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تشخیص  .مورد توجه فراوانی قرار گرفته استدر اسالم به طور ضمنی هوش معنوي : زمینه
هاي در محیط. الگوهاي معنوي  و تنظیم رفتار کارکنان بر مبناي آنها محور اصلی هوش معنوي هستند

زمانی . کاري سازمان هاي دولتی نیز پارادایم جدید معنویت و رشد و بلوغ معنوي ظهور پیدا کرده است
  .کنندمانند از رشد معنوي جلوگیري میکه موضوعات اخالقی حل نشده باقی می

هاي بیرونی هوش هوش معنوي جنبه .تواند به عنوان شکلی از هوش نمایان شودمعنویت می: هدف
با حوزه وسیع  در علم روانشناسی، در طول  هوش معنوي .کندهاي درونی معنویت، تلفیق مینبهجرا با 
ي پژوهشی و تجربی هااست و مطالب نظري و یافتهها با گستردگی وارد علم مدیریت نیز شده سال

 .کاربرد هوش معنوي در محیط هاي کاري را مورد بررسی قرار داده اند هاي مختلفمتعددي از جنبه
هوش معنوي ظرفیت شود که بر اساس آن در این مقاله به سنجش هوش معنوي مدیران پرداخته می

ارتباط زندگی درونی ذهن با زندگی بیرونی ي زندگی و دارمعنا انسان در پاسخ به سؤاالت نهایی درباره
ها، به چشم وسیله و که هرگز به انسان کندآشکار می را هاي سازمانجنبه جدیدي از فعالیتاست و 
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هاي اخالقی، واسطه آن قابلیته و ب شودو با آنان همیشه با احترام و محبت رفتار می شودابزار نگاه نمی
  .گرددبلندي رهنمون میکارکنان به سوي توفیق و سر علمی و اجتماعی

تجزیه و  spssآوري و با استفاده از نرم افزار پژوهش از طریق پرسشنامه جمع این هايداده: روش
  تحلیل شد
نشان داد هوش معنوي مدیران نقش و تأثیر بسزایی در عملکرد کارکنان دارد و مؤلفه  نتایج: هایافته

هاي شعور و خودآگاهی و موهبت و تعالی جویی در بودن کار بیشترین تأثیر و مؤلفهمعنا و هدفدار 
. مراتب بعدي قرار دارند و در نهایت حقیقت اعمال مدیران کمترین تأثیر بر عملکرد کارکنان دارد

  هوش معنوي در  از طریق بکارگیري تقویت عملکرد کارکنانهمچنین نتیجه نوینی در مورد 
  .لتی کشور به دست آمدهاي دوسازمان

هاي روان شناختی، وارد سایر هاي فردي بلکه در حوزههوش معنوي نه تنها در حوزه: گیرينتیجه
تحقیقات فزاینده در حوزه معنویت، مشاهده تأثیر . هاي علوم انسانی از جمله مدیریت شده استحوزه

  دهد کهشواهد نشان می همچنین. چشمگیر آن، در بهبود عملکرد فردي و سازمانی بوده است
) تعمق( افزایش آگاهی و بینش نسبت به سطوح جدید چندگانه هوشیاري باعث هاي معنويتمرین 

هاي یابی به عملکرد خوب، آن را سرلوحه برنامهتا در دستهستند و بر عملکرد افراد تأثیر مثبتی دارند 
  .کاري و شغلی و زندگی خود قرار دهند

هاي عملکرد کارکنان، سازمان، جوییتعالی ،معنوي، موهبتهوش  :)گان(واژهکلید
  .دولتی

  مقدمه
و آید هاي مهم دنیاي سازمان فعلی و آینده به شمار میمدیریت یک سازمان یکی از چالش

پذیر دهی مسیر سازمان از طریق تفکر و عمل مدیران، امکانجهت دلیل است که به آناین 
شود، هوش مدیران است که موجب موفقیت سازمان میهاي محوري یکی از شایستگی. است

شان را به طور متوازن مدیران نیازمند پرورش هوش خود در تمام سطوح هستند تا بتوانند وظیفه
سازد تصمیمات هایی که مدیران را قادر میجمله هوش از. و همه جانبه به انجام برسانند
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ار فعلی اتخاذ کنند هوش معنوي مدیران استراتژیک در محیط پیچیده و مهم دنیاي کسب و ک
نظران مدیریت و سازمان و ظهوري است که بسیاري از صاحباین نوع هوش، پدیده نو .است

بسیاري از آنان هوش معنوي را به . نیز مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است
 هاي پرتالطم ونها در زمانتواند به آاند که میها دانستهعنوان منبعی پایدار براي سازمان

نظمی در سازمان را حل و فصل کند و باعث نظم و بی درزده، یاري رساند و تناقض آشوب
مفهوم هوش . شناخت ارزش کارکنان در سازمان و ایجاد مبنایی از اعتماد بین کارکنان شود

مزایاي علمی  گیري تغییرات بنیادي و تأثیرات آن در محیط کار،معنوي مدیران به لحاظ شکل
هایی براي پرورش هایی که براي مدیران خود فرصتسازمان بنابراین اي داردقابل مالحظه

  نادري و ( هستند ترموفقهاي دیگر نسبت به سازمانکنند، هم میاهوش معنوي فر
   ).122ص: 1389رجایی پور، 

کند و ظرفیت میهاي درونی معنویت تلفیق نبهجهاي بیرونی هوش را با هوش معنوي جنبه
تواند معنویت را به شکلی کاربردي اي که میکند، به گونهاي در فرد ایجاد میالعادهخارق

است براي  هوش معنوي ظرفیت انسان: کندبیان می )2007(یانگ . مورد استفاده قرار دهد
یکپارچه  پیونده ربو به طور همزمان تج باره معناي زندگیدرغایی سؤاالت  جستجو و پرسیدن

، ص 1390، زارعی متین و همکاران(کنیمبین هر یک از ما و جهانی است که در آن زندگی می
این تالطم محیطی  ،ی که جهان سازمانی امروز، جهانی پر رقابت و پر چالش استیاز آنجا .)74

هان مدیران را بر آن داشته که بهبود عملکرد کارکنان را به عنوان استراتژي رقابتی خود در ج
زیربناي هر گونه حرکت به سوي رشد و توسعه و بهبود فرآیند  بنابراین. امروز برگزینند

ها، شناخت دقیق وضعیت موجود، تشخیص نقاط قوت و ضعف و عملکرد کارکنان در سازمان
اندیشه تأثیر هوش معنوي مدیران بر . هایی سنجیده براي بهبود عملکرد استسپس طرح برنامه
ها، به کند که هرگز به انسانهاي سازمان را آشکار مین جنبه جدیدي از فعالیتعملکرد کارکنا

واسطه ه کند و بکند و با آنان همیشه با احترام  و محبت رفتار میچشم وسیله و ابزار نگاه نمی
  .گرددبلندي رهنمون میهاي اخالقی، علمی و اجتماعی کارکنان به سوي توفیق و سرآن قابلیت
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و ارتباط آن با جهان رابطه دارد  2هوش معنوي با زندگی درونی ذهن و نفس) 2003(1وگان
  و ظرفیت فهم عمیق سؤاالت وجودي و بینش نسبت به سطوح چندگانه هوشیاري را شامل 

را در بر  3آگاهی از نفس، به عنوان زمینه و بستر بودن یا نیروي زندگی تکاملی خالق. شودمی
و به شکل آگاهی همیشه در حال رشد . شودشکل هوشیاري ظاهر میهوش معنوي به . گیردمی

بنابراین هوش معنوي چیزي بیش از توانایی . آیدمی ماده، زندگی، بدن، ذهن، نفس و روح در
عالوه بر این، هوش معنوي . کندو به روح، مرتبط می 4ذهنی فرد است و فرد را به ماوراء فرد

است بدین جهت خودآگاهی شامل آگاهی از رابطه با راتر از رشد روانشناختی متعارف ف
: 1386غباري بناب و همکاران،( شودموجود متعالی، افراد دیگر، زمین و همه موجودات می

   ).131ص
معتقد است هوش معنوي شامل حس معنا و داشتن مأموریت در زندگی، ) 2005( 5آمرام

عسگري (شودبه بهتر شدن دنیا میحس تقدس در زندگی، درك متعادل از ارزش ماده و معتقد 
   ).70ص: 1390وزیري و زارعی متین،

هوش معنوي براي حل مشکالت و مسائل مربوط به معناي ) 2004( 6طبق نظر ویگلزورث
یا شغل من باعث تکامل آ« هایی همانندگیرد و سؤالها مورد استفاده قرار میزندگی و ارزش
را در ذهن » شادي و آرامش روانی مردم سهیم هستم؟آیا من در «و یا » شود؟من در زندگی می

   ).132ص: 1386غباري بناب و همکاران،(کندایجاد می
بیشتر مربوط به پرسیدن است تا پاسخ دادن،  )2003( 7از نظر مک مولن در واقع این هوش

  بدین معنا که فرد سؤاالت بیشتري را در مورد خود و زندگی و جهان پیرامون خود مطرح 
ایم، به کجا هاي جدي در مورد اینکه از کجا آمدهند همچنین قابل ذکر است که سؤالکمی

                                                 
1. Voaghan 
2. cretive life force of evolution 
3. creative life force of evolution 
4. transpersonal 
5. Amram 
6. Wigglesworth 
7. Mc Mullen 
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غباري بناب و ( باشندرویم و هدف اصلی زندگی چیست، از نمودهاي هوش معنوي میمی
  ).132ص: 1386همکاران،

هاي معنوي است؛ به ها و کیفیتهوش معنوي، توانایی بکارگیري و بروز منابع، ارزش
  .»را ارتقا دهد) سالمت جسمی و روحی(که بتواند کارکرد روزانه و آسایش  ايگونه

گیري حس شناسی، شکلهاي پاالیش شده و خودتوسعه آگاهی :شعور و خود آگاهی
  .است ششم شناخت فراعقالیی نگرانی و اقدامات معنوي

زندگی که بر همسویی زندگی با معنویت، تجلی اعتماد و اطمینان و دوست داشتن  :موهبت
  .پایه سپاسگزاري زیبایی و لذت است

هاي روزانه از طریق احساس هدف و سفارش ي در فعالیتمعنادارتجربه  :ي کارمعنادار
  ). 46ص: 1،1999والش( خدمات که در برگیرنده مواجهه با رنج و ناراحتی است

وي این . است معتقد است هوش معنوي در مورد ارتباط با آفریننده جهان) 2006( 2سانتوس
و با نهادن زندگی بر اساس این ) قوانین طبیعی و معنوي( هوش را توانایی شناخت اصول زندگی

شناخت و  )1 :وي اصول زیر را براي هوش معنوي عنوان کرده است. قوانین تعریف کرده است
ی تصدیق هوش معنوي؛ یعنی باور داشتن به این مسأله که ما موجوداتی معنوي هستیم و زندگ

یعنی ( بازشناسی و باور بر موجود معنوي برتر )2.موقتی است) در این جهان( جسمانی
  .اگر خالقی هست و ما مخلوق هستیم، باید کتاب راهنمایی هم وجود داشته باشد )3).خداوند

و پذیرفتن این نکته که ) خواندوجود چیزي که انسان را فرا می( لزوم شناسایی هدف زندگی )4
 شناختن جایگاه خود در نزد خداوند )5 .اندها کدگذاري شدهکی بعضی از تواناییاز نظر ژنتی

شناخت اصول زندگی و پذیرفتن این امر  )6).شخصیت فرد بازتاب فهم وي از خداوند است(
که براي داشتن زندگی موفق باید سبک زندگی و تصمیمات خود را مطابق این اصول شکل 

  ).132ص: 1386غباري بناب و همکاران،( داد

                                                 
1. Walsh 
2. Santos, E. S. 
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اي که نشان دهنده هوش معنوي رشد یافته هاي هشت گانهو وگان معتقدند مؤلفه 1نوبل
درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت و  :هستند عبارتند از

   .دیگران پایداري و تمایل به برطرف کردن نیازهاي
و  3، یکپارچگی، شهود2جاعتهایی مانند شمعتقد است ارزش) 2003( مک مولن

همچنین وي معتقد است بین بصیرت و هوش معنوي رابطه . هاي هوش معنوي هستنداز مؤلفه
هاي افزایش بصیرت را توجه وي یکی از راه. وجود دارد و در مقابل، استرس ضد شهود است

نگرانی، تالش فزاینده و نافرجامی است که به دلیل  ،از نظر مولن. کندآرامش بخش عنوان می
  .)135ص: 1386غباري بناب و همکاران،(دهدگیري روي میتأخیر در تصمیم

، افرادي که داراي سنین مختلفی بودند، معنویت را مفهومی 5در بررسی اخیر رابرت فورمن
که وابسته به آشنایی ، این دلیلاي تأملی مانند مراقبههتمرین. 7دانستند تا فراعقلیمی 6ايتجربه

طبق نظر . رسدهوش معنوي مناسب به نظر میمتمایز دانستن است، براي پاالیش با سه روش
و همکاران،  بناب غباري(10و تأملی 9، عقلی8حسی: سه روش دانستن عبارتند از) 2003(وگان 
  ).138ص: 1386

ع و تجارب زندگی و پرورش خود آگاهی هشیارانه و سازگاري با وقای) 2004(از نظر نازل 
شوند؛ مثالً وگان معتقد است هوش آگاهی از جمله عوامل اصلی رشد هوش معنوي تلقی می

معنوي از طریق افزایش وسعت نظر و گشودگی و داشتن نقطه نظرهاي مختلف، حساسیت زیاد 
تر هم عمیقهاي معنوي، فو موضوع) اییرماو( 11نسبت به تجارب و واقعیاتی نظیر حالت تعالی

                                                 
1. Noble 
2. courage 
3. intuition 
4. compassion 
5. Rabert Forman 
6. experiential 
7. transrational 
8. sensory 
9. rational 
10. contemplative 
11. transcendent 
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و  بناب غباري( یابدها و کهن الگوهاي ناهشیار کشف نشده افزایش مینمادها و بازنمایی افسانه
   ).138ص: 1386همکاران، 

ها، مطرح هر و مارشال معتقدند هوش معنوي از طریق جستجوي معناي اصلی موقعیتوز
همچنین . کندرویدادها رشد میبراي مسائل و تالش براي برقراري ارتباط میان » چرا« کردن

ی کننده یا صداي درونی، متفکر یهاي شهودي راهنمایادگیري و بازشناسی و گوش دادن به پیام
بودن، باال بردن خود آگاهی، آموختن از اشتباهات و صداقت داشتن با خود باعث افزایش 

  ). 63ص: 2000، 1زوهر و مارشال( شودهوش معنوي می
  :ترین کاربردهاي هوش معنوي در محیط کار عبارتند از، مهم)2006(به عقیده جورج 

تفاهم  ایجاد )2دهد، بخشی فرد را تحت تأثیر قرار میاي که اثرایجاد آرامش خاطر، به گونه )1
ایجاد آرامش خاطر و  )4.مدیریت کردن تغییرات و از میان برداشتن موانع راه )3بین افراد 

  .بخشی فردچگونگی تأثیر آن بر اثر
ی که نوع رفتار و برخورد کارکنان منعکس کننده موفقیت و یا عدم موفقیت مدیر یاز آنجا

انتصاب به  و، مدیریت آن از اهمیت و ضرورت واالیی برخوردار است بنابرایندر سازمان است 
جا و متکی بر ضوابط معین و وجود امکانات الزم براي ارتقاء و پیشرفت شغلی، افزایش 

د کارکنان را در پی خواهد داشت و عملکرد موفقیت آمیز مستلزم آن است که مدیران عملکر
بتوانند با حسن نیت بسیار به ارزیابی عملکرد کارکنان بپردازند که این عمل باعث ایجاد انگیزه 

برخورداري مدیران از هوش معنوي . شودکارکنان و نهایتاً  منجر به رشد عملکرد مثبت آنها می
افزایش خالقیت، خوش بینی، . شودباعث آرامش خاطر و رضایت باطن در کارکنان میبیشتر 

کند و به طور هاي واالي انسانی را در محیط کار نمایان میاعتماد به نفس و توجه به ارزش
توان گفت پرورش مثبت هوش معنوي و گذارد لذا میمثبت بر عملکرد کارکنان تأثیر می

کارکنان پایدارترین منبع توسعه محسوب شده و نیاز اساسی مدیریت مؤثر بر عملکرد 
  .هاي هزاره سوم است سازمان

                                                 
1. Zohar & Marshall 
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از اواخر قرن گذشته، در دهه نود قرن بیستم نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی بیرونی و 
هاي مهمی که یکپارچگی در آن مطرح  حوزه یکی از. گیري بوده استدرونی در حال شکل

بسیاري از امور که قبالً در حیطه قلمرو . باشد ها میکار سازمانشده است، محیط کسب و 
ورود . باشند حال تحمیل خود بر قلمرو عمومی می شدند، اکنون در بندي میخصوصی طبقه

جویی  مفاهیمی چون اخالق، حقیقت، باور به خدا، درستکاري، وجدان و اعتماد و بخشش، معنا
به عقیده بسیاري از . ظهور پارادایم جدیدي دارند همه حکایت از... درکار، نوع دوستی و 

محققان، این پارادایم جدید محیط کار، که برگرفته از فیزیک کوانتوم، علوم سایبرنتیک، نظریه 
العملی به پارادایم خشک و مکانیستی مدرن است،  آشوب، علوم شناختی و در واقع عکس

  .باشد پارادایم معنویت می
گیرند و  هاي دولتی نیز در قلمرو عمومی قرار میکاري سازمان هايمحیط در این راستا

در مجموع با . بهبود عملکرد آنها نقش بسزایی در ارتقاء نحوه ارائه خدمات به شهروندان دارد
با عنایت به اهمیت و ضرورت مفاهیم هوش معنوي و عملکرد کارکنان که در باال اشاره شد 

عنوان عامل ه با هدف معرفی هوش معنوي ب کردحقیق تالش تمفهوم، این لزوم توجه به این دو 
هاي دولتی و بررسی تأثیر هوش معنوي بر عملکرد گذار بر عملکرد کارکنان سازمانتأثیر

هاي دولتی شهرستان بناب به ارائه پیشنهادات الزم به منظور بهبود وضعیت کارکنان در سازمان
شهرستان  خصوصاً در هاي دولتین در سازمانعملکرد کارکنان متأثر از هوش معنوي مدیرا

  هاي دولتی، در نتایج آن براي مدیران و کارکنان کلیه سازمان تا با تعمیم بناب بپردازد
در آینده به تعالی  آن تکیه بر باو هاي مناسب، مفید واقع گردد مشیها و اتخاذ خطریزيبرنامه

بدین ترتیب سعی  شود،ی و غیر دولتی منجر هاي دولتو رشد و شکوفایی هر چه بیشتر سازمان
هاي هاي کاري سازمان تا به این سؤال پاسخ داده شود که هوش معنوي در محیط بر این بود

  ثیري بر عملکرد کارکنان دارد؟ ٔدولتی در شهرستان بناب چه تا
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   چارچوب نظري تحقیق
کارکنان متأثر از هوش  هاي موجود در رابطه با هوش معنوي، عملکردبا مروري بر نظریه

بدین منظور چارچوب نظري هوش معنوي آمرام و . معنوي مدیران مورد بررسی قرار گرفت
حقیقت و ، جوییي تعالیمعنادار ،موهبت ،آگاهیخود شامل پنج بعد شعور و) 2008( 1دریر

 با عنوان مدل هفت عاملی) 2005(چارچوب نظري عملکرد کارکنان هرسی و گلداسمیت 
»ACHIEVE«2 انگیزش یا  ،حمایت سازمانی ،درك و تصویر نقش ،شامل دانش و مهارت

تناسب محیطی مورد استفاده قرار گرفت تا بر اساس  ،اعمال کارکنان ،بازخور عملکرد  ،تمایل
هاي دولتی شهرستان هوش معنوي مدیران سازمان: آن به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که

کارکنان دارد؟ بنابراین به منظور بهبود عملکرد کارکنان به بررسی  ثیري بر عملکردٔبناب چه تا
 1389تا 1388تأثیر هوش معنوي مدیران بر عملکرد کارکنان در دوره اجراي تحقیق در سال 

  .پرداخته شد
در این زمینه پس از مطالعات اکتشافی سوابق تحقیقاتی انجام شده در رابطه با هوش معنوي  

هاي پژوهشی هاي دولتی، با بیان شکافه طور عام و باالخص در سازمانو عملکرد کارکنان ب
  . شودبه برخی از آنها اشاره می

رابطه ضریب هوشی، هوش هیجانی و هوش معنوي با سازگاري  )2010( نهئوآنیماسا
از  تصادفیبه صورت زندانیان کرده است  بررسیرا هاي نیجریه زندانی میان زندانیان در زندان

آزمون  هاگانه و همبستگی فرضیهرگرسیون چندبا استفاده از  شدند گیرينمونه کشیرعهنوع ق
 معنادارهاي مستقل و سازگاري زندانی همبستگی متغیر که بینها حاکی از آن است شدند یافته

 هاي مستقل، هوش هیجانی با بیشترین ضریب همبستگیمتغیر در میان. و مثبتی وجود دارد
)95/0=r (پس به ترتیب هوش معنوي با ضریب همبستگی و س)83/0=r(  و در نهایت ضریب

درصد با  2/93همچنین سه متغیر مستقل با مقدار کل . دست آمده استه ب) r=79/0( هوشی

                                                 
1. Yosi Amram and D.Christopher Dryer  
2. ability, clarity, help, incentive, evalution, validity, environment (ACHIVE) 
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که سهم نسبی همانطور که بوسیله  نتایج نشان داد در حالی. معیار سازگاري زندانی سهیم بودند
و ضریب  )r=443/0( هوش معنوي )r=736/0(هیجانی بتا مورد بررسی قرار گرفت هوش 

ها نشان داد که مهارت هوش معنوي و هوش هیجانی همچنین یافته. است )r=173/0(هوشی 
  .تر از ضریب هوشی هستندبسیار مهم
کز امر درپرستار  130هوش معنوي  ،گیري سادهنمونه روشبه  )2007(و همکارانش  یانگ

استنباطی میان  - روش مطالعه توصیفیرا به بیمارستان در چین  16 واستان  7خدمات درمانی در 
عبارت است از ظرفیت ) 2001(1در این تحقیق هوش معنوي بر طبق ولمن بررسی کردند  بخشی

ي زندگی و تجربه مشابه برقراري ارتباط با معنادارانسان درباره غایی پرسشگري سؤاالت 
ماتریس  PSIطبق نظریه ولمن پرسشنامه  .کندیکدیگر و جهانی است که در آن زندگی می

آوري اطالعات استفاده شده جمع براي ،ايگویه مقیاس و چهار گزینه 49روانکاوانه معنویت با 
نتایج . کمتر را آشکار ساختبودن  یبطه و وابستگی هوش معنوي کمتر و مذهبراها یافته. است

شناختی  هل بیش از سایر متغیرهاي جمعیتأبینی کننده نسبی وضعیت تکه ارزش پیش نشان داد
در . بودبینی کننده نسبی هوش معنوي پرستاران اعتقادات مذهبی بهترین پیشهمچنان اما  بود

هاي توجه معنوي باید طوري تثبیت شوند که مناسب جامعه سیاست )1شودمی پیشنهادنهایت 
و یک ترقی  نویت یک فراروایتیعالوه بر این مفهوم مع )2. چند فرهنگی و چند مذهبی باشد

  .هاي معنوي استروش فراگیري واقعیت و گرایی و راهپست مدرن متفاوت از کثرت
رابطه بین معنویت محیط  براي آزمون تجربی رگرسیون) 2003(ش میلی من و همکاران

اده نتایج تجزیه و تحلیل نشان د اندکرده جراکاري و پنج متغیر رایح نگرش شغلی کارکنان را ا
پنج  ي ازیا متغیرهاي بیشتر متغیر دو ي بامعناداریت استفاده شده رابطه وکه هر سه بعد معن

 یید شدهأدر حالی که معنویت در کار یک مفهوم انتزاعی تدارد نگرش شغلی آزمون شده 
هاي پژوهشی براي مدیران تجاري و گیريو جهت ي متعددکاربردها بدین ترتیب .است

                                                 
1. Wolmans 
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ارائهها از معنویت در کار روي افراد و سازمان) فراگیر(بررسی نیاز به اثر جامع دانشگاهی در 
  .شودمی

صورت تجربی و به کمک پرسشنامه و مصاحبه با مدیرانه ب )1999(میتروف و همکارش 
نتایج تحقیق. اندرا اجرا کرده هاي کاري از دیدگاه منابع انسانیمعنویت در محیط ،منابع انسانی

هاي بسیار متنوعی داشتند، آنهااد که پاسخ دهندگان؛ نسبت به تعریف معنویت دیدگاهنشان د
و تفکیک کنند) زندگی خانوادگی، شخصی، کاري، فامیلی(تمایل نداشتند تا زندگی خود را 

شدند، و تمایل زیادي به تجربه اقداماتبین مذهب و معنویت با تأکید فراوان تفاوت قائل می
هاي معنویت و دین در محیط کارکار داشتند، و اغلب نسبت به استفاده از واژه معنوي در محیط

اي انفرادي و شخصیهاي غربی، معنویت را پدیدهبیمناك بودند و همانند دیگر فرهنگ
این دو محقق نتیجه گرفتند که معنویت در محیط کار قابل مدیریت کردن است و . دانستند می

آنها عقیده داشتند در غرب، جدایی . ترین وظایف مدیران استسیاین کار از مهمترین و اسا
ها بدون معنویت بیش از حد صورت گرفته است و امروزه سازمان... میان علم، مذهب، هنر و 

هاي مدیریت معنویت سازمانی، باید بدون آنها تأکید داشتند که روش. آورنددوام نمی
  .سنجش قرار گیرد جداکردن آنها از سایر عناصر مدیریت مورد

هوش معنوي و سالمت روان  ،همبستگی -روش مقطعیبه  در پژوهش خود) 1389( معلمی
مراکز درمان و بازتوانی از افراد غیر معتاد  از نفر 80افراد معتاد به مواد مخدر و از نفر  80در 

این تحقیق ابزار مورد استفاده در  .قرار داد مقایسهرا مورد  دولتی و غیردولتی شهر زاهدان
سؤال پرسشنامه سالمت عمومی و  براي سرند  28پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ که شامل 

 هوش معنوي  یگزارشکردن اختالالت روانی غیرسایلوتیک ساخته شده، ابزار دوم مقیاس خود
هاي تحقیق نشان داد که بین باشد، یافتهمیگویه  24که داراي  ارائه شده گکه توسط کیناست 
به . معتادان تفاوت معناداري وجود داردهاي هوش معنوي و سالمت روان معتادان و غیرنمره

تري نسبت به گروه طوري که معتادان به مواد مخدر از هوش معنوي و سالمت روانی پایین
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همچنین در هر دو گروه بین هوش معنوي و سالمت روان همبستگی . عادي برخوردار بودند
  .دمعنادار مشاهده ش

با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی رابطه بین هوش معنوي و پژوهش خود را ) 1388(سرخی 
 است عبارتنتایج آن انجام داد که  سال شهر ساري19- 50در جمعیت سنینرا  صفات شخصیتی

هاي بین هوش معنوي و عامل. نژندي رابطه معنادار منفی وجود داردبین هوش معنوي و روان: از
بین هوش معنوي و . دار مثبت وجود داردگرایی و با وجدان بودن رابطه معنانشخصیتی برو

  .پذیري و دلپذیر بودن رابطه معنادار وجود نداردانعطاف
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی رابطه هوش به  )1388(و همکارانش  فرامرزي

را  1386- 1387ال تحصیلیدانشجویان دانشگاه اصفهان در ساز نفر  450معنوي و هوش هیجانی 
توانند بر هوش معنوي و هوش هیجانی میها حاکی از آن است که یافته مورد بررسی قرار دادند

تواند در زندگی دنیوي و دار باشد، میریکدیگر تأثیر بگذارند و فردي که از هر دو هوش برخو
هاي امه سنجش ویژگیگیري شامل دو پرسشناندازه ابزار. اخروي اندوخته مناسبی داشته باشد
و پرسشنامه هوش معنوي محقق ساخته است که ) 2003(هوش هیجانی پیتر ایدز و فارنهام 

هاي براي تحلیل داده. باشدمی 87/0و  84/0دست آمده براي آنها به ترتیب ه ضریب پایایی ب
وش دهد هنشان می که نتایجحاصله، از روش آماري تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده 

معنوي با هوش هیجانی رابطه دارد و این رابطه در ابعاد مختلف هوش معنوي و هوش هیجانی 
به عبارتی، هوش معنوي بیشتر سبب هوش هیجانی  ،شود و رابطه معناداري بین آنهامشاهده می

  .شودمی
آزمون  و با استفاده از از نوع توصیفی و تحقیق عملیبه روش  )1388( فقهی فرهمند

هاي اجتماعی ، براي مطالعه مؤلفههمتغیر ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند
با تأکید  را مدیریت عملکرد کارکنان،  Tو آزمون  Fریانس تک متغیرياسازمانی و از تحلیل و

جامعه  را بررسی کرده است هاي اداري و صنعتی تبریزسازماندر بر عوامل اجتماعی سازمانی 
هاي هاي مختلف اداري و صنعتی شهر تبریز در ردهري شامل کارکنان برخی سازمانآما
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هاي آموزشی اغلب در جلسات مشاوره، دوره که.بود 87کارمندي و کارگري در نیمه اول سال 
حجم نمونه نیز از فرمول کوکران که از بین آنها، . کردندشرکت می و سمینارهاي مختلف

 يساده کار و دهد که بین عملکرد افراد مورد مطالعهتحقیق نشان می هاي اینیافته. شد تعیین
بوده و به دلیل اینکه سطح  =000/0Pداري ابا سطح معن r=94/0آنان ضریب همبستگی 

است، لذا بین عملکرد با ساده کاري افراد مورد مطالعه  05/0ي محاسبه شده کمتر از معنادار
ه ساده کاري افراد باالتر باشد عملکرد آنان نیز بیشتر به عبارتی هر چ. همبستگی وجود دارد

عملکرد کارکنان با مدیریت  =000/0Pيمعناداردهد که با سطح همچنین نتایج نشان می. است
 55/0با بسترهاي شغلی ، 66/0اي سازمانی، با تعهد حرفه%68 با ساده کاري، 72/0شغلی

ثر بر عملکرد جامعه مورد مطالعه را همبستگی مستقیم وجود دارد که به ترتیب عوامل مؤ
  .دهدمی تشکیل

به روش توصیفی از نوع استفاده کاربردي و از نظر بعد ) 1388(زاده و همکارش شریف
زمانی، مقطعی و به صورت کمی با استفاده از آزمون کاي دو، ضریب همبستگی پیرسون و 

متناسب با حجم طبقات و روش بندي شده گیري تصادفی طبقهآنالیز واریانس با روش نمونه
فیمن رابطه بین کیفیت زندگی کاري و عملکرد کارکنان که در سه سطح کارگران، 

اند در شرکت ایران خودرو دیزل را تجزیه و تحلیل کارشناسان و مدیران سازماندهی شده
بین کیفیت زندگی کاري و عملکرد «این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی با عنوان . کردند
در این پژوهش براي . فرضیه فرعی است 8بوده و » ي وجود داردمعنادارنان رابطه مثبت و کارک
هاي نظري والتون و آوري اطالعات از روش پرسشنامه حضوري تنظیم شده بر اساس مدلجمع

هاي  دهد که بین همه مؤلفهها و نتایج حاصل از این تحقیق نشان میاچیو استفاده شد، یافته
ي وجود دارد، البته شدت معنادارکاري و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و کیفیت زندگی 

  .همبستگی میان آنها متفاوت است
اي گیري تصادفی خوشهاستیودنت با روش نمونه tبا استفاده از آزمون ) 1388(پور صدقی

ها درباره دادرسی ویژه نوجوانان را سطح دانش، نگرش و عملکرد کارکنان سازمان زندان
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ها و جامعه آماري این پژوهش که شامل کلیه کارکنان شاغل در کانون. رسی کرده استبر
گیري بدین صورت بوده که ابتدا کلیه شود نحوه نمونههاي کل کشور میبندهاي نوجوان زندان

ها و بندهاي نوجوانان به تفکیک هر استان مشخص ها در کانونکارکنان شاغل سازمان زندان
 14که در کل از . جم خوشه بر اساس نسبت هر گروه بر کل به دست آمدسپس ح. گردیدند

خوشه با روش استفاده از نسبت مناسب  19خوشه در نظر گرفته شده است و از این  19استان 
آوري اطالعات از سه در این تحقیق براي جمع. نفر به عنوان حجم نمونه کل انتخاب شدند 295

پرسشنامه نگرش سنج کارکنان زندان درباره دادرسی : ده استپرسشنامه به شرح زیر استفاده ش
رسی ویژه نوجوانان؛ ویژه نوجوانان؛ پرسشنامه آگاهی و دانش کارکنان زندان درباره داد

ها محقق پرسشنامه عملکرد کارکنان زندان درباره دادرسی ویژه نوجوانان، کلیه این پرسشنامه
نتایج حاصل از این تحقیق این . وهش طراحی شده بودندساخته بوده و جهت استفاده در  این پژ

 55(ها و بندهاي نوجوان ترکیبی از نگرش ترمیمیاست که در مجموع نگرش کارکنان کانون
ها و بندهاي آگاهی و دانش کارکنان کانون. باشدمی) درصد 45( و نگرش تنبیهی) درصد

درصد  65(باشد کافی و مطلوب نمینوجوانان درباره قوانین دادرسی ویژه نوجوانان در حد 
درصد ترمیمی است که  45ها و بندهاي نوجوان در حد عملکرد کارکنان کانون) آگاهی دارند

ها و بندهاي براي افزایش عملکرد ترمیمی کارکنان کانون. باید به طور جدي افزایش یابد
  سی، شنامعهاهاي جنوجوانان باید از افراد تحصیل کرده و آشنا به زمینه

  .شناسی و علوم تربیتی استفاده نمودروان
تا در رابطه با مفهوم معنویت در محیط کار،  کردهسعی  یدر تحقیق) 1388( ساغروانی

هوش معنوي و رویکردهاي موجود به عنوان یکی از جدیدترین مفاهیم در ادبیات انسانی، 
اي مختلف در رابطه با در این تحقیق رویکرده. کنداطالعات بیشتري براي آشنایی ارائه 

، رویکرد دینی، رویکرد 1متافیزیکی/ گرامعنویت مطرح گردیده که از آن جمله رویکرد درون

                                                 
1. Intrinsic/Metaphysical 
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همچنین . توان نام برد، رویکرد مخالفان دین و معنویت را می1سکوالر/ اگزیستانسیالیستی
گاه نظران مختلف و معنویت و خودشکوفایی از دیدتعاریفی از هوش معنوي توسط صاحب

ها شناسی انسان دوستانه، در راستاي بینشی نسبت به ارزشبه عنوان پدر روان آبراهام مازلو
طول عمر  بادهد که معنویت ها و نتایج حاصل از این تحقیق نشان مییافته. گنجانده شده است
گیري معنوي هستند، هنگام مواجهه با جراحت، به افرادي که داراي جهت. بیشتر همراه است

آیند میزان می ری و بیماري کنادگتري با آسیب دیدهند و به شکل مناسبرمان بهتر پاسخ مید
اساس تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور نیز وجود  لذا بر. افسردگی در آنها کمتر است

  .ارتباط مثبت میان معنویت در محیط کار و رفتار شهروندي سازمانی تأیید شده است
هوش معنوي و اینکه هوش معنوي،  در تحقیق خود به )1388(و همکارانش  محمدنژاد

نظران هاي صاحبها، اعتبار و اصول اخالقی فرد است و دیدگاهآگاهی از حقایق، ارزش
مختلف نسبت به هوش معنوي و معنویت در تمدن جدید، معنویت، مغز و هوش معنوي و نحوه 

همچنین در این تحقیق، در رابطه با  اندپرداختههاي اخیر پیشرفت تحقیقات علمی در سال
هاي اسالم و نیز اصول بنیادین هاي اسالمی و هوش معنوي مبتنی بر آموزهمعنویت و آموزه
  هاي حاصل از مطالعات در این تحقیق نشان یافته. است بحث به میان آمدهمعنویت فطري 

نتایج  بنابراین. یی حل مسأله استهوش معنوي توانا مشخصه هاين یمهمتر یکی از دهد کهمی
 بر همین اساس،. حاصل از این تحقیق به دنبال ارائه مدلی از هوش معنوي از دیدگاه اسالم است

امر معنویت شکلی از هوش باشد، بایستی بتواند انسان را در حل مسائل و مشکالتش  براي اینکه
هاي حل مسأله را ل معنویت، مؤلفهترین شکمعنویت فطري یا اسالمی به عنوان کامل. یاري دهد

توجه به آن  هاي اسالمی انسان براي یاد خداوند واساس آموزه بر. کنددر قالب اصولی تبیین می
که اعراض  طوريه باشد بخلق شده است و خداوند قبله وجودي مخلوقات و خصوصاً انسان می

نتیجه توجه در دو . باشدمی هاي انسانروگردانی از فطرت و ویژگی ،و روگردانی از خداوند
شود و از سوي دیگر از یک سو مانع رفتارهاي زشت می. دهدبعد رفتاري خود را نشان می

                                                 
1. Existentialistic/ Secular 
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نتیجه هر دو رفتار انسان پیروي از . زمینه ساز و سائق به سوي رفتارهاي نیک و پسندیده است
تعبیري؛ عقل  اصول معنویت فطري و عمل به آن موجب شکوفایی و پرورش هوش معنوي یا به

چنین انسانی به کمک عقل رحمانی در برخورد با مسائل مختلف . شودرحمانی در انسان می
  . ترین تصمیمات را با توجه به ابعاد جسمانی و روحانی خود اخذ کندتواند مناسبزندگی می
وري آهاي آموزشی فنپیمایشی تأثیر دوره -روش توصیفیبه  )1387(و همکارش  ایزدي

و پژوهش سازمان مدیریت و  اطالعات بر بهبود عملکرد کارکنان مؤسسه عالی آموزش
، براي مقایسه بین توابع T1اي، آزموناي تک دامنهاز آزمون دوجملهرا با استفاده  ریزي برنامه

 -کولموگروفاي و داوري درباره یکسانی جوامع متناظر به آنها و از آزمون نمونه توزیع دو
جامعه آماري این پژوهش شامل ها، بررسی کردند داده راي بررسی نرمال بودنب 2اسمیرنوف
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و ) کارمندان، کارشناسان و مدیران(کارکنان 

 44درصد پیمانی و  13درصد رسمی،  43 نفر بودند که از این تعداد 300 ریزي به تعداد برنامه
حجم نمونه بر . دادي و شرکتی قرار داشتندري از قبیل قراردرصد مابقی در سایر اشکال همکا

دهد که هاي حاصل از این تحقیق نشان مییافته .نفر تعیین شد 169اساس جدول مورگان تعداد 
که این . هاي جدید شده استموجب افزایش مهارت ICDLهاي آموزشی دوره دنگذران

همچنین . باشداست می 05/0که کوچکتر از  ي محاسبه شدهمعنادارموضوع با توجه به سطح 
و در . است موجب افزایش دقت و کارایی کارکنان شدهICDL هاي آموزشیدوره گذراندن

سبب افزایش  ICDLهاي آموزشی دوره دنتوان بیان کرد که گذرانمورد فرضیه چهارم نیز می
هاي آموزشی دوره دنو با بررسی فرضیه پنجم گذران. شده است کار سرعت و مقدار انجام

ICDL مشش آزمون فرضیه نتایج حاصل از. سبب جاذبه و عالقمندي در انجام کار شده است 
موجب  ICDLهاي آموزشی گذراندن دوره بین نظر کارکنان و مدیران تفاوتی وجود ندارد و

هاي آموزشی گذراندن دوره منتیجه آزمون فرضیه هفت. هاي جدید شده استافزایش مهارت

                                                 
1. Independent Samples Test 
2. One-Sample Kolmogrof- Smironov Test 
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ICDL مهمچنین نتیجه آزمون فرضیه نه. موجب افزایش دقت و اثربخشی کارکنان شده است 
سبب افزایش موفقیت شغلی شده است و نهایتاً آزمون  ICDLهاي آموزشی دوره دنگذران

مندي در سبب جاذبه و عالقه ICDLدوره آموزشی  دندهد که گذراننشان می مفرضیه ده
هاي این پژوهش و آزمون با توجه به تجزیه و تحلیل دادهنتایج کلی . انجام کار شده است

هاي ها و همچنین مقایسه نظرهاي مدیران و کارکنان نتایج تحقیق بیان کننده تأثیر دورهفرضیه
بخشی، سرعت و مقدار انجام کار و  هاي جدید، دقت و اثربر افزایش مهارت ICDLآموزشی 

  .مندي شغلی افراد استو عالقهمندي افراد در انجام کار جاذبه و عالقه
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی رابطه بین هوش در پژوهش خود به  )1387( سیار

قرار  بررسیمورد  شهرستان بهشهررا در سال به باال  15افراد از نفر  35معنوي و سالمت روان 
 سالمت عمومی سؤالی و 14آوري اطالعات از دو پرسشنامه هوش معنوي جمعبراي  .داده است

)GHQ( 28روش همبستگی پیرسون به ي پژوهش هافرضیهبا تحلیل . سؤالی استفاده شده است
دار که بین هوش معنوي و سالمت روانی رابطه معنادهدنشان مینتایج  ،مستقل Tو آزمون 

 ي وجود ندارد و اینکه مردان و زنانمعناداربین هوش معنوي مردان و زنان تفاوت . داردوجود 
  .دداري دارندر این پژوهش از نظر سالمت روانی با هم تفاوت معنا

رشته  8دانشجویان در از  نفر 200در  راآزمون هوش معنوي  )1387(همکارش کشمیري و 
به  بودند گیري تصادفی انتخاب شدهنمونهکه به طور  مختلف دانشگاه منابع طبیعی گرگان

 دست آمده، این آزمون محقق ساختهه هاي ببه یافتهبا توجه کردند هنجاریابی  مقدماتیصورت 
. باشد که بیانگر قابلیت اطمینان این پرسشنامه استهمسانی درونی می 88/0داراي  )سؤالی30(

دست آوردن تحلیل ه ها و بسؤال پرسشنامه فوق مورد تجدید نظر قرارگرفت و با تغییراتی در
  .ر شده استسنجی تهیه و منتشروان عاملی توسط انتشارات

بهبود میزان تأثیر پذیري  پس آزمون - روش پیش آزمونبا  )1387(و همکارانش  شریفی
جامعه . را بررسی کردند کایزناز  پلی کلینیک مرکزي صنعت نفت فارس عملکرد کارکنان

 براي سنجش. بود) نفر176(پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان مورد مطالعه این آماري 



114 
 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که از نظر . گیري شده استپرسشنامه بهرهاز عملکرد 
سرپرست مستقیم افراد تحت مطالعه، در پنج بعد عملکردي یعنی کیفیت کار، همکاري، وقت 

ي معنادارهاي پذیري میان نتایج قبل و بعد از استقرار الگو تفاوتشناسی، خالقیت و اعتماد
. نشان از ارتقاي سطح عملکرد کارکنان در این ابعاد دارد که) >001/0p(مشاهده شده است 

ي مشاهده نشده معنادارتفاوت ) =61/0p(و دانش شغلی ) =61/0p(ولی در دو بعد کمیت کار 
   .است

را در میان رابطه بین هوش فرهنگی و تجربیات معنوي  در پژوهش خود) 1387( میقانی
مورد بررسی نور بهشهر نشجویان در دانشگاه پیاماز دا )نفر پسر 50نفر دختر و  150(نفر  200

دهد که بین دو پیرسون نشان می یهاي آماري از آزمون ضریب همبستگدادهقرار داده است 
  .وجود ندارد معناداررابطه  رمتغی

، به روش توصیفی هوش معنوي دانشجویان دانشگاه اصفهان را )1387(رقیب و همکارانش 
هاي جمعیت شناختی اي و ارتباط آن را با ویژگیگیري خوشهنمونه نفر به روش 97با انتخاب 

بین میانگین نمرات هوش معنوي  -1 :هاي این تحقیق عبارتند ازفرضیه. بررسی کردند
بین میانگین  -2دانشجویان بر اساس متغیر جنسیت در دانشگاه اصفهان تفاوت وجود دارد 

نمرات هوش معنوي دانشجویان بر اساس متغیر وضعیت تأهل در دانشگاه اصفهان تفاوت وجود 
تحصیلی در دانشگاه بین میانگین نمرات هوش معنوي دانشجویان بر اساس متغیر مقطع   - 3دارد 

بین میانگین نمرات هوش معنوي دانشجویان بر اساس متغیر  -4اصفهان تفاوت وجود دارد 
بین نمرات هوش معنوي دانشجویان با متغیر  -5دانشکده در دانشگاه اصفهان تفاوت وجود دارد 

جویان جامعه آماري مورد مطالعه شامل کلیه دانش. سن در دانشگاه اصفهان رابطه وجود دارد
براي تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش از . بوده است 87- 88دانشگاه اصفهان در سال 

هاي مستقل، تحلیل واریانس تک متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گروه tآزمون 
ها حاکی از آن است که هوش معنوي در دانشجویان دانشگاه اصفهان نتایج یافته. شده است
ي بین متغیرهاي معنادارهاي جمعیت شناختی، ارتباط از بین ویژگی. بوده است نسبتاً باال
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جنسیت، مقطع تحصیلی، دانشکده و سن، با میزان هوش معنوي به دست نیامد و تنها رابطه بین
به عبارتی، میزان هوش معنوي دانشجویان . بود معناداروضعیت تأهل با میزان هوش معنوي 

  . بیش از دانشجویان مجرد بودي معنادارمتأهل به طور 
به روش تحقیق پیمایشی تأثیر معنویت سازمانی در خالقیت) 1386(مقیمی و همکارانش 

کارکنان با رویکرد تطبیقی را در چند سازمان با شرح وظایف متعدد و در شهرهاي مختلف
راي سنجشسؤال ب 20سؤال؛  26اي حاوي آوري اطالعات پرسشنامهاند ابزار گردبررسی کرده
ها توسط نگارندگانتجزیه و تحلیل داده. سؤال، براي سنجش خالقیت است 6معنویت و 

معنویت را در پنج حالت مقاوم در برابر معنویت، خنثی یا بدون معنویت، معنویت در حد
افراد از لحاظ . اندبندي نمودهآگاه، معنویت در حد خودآگاه، کامالً معنوي، دستهخودنا

کم نیز به پنج گروه؛ خالقیت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی) و نه نوآوري(  خالقیت
دهد که به طور تاریخی بسیاري از توجهات هاي حاصل نشان مینتایج و یافته. بندي شدندتقسیم

به معنویت ریشه در ادیان دارد هر چند که براي بسیاري از افراد معنویت در محل کار، امروزه 
اما دین، بهترین راه براي تقویت ابعاد معنوي افراد . گیرنده ارتباط با هیچ دین خاصی نیستبردر 

ترین رسد مؤثراز جانب دیگر به نظر می. رسداست تا جایی که معنویت بدون دین به بلوغ نمی
هاي صنعتی و اداري کشورمان، تقویت قوه خالقیت و طریق خروج از معضالت کنونی محیط

ها باشد و با توجه به وابستگی رکنان در جهت شکوفایی بیش از پیش این محیطنوآوري کا
تواند نجات بخش شدید معنویت و خالقیت تمسک به حبل معنویت و به طریق اولی مذهب می

  .باشد
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی رابطه با استفاده از  )1386(و همکارانش  یعقوبی

در سال را بین هوش معنوي و بهداشت روان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان 
 و پرسشنامه سالمت عمومی) گویه14( بوسیله پرسشنامه هوش معنوي 86-87تحصیلی

 قرار مورد سنجشرا انتخاب شده ) پسر 110و  دختر 190( نفر 300بصورت تصادفی) گویه28(
تحلیل رگرسیونی و همبستگی به تفکیک چهار بعد پرسشنامه سالمت عمومی با هاي یافته دادند
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ي وجود معناداربین بهداشت روانی و هوش معنوي رابطه حاکی از آن است که هوش معنوي 
با  بررسی تفاوت بین دانشجویان پسر و دختر در هوش معنوي و بهداشت روانیهمچنین با دارد 

ي بدست معناداربین دانشجویان پسر و دختر تفاوت  نتایج نشان داد کهمستقل T از  استفاده
  .نیامد

در پژوهشی به معنویت و سازمان، تعریف معنویت، ) 1386(عابدي جعفري و همکارش 
. اندهاي معنویت در محیط کار پرداختهفرضرابطه میان دین و معنویت، معنویت در کار، پیش

دهد که مفهوم معنویت در کار چالش قرن حاصل از این تحقیق نشان میهاي نتایج و یافته
ها که زمانی مهم مواجهند، واژه معنویت در سازمان ها با آنبیست و یکم است که سازمان

بدین ترتیب . شد، امروز آهسته آهسته در حال رخنه کردن در کسب و کار استقلمداد نمی
کسب و کار و سازمان، با تمام شک و تردیدها و  روند رو به رشد ورود مباحث معنوي در

همچنین این پژوهش مدعی است که . شود، غیر قابل اجتناب استانتقادهایی که بر آن می
  معنویت در کار، کلیتی از ابعاد وجودي است که با ارتباطات چهارگانه یاد شده به وجود 

ظهور و حضور نیرویی فراطبیعی در کار اي معنوي و احساس اتصال یا یگانگی یا تجربه. آیدمی
اي تجربه. معنویت در کار، درون نگري ژرف جهت کشف همه ابعاد وجود درونی است. است

هاي دیگر یا همه اشیاء احساسی از جذمیت در برابر یک از به هم پیوستگی با هر چیزي؛ با انسان
معنویت در کار، به زندگی . کل که همه آنها پذیراي فرد هستند و هم فرد پذیراي آنهاست

شود فرد کارش را ارزشمند پندارد و کارش را ناظر به هدفی بخشد و باعث میکاري معنا می
شود و دستاورد مهم معنویت در کار موجب به ذاتی رساندن هستی فرد می. متعالی تلقی کند

یت با معنی این رضا. هاي اصلی رضایت باطنی استآن، آرامش، شادي و امید است که مؤلفه
  . هم رضایت در زندگی شخصی و هم رضایت شغلی در زندگی کاري است

 يبهبود رفتار شهروند در نقش معنویت در محیط کار )1385(و همکارانش  فرهنگی
مورد کارکنان یازده دانشکده دانشگاه تهران نفر از 150میان در میدانی  را به صورت سازمانی

تحقیق  فرضیه اصلیحاکی از تأیید  کمک تحلیل عاملی اکتشافیبه ها مطالعه قرار دادند یافته
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سازمانی رابطه يمیان تجربه معنویت در محیط کار و رفتارهاي شهرونددهد است که نشان می
  .مستقیمی وجود دارد

با استفاده از روش کارت امتیازي متوازن به ارزیابی نظام ) 1385(براتی و همکارانش 
سمنان در طی سه سال استقرار این نظام) ع(بیمارستان امیرالمومنینمدیریت عملکرد کارکنان 
مشتریان، فرآیندهاي درون سازمانی، محور مالی و رشد نوآوري: در بیمارستان در چهار محور

اند و نتایج حاصل را از طریق تخصیص امتیاز محور فرآیندهاي درون سازمانی شاملپرداخته
دمات ارائه شده، محور مالی شامل اهداف پرداخت مبتنیاهداف افزایش بهروري و کیفیت خ

ها، محور رشد و نوآوري نیز شامل اهداف افزایش سطح آگاهیبر عملکرد و کاهش هزینه
هاي این یافته. اندپرسنل، ارتقاي سطح تحصیلی و افزایش میزان ثبات کارکنان ارزیابی کرده

 3/35درصد، رضایت کارکنان  29/0تدرصد، شکایا 6/89تحقیق نشان داد رضایت مشتریان
درصد، نقص کیفی  55/73وري خدمات بهره. است 5/4درصد؛ و امتیاز محور مشتریان 

در . دهدامتیاز منفی را به خود اختصاص می6/0درصد است که  57/0خدمات ارائه شده، 
لکردي در محور مالی عم. شودتعیین می 4/36نهایت امتیاز محور فرآیندهاي درون سازمانی 

در محور . گرددامتیاز اعالم می 6/16درصد بوده که امتیاز بعد مالی  6/16ها نمودن پرداخت
 39درصد، افزایش سطح تحصیلی پرسنل  100رشد و نوآوري، افزایش سطح آگاهی پرسنل 

درصد  1/89درصد که امتیاز کلی این محور 4/89درصد، میزان ثبات کارکنان نتایج حاصله 
محورهاي . در نتیجه بیشترین امتیاز مربوط به محور رشد و نوآوري است. شودمی امتیاز تعیین

هاي امتیازي قرار مشتریان، فرآیندهاي درون سازمانی و مالی به ترتیب در دیگر ردیف
بنابراین این نظام مذکور در زمینه مالی کمترین موفقیت را داشته و با توجه به تمرکز . گیرند می

جهت استقرار نظام، . ها عملکردي، ضعف نظام در این محور مشهود استاختاین نظام به پرد
ها در مراحل اولیه اجرا از جلب مشارکت کارکنان و مدیران و عدم سرخوردگی از ناکامی

. طریق تشکیل جلسات آموزشی و توجیهی که زمینه ساز مناسب سازمان باشد ضروري است
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هاي سازي در زمینهعملکرد مستلزم توجه بیشتر به بسترنتیجه آنکه نیل به اهداف نظام مدیریت 
 .باشدمی ها و جلب رضایت مشتریانکیفیت خدمات ارائه شده، عملکردي نمودن پرداخت

  روش تحقیق
باشد هاي دولتی شهرستان بناب می، جامعه آماري، مدیران و کارکنان سازمانتحقیقدر این 

نفر از کارکنان به عنوان  130نفر از مدیران و  22مربوط هاي مسئولین که با توجه به همکاري
  .نمونه آماري انتخاب شد

  تعداد کارکنان و مدیران نمونه آماري .1جدول 

  نام سازمان  ردیف
  آوري شدههاي جمعپرسشنامه
  مدیران  کارکنان

  1  4  آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك  1
  1  5  امور آباداره   2
  1  3  ارشاد اسالمیاداره   3
  1  3  اوقاف و امور خیریهاداره   4
  1  17  امور مالیاتیاداره   5
  1  5  بازرگانیاداره   6
  1  5  انقالب اسالمی بنیاد مسکن  7
  1  9  پستاداره   8
  1  1  پزشک قانونی  9

  1  1  تربیت بدنیاداره   10
  1  5  ثبت احوالاداره   11
  1  10  جهاد کشاورزياداره   12
  1  3  برق آب و مجتمع آموزش عالی  13
  1  15  دانشگاه پیام نور  14
  1  5  دامپزشکیاداره   15
  1  3  راه و ترابرياداره   16
  1  9  امور اجتماعی و کاراداره   17
  1  4  گاز رسانیاداره   18
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  1  4  منابع طبیعیاداره   19
  1  15  نیروگاه سهند  20
  1  1  هواشناسیاداره   21
  1  3  کتابخانه عمومی  22

  22  130  جمع

  پژوهش ابزار 
  پرسشنامه هوش معنوي

براي سنجش هوش معنوي استفاده شده و روایی ) 2008(این پرسشنامه توسط آمرام و دریر 
یید قرار گرفته است در این پژوهش نیز روایی این پرسشنامه به صورت صوري یا أآن مورد ت

و اصالحات الزم  نمادین با در اختیار قرار دادن ده تن از اساتید و کارشناسان امر سنجیده شد
عدد پرسشنامه بین مدیران توزیع  15اعمال گردید براي بررسی پایایی پرسشنامه نیز، به تعداد 

ه ب 83/0ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه و ) SPSS(افزار تحلیل آماري شد و با استفاده از نرم
ل قبول و مناسبی دست آمد بدین ترتیب پرسشنامه از ضریب پایایی  و همسانی درونی باال، و قاب

و  )طیف لیکرت( ايگزینه 6 گویه است که به صورت 44این پرسشنامه داراي . برخوردار است
آگاهی در قالب براي سنجش شعور و خود 6تا1 هايگویه. تنظیم شده است 44تا  1 هايگویه

توجه به شم و احساس : هايشاخص شامل مؤلفه شهود در برگیرنده شاخص 6سه مؤلفه و 
تالش در کشف : هايطنی، گوش دادن دقیق و عمیق، مؤلفه دغدغه در برگیرنده شاخصبا

: هاينظر در جلسات با موقعیت سنجی، مؤلفه تلفیق برگیرنده شاخصهاي کور، اظهارنقطه
تا 7 هايگویههاي متناقض و مغایر، برقراري ارتباط بوسیله وجه مشترك،  درهم آمیزي دیدگاه

  برگیرنده درشاخص شامل مؤلفه زیبایی 11 مؤلفه و 6در قالب براي سنجش موهبت 17
زیبایی زندگی، مؤلفه بصیرت  گرایی وابراز خودخالقیتی، تصدیق حس :هايشاخص

مقید : هايبرگیرنده شاخصدرها، مؤلفه آزادي برگیرنده شاخص همسویی اعمال با ارزشدر
برگیرنده دروم، مؤلفه سپاسگزاري بودن به آداب و رسوم، عدم انجام عمل برخالف آداب و رس
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خاطر وجود امور مثبت ه استفاده برداري از هر لحظه زندگی، حس سپاسگزاري ب: هايشاخص
هاي روزمره با حواس تفکر به فعالیت: هايبرگیرنده شاخصدردر زندگی، مؤلفه ماندگاري 

اس لذت در احس: هايبرگیرنده شاخصدرپنجگانه، عدم غافل شدن از طبیعت، مؤلفه لذت 
 3مؤلفه و  2ي در قالبمعناداربراي سنجش  20تا18 هايگویهها، احساس آزادي، فعالیت

پیشرفت شغلی، درك مقصود زندگی، : هايشاخص شامل مؤلفه هدف در برگیرنده شاخص
براي  31تا 21 هايگویههمسویی کار با هدف بزرگتر، : مؤلفه خدمت در برگیرنده شاخص

شاخص شامل مؤلفه خود شکوفایی دربرگیرنده  11مؤلفه و  5قالب  سنجش تعالی جویی در
فرا دنیایی بودن اهداف و مقاصد، آگاهی از خردمندي و شکیبایی خویش،  مؤلفه : هايشاخص

نگرش وسیع درباره مسائل روزانه، تالش براي کلیت : هايشاخص برگیرندهدرکل نگري 
م اعمال معنوي روزانه، توسل به تعالیم یا اشکال انجا: هايبرگیرنده شاخصدراشیاء، مؤلفه عمل 

برخورد با دیگران با دلسوزي، تقویت : هايبرگیرنده شاخصدردیگر خرد، مؤلفه خویشاوندي 
خدمت بر یک : هايبرگیرنده شاخصدربخشی با برقراري ارتباط با دیگران، مؤلفه تقدس اثر

مجموعه بزرگتر، هماهنگی با نیروي حیات بخشی الهی یا طبیعی، پرداختن به تجارب معنوي یا 
 13مؤلفه و  6براي سنجش حقیقت در قالب  44تا 32 هايگویهنفسانی غیر قابل توصیف، 

اهمیت دادن به درست بودن، رفتار :  هايشاخص شامل مؤلفه منت زدایی دربرگیرنده شاخص
ناراحتی براي عدم پیشروي اوضاع، حفظ :  هايطورخاص، مؤلفه متانت دربرگیرنده شاخصه ب

بدترین دشمن : هايآرامش در اوضاع ناراحت کننده، مؤلفه انسجام درونی دربرگیرنده شاخص
خود بودن، ثابت قدمی در حقیقت باطنی، تعامل با دیگران، مؤلفه بی پردگی دربرگیرنده 

ی در مقابل تجارب ناخوشایند، نگه داشتن کینه از افراد بدکار، مؤلفه ایستادگ: هايشاخص
جدایی عمل از ذهن، تفکر به آینده و گذشته بدون توجه به : هايحضور دربرگیرنده شاخص

ها، اعتماد بر پیشبرد احاطه گرفتن با ترس: هايزمان حال، مؤلفه اعتماد دربرگیرنده شاخص
  .ده استاوضاع به بهترین شکل، تنظیم ش

  



 

121  
 

  

  )محقق ساخته( پرسشنامه عملکرد کارکنان
ها با تکیه بر مدل از آنجا که این پرسشنامه، با توجه به پیشینه پزوهش و استخراج شاخص

تنظیم شده است روایی این ) 2005(نظریه هرسی و گلداسمیت  ACHIEVE«1«هفت عاملی 
ن ده تن از اساتید و کارشناسان امر پرسشنامه به صورت  صوري یا نمادین با در اختیار قرار داد

عدد  30سنجیده شد و اصالحات الزم اعمال گردید براي بررسی پایایی پرسشنامه نیز، به تعداد 
ضریب آلفاي ) SPSS(افزار تحلیل آماري پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد و با استفاده از نرم

از ضریب پایایی  و همسانی درونی بدست آمد بدین ترتیب پرسشنامه  83/0کرونباخ محاسبه و 
 5که به صورت  بود سؤال 20این پرسشنامه داراي . بودباال، و قابل قبول و مناسبی برخوردار 

براي سنجش دانش و  2تا1سؤاالت . بودتنظیم شده  20تا  1و سؤاالت ) طیف لیکرت(اي گزینه
به شغل، استعداد دانش کاري مربوط : هايشاخص در برگیرنده شاخص2مهارت در قالب 

شاخص در برگیرنده 3براي سنجش درك و تصویر نقش در قالب  5تا3مربوط به کار، سؤاالت 
هاي اهداف و مقاصد و اهداف اصلی، شیوه رسیدن به مقاصد و اهداف، اولویت: هايشاخص

شاخص در برگیرنده  5براي سنجش حمایت سازمانی در قالب 10تا6مقاصد، سؤاالت 
بودجه کافی، تجهیزات و تسهیالت مناسب، حمایت الزم از سایر واحدها، در : هاي شاخص

براي 13تا11دسترس قرار دادن محصول با کیفیت، وجود ذخیره کافی نیروي انسانی، سؤاالت 
انگیزش کارکنان، : هايشاخص در برگیرنده شاخص 3سنجش انگیزش یا تمایل در قالب 
خور عملکرد براي سنجش باز15تا 14ع کارکنان، سؤاالت استفاده از پاداش و تنبیه، نظام ترفی

ارائه عملکرد روزانه، بازدیدهاي رسمی، سؤاالت : هايشاخص در برگیرنده شاخص 2در قالب 
: هايشاخص در برگیرنده شاخص 2براي سنجش اعمال کارکنان در قالب 17تا 16

براي سنجش تناسب 20تا 17هاي عملکردگرا، سؤاالت مشیهاي سازمان، خطگیري تصمیم
هاي دولتی، تدارکات نامهرقابت، آئین: هايشاخص در برگیرنده شاخص 3محیطی در قالب 

  .بودتنظیم شده  و طراحی
                                                 
1. ability, clarity, help, incentive, evalution, validity, environment (ACHIVE) 
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  یافته هاي پژوهش
  :دهدهاي تحقیق نشان میهاي حاصل از آزمون فرضیه با توجه به بررسی به عمل آمده یافته

هاي دولتی شهرستان بناب عملکرد کارکنان سازمانهوش معنوي مدیران بر  :فرضیه اصلی
  .أثیرگذار استت

شاخص مربوط به  20و شاخص مربوط به هوش معنوي مدیران  44این فرضیه بوسیله 
از آنجا که سطح  .گیري شده استهاي دولتی شهرستان بناب اندازهعملکرد کارکنان سازمان

سطح  باشد لذا آزمون فوق درمی )05/0( از که کمتر01/0ي آزمون مربوطه برابرمعنادار
 ،آگاهیشعور و خود( هوش معنويلذا مدل رگرسیونی بین ابعاد  .باشدمی معنادار% 95اطمینان
هاي به عنوان متغیر) و حقیقت اعمال مدیران جوییتعالی ،احساس معنا و هدف درکار ،موهبت

هاي دولتی شهرستان بناب به نبه عنوان متغیر وابسته در سازما عملکرد کارکنانمستقل و 
  :باشدمیصورت زیر 

X5      03/0+ 004/0+ X302/0+X2005/0+X102/0+02/0Y=  
  مربوط به متغیر عملکرد کارکنان اصلیضرایب پارامتر فرضیه  .2جدول 

ضریب  t βآماره        سطح معنی داري  نتیجه آزمون
  رگرسیون

  عنوان متغیر

 X5  اعمال مدیران حقیقت  H0  03/0 03/1  55/0رد فرض 

  X4  مدیران جوییتعالی  H0  004/0 32/0  19/0رد فرض 
 X3  مدیران احساس معنا و هدف درکار  H0 02/0 06/1  48/1فرض  رد

  X2  مدیران موهبت  H0  005/0  44/0  26/0رد فرض 
  X1  مدیران آگاهیخود شعور و  H0  02/0  64/0  62/0رد فرض 

  مبداعرض از   H0  02/0 20/54  49/62فرض رد
 هايمتغیر با فرض ثابت بودن مدیران آگاهیپس یک واحد افزایش در متغیر شعور و خود

باعث افزایش در  و حقیقت اعمال مدیران جوییتعالی ،احساس معنا و هدف درکار ،موهبت
با فرض  مدیرانو یک واحد افزایش در متغیر موهبت  02/0به میزان  عملکرد کارکنانمتغیر 
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و حقیقت  جوییتعالی ،احساس معنا و هدف درکار ،آگاهیشعور و خودهاي یرمتغ ثابت بودن
و یک واحد افزایش در  005/0به میزان  عملکرد کارکنانباعث افزایش در متغیر  اعمال مدیران

آگاهی شعور و خود هايبا فرض ثابت بودن متغیر مدیرانمتغیر احساس معنا و هدف درکار 
به میزان  عملکرد کارکنانباعث افزایش در متغیر  ت اعمال مدیرانو حقیق جوییتعالی ،موهبت

شعور و  هايبا فرض ثابت بودن متغیر مدیرانجویی و یک واحد افزایش در متغیر تعالی 02/0
باعث افزایش در  و حقیقت اعمال مدیراناحساس معنا و هدف درکار  ،موهبت، آگاهیخود

با  حقیقت اعمال مدیرانو یک واحد افزایش در متغیر  004/0به میزان  عملکرد کارکنانمتغیر 
 ،احساس معنا و هدف درکار ،موهبت، آگاهیشعور و خود هايفرض ثابت بودن متغیر

هاي در سازمان 03/0به میزان  عملکرد کارکنانباعث افزایش در متغیر  مدیران جویی تعالی
 .شودمی دولتی شهرستان بناب

آگاهی مدیران بر عملکرد کارکنان سازمانهاي دولتی خودشعور و  :فرضیه فرعی اول
  .شهرستان بناب تأثیرگذار است

 20و آگاهی هوش معنوي مدیران شعور و خودبعد شاخص مربوط به  6این فرضیه بوسیله 
 .گیري شده استهاي دولتی شهرستان بناب اندازهشاخص مربوط به عملکرد کارکنان سازمان

باشد آزمون فوق می )05/0( از که کمتر 02/0ي آزمون مربوطه برابررمعنادااز آنجا که سطح 
آگاهی مدیران باشد لذا مدل رگرسیونی بین بعد  شعور و خودمی معنادار% 95سطح اطمینان در

هاي دولتی شهرستان به عنوان متغیر مستقل و عملکرد کارکنان به عنوان متغیر وابسته در سازمان
  :باشدمیبناب به صورت زیر 

                             X115/0+51/62Y=  
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  مربوط به متغیر عملکرد کارکنان اولضرایب پارامتر فرضیه فرعی . 3 جدول
نتیجه 
  آزمون

  سطح
  يمعنادار 

  tآماره 
ضریب استاندارد 

  شده
β  ضریب

  رگرسیون
  عنوان متغیر

رد فرض 
H0  

02/0  
  

34/1  11/0  15/0  
آگاهی شعور و خود
  X1  مدیران

  عرض از مبدا  51/62  -  56/54
آگاهی مدیران باعث افزایش در متغیر پس یک واحد افزایش در متغیر شعور و خود

 . شودهاي دولتی شهرستان بناب میدر سازمان 15/0عملکرد کارکنان به میزان 

بناب هاي دولتی شهرستان موهبت مدیران بر عملکرد کارکنان سازمان :فرضیه فرعی دوم
  .تأثیرگذار است

شاخص  20و موهبت هوش معنوي مدیران بعد شاخص مربوط به  11این فرضیه بوسیله 
از آنجا  .گیري شده استهاي دولتی شهرستان بناب اندازهمربوط به عملکرد کارکنان سازمان

سطح  باشد آزمون فوق درمی )05/0( از که کمتر 03/0ي آزمون مربوطه برابرمعنادارکه سطح 
باشد لذا مدل رگرسیونی بین بعد  موهبت مدیران به عنوان متغیر مستقل می معنادار% 95اطمینان

هاي دولتی شهرستان بناب به صورت زیر و عملکرد کارکنان به عنوان متغیر وابسته در سازمان
  :  باشدمی

                                 X207/0+52/62Y=  
  فرعی دوم مربوط به متغیر عملکرد کارکنانضرایب پارامتر فرضیه  .4جدول 

  نتیجه آزمون
  سطح 
  يمعنادار

  tآماره 
ضریب 

  استاندارد شده
β  ضریب

  رگرسیون
  عنوان متغیر

  H0  03/0رد فرض 
  X2  موهبت مدیران  07/0  117/0  33/1
  عرض از مبدا  52/62  -  62/54

پس یک واحد افزایش در متغیر موهبت مدیران باعث افزایش در متغیر عملکرد کارکنان به 
  . شودهاي دولتی شهرستان بناب میدر سازمان 07/0میزان 
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هاي احساس معنا و هدف در کار مدیران بر عملکرد کارکنان سازمان :فرضیه فرعی سوم
  .دولتی شهرستان بناب تأثیرگذار است

احساس معنا و هدف در کار هوش معنوي بعد شاخص مربوط به  3این فرضیه بوسیله 
گیري هاي دولتی شهرستان بناب اندازهشاخص مربوط به عملکرد کارکنان سازمان 20و مدیران 

باشد یم )05/0( از که کمتر01/0 ي آزمون مربوطه برابرمعناداراز آنجا که سطح  .شده است
باشد لذا مدل رگرسیونی بین بعد احساس معنا و می معنادار% 95 اطمینانسطح  آزمون فوق در

هدف درکار مدیران به عنوان متغیر مستقل و عملکرد کارکنان به عنوان متغیر وابسته در 
  :  باشدمیهاي دولتی شهرستان بناب به صورت زیر سازمان

                             X331/0+45/62Y=  
  وم مربوط به متغیر عملکرد کارکنانسضرایب پارامتر فرضیه فرعی  .5جدول 

نتیجه 
  آزمون

  سطح
  يمعنادار 

  tآماره 
ضریب استاندارد 

  شده
β  ضریب

  رگرسیون
  عنوان متغیر

رد فرض 
H0  

01/0  
51/1  13/0  31/0  

احساس معنا و هدف 
  X3  درکار مدیران

  عرض از مبدا  45/62  -  77/54
پس یک واحد افزایش در متغیر احساس معنا و هدف درکار مدیران باعث افزایش در متغیر 

 . شودهاي دولتی شهرستان بناب میدر سازما 31/0عملکرد کارکنان به میزان 

هاي دولتی شهرستان جویی مدیران بر عملکرد کارکنان سازمانتعالی :فرضیه فرعی چهارم
  .است بناب تأثیرگذار

شاخص  20و جویی هوش معنوي مدیران تعالیبعد شاخص مربوط به  3این فرضیه بوسیله 
گیري شده است از آنجا که هاي دولتی شهرستان بناب اندازهمربوط به عملکرد کارکنان سازمان

سطح  باشد آزمون فوق درمی )05/0( از که کمتر02/0ي آزمون مربوطه برابرمعنادارسطح 
جویی مدیران به عنوان متغیر باشد لذا مدل رگرسیونی بین بعد تعالیمی معنادار% 95اطمینان
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هاي دولتی شهرستان بناب به مستقل و عملکرد کارکنان به عنوان متغیر وابسته در سازمان
  :باشدمیزیر صورت 

X4                                                                                                                                                            

         07/0+49/62Y=  
  مربوط به متغیر عملکرد کارکنان چهارمضرایب پارامتر فرضیه فرعی . 6جدول 

نتیجه 
  آزمون

  سطح 
  يمعنادار

ضریب   tآماره 
  استاندارد شده

β  ضریب
  رگرسیون

  عنوان متغیر

رد فرض 
H0  

 X4  جویی مدیرانتعالی  07/0  12/0  39/1  02/0

  عرض از مبدا  49/62  -  58/54
جویی مدیران باعث افزایش در متغیر عملکرد پس یک واحد افزایش در متغیر تعالی

  . شودهاي دولتی شهرستان بناب میسازماندر  07/0کارکنان به میزان 
شهرستان هاي دولتیحقیقت اعمال مدیران بر عملکرد کارکنان سازمان :فرضیه فرعی پنجم
  .بناب تأثیرگذار است

 20و حقیقت اعمال هوش معنوي مدیران  بعدشاخص مربوط به  13این فرضیه بوسیله 
 .گیري شده استشهرستان بناب اندازههاي دولتی شاخص مربوط به عملکرد کارکنان سازمان

باشد آزمون فوق می )05/0( از که کمتر04/0 ي آزمون مربوطه برابرمعناداراز آنجا که سطح 
باشد لذا مدل رگرسیونی بین بعد حقیقت اعمال مدیران به می معنادار% 95سطح اطمینان در

هاي دولتی شهرستان ر سازمانعنوان متغیر مستقل و عملکرد کارکنان به عنوان متغیر وابسته د
  :باشدمیزیر بناب به صورت 

                           X5 02/0+48/62Y=  
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  مربوط به متغیر عملکرد کارکنان پنجمضرایب پارامتر فرضیه فرعی . 7جدول 

  نتیجه آزمون
  سطح

  يمعنادار 
  tآماره 

ضریب 
  استاندارد شده

β  ضریب
  رگرسیون

  عنوان متغیر

  H0  04/0رد فرض 
 X5  حقیقت اعمال مدیران  02/0  12/0  41/1
  عرض از مبدا  48/62  -  56/54

پس یک واحد افزایش در متغیر حقیقت اعمال مدیران باعث افزایش در متغیر عملکرد 
  .شودهاي دولتی شهرستان بناب میدر سازمان 02/0کارکنان به میزان 

  بحث و نتیجه گیري 
مفهـوم  . شناسان، هوش معنوي اسـت شناسان و روانمورد توجه رفتار امروزه یکی از مباحث

هوش معنوي در بردارنده نوعی سازگاري و رفتار حل مسأله است که بـاالترین سـطوح رشـد را    
شـود و فـرد را در   شـامل مـی  ... هاي مختلف شناختی، اخالقی، هیجانی، بـین فـردي و   در حیطه

یـابی بـه یکپـارچگی درونـی و بیرونـی یـاري       سـت اطـرافش و د  هـاي جهت هماهنگی با پدیـده 
دهـد و او  این هوش به فرد دیدي کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویدادها می. نماید می

سازد به چارچوب بندي و تفسیر مجـدد تجـارب خـود پرداختـه، شـناخت و معرفـت       را قادر می
یـابی بـه   مثـل دسـت  ( تخویش را عمق بخشد آنچه به عنوان اصول اساسی در دیـن مطـرح اسـ   

وحدت در وراي کثرت ظاهري، یافتن پاسخ در مورد مبدأ هستی و تشخیص الگوهاي معنوي و 
بحث هوش معنـوي  . گیردمحورهاي اصلی هوش معنوي را  در بر می) تنظیم رفتار بر مبناي آنها

وم انسـانی  هاي علـ هاي روان شناختی، وارد سایر حوزههاي فردي بلکه در حوزهنه تنها در حوزه
توان گفت که شاید علت تحقیقات فزاینده در حـوزه  به جرأت می. از جمله مدیریت شده است

همچنـین  . معنویت، مشاهده تأثیر چشمگیر آن، در بهبود عملکرد فـردي و سـازمانی بـوده اسـت    
هاي معنوي افزایش دهنده آگاهی و بینش نسبت به سطوح جدید دهد که تمرینشواهد نشان می

  . هستند و بر عملکرد افراد تأثیر مثبتی دارند) تعمق( نه هوشیاريچندگا
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هـاي گونـاگون   دهد توجه مدیران به جنبهاصلی این تحقیق نشان مینتیجه حاصل از فرضیه 
بـر   هوش معنوي بر اعمال کارکنان و در نهایت بـازده کـاري سـازمان تـأثیر قابـل تـوجهی دارد      

نی بر تأثیر میزان برخورداري مدیران از هوش معنوي بـر  اساس نتایج فرضیه اصلی این تحقیق مب
هـاي جدیـد بـه    با پرهیزگاري و کشـف پتانسـیل   هاي دولتی بایستیعملکرد کارکنان در سازمان

بـه منظـور   شـود و   سـازي برتري جسمی و معنوي ظرفیـت از طریق ساز تعالی معنوي عنوان زمینه
سازمان و انطباق عملکردهـاي سـازمان بـا اصـول     یکپارچگی ارتباط درونی مدیران، کارکنان و 
بیش از پیش مـورد توجـه   ) بین مدیران و کارکنان( مدون تعالی سازمان درك روابط بین فردي

  .قرار گیرد
دهد که ارتقاء خـود آگـاهی مـدیران    فرعی اول این تحقیق نشان مینتیجه حاصل از فرضیه 

تحقیـق   با نتایج تحقیقـات قبلـی همچـون    شود و این نتیجهموجب افزایش عملکرد کارکنان می
هـاي شخصـیتی   بـودن هـوش معنـوي و عامـل     معنـادار و همکاران مبنی بر رابطه مثبت و  سرخی

هـا اسـت، از طـرف    هاي شخصیتی افراد در سـازمان همخوانی دارد که نشانگر نمایان شدن نشانه
ی در هم آمیخته است هاي شخصیتدیگر مؤلفه شعور و خودآگاهی هوش معنوي نه تنها با عامل

تـأثیر  ) عملکـرد کارکنـان  ( تحقیـق بـر بـازده و پیامـدهاي کـاري کارکنـان      این بلکه طبق نتیجه 
کاري  بر اساس نتایج فرضیه فرعی اول این تحقیق مبنی بر تأثیر خود آگاهی بر نتایج .گذارد می

ی عمیـق از  هوشـیاري معنـوي بـا تأکیـد و توجـه بـه آگـاه        بایستی )عملکرد کارکنان( کارکنان
  .یابد هاي متعالی توسعههاي نوین مدیریتی و تعیین هدفمجموعه استعدادها با بکارگیري روش

دهـد کـه هـر چقـدر مـدیران از      فرعـی دوم ایـن تحقیـق نشـان مـی     نتیجه حاصل از فرضـیه  
ي بـر عملکـرد کارکنـان در    معنـادار مند شوند تأثیر مثبت و  بیشتر بهره) موهبت(هاي الهی  فیض
تحقیق محمدنژاد مبنی بر اینکه هـوش   ان دارند و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی همچونسازم

هاي اسالم و اصول بنیادین معنویت فعلی و نتیجـه توجـه بـه آن در دو بعـد     آموزه پایه معنوي بر
سـاز رفتارهـاي نیـک و پسـندیده اسـت      هـاي زشـت و زمینـه   رفتاري شـامل جلـوگیري از رفتـار   

تحقیق تأثیر هـوش معنـوي خصوصـاً بعـد موهبـت بـر       این ه و بنابراین طبق نتیجه همخوانی داشت
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بر اسـاس نتـایج فرضـیه فرعـی دوم     . هاي دولتی استبراي سازمان یقوتنقطه عملکرد کارکنان 
هـاي  الهی بر عملکرد کارکنان در سـازمان  موهبتمندي مدیران از این تحقیق مبنی بر تأثیر بهره

  همسـویی افـراد بـا معنویـت بـا مقیـد بـودن بـه آداب و رسـوم و سپاسـگزاري در            دولتی بایستی
هـاي کـاري و   عدم غافل شدن از طبیعت به منظور لـذت بـردن از فعالیـت    باهاي روزمره فعالیت

  .شود ابراز خود خالقیتی در کارکنان تقویت
ان هدفمنـدي  دهد که هر چقدر مدیرفرعی سوم این تحقیق نشان مینتیجه حاصل از فرضیه 

تر باشـد عملکـرد کارکنـان ارتقـاء     بودن کار در سازمان را بیشتر حس کرده و ملموس معنادارو 
تحقیق فرهنگی و همکاران همخوانی دارد از  یابد و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی همچونمی

نـان انجـام   بودن کارهایی را کـه کارک  معناداراحساس  ،دار بودن در محیط کارآنجا که با هدف
 يبودن رابطه مؤلفه احساس معنـی و هدفمنـد   معنادارتحقیق نه تنها این رساند لذا دهند را میمی

دسـت  ه آن بر عملکرد کارکنان را بـ مثبت را  قوت بخشیده بلکه تأثیر  با عملکرد در محیط کار
معنـا و   احسـاس مثبـت  تـأثیر   بر اساس نتایج فرضیه فرعی سوم این تحقیق مبنی بـر . آورده است

هـاي مختلـف سـازمان بـا     موقعیـت  مـدیران از  بایستی هدف در کار مدیران بر عملکرد کارکنان
 کارکنـان  و عملکرد روزانـه به عمل آورند نگرش وسیع درباره مسائل روزانه بازدیدهاي رسمی 

  .دهند به منظور همسو کردن کار با اهداف در جهت رسیدن به پیشرفت شغلی بازخوررا 
دهد که هر چقدر مدیران با نگرش فرعی چهارم این تحقیق نشان مینتیجه حاصل از فرضیه 

و تالش بیشتر به سمت تعالی حرکت کنند تأثیر زیادي بر بهبود عملکرد کارکنـان دارنـد و ایـن    
تحقیق ساغروانی مبنی بـر اینکـه دارا بـودن هـوش معنـوي       نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی همچون

تحقیـق داللـت    این شود همخوانی دارد بنابراین نتیجهوفایی افراد در سازمان میموجب خودشک
  از هوش معنوي موجـب تعـالی و ارتقـاء عملکـرد کارکنـان       مدیران بر آن دارد که برخورداري

  عملکـرد کارکنـان   بهبـود  بـر   یقـوت نقطـه   مـدیران در سـازمان   هوش معنـوي  توجه بهشود و می
   معنــاداربـر اسـاس نتـایج فرضـیه فرعـی چهـارم ایـن تحقیـق مبنـی بـر تـأثیر مثبـت و             . باشـد مـی 
به اظهار نظرات کارکنان در جلسات با موقعیـت   جویی مدیران بر عملکرد کارکنان بایستیتعالی
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 توجـه بیشـتر  هاي مختلف با تأکید عمیق و دقیق بر احساس باطنی کارکنـان  سنجی طرح دیدگاه
  .شود

دهد مدیرانی که بـر حقیقـت بـاطنی    فرعی پنجم این تحقیق نشان میفرضیه نتیجه حاصل از 
ي دارنـد و ایـن نتیجـه بـا نتـایج      معنـادار بیشر متمرکز شوند بر عملکـرد کارکنـان تـأثیر مثبـت و     

عابدي جعفري و همکـاران  تحقیق تحقیق مقیمی و همکاران و همچنین  تحقیقات قبلی همچون
معنویت در کار به زندگی کاري معنا بخشـیده و درون نگـري    ههمخوانی دارد و با تکیه بر اینک

شود کـه فـرد کـارش را ارزشـمند     درونی شده و باعث می ،ژرف جهت کشف همه ابعاد وجود
اي معنوي و احساس یگانگی یا ظهـور  پندارد و ناظر بر هدفی متعالی تلقی کند و در پرتو تجربه

تقویـت شـده و شـکوفایی بـیش از پـیش       شقیتو حضور نیروي فرا طبیعی در کار، شهود و خال
نتایج و عملکرد کاري کارکنان را  اهوش معنوي برابطه بنابراین . یابدهاي کاري تبلور میمحیط

 بر عملکرد کارکنـان تأکیـد  مدیران بر تأثیر حقیقت اعمال داده و قوت بخشیده و بسط و توسعه 
بـر  مـدیران  تـأثیر حقیقـت اعمـال     مبنی بربر اساس نتایج فرضیه فرعی پنجم این تحقیق . کندمی

هـا و احاطـه بیشـتر مـدیران بـر پیشـبرد       بر درستکاري در انجام فعالیـت  بایستی عملکرد کارکنان
اوضاع به شکل بهتر به منظور تقویت اعتماد و انسجام درونی در تعامل با دیگران براي رسیدن به 

  .و توجه شود حقیقت باطنی اعمال کارکنان تأکید
بنابراین بر اساس اینکه این تحقیق تجربه نوینی در خصوص آزمون هوش معنوي مدیران  

» آمرام و دریر«هاي دولتی به عمل آورد به عالوه از پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط سازمان
در مورد هوش معنوي بهره گرفت توجه بیشتر به مفهوم هوش معنوي و کاربرد آن در 

هاي دولتی را پدید آورد و از آنجا که نتایج نشان داد رابطه هوش زمانهاي کاري سا محیط
است و از طرف دیگر هوش معنوي مدیران بر  معنادارمعنوي و عملکرد کارکنان مثبت و 

شود لذا نتایج حاصل از این پژوهش عملکرد کارکنان تأثیر مثبتی دارد و موجب بهبود آن می
رو بررسی هوش معنوي در ي نمونه نسبتاً کوچکی است و از اینهنوز در مرحله ابتدایی و بر مبنا

ها به شناسایی عوامل مؤثر در هاي دولتی در سایر شهرها و استانهاي کاري سازمان محیط
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هاي دولتی کمک خواهد کرد و در نهایت تقویت هوش معنوي مدیران و کارکنان سازمان
نگذاري از جمله هیئت دولت، هیئت وزیران، تواند بازخور ارزشمندي در مجامع قانونتایج می

مجلس شوراي اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراي نگهبان در ارزیابی عملکرد 
هاي آتی به کاربرد رو الزم است در پژوهشاز این. هاي دولتی فرآهم آوردکارکنان و سازما

ی همه جانبه و مقایسه هاي دولتی با هدف اعتبار بخشهوش معنوي در ادارات کل و سازمان
هاي دولتی ها اختصاص یابد و به آسیب شناسی هوش معنوي کارکنان و مدیران در سازمانیافته

و آزمون رابطه هوش معنوي کارکنان با انگیزش آنان به کار و همچنین به بررسی میزان 
وصی هاي خصهاي دولتی از هوش معنوي در مقایسه با سازمابرخورداري کارکنان سازمان

  .پرداخته شده و نتایج آن اشاعه و منتشر یابد
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