زود   احسراس  شود شص  مدیریت اعصاب وپذیری موجب می انعراف

فررد  . باشرد « اهرل گذشرت  »ترر  پر اشگری نکند، و از همه مهرم عصبانی نشود و  ناراحت و

 قبرل از آنکره از او در واسرت شرود،     و گرذرد راحتی از اشتباها  دیگران می بهپذیر  انعراف

 .کندنیازهای دیگران را برآورده می

 تجارب معنوی

 ناصری،سهرابی و )

فرهنگی و  ؛8811

 ؛8811، همکاران
Amonz, 1999; 

King,2008) 

نشرا  واقعری را    هرا شرص  شرادی و   اکتشافی و عمیق که به موجرب آن  های درونی،تجربه

احتررام   احسراس و  ،مرادر  ه پدر وژکند، و به آنان به ویتجربه کرده و به دیگران نیز منتقل می

کنرد و او را از  هستی متحد و یگانه می فرد را با جهان و های معنوی، این تجربه. کندهدیه می

در . بصشرد قوام مری  های معنوی را دوام ونماز تجربه دهد، دعا ونجا  میاحساس بیگانگی 

رضررایت از زنرردگی و  ،هررای معنرروی سرشررار از آرامررش درونرری ایررن صررور  اهررل تجربرره

 . واهد شد ی ودشکوفای

 جویی تعالی

(Amram & Alto, 2007; 

Amonz, 2000) 

به آرامش درونری و واقعری   « کمال مرلق»سار شود که شص  در سایهموجب می یجوی تعالی

توانرد  در محضر او تا مری . عالم را محضر او بداند ناظر دانسته و  داوند را شاهد و رسیده و

 .معصیت نکند رشد کند و

 های پژوهش فرضیه

 :های این تحقیق عبار  است ازترین فرضیه مهم

 .ثیرگذار استأهوش معنوی بر عملکرد شغلی ت :پژوهش اصلي ةفرضي

 :ند ازا ای فرعی پژوهش عبار هفرضیه

 .ثیرگذار استأی تل ودآگاهی بر عملکرد شغ :فرضية اول

 ثیرگذار استأی تلهدفمندی بر عملکرد شغ :فرضية دوم

 .ثیرگذار استأی تلتوانایی حل مسئله بر عملکرد شغ :فرضية سوم

 .ثیرگذار استأی تلشکیبایی بر عملکرد شغ :فرضية چهارم

 .ثیرگذار استأی تلپذیری بر عملکرد شغ انعراف :فرضية پنجم
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 .ثیرگذار استأی تلمعنوی بر عملکرد شغ های ربهتج :فرضية ششم

 .ثیرگذار استأی تلجویی بر عملکرد شغ تعالی :فرضية هفتم 

 پژوهش روش نوع و

 همبستگیو از نوع  توصیفی ها،داده آوری جم  ةنحولحا   ظر هدف کاربردی و بهن از شپژوهاین 

  .است

 آماری ةجامعه و نمون

. اسرت  بروده  تهران در 4 ةوپرورش منرق آموزش ةادار کارکنان از نفر 891 پژوهش این آماری ةجامع

 ةجامع از گیری نمونه فرمول طبق پژوهشاین تعداد نمونه . شد انتصاب تصادفیطور  آماری به ةنمون

 .دشتحلیل  آوری وپرسشنامه جم  15 ،در نهایت و شد محاسبه نفر 21 محدود،

 ابزار تحقیق 

ای برا   پرسشرنامه  برای سنجش هوش معنوی .کار گرفته شد به پرسشنامه هادهدا آوری جم منظور به

 ،پرذیری  انعرراف  ،شرکیبایی  ،توانایی حل مسئله ،هدفمندی  ودآگاهی،) هوش معنوی ةلفؤهفت م

 کراظمی  ةپرسشرنام بررای سرنجش عملکررد شرغلی     . طراحی شرد  (جوییتعالی ،معنوی های هتجرب

تحلیرل   ابزار تحقیقتحلیل سا تار درونی پرسشنامه و تعیین روایی  برای. شد کار گرفته به( 8816)

هرا  گویره  همرة مربرو  بره   « بارهای عاملی استاندارد»برای این منظور و  بررسی شدعاملی تأییدی 

ردشرده مربرو  بره هرر     بارهای عاملی استاندا همةروایی زمانی برقرار است که مقدار . شدمحاسبه 

مقدار بارهای عراملی   (.Fornell & Larcker, 1981) باشد 5/1تر از  گیری بزر اندازه ها گویهیک از 

این تحقیق  ةتوان نتیجه گرفت پرسشنام می ،بنابراین. به دست آمد 5/1 تر از بزر  ها گویه همةبرای 

محاسربه  سنجش پایایی نیز ضریب آلفرای کرونبرا     منظور به. قبولی بر وردار است قابلاز روایی 

نشران داده شرده اسرت کره همگری       9ها نیز در جدول  زهسا همة ضرایب آلفای کرونبا  برای. شد

 .و قابل قبول هستند 6/1بیشتر از 
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 متغیرهای تحقیق برایضریب آلفای کرونباخ  .2جدول

 (پایایي)ضریب آلفای کرونباخ  متغير

 61/1  ودآگاهی

 64/1 هدفمندی

 66/1 حل مسئله توانایی

 19/1 شکیبایی

 65/1 پذیری انعراف

 18/1 معنوی های ربهتج

 62/1 جویی تعالی

 14/1 عملکرد شغلی

 28/1 کل

 هاوتحلیل داده روش تجزیه

سرازی معرادال    تحقیرق مردل   هرای  ههرا و آزمرون فرضری    وتحلیل داده در این تحقیق جهت تجزیه

 ةروش معرادال  سرا تاری تحلیرل چنردمتغیری بسریار قروی از  رانواد       . گرفرت انجام سا تاری 

زمران  هم ای از معادال  رگرسیون راکند مجموعه رگرسیون چندمتغیره است که به محقق کمک می

افزارهرای   نررم هرای تحقیرق نیرز    به منظور تحلیرل داده . (Anderson & Gerbing, 1984) کندآزمون 

 .شد کار گرفته به SmartPLSو  SPSSآماری 

 های تحقیقیافته 

 های توصیفی تحقیقیافته

اسرت و آشرنایی بیشرتر برا     شرده  ای که در پرژوهش مرالعره   به منظور شنا ت بهتر ماهیت جامعه

. توصرین شرد  جامعرة مرورد بررسری    هرای آمراری،   وتحلیل داده متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه

. شرد وپرورش مرالعه  نفری از کارمندان آموزش 15 ةطور که گفته شد، در تحقیق حاضر نمون همان

 .است نمایش داده شده 8شنا تی در جدول  های جمعیتنتایج مربو  به داده
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 شناختی تحقیق متغیرهای جمعیت. 3جدول

 فراواني درصد فراواني متغير

 جنسیت
 61 86 مرد

 41 58 زن

 سن

 6/99 98 سال 92کمتر از 

 8/81 95 سال 65تا  81

 66 86 سال 64باالتر از 

 تحصیال 

 6/88 88 تر دیرلم و پایین

 95 99 دیرلم فوق

 8/66 85 لیسانس

 9/84 85 لیسانس و باالتر فوق

  دمت ةسابق

 1/88 86 سال و کمتر 5

 2/84 84 سال 81تا  5

 4/98 81 سال 91تا  81

 6/66 86 سال 91بیشتر از 

 

 تحقیق های هآزمون فرضی

نشان داده شده  6 سازی معادال  سا تاری در جدولتحقیق بر مبنای مدل های هآزمون فرضینتایج 

 چهرارم،  اول و سروم،  هرای  هاصرلی و فرضری   ة، فرضیة تی، با توجه به آمار6مرابق با جدول . است

 22و  25از سرو  اطمینان  یکدوم و هفتم در هیچ  های هاما فرضی. شدششم تحقیق تأیید  پنجم و

 ،توان نتیجه گرفت تأثیر متغیر هوش معنوی بر عملکررد شرغلی  بر این اساس می. نشدأیید درصد ت

شکیبایی،  پذیری،انعراف معنوی، های ربهتج همچنین تأثیر پنج بعد هوش معنوی یعنی  ودآگاهی،

امرا   است،از نوع مثبت و مستقیم  آثاردار بوده است و این اتوانایی حل مسئله بر عملکرد شغلی معن

 . دار نبوده استاجویی بر عملکرد شغلی معن تعالیو  أثیر هدفمندیت

توان بره میرزان تأثیرگرذاری متغیرر      با توجه به ضرایب مسیر مربو  به هر یک از روابط نیز می
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نمونه ضریب مسیر مربو  به تأثیر هوش معنوی بر عملکرد شرغلی   برای. وابسته پی برد رمستقل ب

دهد با توسعه و بهبود هوش معنوی به میزان یک واحرد، بره احتمرال     است که نشان می 48/1برابر 

ضرریب  . یابرد  واحد افزایش مری  48/1 ةاندازوپرورش به  درصد عملکرد شغلی کارکنان آموزش 22

 . شود میتفسیر  شیوهبه همین  ها هفرضیسیر مربو  به سایر م

 این مقردار  .است 64/1 بر عملکرد شغلی نیز ابعاد هوش هیجانی همةمقدار ضریب تعیین تأثیر 

 ةدرصرد از تغییررا  متغیرر وابسرت     64، (ابعاد هروش معنروی   همة)دهد متغیرهای مستقل  نشان می

و  اسرت بینری  درصد باقیمانرده مربرو  بره  ررای پریش      56 و کنند میبینی هوش هیجانی را پیش

 . نظر قرار نگرفته استشود که در این تحقیق مد  ی را شامل میمتغیرهای تأثیرگذار
 

 تحقیق های هآزمون فرضی. 4جدول 

 ها شاخص                                         

 فرضيه  
 آزمون ةنتيج ضریب تعيين  ضریب مسير  ة تيآمار

 تأثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی :اصلی ةفرضی
 تأیید فرضیه 64/1 48/1 25/6**

 شغلیتأثیر  ودآگاهی بر عملکرد . 8
*58/9 66/1 

64/1 

 تأیید فرضیه

 رد فرضیه 92/1 51/1 تأثیر هدفمندی بر عملکرد شغلی. 9

 یید فرضیهأت 16/1 24/8 تأثیر توانایی حل مسئله بر عملکرد شغلی. 8

 فرضیه ییدأت 14/1 66/9 تأثیر شکیبایی بر عملکرد شغلی. 6

 فرضیه ییدأت 19/1 21/8 پذیری بر عملکرد شغلی تأثیر انعراف. 5

 تأیید فرضیه 68/1 48/9** معنوی بر عملکرد شغلی های ربهتأثیر تج. 4

 رد فرضیه 18/1 82/1 جویی بر عملکرد شغلی تأثیر تعالی. 6
 درصد 25داری در سرد اطمینان امعن *  .درصد 22داری در سرد اطمینان امعن ** 

 هاو پیشنهادنتیجه 

رو بره   یبشرر  ةجایگراه آن در جامعر   نقرش و  هروش معنروی و   ةروز مقول با توجه به اینکه روزبه

، هوش معنوی گرفته به نتایج تحقیقا  انجامو حکیمانه  گسترش و توسعه است و با نگاهی مدبرانه
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توانرد مرواردی ماننرد    مری  آثرار ایرن   .عمیق و مهم در بستر زندگی اجتمراعی و فرردی دارد   آثاری

حل مسئله در زندگی روزانه، استرس در  ،(روحی و سالمت جسمی)آسایش  کارکردهای روزانه و

همگان مشهود است کیفیرت زنردگی فرردی و کیفیرت زنردگی کراری دو        بر .اجتماعی باشد ةمقول

 رروج از کرار بره     رضایت شرغلی، جمله  تواند نتایجی ازموضوع اول می ؛ندناپذیر تفکیکموضوع 

 ای هوش معنروی مقولره   .کیفیت کاری به بار آورد ةدر حوز شغلی بهتری را دنسبت پایین و عملکر

تروان بره ایرن نتیجره     دقیق مری  بررسی ولی با دقت و ،شناسی است روان ةمربو  به حوز  اص و

و  اسرت  مردیریت کررده   ة رود را وارد حروز   ،شناسری  نروا ةا یرر حروز   ةدر چنرد دهر   که رسید

تروان  ها مری این روزنه ةاز جمل عالم مدیریت به روی  ود گشوده است، های جدیدی را در روزنه

بصش رفتار سازمانی کارکنان از طررف مردیران منراب  انسرانی      شناسی کار اشاره کرد که در به روان

 .شودپیگیری می یجد طور به

دار اسرت و  اتأثیر متغیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی معندهد نشان میهای این پژوهش یافته

پرذیری، شرکیبایی،   انعراف های  ودآگاهی،ثیر شا  أت همچنین،. استاین تأثیر مثبت و مستقیم 

ثیر دو شرا   هدفمنردی و   أو تر  شرد ییرد  أتوانایی حل مسئله بر عملکررد ت  معنوی و های ربهتج

 .شدجویی بر عملکرد رد  تعالی

های هوش معنوی مانند بسیاری از آزمون با اجرایتوان نتیجه گرفت ها میبا توجه به این یافته

شرنا ت و ایجراد بانرک    منظرور   ورود افرراد بره سرازمان بره    شصصیت و هوش در بدو  های آزمون

های هوش معنوی در افرراد برا توجره بره     اطالعا  شصصی از نیروهای سازمان و تقویت شا  

های هدفمنرد و  شناسی، توزی  کتاب های مذهبی و روانراهکارهای موجود از جمله ایراد سصنرانی

 .شودمنجر به افزایش عملکرد شغلی تواند غیره می

تا کارکنان سازمان، با توجره   کردتوان تالش می ،ثیر  ودآگاهی در عملکرد شغلیأبا توجه به ت

در مواجهره برا    شران هایهای سازمان، با شرنا ت بیشرتر  رود و توانمنردی    به امکانا  و توانمندی

 .دنهالعمل بهتری نشان د ها، تهدیدهای شغلی و محیری، عکسفرصت

های هوش معنوی نام برد کره   ترین شا  توان به عنوان یکی از مهماز توانایی حل مسئله می
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برا تقویرت ایرن     زیررا مهرم دارد،   یدر مواجهه با مشکال  و مساهل کاری و زندگی شصصی نقشر 

افراد و سرازمان را از  مرودگی و فرسرودگی و     ،ای راه حلی وجود داردروحیه که برای هر مسئله

را به سوی راه حل مناسب، ایجاد و  لق بسترهای فرصرت بررای سرازمان     ها سکون بازداشته و آن

 .کندرهنمود می

سازمانی ناشی از  بسیاری از مشکال  جسمی و روحی افراد در مواجهه با مساهل درون و برون

تروان  ا توجه به ارتقا و تقویت بعد شرکیبایی در افرراد مری   های برآمده از مساهلی است که باسترس

افرزایش رضرایت شرغلی و     موجرب که  رود   ،میزان استرس را در وجود افراد کنترل و کاهش داد

 .شود عملکرد شغلی می

جرایی و گرردش شرغلی و     هپذیری در محریط کرار و نترسریدن از مرواردی ماننرد جابر      انعراف

های قدیمی و استقبال از کار با همکاران جدید ها و روشای سیستمج های نو بهسیستم کارگیری به

نیروهای  رود جهرت افرزایش     کارگیری بهشود سازمان در می سببهای جدید در سازمان و بصش

 .دکنگیری راحتی تصمیم ی فردی و سازمانی بهروبهره

 آنهرا آرامش درونری در  ثیر معنویت و اعمال معنوی در رو  و روان افراد و ایجاد أبا توجه به ت

توان با ایجاد فضای مناسب و روحانی و به نوعی ایجاد معنویت سازمانی این شا صه از هروش  می

افزایش کیفیرت زنردگی کراری و در     سببکه  ود  کردمعنوی را تقویت  های ربهتجیعنی معنوی، 

 .شود نتیجه بهبود عملکرد شغلی افراد می

و « برار  سربک »جو برای اینکره   برعکس شص  تعالی یست،طلبی نجویی به معنای برتری تعالی

در برابر حق « تواض » ،کند، بنابراینه اشصاص نیازمند کمک میژوی به باشد به دیگران و« بال سبک»

 .شودحقیقت باعث تعالی و رفعت می و

مردیریت   ةشناسی گنجانده شرده اسرت، در حروز    روان ةاینکه هوش معنوی در مقول توجه بهبا 

مدیریت به ایرن سرو گرایشری  راص      ةقرار گرفته و تحقیقا  پژوهشگران حوز توجهکمتر مورد 

ثیر مثبرت و  أتر  شرغلی  هوش معنوی برر عملکررد  ) با عنایت به نتایج پژوهش حاضر نداشته است،

مردیران عرالی و مردیران     همرة هوش معنوی از دیدگاه و منظرر   کردتوان پیشنهاد می( مستقیم دارد
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  انسانی در انتصاب کارکنان و متصصصان و افراد مد نظر در فرایندهای مصتلن شغلی از جمله مناب

یش مورد لرن قرار گیرد و با توجه به پاز ارتقاها  بیش کارگماری، انتصابا ، استصدام، به گزینش،

هرای  کمک نتایج این پرژوهش و پرژوهش   توانند بامدیریت می ةپژوهشگران حوزاهمیت موضوع، 

اسرترس   ماننرد  هرای  متغییر برثیر آن را أو ت کنندپیدا  موضوع حاضر بارةدرتری  شین، درک عمیقپی

 .کنندبررسی  جز آن کیفیت کاری و رضایت شغلی، شغلی،
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