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 چکیده

و  رقدابی  ظظردر ظدویوری مزایدای باید  از خود بقای حفظ و منظوربه  هاامروزه سازمان

امدر  اید  باشدن   برخوردار محصولات و خ مات ج ی  و ظویوراظه ةارائمشیری با  به توجه

 و مدال  عملکدرد بهبدود و ج ید  مشیریان جذب مشیریان، برشیر ها، ماظ گاریبرای باظک

 باظدک در توسد  شد هخ مات ارائده تازگ  و داشت  کرفرت خواه  دظبالبه  را سودیوری

 همدر   بده است مؤثر رقبا به سازمان ظسبت خ مات  برتری مرزان به ظسبت مشیریان ظگرش

دلرل در پژوهش حاضر، تأثرر هوش معنوی بدر عملکدرد شد ل  کارکندان بدا ظقدش واسد  

 ةجامعدهای خاص پرداخیه شد ه اسدت  ط  با ویژگ محر عنوانبه باظکظویوری فردی در 

است که از ای   اسیان خراسان رضویمهر اقیصاد ظفر از کارکنان باظک  893یماری پژوهش 

ای اظیخداب شد ظ   ظیدایا حاادل از ظموظه با روش تصادف  طبقه عنوانبه ظفر 231 ،تع اد

  کارکندان اثدر متبدت پژوهش ظشان داد که هوش معنوی و ظویوری فردی بر عملکرد ش ل

 دارد واس  دارظ  و ظویوری فردی در ای  رابطه ظقش 

 ، عملکرد ش ل ظویوری فردی هوش معنوی،: هاواژهکلید
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 مقدمه .1

ظاگزیر از ت ارک، حفظ جوامع بشری های اقیصادی فعالرت ةتوسعه سبب ها بامروزه باظک

مؤثر و مفر  از منابع  ةاسیفادهسین  و توان در مقراس  بزرگ و مینوع ظرروی اظساظ  پر ةادارو 

داشی  ظرروی اظساظ  میخصد  و میعهد   سازماظ  از جمله فناوری، سرمایه و محر  در گرو

ها در راسیای های اثرگذار بر عملکرد ین  در ظیرجه توجه به کارکنان و شناسای  شاخ است

هدای   از اید  شداخ و اثربخش دارای اهمرت فراواظ  است  یکد   کارارسر ن به سازماظ

ج ی مورد  اورتبه اثرگذار توجه به هرجاظات ظرروی کار و معنویات در محل کار است که

 توجه قرار ظگرفیه است  

هدا بده میخصصدان خدود ظردز ها و فشارهای محرطد  و وابسدیگ  باظکافزایش پرچر گ 

ای که بسراری از ظهگوبه  ساخیه است، روروبهبا تحول  های مورد ظراز مشاغل راماهرت ظقش

و همر  امر، سلامت ذهن  کارکندان را ش ه و ظرازمن  فعالرت ذهن  بالاین   ترمشاغل، چالش 

شود ای  است که برشیر م  روروبهدیگری که م یریت با ین  مسئلةاست   اظ اخیهمخاطره  هب

 روروبدهواقعردت ها با ای  کنن   سازمانخود دلسردی و دلزدگ  را تجربه م کارکنان در کار 

سدازی، هدای ت رردر و بهبدود بدا مد اخلات  از قبردل بازمهن سد  و کوچدککه برظامه اظ ش ه

کند  و باید  در جسدیجوی راه دیگدری بدرای افدزایش ها را بریورده ظم اظیظارات و خواسیه

 کرفرت کار کارکنان بود  

م اوم محصدولات و  طوربه بازار ظسبیاً رقابی  است وکشور، انعت باظک اری از یظجا که 

هدا باظدک ةهمدجذب مشیریان ج ی  و حفظ مشیریان کنوظ  از سوی  برایخ مات مینوع  

شدود و از ، امنرت بالای  برای فروش محصولات و خ مات باظک احسدا  ظمد شودارائه م 

هدا بایسدی  دظبدال دارد، باظدکبده  رفی  مشدیریان فعلد  باظدک راامر از دست یظجا که همر 

ذکدر اسدت کده طراحد  بده    لدازم ندهای هنگفی  را ارف جذب مشیریان ج ید  کنههزین

های جذب مشیریان ج ی  و حفظ مشیریان ت و خ مات ج ی  تنها بخش  از روشمحصولا
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هدای باظدک بدا توجده بده خ مات، محصولات و برظامه ارائة ةظحوکنوظ  است و ظویوری در 

که کارکنان یک   است جذب و حفظ مشیریان های باظک مرکزی ظرز روش  دیگر درمش خ 

ذب و پدرورش کارکندان ظدویور و   به اید  ترتردب جداظ تری  ارکان تحقق ای  مهماز اال 

ها از دیگر مسائل مدورد توجده مد یران ادنعت ژگ  و شرای  مورد ظراز برای ینوی احصای

  استباظک اری 

ا مشیری ظرز سبب جذب مشدیریان برخورداری کارکنان باظک از تواظای  مناسب برخورد ب

ج ی  و حفظ مشیریان کنوظ  خواه  ش ، کارکناظ  که پخیگ  و کاریمد ی لدازم را در کدار 

برخوردهای سازماظ  کمیدر شدود، تعارضدات  که وردی خواهن وجود به  اشن  محرط ب داشیه

دیگدری اب اع و ابیکار تقویت شود و موضوعات  ةرروحکاهش یاب ، جو سازماظ  بهیر شود، 

یا تقویت شدوظ   در  پذیرظ  بهبود یابن گر تأثرر م یافیه از یک یظظام طوربه که در ای  ارتباط

کن  که در سدازمان کارکنداظ  ورت پر ا م محر  پرچالش باظک ظرز توجه به ای  موضوع ضر

 ودر مواقع سخی  و فشارهای محرط ، تصمرمات عاقلاظه، هوشمن اظه بیواظن  شاغل باشن  که 

 های محرط  بگررظ   دور از تنشبه 

 از کده باشدن  برخوردار رقابی  مزایای از خود بقای حفظ منظوربه  بای  هاامروزه سازمان

محصدولات و خد مات ج ید  و  ةارائمشیری با  به و توجه رقابی  ظویوری مزایای ای  جمله

 برشدیر هدا، ماظد گاریامر برای باظک ای  (571-544ص   ،1009، 2هواری)ال است ظویوراظه

داشدت   خواه  دظبالبه  را سودیوری و مال  عملکرد بهبود و ج ی  مشیریان جذب مشیریان،

 و مهدم ظقش ظرز ش ه، خ مات ارائه کرفرت افزایش و خ مات ةارائ در توان ظویوری کارکنان

  تدازگ و کند   کرفردتمد  سدازمان ایفدا سودیوری و بقا و مشیریان جذب در اظکارظاپذیری

 ظسبتباظک  خ مات برتری مرزان به ظسبت مشیریان ظگرشبر باظک  توس  ش هارائهخ مات 

رفدی  سدهم مهم از دسدت ةظکیع م توجه به ای  ب یه  است که  گذار است واثر رقبایش به

طراح  محصولات و خ مات ج ی  تنها بخشد  همراه دارد  به  بازار و حی  مرگ سازمان را

                                                           
1  . Al-Hawari 
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 ةارائد ةظحدوان ج ی  و حفظ مشیریان کنوظ  است و ظدویوری در های جذب مشیریاز روش

های باظک مرکزی روشد  دیگدر مش خ  باظک با توجه به یهابرظامهخ مات، محصولات و 

بده  اظد  تری  ارکان تحقق ای  مهمکه کارکنان یک  از اال است  در جذب و حفظ مشیریان

ژگ  و شرای  مدورد ظرداز بدرای ویای احصدلرل ظرز جذب و پرورش کارکنان ظویور و همر 

در پد  ین  اید  تحقردق دلردلهمر به   هاستها از دیگر مسائل مورد توجه م یریت باظکین

در عر  حال ظقش و بپردازد  کارکنان باظکعملکرد ش ل  و  مران هوش معنوی ةرابطاست تا 

 ها را تبرر  ظمای  باظکهای  ظظرر سازمانظویوری فردی در 

 قیتحق ینظر ی. مبان2

 1هوش. 1. 2

در جدذاب و جالدب توجده مباحث یک  از  عنوانبه باحث مرتب  با ین هموارهو مهوش 

ای کرفرت پ ی ه ،هوشمفهوم است  و رفیاری مطرح بوده رواظ   هایفراین  ةمطالعبررس  و 

ین  تعرید ظردز علت همر  به  و یت ظرستؤو قابل رداشیه اظیزاع    کن  که حالیرا بران م 

متدال  عنوانبه  ارائه ش ه استظظران توس  ااحبهوش از تعاری  میع دی  بوده ومشکل 

هدوش را برشدیر  برخد  و داظند م زی و توان رواظ  موجود زظ ه مد برخ  هوش را کنش 

هوش ترکربد  از گاه  دهن  مورد مطالعه قرار م امور  ل وئحل مسا دربراسا  کاربردهایش 

درک برداظگر هوش ست که ا ای  ظکیه پرداخیه ش هبه گاه و  است ه تعری  شتفکر و تخرل 

معندای تدوان بده  هدوش» (1000) 1  به اعیقاد گاردظرهاسترواب  علت و معلول  مران پ ی ه

 (1000) 8مدایرامدا  «روشد  معدر  اسدتبده  برولوژیک  برای تحلرل ظوع خاا  از اطلاعات

شود که طبق قواع  و محاسبات ذهن  گفیه م  هوش به تواظای  اسی لال اظیزاع »معیق  است 

های گرفی  دی گاه  میفاوت، بر جنبهبا در ظظرظرز  (2997) 5اشینبرگ  «گرردخاا  اظجام م 

                                                           
1  . Intelligence 

2  . Gardner  

3  . Mayer  

4  . Sternberg 
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های ذهن  لازم معنای تواظای به  دارد که هوشکن  و اظهار م برولوژیک  و تکامل  تأکر  م 

پدذیری در اسدت و موجدب اظعطاف محرطد  ةده  در هر زمرندبرای تطابق، گزینش و شکل

  شود م  های چالش موقعرت

ل و ئمسدا شناسای  ی تواظا :بر یک ظکیه تأکر  دارظ    هوشیظظران در تعرشیر ااحبرب

ل و ئتواظند  مسدا هسین  که مد    افراد باهوش کساظ طرمح ةیابن ر رر  ت یاظطباق ین با شرا

کده  اظطباق دهند  ایگوظهبه   رود را با محفصل کنن  و خوحل  راحیبه  را یمشکلات جار

عبارت  کن  کهتر از هوش ارائه م ( تعریف  کامل1000) 2ظوبل  ش ببرظ رپ  خوببه  کارها را

العمددل، ، عکسمسددئلهحددلتواظددای  ریزی، خلددق، تطبرددق، قابلرددت تفکددر، برظامدده»اسددت از 

 ظظدریهدای چوبارکنون چکدردن اظدواع هدوش تدابرای مشخ   «و یادگرری گرریتصمرم

: اظ ، ول  در ای  مران دو چارچوب از مقبولرت برشیری برخوردار بودهش ه استزیادی ارائه 

 های عصدب  م دزاظواع هوش براسا  کدارکرد سرسدیم  1 ؛تئوری هوش چن گاظه گاردظر  2

  و هوش معنوی(هرجاظ  هوش ، هوش  ةبهر)

اظد ، کدار هدوارد گداردظر در کرده در مران محققاظ  که اظواع مخیل  هدوش را شناسدای 

اسدت کده درک ای  مطلب کردهبه  های چن گاظه کمک زیادیهاروارد بر روی هوش داظشگاه

  اسدتظظدران هوش چن وجه  است  اکنون حاال کار وی مورد قبول بسدراری از اداحب

کنن  مسیقل از یک یگر رش  م  اًده  که اظواع مخیل  هوش ظسبیها گاردظر ظشان م پژوهش

هدا کند   اید  هوشو مهارت در یک هوش، داشی  مهارت در هوش دیگدر را تمدمر  ظم 

فردی، ، بر حرکی جسم ریاض ، موسرق ، فمای ، -شناس ، منطق از هوش زباناظ  عبارت

 معن  تواظای  تشخر  افات گراهان و جاظوران استبه ظرز هوش طبرع  که  دروظ  و اخرراً

چارچوب دیگری که برای مشخ  کردن اظواع هدوش ارائده (  88-21 ، ص 1001، 1)واگان

( کده 1000) 8  زوهدر و مارشدالاسدتهای عصدب  م دز مبین  بر کارکرد سرسدیم ش ه است

                                                           
1  . Nobel 

2. Vaughan  

3  . Zohar & Marshall 
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دسدت یوردظد   به ای  چارچوب بودظ ، ظیایا جالب  از مطالعات خود بر روی م ز ةکنن ارائه

های ممک  را بده سده اظواع هوش ةهم شناس  بررس  وها کارکرد م ز را از دی گاه عصبین

هدای دیگدر هوش ةهمددارظد  کده  عقرد هو  ظوع سرسیم عصب  اال  در م دز پروظد  دادظد 

 1هرجاظ هوش   1)تفکر خط (؛  2هوش  ةبهر  2ای  ظوع هوش قرار دارظ : های زیرمجموعه

 کنن ه(  )تفکر میح  8هوش معنوی  8)تفکر تعامل (؛  

 هوش معنوی. 2. 2

توس  اسدیروظز و  2991بار در سال شناس  برای اولر نوی در ادبرات علوم روانهوش مع

ظهدای : اظگردزش و معنویدت در  ةعلاقشناس  روان توس  ایموظز در کیاب 2999بع  در سال 
( هوش معنوی کاربرد اظطباق  اطلاعات معنوی بدا 1000مطرح ش   از ظظر ایموظز ) شخصرت

  از ای  تاریخ به بع  گروه  از مؤلفان و است ب  به ه فل حل روزمره و دسیراه ف تسهر

ا د ین بریم ظ  تا مفهوم هوش معنوی را با توجه به مباظ  ظظدری میفداوت،  پژوهشگران در

های ین را مشخ  کنند   بده مدوازات اید  جریدان گروهد  دیگدر از تعری  کرده و مؤلفه

عاد مخیل  مورد ظقد  و بررسد  قدرار شناسان ماظن  گاردظر مفهوم هوش معنوی را در ابروان

 دادظ  و پذیرش ای  مفهوم ترکرب  معنویت و هوش را به چالش کشر ظ  

ایموظز تلاش کرد معنویت را براسا  تعری  گاردظر از هوش در اید  چدارچوب مطدرح 

برند  زیدرا قدادر بده پدرش ؛تواظ  شکل  از هوش تلق  شودظمای   وی معیق  بود معنویت م 

های  را مطدرح تواظ  قابلرتسازگاری فرد )متلاً سلامی  برشیر( بوده و همچنر  م عملکرد و 

کده گداردظر، در حدال  برسن حل مسائل پرداخیه و به اه افشان به کن  که افراد را قادر سازد 

های  از معنویت را کده مربدوط ده  و معیق  است که بای  جنبهایموظز را مورد اظیقاد قرار م 

                                                           
1  . Intelligence Quotient 

2  . Emotional Intelligence 

3  . Spiritual Intelligence 
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 عقلاظ ، حل یهاز جنبه، امیعال  حالات یا تق   ةتجرب متلاظ  پ ی ارشناخی  یهاتجربهبه 

 کرد   ج ا اطلاعات پردازش و مسئله

کدردن اسدت کده از بودن و تجربه معنویت راه  برای ( معیق ظ 2933الکرنز و همکاران )

 م بدا توجدههای قابل تعری  و مسدلارزش با دست یم ه وبه طریق یگاه  از یک بع  میعال 

ظهایدت و غایدت در ظظدر دارد  عنوانبه چه یک فردد، دیگران، طبرعت، زظ گ  و هرینخوبه 

ظراز به فراتر رفی   ، معنویت رادوظال مکاما پژوهشگراظ  چون فری م  و  ،مشخ  م  شود

تجربده  حاال ای  یگاه  داظن  کهم  ش ن با کس  غرر از خودپارچهاز خود در زظ گ  و یک

  همچنر  ای  پژوهشگران معنویدت را تمرکدز بدر معندای ظهدای  و استرفی  از خویش  فرا

تق   و ارزشمن ی زظد گ ،  ةتجربهوشراری،   گاظةغای  زظ گ ، یگاه  و رش  سطوح چن

 (  1004)یمرام،  کنن تر تعری  م کل وسرعبه  تعال  خود

ل وجودی و یا ئه هسی  یا مساتوجه ب عنوانبه توان(، معنویت را م 2999از ظظر گاردظر )

کدرد  وی گذارظد ، توادر  یا تأثرری که بعم  مردم بر دیگران م  «بودن» رسر ن به حالت

تری  بع  معنویت است ل غای  یعن  شناخی ئمش ول  با مسامعیق  است هوش وجودی، دل

( ظردز 1005ویگلدزور  )  کن  که شای  هدوش وجدودی ظدوع  از هدوش اسدتو اظهار م 

چردزی ورای خدود  ؛داظ تر از خود م ویت را ظراز دروظ  اظسان به اتصال با چرزی وسرعمعن

عمودی: چرزی مق  ، اله ، ب ون زمدان و  ةمؤلف  2شود: داشی  دو مؤلفه تعری  م  در که

بودن به منبع لاییناه  و ه ایت توسد  مکان، ق رت  برتر، هوشراری غای  یا تمایل به میصل

 ظوعان و موجودات دیگر بودن افق : در خ مت هم ةمؤلف  1ین منبع، و 

زوهدر  و   ضرورت داردهرجاظو هوش بهرة هوش   هوش معنوی برای کارکرد اثربخش 

به افراد کمک را که چ ؛کن داظ   هوش معنوی افراد را خلاق م م  هااظسانای  غین را هوش 

به ما تواظدای  تمردز هوش معنوی کنن   و با مرزها بازی  هم ظماین کن  قواع  را جایگزی  م 

ها کن  محد ودیتما کمک م به  کن  وما را سرشار از شفقت و ادراک م  ،ده و اظیخاب م 
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هرجداظ  یفری  هوش معنوی است که ین را از هدوش را ببرنرم  در حقرقت ای  ماهرت تحول

 کن  میمایز م 

و شناخی  فدرد بدا محدر  پررامدون  ( هوش معنوی از رواب  فرزیک 1005ظازل ) ةر عقبه

شود  شهودی و میعال  از دی گاه فرد ظسبت به زظ گ  خود م  ةرطحخود فراتر رفیه و وارد 

تدأثرر یدک ظگداه کلد  قدرار شود که تحتروی ادها و تجارب فرد م  ةهمای  دی گاه شامل 

 جارب خود بهدرهده  و تفسرر مج د تتواظ  از ای  هوش برای چارچوباظ  و فرد م گرفیه

قادر است از لحاظ پ ی ارشناخی  به روی ادها و تجارب فرد معندا  فراین گررد  همچنر  ای  

 و ارزش شخص  برشیری ب ه  

هوش معنوی به زظ گ  دروظ  ذه  و ظفس و ارتباط ین با جهان وابسیه بوده و ظرفردت 

شدود  ا شدامل مد سطوح چن گاظه هوشراری ربه  فهم عمرق سؤالات وجودی و برنش ظسبت

زمرنه و بسیری است که به ین ظردروی خلداق بدرای تکامدل زظد گ   عنوانبه یگاه  از ظفس،

 مداورای گوین   بنابرای  هوش معنوی چرزی برش از تواظای  ذهن  فرد است و فرد را بدهم 

 عدارفشناخی  میکن   علاوه بر ای ، هوش معنوی فراتر از رش  روانروح مرتب  م  بهفرد و 

 و همدةافراد دیگدر  ،شامل یگاه  از رابطه با موجود میعال است و خودیگاه  حاال از ین 

 ( 1004، 2شود )یمرامموجودات م 

 های مطرح در رابطه با هوش معنویدیدگاه. ۳. 2

 ادورتبه هاهای مخیلف  در رابطه با هوش معنوی مطرح ش ه که به برخ  از یندی گاه

 شود  مخیصر در ادامه اشاره م 

ل معندای  و ئ: از ظظر او هوش معنوی ظوع  هدوش غدای  اسدت کده مسدا1دی گاه ایموظز

هوش معنوی هوشد   کن  ل مرتب  با ین را برای ما حل م ئما ظشان داده و مسابه  ارزش  را

دهد  و همچندر  های وسرع از ظظدر بافدت معندای  جدای م است که اعمال ما را در گسیره

                                                           
1  . Amram 

2  . Emmons 
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ده   هدوش دیگر مورد بررس  قرار م  ةمرحلبه  ه از زظ گ  را ظسبتبودن یک مرحلمعنادار

تمدام بده  های زیر مشاه ه شود: ا اقت، دلسوزی، توجهمعنوی ممک  است در قالب ملاک

سطوح هشراری، هم ردی میقابل، وجود حس مبن  بر ای  که اظسان ظقش مهم  در یک کدل 

سدط  در جسدیجوی سدازگاری و هدم،   معنوی و عملد بخشش و خررخواه ،تر داردوسرع

افرادی کده   بودن در تنهای  ب ون داشی  احسا  تنهای ش ن با طبرعت و کل هسی ، راحت

اید  هوش معنوی بالای  دارظ  ظرفرت تعال  داشیه و تمایل بالای  ظسبت به هشراری دارظد   

عندوی اخیصداص خود را به اعمال روحداظ  و م ةهای روزاظبخش  از فعالرت تواظن افراد م 

ل  ماظن  بخشش، سپاسگزاری، فروتن ، دلسوزی و خرد را از خود بروز دهند  ئب هن  و فما

 ( 1000)ایموظز، 

 و زظد گ  در خدود از رفدی  فراتدر بده ظرداز را : معنویدت2دوظالد مکدی گاه فری م  و 

 ویشخد از فدرارفی  ةتجربد بده منجدر یگداه  ای  که داظن م  خود از غرر کس  با ش نیک 

  ظهدای ، یگداه  از سدطوح بدر معند تمرکدز را معنویدت پژوهشدگران ای  همچنر  شود م 

ارتقای خود به یک  بودن زظ گ  وها و مق  گراظبها، اعیقاد به هوشراری و رش  ین چن گاظة

 ( 1004کنن  )یمرام،  تعری  م ترکل بزرگ

سدازد: مشدخ  مد  زیر را برای هوش معندوی دی گاه برو  لرچفرل : او شش مشخصة

الطبرعدده و تقدد  ، حکمددت و خددرد، یگدداه  و یگدداه  از تفدداوت، شددگفی ، حددس مدداورا 

دادن(، هنگدام یشدفیگ  و بودن و به ظ ای خ اوظ  گوشدادن )ساکتتوان گوش، دوراظ یش 

 ( 2831بناب، ن، تعه ، ف اکاری و ایمان )غباریتناقض و دوگاظگ  یرام بود

های  ماظن  شجاعت، یکپارچگ ، شهود معیق  است که ارزش مول مک: 1مول مکدی گاه 

همچنر  بر ای  باور اسدت کده بدر  بصدررت و  او اظ  های هوش معنویمؤلفهو دلسوزی از 

هدای یکد  از راه اوهوش معنوی رابطه وجود دارد و در مقابل اسدیر  ضد  شدهود اسدت  

                                                           
1  . Friedman & Macdonald 

2  . McMullen 
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یند ه یتلداش فز ،مول  ظگراظ مککن   از ظظر بخش عنوان م افزایش بصررت را توجه یرامش

 ( 2831، بنابغباری) ده  مگرری روی خرر در تصمرمأت دلرلبه و ظافرجام  است که

 های هوش معنویمدل. ۴. 2

های مخیلف  در رابطه با هوش معنوی مطرح ش ه اسدت کده در ادامده بده ها و ظظریهم ل

 شود ه م مخیصر اشار اورتبه های مخیل  هوش معنویبرخ  از م ل

(، پژوهش  را در مورد هوش معنوی در داظشگاه 1007: کرنگ )2ای کرنگمؤلفه م ل چهار

ای از مجموعده» ترظت کاظادا اظجام داد که مطدابق ظظدر وی هدوش معندوی عبدارت اسدت از

 ةیدژوبده مدادی و میعدال  واقعردت اسدیوارظ ،های غررهای ذهن  اظطباق  که بر جنبدهظرفرت

ج گرفیده هدای اوارتباط با ماهرت هسی  فرد، معنای شخص ، تعال  و حالدتهای  که در ین

فرد ههای منحصربشان در تسهرل شروهتوجه به تواظای  ها بافراین   در عمل، ای  اظ هوشراری

  «اظ اظیزاع  و کنار یم ن، اظطباق له، اسی لال ئحل مس

شدخ  ر را د یفردهبحصرمن ی ت و تواظار، ظرفیمعیق  است هوش معنو( 1003) نگرک

راه یاب   او مد ل  بالاتر  یمعنو یهاترموقعبه  ن  وک درک  معنا را در زظ گ تا کن  جاد میا

درک معند    2از: اظ  عبارتکن  که عناار ای  م ل ر عامل  برای هوش معنوی ارائه م چها

خلق و تسدل   بلرتفردی: تواظای  اخذ معن  فردی و درک تجارب فرزیک  و ذهن  شامل قا

یگاه  میعال : قابلرت شناسدای  ابعداد میعدال  خدود، دیگدران و جهدان   1بر ه ف زظ گ ؛ 

  8شناسای  رواب  ابعاد فوق با خدود؛  فرزیک  در حالات طبرع  و هوشراری همراه با قابلرت

تفکر اظیقادی وجودی: قابلرت تعمق و تفکر ظقاداظده در طبرعدت وجدودی، واقعردت، هسدی ، 

همچنر  قابلردت تفکدر در مدوارد غرروجدودی  ؛یافرزیک /ممان و دیگر موارد وجودیفما، ز

یافیه: تواظای  ورود و حالات هوشراری بس   5 ؛اه وجودی(از دی گمرتب  با وجود یک فرد )

بدودن( و خروج از حالات هوشراری )متل هوشراری خال ، هوشراری کرهاظ ، یگاظگ ، یک 

 تعمق، دعا و ظرایش( ، تل تفکر عمرقدیگر حالات تفکر در خود )م

                                                           
1  . King 
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هرم  از هوش اظسداظ   : زوهر و مارشال م ل هوش معنوی خود را2م ل زوهر و مارشال

دهن  که هوش معنوی در بالای ای  هرم قرار گرفیه و در زیر هوش معندوی، هدوش ظشان م 

ار دارد که های محیمل هوش اجیماع ( و در پایر  ای  هرم هوش اسی لال  قرهرجاظ  )جنبه

شناس  دارد ظگر به روانای  م ل رویکردی کل های ابی ای  م زی است  اساساًفراین منیا از 

یورد  سطوح چن گاظه گرد هدم مد  اورتبه ک ، رواظ ، هرجاظ  و معنوی راکه عوامل فرزی

هم به  شرق و ظرز علم قرن برسیم را شناس  غرب و فلسفةم ل زوهر و مارشال دی گاه روان

معیق ظد  هدوش ، گدل ظرلدوفر اسدت  اید  دو ها برای هوش معنویده   سمبل ینپروظ  م 

از  ،ماظند  ظرلدوفری ،هدا و شدناخت خدویشکن  با برداشی  مح ودیتما کمک م به  معنوی

هدم اتصدال بده  سمت خورسر  حرکت کنرم و عدرش و زمدر  رابه درون مرداب بشکفرم و

بل تمامرت است و ه ف غرب دسیراب  بده اید  تمامردت ظرلوفر سم، دهرم  در فلسفه یسرای 

 ( 2839ظام  )ساغرواظ ، شناس  ای  تمامرت را کمال م بوده و روان

( هوش معنوی کداربرد اظطبداق  اطلاعدات 1000: از ظظر ایموظز )1ای ایموظزمؤلفهم ل پنا

 وی  اسدت دسدیراب  بده هد ف فرایند له در زظد گ  روزمدره و هت حدل مسدئمعنوی در ج

ظرفردت برتدری و   2 است: لفه را برای هوش معنوی پرشنهاد کردهؤابیکاری پنا م اورتبه

 تواظدای  ورود  1اظ  و مادی و میعال  کردن ین است؛ تعال  که همان گذشی  از دظرای جسم

های خود را با احسدا  معنویدت فعالرت 8 ؛یگاه  معنوی باش  ةدهن یشافزاموقعری  که به 

ظرفردت ورود بده   4؛ گرری از منابع معنوی جهت حل مشدکلاتتواظای  بهره  5؛ اظجام دادن

 ، رحم و تواضع سپاسگزاریدادن بخشش، ماباظه برای ظشانرفیارهای فمرلت

یگاه  عمرق جسم ، دخوتوان م را ( هوش معنوی 1002سرسک: از ظظر سرسک ) ظظریة

  از ظظر شود تعری  کردی  یگاه م ذهن  و روح  که در ین فرد برش از پرش از ابعاد خویش

 وی ابعاد هوش معنوی ای  چنر  است: 

                                                           
1  . Zohar & Marshall 

2  . Emmons 



 پانزدهمجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال مجلة علوم ا                     717

 

کن  تدا داظدش دروظد  خدود را رشد  داظش دروظ : هوش معنوی ای  امکان را فراهم م 

له اسدت کده ئدهرم  داظش دورظ ، یگاه  از ذات و ماهرت هوشراری و همچنر  فهم ای  مس

ظدوع  بده  مدا را دسدیراب   هدوش معندوی تاس یفرینن گان همر  جوهر دورظ  ةهمماهرت 

هم و یکد  بدودن بدا کن  که در ین ظوع  یگاه  ظاش  از حس  تفاهوش فزاین ه رهنمون م 

 مخلوقاتش وجود دارد  جهان هسی  و همة

شهود عمرق، پروظ  با ذهد  جهداظ  یدا ذهند  بدزرگ و یدافی  پاسدخ  ةرجظیشهود عمرق: 

راری اارل یدا شدهود عمردق سدوق هوشبه  هایمان رامشکلات است  اگر مایل باشرم اظیخاب

کن  به ای  یکپارچگ  برسرم و به ای  اظیخداب کارگرری هوش معنوی ما را قادر م دهرم، به

 دست یابرم 

با طبرعت یکد  شد ه و بدا  کن به ما کمک م ش ن با طبرعت و جهان: هوش معنوی یک 

کن  احسا  وحد ت و یگداظگ  رب م های زظ گ  هماهنگ شویم  همچنر  ما را ترغفراین 

 را جسیجو کنرم 

رگیری از جهدان هسدی  را مقابدل خدود زله: در پرتو هوش معنوی، فرد تصویر بئحل مس

 ةرندزمیاب  تا اعمالش را در رابطه با یدک مجموعده و برن  و در ظیرجه تواظای  و اظگرزه م م 

تدوان بده   بدا هدوش معندوی مد سداز ظماید شود، هممعنای زظ گ  م به  تر که منجربزرگ

 دهد ،م ها را به کمک دی  وسرع  که هوش معنوی به فرد ای داد و ینمشکلات، معنای تازه

 (2831بناب، )غباری حل کرد 

یداب  تواظای  معند   2 :کردبا سه مؤلفه ارائه   ( م ل1000: وگان )2ای وگانمؤلفهم ل سه

هوشراری و اسدیفاده از  ه  از سطوح چن گاظةیگا  1 ؛ل هسی  و وجودیئبراسا  درک مسا

موجدودات و  از جهدان غررمدادی و تعامدل بدر  همدة یگداه   8 ؛ل روزمرهئین در حل مسا

 تعاملشان با ماورا 

 

                                                           
1. Vaughan 
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   نوآوری. ۵. 2

 ةادحن در سدازمان پرشدرفت که باعدث است عوامل  تری اساس  و تری مهم از یظویور

 ایفا یاعم ه ها ظقشسازمان توس  بازار سهم کسب رد و شودم  دیگر یهاسازمان با رقابت

 و محصدولات دسدیاوردها بده سدازمان که است یظویور و خلاقرت ةیسا در واقع کن   درم 

 ظراز و یظویورپ ی ة  و هافراین  ةیژو جایگاه و العادهفوق کن   اهمرتم  پر ا دست یج ی 

 تخصص  علم  ةمطالع هاستسال اره،بای  در داظش برشیر کسب و شناخت یبرا افزون روز

 است  کرده  یرظاپذاجیناب و مباحث، لازم تری و حرات  تری اساس  از یک  عنوانبه را ین

تواظای  اظجدام  را 2ظویوری تعاری  میع دی ارائه ش ه است  فرهنگ وبسیر، ظویوری برای

 یاگوظدهبه جر شوداست که به خلق محصول یا خ می  ج ی  من امری ابیکاری تعری  کرده

یمدوزش ایجداد  سیع اد افراد سرچشمه گرفیده یدا بداکه ای  تواظای  ممک  است از هوش و ا

ی برای اسیفاده از داظدش و فراین  عنوانبه وسرع  ااطلاح ظویوری را در مفهوم 1شود  هالت

 8رکرندگکار بدرده اسدت  وابه و مفر  منظور ایجاد یا معرف  چرزهای تازهبه اطلاعات مربوط،

 حقرقدت دربده  کده طراحد  و ش ه استظویوری هر چرز تج ی  ظظر  ده  کهظرز توضر  م 

را   یم ه باش  و موقعرت سازمان را در مقابل رقبا اسیحکام بخش  و برتری رقدابی  بلن مد ت

و کن  م عبارت ، ظویوری خلق چرز ج ی ی است که یک ه ف معر  را دظبال به مرسر سازد 

 درونهدای خلداق در (  ظویوری اجرای موفدق اید ه2838رساظ  )طالب بر خی ، به اجرا م 

 ،شدروع ظدویوری اسدت  در واقدع ةظقطدها سازمان است  از ای  دی گاه، خلاقرت افراد و ترم

، 5خلاقردت شددرط لددازم بددرای ظددویوری اسددت، امدا شددرط کدداف  ظرسددت )گویددال و یخددرلش

های فن ، ادنعی  و تجداری تعرید  از گامای مجموعه ( ظویوری را2913) 4( زوکرم 1007

                                                           
1  . Webster dictionary 

2  . Halt 

3  . Varking 

4  . Goyal Akhilesh 

5  . Zuckerman 
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مرزاظد  از ت رردر فناوراظده  ( ظردز ظدویوری را2919) 1( و مدارکو 2972) 2رابرتسون کن  م 

 یاق ام خطردر عنوانبه کن   همچنر  مارکو  تعری  شموکلر از ت ررر فناوراظه راتعری  م 

اد که ج ی  است ظقل م  کن   کارگرری یک روش یا دروظ برای تولر  کالاها یا خ مات یا به

تجدداری کددردن تولردد  یددا شددروه )روش(  فرایندد ( معیقدد  اسددت ظددویوری 1003) 8اوجاسددال

 شود  یافیه توار  م توسعه

ظویوری چهار رویکرد میفاوت وجود دارد: فرد محور، ساخیار محدور، تعدامل   ةمطالعدر 

های فدردی همچدون سد ، لهای ظویور محور  رویکرد فرد محور بر ظقش عاممحور، سرسیم

کند   رویکدرد سداخیاری بدر شدناخی  و خلاقردت تأکرد  مد سط  یمدوزش، جدنس، سدبک

 ای راخصوارات و مشخصات سازماظ  تمرکز دارد  رویکرد تعامل  که اخرراً توجده فزایند ه

تدأثرر قدرار ظویوری را تحدت فراین خود جلب کرده است، بر ای  ظکیه که چگوظه ساخیار به 

خود جلب کرده به  های اخرر توجه زیادی راکن   رویکرد چهارم که در سالتأکر  م  ده م 

هدای ظویوراظده در ای و ملد  بدر فعالردتهدای ظدویوری منطقدهاست چگوظگ  تأثرر سرسدیم

هاست  تمرکز اال  ای  رویکرد بر روی سازمان در محر ، یدادگرری تعدامل ، خلدق شرکت

 ، ص 1002، 5)جاظسون، الس  و لدامپکر  توزیع داظش است داظش، اسیفاده عمل  از داظش و

10-82 ) 

 نوآوری فردی. ۶. 2

 حدل مشدکلات سدازمان ةرنزمظویوری فردی بر مرزان خلاقرت و ظویوری خود فرد که در 

های بهیر برای حلظ  از: یافی  راهاهای کلر ی ین عبارتگررد، تأکر  دارد و شاخ کار م به

هدای برند  و عد م قطعردت در کدار، امیحدان روشل از موارد غررقابل پرشاظجام کار، اسیقبا

پدور و )رجدائ  ظشد ه باشدن  تأیر های  که یزمایش و کردن ظویوریو تجربه ظویوراظه در کار

                                                           
1  . Robertson 

2  . Marquis 

3  . Ojasalo 

4  . Johnnesse & Olsen & Lumpkin 
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هدا یدا اید ه ةارائدله و ئظویوری فدردی، بدا تشدخر  مسد ( 239-212، ص 2892همکاران، 

دظبدال حامرداظ  به  بع  فرد در سازمان ةمرحلشود  در یغاز م قبول قابلهای ج ی  و حلراه

کده یورده یدا اینمرحله اجرا در به  ترترب یا ین ای ه راخود را عمل  سازد  ب ی  ةی ااست تا 

 (  107-430 ، ص 2995، 2)اسکات و برو  کن بودن رها م  ررممک غین را با توجه به 

  اسدتمشارکت کارکنان در تمدام سدطوح  ظرازمن  ،های موفق ظویوراظه در سازمانفعالرت

ای  سطوح، شامل سط  عال  م یریت )راهبردی(، سط  مراظ  مد یریت )اجراید ( و سدط  

کارکنان  پایر  م یریت )عملرات ( است  از یظجای  که خصوارات سازماظ  بر ظویوری فردی

افدراد در ه ف هر سازماظ  برای کسب موفقرت، بای  درگردر سداخی  همده گذار است، تأثرر

 ( 122-219 ، ص 2933، 1)کاظیر سازمان باش  ةظویوراظهای فراین 

 ۳عملکرد شغلی. ۷. 2

سدت  پدس از رظ ی یدمفهوم ج  ،اترواقع یت بر مبنایریا م ی  ابیارز یت بر مبنایریم 

  لکفورد، شد یخودروساز  مپاظکدر «  زکرز یو»ران یدوم و ق رت گرفی  م   جنگ جهاظ

رد  بدا کد اسدیفاده مد یارکدابی اورتبه سازمان یهاه از دادهکوجود یم  به تیری  م یاز ا

  روش یا، ایکظامارا، به وزارت دفاع امر ک ز، به ظام رابرت مکرز یران ویاز م  یک وسی  رپ

بدا (  427-599 ، ص 2939، 5)بدارلوو شد  ینام در پنیاگون شناخیهیت در طول جنگ ویریم 

 یارکدبدا هم یو یارهداکو  2940 ةدهدر  4نگردوارد دمتوس  ا  ت پساانعییریشروع م 

ندان، بدازخور و کارکار، قد رت کدت، ابیردفکردر   ، تحول تاگوچ  چرر گنرظظ  ران ژاپنیم 

   یم  یپ   ابیارز یت بر مبنایریم 

 یریپدذانکمبررس  اش از رب یزرچ ،یارک فراین  هر  ابیارزبارلوو بر ای  باور است که 

مید اول  یهافرایند ست هم در مورد یبا م  ابیارز شود ت مطرح م رورضعنوان به و است
                                                           
1  . Scott & Bruce 

2  . Kanter 

3  . job Performance 

4  . Barlow 

5  . Edwards Deming 
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اگدر » کند  کدهوی ای  سدؤال را مطدرح مد   یفرد یردهاکرد و هم در مورد عملیاظجام پذ

سدیم رهسدین   بد ون س یزردت چده چیرینند  در حدال مد ک ر مکنن ، فکظ  ابیران ارزیم 

 ، ص 2939)بدارلوو،  «ین هافراین ران یم  و ران تنها ظقش سرپرست را دارظ یم  یررگاظ ازه

 ار سدازمان را یدت پاره موفقکراهبردی و جامع است  یفراین  ،ردکت عملیریم ( 599-427

رد کدعمل  ابید  ارزیگزیه امدروزه جداک  مفهوم یو ا  یظما رد فراهم مکق بهبود عملیاز طر

به  رانیم   نش منفکبا وا ه اغلبک  ابیش ه است ضم  داشی  بار متبت ظسبت به مفهوم ارز

 یسازمان از سوافراد و رد کت پرداخی  به عملراهم ةدهن ظشانما روبروست،  ةجامع درژه یو

 یهداراه یدر جسدیجو هامدروز ،تیریداظدش مد  است   اساس ةرفوظ یک عنوانبه تیریم 

رد موفدق کدعمل که ملداکداسدت  سدازماناظ از، اه اف و راهبردها در به تحقق چشم کمک

ت در سدازمان، سدنجش و یریره مد ردزظج یها  حلقدهیتدراز مهدم یک شوظ    محسوب م

جامع به بحث   و ظگاه تعری  ش هرد کت عملیریه با مفهوم م کرد است کعمل یررگاظ ازه

(  از دیدد گاه اجیمدداع  ظرددز 31-75 ، ص 1008، 2)یرمسددیراظگ رد در سددازمان داردکددعمل

ن  که بیواظن  در مشاغل خویش خوب عمل کنند   عملکدرد ها به دظبال کارکناظ  هسیسازمان

)  دهد  مو ای  ظرز اقیصاد مل  جامعه را ارتقا   ده  موری سازماظ  را افزایش خوب، بهره

امروزه اغلب محققان توافق دارظ  که عملکدرد شد ل  در سده بعد  تعرید   ( 1005، 1رایت

های فن  سازمان مدرتب  سیقرم با فعالرتمسیقرم و غررم طوربه ( عملکرد کاری که2شود: م 

شناخی  گرری بافت سازماظ ، اجیماع  و روانعملکرد وابسیه به بافت که در شکل( 1است، 

ش ن بدرای افی  مؤثر است، ظظرر کمک به دیگران، داوطلبکه علمکرد کاری در ین اتفاق م 

ای  از کارکنان است کده بده ( رفیارهای ض  تولر ی که شامل رفیاره8کاری، اشیراق و اضافه

)ظظرر: اظجدام عمد ی کارهدا بده کند ی و غلد ، دزدی،  سازمان و اعمای ین یسرب م  زظ 

رفیدار  عنوانبه ها و کارشکن (  از سوی  دیگر، عملکردتوهر  به دیگران و ظادی ه گرفی  ین

                                                           
1  . Armstrong 

2  . wright 
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اجیمداع ، )ظظرر: تقاضاهای کاری، سدازماظ ،  فردی ظرز تابع شخصرت و می رررهای موقعری 

( معیق ظ  عملکدرد 1002) 1(  فر  و فای379-319 ، ص 1000، 2)هرتز و داظووان    ( است

ش ل  یک  از می ررهای است که در بسراری از کشورهای توسعه یافیه مدورد توجده زیدادی 

داظند  و شناسدان عملکدرد شد ل  را محصدول رفیارهدای اظسداظ  مد قرار گرفیه است  روان

اقیصادی تأثرر دارظد    ةتوسعها و ظرازها، در عملکرد افراد و در ظهایت رش  و معیق ظ  اظگرزه

توان عملکرد ش ل  را در سط  فردی، گروه  یا سازماظ  بررس  ظمود کده به ای  ترترب م 

در تحقرق حاضر با توجه به ای  سط  تحلرل فردی، ای  می رر ظرز در سط  فردی بررسد  و 

می ررهای  کده و ادراک کارکنان از عملکرد ش ل  مورد ظظر است   گرردمورد مطالعه قرار م 

 از: اظ  عبارتبا عملکرد ش ل  کارکنان رابطه دارظ  

 فردی که در ابیکار شخص  در سط  بالای  قدرار دارد، برتدری را بدر :8ابیکار شخص   2

  افراد دارای کن ها، تعری  م ها و ظاکام پرشرفت شخص  و پای اری با وجود دشواری ةیپا

های یظان را به چدالش ها و تواظای ابیکار شخص  بالا تمایل به اظجام وظایف  دارظ  که مهارت

دظبدال ین هسدین  کده بهیدری  باشدن  بده  اظ  و همدوارهبکش   ای  افراد در رقابت با خویش

 ( 2837، شکرک  و همکاران)

دهد ، تدأثرر قدرار مد تحدتمی رر دیگری که عملکرد شد ل  را : 5گرری مذهب جهت  1

  افدراد دارای اسدت گردری برروظد  و دروظد گردری مدذهب  اسدت کده شدامل جهدتجهت

گررظ   های دین ، مذهب را به متابه ه ف در ظظر م کردن ارزشگرری دروظ  با دروظ جهت

لحاظ ظظری دارای باورهای دین  هسین  که فق  به  گرری برروظ در مقابل افراد دارای جهت

گررظد  ای برای ظرل بده اهد اف دیگدر در ظظدر مد ه اف  ابزاری دارظ  و دی  را فق  وسرلها

 (  2913، 4)یلپورت
                                                           
1  . Hurtz & Danovan 

2  . Frese & fay 

3  . Personal Initiative 

4  . Religious orientation 

5  . Allport 
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 ةیسدرما: می رر دیگری که با عملکرد ش ل  در ارتباط است 2اجیماع  سازماظ  ةیسرما  8

شدود و حاادل اجیماع  سازماظ  اسدت کده از روابد  اجیمداع  درون سدازمان ظاشد  مد 

اجیماع  سدازماظ  ظدوع  ةیسرمااه اف جمع  و اعیماد مشیرک بر  اعما است   گرریجهت

داران( و هدم بدرای اعمدا )ماظن  ایجداد ارزش بدرای سدهام دارای  است که هم برای سازمان

اجیماع  سازماظ  یدک ویژگد  جمعد  و  ةیسرما)ماظن  تقویت مهارت کارکنان( مفر  است  

وری ها افزایش بهدرهت که یک  از یثار ین در سازمانهای سازماظ  اسمحصول فرع  فعالرت

 ةیسدرمااظد  کده افدزایش ( در پژوهشد  ظشدان داده2997ظرروی اظساظ  است  ظداک و کرفدر)

)لرندا و وان  شدودهدا مد نلکرد ش ل  و رش  اقیصادی در سازمااجیماع  باعث افزایش عم

 ( 444-483ص   ،2999، 1بورن

 پژوهش ةیشینپ. ۳

بده  مسدیقرم طوربده پژوهش براظگر ین اسدت کده پژوهشد  کده ةرشرنپت و بررس  ادبرا

 ةدهند ظشدان 2ین باشد  وجدود ظد ارد  جد ول پرداخیه و مرتب  با حاضر موضوع پژوهش 

می ررهدای مدورد برخد  های داخل  و خارج  است که در رابطده بدا ای از پژوهشمجموعه

 اظ  بررس  در پژوهش حاضر اظجام ش ه
 

 پژوهش ةیشینپ ةخلاصع بندی و جم .1جدول 

 پژوهشی مرتبط أخل مطالعاتی ةینزم پژوهشگران

افشار  ،مرادی

 (2891)ایماظ 

هوش هرجاظ ، هوش معنوی و 

 عملکرد 

هوش معنوی، هوش هرجاظ  و عملکرد  ةرابطبررس  

یماری،  ةجامع  روش تحقرق توارف  پرمایش ، رسانحساب

حسابرس  عمو جامعه  ةموسس 82شاغل در  - رسانحساب

 .اظیخاب ش 

                                                           
1  . Organizational Social Capital 

2 .Leana& Van Buren 

https://profdoc.um.ac.ir/list-writer-مهدی+مرادی.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-writer-یگانه%20السادات%20افشار%20ایمانی.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-writer-یگانه%20السادات%20افشار%20ایمانی.html
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 1ادامه جدول 

 شی مرتبطخلأ پژوه ینة مطالعاتیزم پژوهشگران

 احم ی ،موسوی

(2898) 
 هوش، خلاقرت و معنویت

رابطة مران هوش معنوی و خلاقرت و ظویوری کاریفرینان 

 تأیر  ش  موفق

 (2891) یژیر ،علرپور
، هوش معنوی، هوش هرجاظ 

 های هویی  سبک

های هویی  رابطة هوش معنوی و هوش هرجاظ  با سبک

 ارومره 2ظوجواظان م ار  میوسطه ظاحره 

سرف  و تص یق  

(2895) 

هوش هرجاظ ، هوش معنوی، 

خلاقرت، ظویوری و عملکرد 

 کاریفرینان موفق

ارفاً توجه ین معطوف به عملکرد کاریفرینان موفق بوده و 

های اثر گذار بر عملکرد همة کارکنان را توجه به شاخ 

 ظادی ه اظگاشیه است 

زاده و محرم

 (2898زاده )حسر 

اقرت و فرهنگ پشیربان خل

ظویوری و تأثرر ین بر عملکرد 

 کارکنان

ارفاً تأکر  بر ساخیار سازماظ  دارد که محرک خلاقرت و 

ظویوری بوده و توجه به شایسیگ  ظویوری در سط  فردی 

 را ظادی ه اظگاشیه است 

رسیگار و جعفریان 

(2891) 

هوش معنوی و رهبری 

معنوی با عملکرد کارکنان و 

 تگری معنویاثر مراظج 

های معنویت و هوش معنوی در ارفاً تأکر  بر شایسیگ 

سط  رهبری سازمان دارد و وجود هوش معنوی و معنویت 

 گررد را در سط  کارکنان سازمان ظادی ه م 

کریم  و همکاران 

(2890) 

هوش معنوی، عملکرد و 

 الاحرت بالرن  پرسیاران

دو سویه هوش معنوی و عملکرد ش ل   رابطةبررس  

ان م ظظر بوده است و ظقش مراظج  ظویوری در ای  کارکن

 پژوهش مورد بررس  قرار ظگرفیه است 

شر  و همکاران 

(1021) 

هوش هرجاظ  و هوش معنوی 

در پرورش خلاقرت و ظویوری 

 و عملکرد کاریفرینان موفق

ارفاً تأثرر می ررها را بر روی کاریفرینان موفق مورد 

س  در مورد عملکرد گوظه بررده  و هرچسنجش قرار م 

 است ش ل  کارکنان ظرز اظجام ظ اده

اادیکوقلو و زهرر 

(1020) 

بررس  تأثرر ظویوری بر 

 عملکرد کارکنان

ع م توجه به ظقش هوش هرجاظ  و هوش معنوی و تأثرر ین 

 بر عملکرد ش ل  کارکنان 

یاظگ و همکاران 

(1007) 

بررس  تأثرر هوش معنوی بر 

عملکرد و کرفرت کار 

 رسیارانپ

ارفاً میوجه بررس  تأثررگذاری هوش معنوی بر عملکرد 

کارکنان است  و توجه به ظقش ظویوری و هوش هرجاظ  در 

 ای  پژوهش م ظظر ظبوده است 

 (1004برظ ا )
هوش معنوی، هوش هرجاظ  

 و ظویوری داظشجویان

هوش هرجاظ  بالاتر باعث افزایش ظویوری فردی ش ه و اثر 

 دارد  متبی  بر عملکرد
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 1ادامه جدول 

 خلأ پژوهشی مرتبط زمینة مطالعاتی پژوهشگران

 (1004یمرام )

بررس  رابطة هوش معنوی و 

عملکرد ش ل  با ظقش واس  

 رضایت ش ل  و اظگرزش ش ل 

ارفاً به بررس  ظقش واس  رضایت ش ل  و اظگرزش 

ش ل  پرداخیه است و بررس  ظقش واس  ظویوری کارکنان 

 است  م  ظظر ظبوده

 ( 1004شری )مک
بررس  رابطه ظویوری فردی بر 

 عملکرد

ظویوری فردی بر راهبردهای افزایش عملکرد اثرگذار است  

پذیری سازماظ  سبب محر  خلاق و ظویور با اظعطاف

گرایش کارکنان به ظویوری ش ه و ظویوری خود شامل یک 

 فراین  حل مسئله است

لن رز، کسلر و 

 (1008)کریسینس  

رس  رابطة ظویوری در بر

های مخیل  سازمان و تأثرر پست

 ین بر بهبود عملکرد کارکنان

ارفاً ظویوری را با توجه به پست سازماظ  مورد بررس  

عنوان یک شایسیگ  فردی ده  و به ظویوری بهقرار م 

ده ، از سوی  دیگر تأثرر می ررهای هوش اهمری  ظم 

هش م ظظر ظبوده هرجاظ  و هوش معنوی ظرز در ای  پژو

 است 

 

 تبیین مدل مفهومی پژوهش. 1. ۳

می رررهای پژوهش وجود دارد که براسا  ین دلایل میع دی وجود دارد که روابط  مران 

بدا می ررهدای گرری   برخ  از شواه  علم  موجود در رابطه م ل مفهوم  پژوهش شکل م 

  ستا ارائه ش ه 1مورد بررس  و رواب  مران ین ها در ج ول 
 

 روابط بین متغیرهای تحقیق .2 جدول

 منبع نوع اثرگذاری متغیرها

معنوی  هوش

و عملکرد 

 ش ل 

هوش معنوی بر عملکرد ش ل  

 کارکنان اثر متبت و معنادار است 

(؛ 1001) شری و همکاران؛ مک(2898) موسوی و احم ی

(؛ 1003) (؛ کرنگ2895) ؛ شراس  و همکاران(1000)  ایموظز

 (1003) 2رگو و کاظها (؛2831ظرگسران ) (؛4100یمرام )

 

                                                           
1. Rego & Cunha 
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 2ادامه جدول 

 منبع نوع اثرگذاری متغیرها

هوش معنوی 

و ظویوری 

 فردی

هوش معنوی بر ظویوری فردی کارکنان 

 اثر متبت و معنادار دارد 
 (1005(؛ جاظسون  )2831(؛ الواظ  )1003رگو و کاظها )

ظویوری فردی 

و عملکرد 

 ش ل 

عملکرد ش ل  ظویوری فردی بر 

 کارکنان اثر متبت و معناداری دارد 

(؛ 2895(؛ یکیای  و همکاران )1004(؛ یمرام )1003کرنگ )

 (1004) 8و جوزف 1( بارت1005) 2برظ ا

ظقش واس  

 ظویوری فردی

ظویوری فردی، رابطه هوش معنوی و 

 عملکرد ش ل  را واسطه گری م  کن  
 (1021شر  و همکاران )(؛ 1004بارت و جوزف )

 

با توجه به مسائل مورد توجه در تحقردق و موضدوعات  کده در تشدری  و بردان علدت و 

ضرورت تحقرق م  ظظر ارائه ش  و ارتباط بدر  مفداهرم و می ررهدا، مد ل مفهدوم  زیدر کده 

یمد ه دسدتبده  ،اسدت (1021برگرفیه و تع یل ش ه م ل مفهوم  تحقرق شر  و همکاران )

ش معنوی بر عملکرد ش ل  کارکنان باظدک مهدر اقیصداد بدا ثرر هوأاست و درا د بررس  ت

می ردر مسدیقل،  عنوانبه   در ای  م ل هوش معنویاست ظقش واس  ظویوری فردیبه  توجه

  قابل ش ه استمی رر وابسیه در ظظر گرفیه  عنوانبه می رر مراظج  و عملکرد عنوانبه ظویوری

ی ردر هدوش مکه تجزیه و تحلردل و تفسدرر جهت اسیفاده ش  که از ای  م ل ب ی  است ذکر

ردی ای در محر  کاری باظک داشیه و تجزیه و تحلرل می رر ظویوری فمعنوی، کاربرد گسیرده

داشدیه تواظ  ظیایا کاربردی مناسب  محر  کاری باظک ظرز م  رربودنمی ظرز با توجه به پویا و 

ثرری مسیقرم   که تأین ظرز از یظجا  تجزیه و تحلرل و تفسرر می رر عملکرد ش ل  کارکناباش 

وری است به بهره دسیراب ها سازمان داشیه و ه ف غائ  و ظهای  تمام  سازمان یوربر بهره

                                                           
1 .Brenda 

2. Bart 

3  . Joseph 
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مطدرح  زیدرشرح به  ظرزهای پژوهش فرضرهاز جذابرت مناسب  برای تحقرق برخوردار است  

 ش :

  دار است هوش معنوی بر عملکرد ش ل  کارکنان اثر متبت و معنا  2فرضرة 

 هوش معنوی بر ظویوری فردی کارکنان اثر متبت و معنادار دارد   1 ةفرضر 

  ظویوری فردی بر عملکرد ش ل  کارکنان اثر متبت و معناداری دارد   8فرضرة 

  کن  گری م هوش معنوی و عملکرد ش ل  را واسطه ةرابطظویوری فردی،   5فرضرة 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1 شکل

 قیتحق روش. ۴

تأثرر هوش معندوی بدر عملکدرد از یظجا که در ای  پژوهش به بررس  و تجزیه و تحلرل 

لحداظ هد ف کداربردی بده شود، ای  پژوهشپرداخیه م ش ل  با ظقش واس  ظویوری فردی 

زان و رده مک شود م  ظامه، سع  پژوهش با اسیفاده از پرسشیه در اک  یاست و با توجه به ا

  مدورد بررسد  واقعد یارددر دظ  ای علممسئلهپاسخ به  یرها، برار  می ربتأثررگذاری  ظوع

یماری پژوهش را کارکندان  ةجامعاست    شیمارار از ظوع پکلحاظ روش اظجام به  رد،رقرار گ

سازماظ  کارشدنا ، کداردان و میصد ی  ةرده 8های اسیان خراسان رضوی در یک  از باظک

ظفدر  91کده  اسدت ظفدر 893ها ا  یمار موجود تع اد یناسدهن  که برامور باظک  تشکرل م 

  اظ ظفر میص ی امور باظک  299ظفر کاردان و  208کارشنا ، 

 هوش معنوی

 نوآوری فردی

 عملکرد شغلی
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بودن گروه ظموظه بدرای اسا  ظوع ه ف کاربردی بوده و معرفظجا که ای  پژوهش براز ی

یفاده اسد ایتصادف  طبقده رریگظموظه، بنابرای  از است پذیری به جامعه دارای اهمرترمتعم

هدا از کدل گرری مطابق با درا  سدهم ینهای سازمان در ظموظهشود و سهم هریک از ردهم 

 ایگردری تصدادف  طبقدهبر مبنای ظمودار سازماظ  باظک مورد مطالعه و مبداظ  ظموظدهجامعه 

ها ابهام وجود داشت، تع اد ظامه  با توجه به احیمال اینکه در برگشت تع ادی از پرسشاست

ظامه مران کارکنان سطوح مخیل  باظک مورد بررس  توزیدع گردید ، کده در فقره پرسش 140

 ظامه تکمرل ش ه مورد تجزیه و تحلرل قرار گرفت پرسش 231ظهایت 
 

 گیریسهم هر طبقه از جامعه در نمونه .۳ جدول

 سهم کلی از نمونه تعداد نمونه سهم کلی از جامعه تعداد سازمانی ةرد

 21/15 91 کارشنا 
 

294>n >14 

 

57>n >21 

 n >27 <40 33/14 208 کاردان

 n >81 <93 00/40 299 میص ی امور باظک 

 n >14 <294 2 893 مجموع

 

ش ه است که با مراجعه حموری بده شدعب  اسیفادهظامهپرسش از هاداده ییورجمع یبرا

قبدل از دریافدت جدواب ، گوپاسدخمذکور تکمرل ش  و برای اطمرنان از رعایت دقدت  باظک

مخیصری اظجدام شد    ةمصاحب گوپاسخبه سؤالات، با  ی گوپاسخ ةظحو، در مورد ظامهپرسش

می ردر مسدیقل در اید   عنوانبده جهت گردیوری اطلاعات در خصوص می رر هوش معنوی،

( با چهار بع  تفکدر کلد  و بعد  اعیقدادی، 1025) ظامه رئرس  و همکارانپژوهش از پرسش

  مقابله و تعامل با مشکلات، پرداخی  بده سدجایای اخلداق  و خودیگداه  و عشدق و تواظای

 ظامهپرسدشعلاقه، برای گردیوری اطلاعات در خصوص می ردر ظدویوری فدردی کارکندان، از 

در خصدوص می ردر  هداداده ییورجمدع( و بدرای 2977و همکاران ) 2ظویوری فردی هارت

                                                           
1  . Hurt 
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، ایرفدهوظبعد  رفیدار  سه( با 2997) 2ل  پاترسونعملکرد ش  ظامهپرسشعملکرد ش ل ، از 

 اسیفاده ش ه است   یوربهرهرفیاری شهروظ ی و رفیار ض  

 نامهپرسشروایی و پایایی . 1. ۴

محیدوا  ید سدازه  روا ید محیدوا و روا ید در ای  مطالعه دو ظوع روای  بررس  ش ، روا

مناسب و مدرتب  بدا می ررهدای  یهاپرسش  افکه ابزار مورد ظظر به تع اد کده   نان مراطم

شداخ   یدک یظداهر ید مفهوم مورد سنجش در بدردارد  روا یررگاظ ازه یپژوهش را برا

  راهنما و مشاور ربراسا  ظظرات اسات ق حاضرره در تحقکمحیوا است  ی روا یح اقل  برا

ت  در و جرح و تعد یلا گرفتم یریت مورد بررس  قرار  ةو همچنر  تع ادی از اساتر  رشی

 اسیفاده ش ه است  ل عاملرسازه، از تحل ی   رواررمنظور تعبه  ها اورت گرفت ظامهپرسش

  در اظجام تحلرل عامل ، ابی ا باید  اطمرندان یافدت کده ظیایا ارائه ش ه است 5که در ج ول 

 یهدادادهعبارت دیگدر، ییدا تعد اد به  موجود برای تحلرل اسیفاده ظمود  یهادادهاز  توان م

و یزمون  KMOمنظور از شاخ  مورد ظظر برای تحلرل عامل  مناسب هسین  یا خرر  ب ی 

 رریگاظد ازهابدزار   فند هداییژگ واز   کی ی ایا پایت اعیماد رشود  قابلبارتلت اسیفاده م 

اسدت کده در ادورت تکدرار یپا  و ابزار مربوط به ین، زماظ یررگاظ ازه فراین ها است  داده

توسد   ی ایدق حاضر یزمون پار   در تحقیدست یبه ریا و مقادیشه همان ظیارهم یررگاظ ازه

دست یم  که ظشدان به 7/0اظجام ش  و یلفای کروظباخ تمام  می ررها برش از  SPSSافزار ظرم

 از پایای  خوب ابزار داشت 

                                                           
1  . Paterson 
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 نامهپرسش هایگویهنتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی  .۴ جدول

 گویه ابعاد متغیر
بار 

 عاملی
KMO 

آزمون 

 1بارتلت
 گویه ابعاد متغیر

بار 

 عاملی
KMO 

آزمون 

 بارتلت

ظ 
جا
 هر
ش
هو

 

ی
رز
ظگ
د ا
خو

 

SM1 103/0 

114/0 000/0 

ی
نو
مع
ش 
هو

 

ق 
خلا
ی ا
ایا
سج
ه 
  ب
خی
ردا
پ

 

AE1 038/0 

747/0 000/0 

SM2 877/0 AE2 518/0 

SM3 444/0 AE3 588/0 

SM4 899/0 AE4 472/0 

SM5 434/0 AE5 174/0 

SM6 741/0 AE6 754/0 

SM7 740/0 AE7 197/0 

ه 
گا
د ی
خو

 

SA1 714/0 

198/0 000/0 

AE8 117/0 

SA2 892/0 AE9 114/0 

SA3 202/0 

قه
علا
و 
ق 
عش
 ، 
اه
دیگ
خو

 

SL1 595/0 

318/0 000/0 

SA4 547/0 SL2 119/0 

SA5 457/0 SL3 738/0 

SA6 748/0 SL4 793/0 

SA7 774/0 SL5 721/0 

SA8 094/0 SL6 179/0 

ل 
نیر
د ک
خو

 

SC1 543/0 

308/0 000/0 

SL7 755/0 

SC2 575/0 

ل 
ش 
رد 
لک
عم

ی 
ه ا
ظرف
 و
یار
رف

 

TP1 714/0 

924/0 000/0 

SC3 741/0 TP2 781/0 

SC4 793/0 TP3 777/0 

SC5 517/0 TP4 751/0 

SC6 712/0 TP5 329/0 

SC7 135/0 TP6 347/0 

ه و ش یا ر ی ا  ج ت ما ع ی
 

SCO1 187/0 130/0 000/0 TP7 301/0 

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy 
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 ۴ادامه جدول 

 گویه ابعاد متغیر
بار 

 عاملی
KMO 

آزمون 

 1بارتلت
 گویه ابعاد متغیر

بار 

 عاملی
KMO 

آزمون 

 بارتلت

 

 

SCO2 755/0 

  

 

 
TP8 303/0 

  
SCO3 411/0 

ی
ظ 
رو
شه
ار 
رفی

 

CB1 701/0 

755/0 000/0 

SCO4 219/0 CB2 491/0 

SCO5 435/0 CB3 785/0 

SCO6 159/0 CB4 308/0 

ع 
ما
جی
ی ا
 ها
ت
هار
م

 

SS1 805/0 

122/0 000/0 

CB5 721/0 

SS2 325/0 CB6 195/0 

SS3 354/0 

ار 
رفی

  
ض

ره 
به

ی 
ور

 

CP1 317/0 
400/0 000/0 

SS4 191/0 CP2 317/0 

SS5 217/0 

ی
رد
ی ف
ور
وی
ظ

 

- 

II1 138/0 

320/0 000/0 

 

ی
قاد
اعی
  
 بع
 و
ل 
ر ک
فک
ت

 
GT1 584/0 

338/0 000/0 

II2 478/0 

GT2 181/0 II3 783/0 

GT3 521/0 II4 133/0 

GT4 181/0 II5 451/0 

GT5 773/0 II6 111/0 

GT6 718/0 II7 713/0 

GT7 179/0 II8 775/0 

GT8 757/0 II9 759/0 

GT9 759/0 II10 289/0 

GT10 784/0 II11 271/0 

GT11 705/0 II12 419/0 

GT12 189/0 II13 188/0 

ت و ا ظا ی ی م  قا ب ه 
ل و  ت ع ام ل  با  م ش ک لا  ت

AC1 571/0 921/0 000/0  

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy 
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 ۴ادامه جدول 

 گویه ابعاد متغیر
بار 

 عاملی
KMO 

آزمون 

 1بارتلت
 گویه ابعاد متغیر

بار 

 عاملی
KMO 

آزمون 

 بارتلت

  

AC2 708/0 

   

AC3 415/0 

AC4 788/0 

AC5 794/0 

AC6 170/0 

AC7 714/0 

AC8 130/0 

AC9 792/0 

AC10 758/0 

AC11 782/0 

AC12 111/0 

AC13 180/0 

AC14 412/0 

 

 شناختیاطلاعات جمعیت. 2. ۴

ز دراد  ا 1/2دهد  کده ظیایا حاال از بررس  اطلاعات جمعرت شناخی  پدژوهش مد 

دهن گان ظشان سن  پاسخ دهن گان مرد هسین   بازةدرا  از پاسخ 5/93دهن گان زن و پاسخ

دراد  از  1/54سدال سد  دارظد ،  80دهند گان کمیدر از دراد  از پاسدخ 1/85ده  که م 

 40تدا  52دهند گان بدر  درا  از پاسدخ 1/27سال س  دارظ ،  50تا  80دهن گان بر  پاسخ

سدال سد  دارظد   اطلاعدات  42دهند گان بالداتر از دراد  از پاسدخ 1/1سال س  دارظد  و 

دهن گان دارای م رک تحصدرل  فدوق درا  از پاسخ 94/5ده  که شناخی  ظشان م جمعرت

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy 
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دهن گان درا  از پاسخ 25/7دهن گان دارای م رک لرساظس و درا  از پاسخ 92/37دیپلم، 

 ةرددهن گان در درا  از پاسخ 23/15نر  باشن   همچدارای م رک فوق لرساظس و بالاتر م 

درا  از  10/41سازمان کاردان و  ةرددهن گان در درا  از پاسخ 11/18سازماظ  کارشنا ، 

 سازماظ  میص ی امور باظک  قرار دارظ   ةرددهن گان در پاسخ

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش. ۳. ۴

بدودن گرفت  با توجده بده ظرمدال همبسیگ  بر  می ررهای پژوهش، ظرز مورد بررس  قرار

می ررهدای  همدةضدریب همبسدیگ  پررسدون بدر    گرددمشاه ه م  4ها که در ج ول داده

معردار می ررهدا ظردز در   ضم  اینکه، مراظگر  و اظحرافش ه استارائه  1پژوهش، درج ول 

 ای  ج ول قابل مشاه ه است 

 
 رنوفیاسم-ولموگروفکآزمون براساس  هادادهبودن نتایج آزمون نرمال. ۵جدول 

 داریمعنیسطح  نام متغیر

 813/0 هوش هرجاظ 

 225/0 هوش معنوی

 800/0 عملکرد ش ل 

 814/0 ظویوری فردی

 
 معیار و همبستگی متغیرهامیانگین، انحراف .۶ جدول

 ۴ ۳ 2 1 معیارانحراف میانگین متغیرها

 - - - 2 49/0 02/8 هوش هرجاظ 

 - - 2 509/0** 88/0 38/8 هوش معنوی

 - 2 880/0** 002/0 53/0 1/5 عملکرد ش ل 

 2 587/0** 822/0** 214/0** 44/0 35/8 ظویوری فردی
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درا  و  99ها علامت ** وجود دارد در سط  اطمرنان ضرایب  که بالای ین 1 در ج ول

  هم کده درا  معنادار هسین   ضرایب 94ضرایب  که علامت * وجود دارد در سط  اطمرنان 

 99ها علامی  وجود ظ ارد غررمعنادار هسین  که البیه تمام ضرایب در سط  اطمرندان بالای ین

تری  ضدریب همبسدیگ  درا  معنادار بودظ   ضرایب ای  ج ول ظشان از ین دارد که بزرگ

تری  اسدت  کوچدک 587/0بر  ظویوری فردی و عملکرد ش ل  و به مردزان  ةرابطمربوط به 

 002/0بر  عملکرد ش ل  و هوش هرجداظ  اسدت کده مردزان ین  رابطةمربوط به ضریب ظرز 

 ررهدا بالداتر از حد  میوسد  ها تقریباً برای تمدام میاست که غررمعنادار است  مراظگر  پاسخ

 ق دارد ی  مق ار ظرز به عملکرد ش ل  تعلتر( است و بزرگ8 ظامه )ع دپرسش

 و بحث هاافتهی. ۵

که مرزان اید   ده م معنوی برعملکرد ش ل  کارکنان باظک ظشان  بررس  مرزان اثرهوش

اسدت و از سدط   001/0مق ار شاخ  جزئ  که برابر با    با توجه بهاست 85/0اثر برابر با 

 ةبداز ش ه وخدارج از 075/8و همچنر  ع د معناداری که برابر با  است کمیر 04/0معناداری 

معنادار اسدت؛  04/0ضریب مسرر در سط  خطای  توان ظیرجه گرفت که ای م  است 91/2±

گدذارد و اید  فرضدره متبت اثر م  طوربه یعن  هوش معنوی برعملکرد ش ل  کارکنان باظک

عبارت دیگر هر چق ر هوش معنوی کارکنان برشیر شود عملکرد ش ل  یظان به شود تأیر  م 

 یاب  ظرز بهبود م 

ظدویوری فدردی بدر  که ضریب اثدر گرددم براسا  اطلاعات حاال از تحلرل مشخ  

مق ار شاخ  جزئد  به  شود  با توجهم  بریورد 83/0ش ل  کارکنان باظک برابر با  عملکرد

و همچندر  عد د معنداداری  است یرکم 04/0 ه است و از سط  معناداری ش 000/0که برابر 

کده اید  ضدریب  گرفدتتوان ظیرجدهاست م  ±91/2ش ه و خارج از بازه  372/8که برابر با 

ش ل  کارکندان  عملکردمعنادار است یعن  ظویوری فردی بر  04/0مسرر ظرز در سط  خطای 
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تواظد  منجدر عبارت دیگر بهبود ظویوری فدردی مد به  باظک مذکور اثر متبت و معنادار دارد؛

    کارکنان باظک مهر اقیصاد گردد بهبود عملکرد ش ل

ر هوش معنوی بر ظویوری فردی کارکندان باظدک ده  که ضریب اثظیایا بررس  ظشان م 

 000/0مق ار شاخ  جزئ  که برابدر به  شود  با توجهبریورد م  53/0مورد بررس  برابر با 

 237/5و همچنر  ع د معناداری که برابر با  است ترکم 04/0ش ه است و از سط  معناداری 

  ضدریب مسدرر ظردز در سدط  گرفت که ایتوان ظیرجه است م  ±91/2ش ه و خارج از بازه 

معنادار است یعن  حمایت هوش معنوی بر ظویوری فدردی کارکندان باظدک اثدر  04/0خطای 

هوش معنوی افزایش پر ا کن  ظویوری فردی یظان عبارت دیگر هرچه   بهمتبت و معنادار دارد

 کن   ظرز افزایش پر ا م 

 گریمیانجی ةفرضیآزمون . 1. ۵

شدود کده در ادامده، اید  ظقش مراظج  ظویوری فردی مربوط م ای  پژوهش به  5فرضره 

یمداری می ررهدای مرداظج  باید  بده دو  هاییزمونمورد بررس  قرار گرفیه است  در  فرضره

)می رر مراظج ( ظقش مراظج  دارد   Mییا می رر  (: ال  2891اسخ داده شود )عزیزی، سؤال پ

)می ردر وابسدیه(  Y بدر M ردر مسدیقل( ازطریدق)می  X عبارت دیگر ییا اثر غررمسیقرمبه  یا

 چق ر است Y بر  Mطریق  ازX اثر غررمسیقرم   ب معنادار است 

(، بارون و کند  2932کن  ) مخیلف  ماظن  جود و هایچارچوبپاسخ به سؤال اول  برای

که در اید   ( وجود دارد1001جرمز و همکاران )گری کامل و یزمون تأیر ی مراظج  (2931)

شدود  کده در ین برقدراری شدروط زیدر ( اسدیفاده م 2931از رویه بارون و کند  ) شپژوه

باش    معنادار داشیه رابطةضروری است  شرط اول ای  است که می رر مسیقل با می رر وابسیه 

 سیقل و واس  تأیر  شود  شرط سدومبر  می ررهای م رابطةم ای  است که معناداری شرط دو

  شرط چهارم اید  اسدت کده وقید  است بر  می رر واس  و وابسیه طةرابظرز تأیر  معناداری 

بدر  می ردر مسدیقل و وابسدیه  رابطدةشدود، گر وارد معادلدات رگرسدروظ  م می رر مرداظج 

گر کامل است و یا اینکه ای  رابطه غررمعنادار شود که در ای  حالت می رر مورد ظظر، مراظج 



 259          ...            کارکنان بانک با يبر عملكرد شغل یاثر هوش معنو يبررس                      دومشمارة 

 

( ول  همچنان معنادار باق  بماظد ، کده 20/0ح اقل گر کاهش یاب  )در حمور می رر مراظج 

ذکر است که؛ جهت پاسخ به به  گر، جزئ  خواه  بود  لازمدر ای  حالت ظقش می رر مراظج 

سؤال دوم یعن  اثر غررمسیقرم می رر مسیقل بر می رر وابسیه از طریق می رر مرداظج  از روش 

 (2892شود )عزیزی، زیر اسیفاده م 

شود که در اید  ای  روش مق ار اثر غررمسیقرم با فرمول زیر محاسبه م  روش سوبل: در

 اثر می رر مراظج  بر وابسیه است   bاثر می رر مسیقل بر می رر مراظج  و  aفرمول 

= a × b indirectB 
گری ظویوری فردی بر  می رر مسیقل )هوش معندوی( ای  فرضره به بررس  ظقش مراظج 

( تحقرق پرداخیه است  برای بررس  اثر غررمسیقرم می رر مسیقل بدر و وابسیه )عملکرد ش ل 

ظشان داده شد ه  4گوظه که در ج ول می رر وابسیه، از یزمون بارون و کن  اسیفاده ش   همان

است اثر هوش معنوی بر عملکرد، هوش معندوی بدر ظدویوری فدردی و ظدویوری فدردی بدر 

ست  در گام چهارم یعن  ورود می رر مرداظج ، عملکرد ش ل  )سه شرط اولره( معنادار ش ه ا

بر  هوش  ةرابطظیایا مبر  ای  است که در حمور می رر ظویوری فردی، بیای اسیاظ ارد برای 

اسدت   کاهش یافیه، ول  همچنان معنادار بداق  ماظد ه 124/0به  880/0معنوی و عملکرد از 

ظردز  پدژوهشهفدیم  ةفرضدرو  گری جزئ  اسدتبنابرای ، ظقش می رر ظویوری فردی، مراظج 

 گررد  تأیر  م 
 

 نتایج آزمون اثر متغیر میانجی نوآوری فردی در رابطه بین هوش معنوی و عملکرد شغلی .۷ جدول

 β R 2R Sig متغیر وابسته متغیر مستقل گام

 000/0 209/0 880/0 880/0 عملکرد ش ل     هوش معنوی 2

 000/0 097/0 822/0 822/0 ظویوری فردی    هوش معنوی 1

 000/0 292/0 587/0 587/0 عملکرد ش ل       ظویوری فردی 8

5 
 هوش معنوی

 ظویوری فردی
 عملکرد ش ل 

124/0 

872/0 
583/0 188/0 

001/0 

000/0 
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گوظده کده در هوش معنوی بر عملکدرد شد ل ، همدان غررمسیقرممرزان اثر  ةمحاسب برای

بدر  دو می ردر هدوش معندوی و  ةرابطدمسرر برای  مق ار ضریب ،گرددملاحظه م  4 ج ول

بر  دو می رر ظویوری فردی و عملکرد ش ل  برابدر  ةو برای رابط 822/0ظویوری فردی برابر 

گوظه که در زیر محاسبه شد ه اسدت، مردزان اثدر غررمسدیقرم   بنابرای ، ینش محاسبه  587/0

  است 284/0هوش معنوی بر عملکرد ش ل  برابر است با 

428/0=587/0*822/0    b × = a indirectB 

  یی م  3ها در ج ول ظیایا مربوط به بررس  فرضره ةخلاا
 

 هانتایج آزمون فرضیه خلاصة. 8 جدول

 آزمون نتیجة T- value ضریب مسیر فرضیه ردیف

 تأیر  001/0 85/0 عملکرد ش ل              هوش معنوی 2

 تأیر  000/0 83/0 کرد ش ل ظویوری فردی              عمل 1

 تأیر  000/0 53/0 ظویوری فردی                هوش معنوی 8

 تأیر  000/0 284/0 ظویوری فردی           عملکرد ش ل  هوش معنوی           5
 

 شنهادهایو پ گیرییجهنت. ۶

از  های پژوهش خدواهرم داشدت و ظیدایا حاادلدر ای  بخش مروری اجمال  بر فرضره

 پژوهش تحلرل و بررس  خواهن  ش  

ه ف از ای  فرضره، بررس  تأثرر هوش معنوی بر عملکرد ش ل  کارکنان بوده  :2ة فرضر

دار بدوده اسدت و است که بع  از یزمون فرضره مزبور مشخ  گردی  که ای  ارتبداط معند 

(، کریمد  2891ن )گردد  ای  ظیرجه با ظیایا پژوهش رسیگار و جعفریار  م یمزبور تأ ةفرضر

خدواظ  دارد  در اید  ( هدم1007( و یمدرام )1007(، یاظدگ و همکداران )2890و همکاران )

ظحو مطلوب  بر عملکرد کارکندان در رس  که هوش معنوی بهها ای  ظکیه به اثبات م پژوهش

    است محر  کار اثرگذار
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رد ش ل  کارکنان بوده ه ف از ای  فرضره، بررس  تأثرر ظویوری فردی بر عملک :1ة فرضر

دار بدوده اسدت و است که بع  از یزمون فرضره مزبور مشخ  ش  که ای  ارتباط ظردز معند 

(، 2898زاده )زاده و حسدر   ای  ظیرجه با ظیدایا پدژوهش محدرمگرددم  تأیر مزبور  ةرفرض

  خدوان اسدت  در اید( هدم1008) 2، کسلر و کریسینس ( و لن رز2010اادیکوقلو و زهرر )

رس  که ظویوری فردی کارکندان بدر عملکدرد شد ل  ایشدان ها ای  ظکیه به اثبات م پژوهش

شکل  که وی به  خواظ  دارد( ظرز هم1005ای  ظیرجه با ظیایا پژوهش برظ ا )  است تأثررگذار

ب یع و کاربردی کردن ین و همچنر  مشارکت در راهکاری  ةارائکن ، یزادی عمل در بران م 

ها را سدبب خواهد  شد  و کارکنان ش ه و تلاش برشیر ین ةزراظگی سبب افزایش گررتصمرم

( ظرز به ظیدایج  1004وزف )ژای  امر افزایش عملکرد کاری افراد خواه  بود  بارت و  ةجرظی

پذیری سازماظ  کنن  محر  خلاق و ظویور با اظعطافظحوی که بران م به اظ ،مشابه دست یافیه

و  اسدت مسدئلهحل  فراین به ظویوری ش ه و ظویوری خود شامل یک  سبب گرایش کارکنان

هدای اظجدام کدار راهکار در جهدت بهبدود شدروه ةارائمکرراً کارمن  را وادار به  فراین همر  

  است ین عملکرد مطلوب فرد در سازمان ةجرظیکن  و ای  گرایش مکمل یادگرری است و م 

یادگرری در راسدیای بهبدود عملکدرد  ةچرخد جهت ایجاد محرط  حام  ظویوری جهت ایجا

 .مل و بررس  استأاز چدند  زاویده قدابدل تدیت وظداید  مد یدرکارکنان 
ن بدوده ه ف از ای  فرضره، بررس  تأثرر هوش معنوی بر ظویوری فردی کارکنا: 8فرضرة 

و  اسدتدار بدودهمزبور مشخ  گردی  که اید  ارتبداط معند  است که بع  از یزمون فرضرة

( و مدک 2898گردد  ای  ظیرجه با ظیایا پژوهش موسوی و احم ی )ر  م سوم ظرز تأی ةرفرض

ها ظرز ای  ظکیده   در ای  پژوهش( همراه است1001ک شری و همکاران )( و م1001هاوک )

  از طرف  جدورج است به اثبات رسر  که معنویت و هوش معنوی بر ظویوری افراد تأثررگذار

هدای فدردی و افدزایش سدط  ، با گسدیرش یگداه یمعنو کن  که هوشم  ( ظرز بران1001)

رد کده بدرای ایجداد و ردگ مد بدر در را اهی تواظا و هامهارت از  عروس  رط هوشراری فرد،

                                                           
1  . Leanders; Kessler, and Christensen 
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 تردماه  ردرتع ،مسدئله  رتشدخ لرقب از روظ شمار م به  تقویت ظویوری در کارکنان مهم

 ،مسدئله حدل یبدرا مناسدب  ذهند مندابع یررارگکبه  ،مسئله حل یبرا راهبرد جادیا ،مسئله

حدل  هدوش معندوی بدا ایفدای ظقدش راه  اثربخشد  ابیدارز و حدلراه یاجدرا بدر ظظدارت

های تقویت ظدویوری های فوق زمرنهگ ژکنن ه در تحلرل اطلاعات و با دارا بودن ویهماهنگ

 در کارکنان را دارد 

 نوی بر عملکرد ش ل  کارکنان باظکه ف از ای  فرضره بررس  تأثرر هوش مع :5فرضرة 

ردی بوده است که بع  از یزمون فرضره مزبور مشخ  گردید  کده ظقش ظویوری ف ةواسطبه 

گردد  ای  ظیرجه با ظیایا پژوهش سدرف  مزبور تأیر  م  ةرفرضاست و ای  رابطه معنادار بوده

 اشاره کار محر  درمعنوی  ( تطابق دارد  هوش1021( و شر  و همکاران)2895و تص یق  )

 اسی لال ای  از پشیرباظ  در دظیون دارد  مریروف و اظسان روان و روح و ذه  یوردنگردهم به

 و مفهدوم و معندا کردنپرد ا برای اساس  هایخواسیه عنوانبه معنوی هوش که ارظ دم بران 

 برشدیری هویدت و معندا شدخ  شودم  ایحرفه کار وقی ی که طوربه است زظ گ  ه ف

 موضدوعات بدر میمرکدز اشدیراق وبه  دعوت یک معنوی هوش کارکنان داشت  برای خواه 

 اسدت با ارزش خ مات و محصولات تولر  تواظای  و اظطباق عملکرد، برن پرش جهت معنوی

 (  1000)ایموظز، 

تأثرر متبت هوش معنوی بدر عملکدرد شد ل  اول تحقرق مبن  بر  ةرفرض  تأیربا توجه به 

هدای شود م یران باظک در ا د ای  باشدن  کده بدا افدزایش تجربدهک پرشنهاد م کارکنان باظ

معنوی و تقویت اعیقادات مذهب  و معنوی افراد و تقویت حس ه فمند ی و معندادار بدودن 

ظقش افراد در زظ گ  کاری، تعه  کارکنان را افزایش داده، دی  مادی ایشان در کار را به دید  

مراحدل طلدب کنند   در پذیر بلکه مسدئولرتتنها مسئولرتن را ظهمعنوی تب یل ظموده و ایشا

رکدز های معنوی ایشدان توجده برشدیری داشدیه و تماسیخ ام کارکنان ظرز بایسی  به شاخ 

 برشیری بر روی ین اظجام شود 
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با توجه به تدأثرر متبدت ظدویوری فدردی توان گفت دوم تحقرق، م  ةرفرضبراسا  ظیایا 

پذیری و افزایش تحمل ابهدام در کارکندان یسکرتقویت کارکنان، ش ل   کارکنان بر عملکرد

هدا قد رت کمک کدرده و بدا تفدویض اخیردار بده ینها در بهبود عملکردشان تواظ  به ینم 

 ظظدام کدردن   میناسدب و مدرتب  گرری را افدزایش دهدهای تصمرمفراین ها در مشارکت ین

 ،نپدذیری کارکنداو تطبردق یریرپدذررت تسدهرل  ظویوراظه و حمایدت وهای پاداش با فعالرت

  کن م را تقویت  هاینق رت ظویوری 

تدوان اقد امات در ای  باظک، مد تحقرق  هایر  فرضرهیو تأیم ه دستبه با توجه به ظیایا

های اظجام کدار در های میع د سازمان با توجه به شروهکردن بازرس ی ظظرر مرتب دیگر مؤثر

 سازماظ  را مورد توجه قرار داد  هایدسیورالعمل

 کتابنامه

(  ظقش سرمایة اجیمداع  در گدرایش بده ظدویوری کارکندان در 2892پور،   ، و همکاران  )رجائ   2

  239-212(، 2)11، فراین  م یریت وتوسعهشرکت سهام  برمه معلم  

د کارکندان و رهبدری معندوی بدا عملکدرهوش معنوی  (  رابطة2891رسیگار، ع ، و جعفریان، ی  )  1

المللد  کنفراظس بر ش ه در   مقالة ارائهمعنویت در محر  کارگری م ار  شهر اهواز و اثر مراظج 

  شرراز داظشگاه شرراز، ها و راهکارها،م یریت، چالش

های کلر ی سدنجش عملکدرد افدراد (  شناسای  شاخ 2892سلطاظ ، ا  )و   ،ابزری، م  ،روغن ، ع  8

  18-8(، 8)14توسعة، فراین  م یریت و  ةمجلجهت پرداخت پاداش  
  50-84(، 124)12ت برر، های هوش معنوی برای فرد و سازمان  (  بهره2839ساغرواظ ،    )  5

(  بررس  رابطة هوش هرجاظ  و هدوش معندوی و تدأثرر ین بدر 2895سرف ، ج ، و تص یق ، ش  )  4

 ادنعی  شدهرک میوس  و چککو کارهای و خلاقرت و ظویوری و عملکرد کاریفرینان موفق کسب

الملل  م یریت، اقیصاد و حساب اری، داظشدگاه ش ه در کنفراظس بر اسیان مازظ ران  مقالة ارائه بابل

 ظور ساری، ساری پرام
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(  طراحد  و یزمدون الگددوی 2837شدکر کد ، ح، ارشددادی، ن ، شداهرن  یرلداق، م و حقرقدد ، ج  )  1

خرز جندوب منطقدة ر کارکنان شرکت مل  مناطق ظفتها و پرام های مهم اظگرزش ش ل  دارزشراب 

  81-2(، 2)24، شناس  اهوازعلوم تربری  و روانمجلة اهواز  

هدای هدویی  ظوجواظدان هوش معنوی و هوش هرجاظ  با سبک رابطة ( 2891) م و یژیر،   ،علرپور, ا  7

شناسد  و مشداوره، ندومر  کنفدراظس ملد  روا ش ه در  مقالة ارائهارومره 2 ظاحرةم ار  میوسطه 

  اافهان داظشگاه هشت بهشت اافهان،

  259-214(، 20)8 دین ، ظوی  اظ یشةمعنوی   (  هوش2831) .ب بنات، غباری  3

(  بررس  رابطدة هدوش معندوی و 2890کریم  موظق ، ح ، گازراظ ، ا ، واقع ،   ، و غلام ، ح  )  9

لة داظشدگاه علدوم پزشدک  و خد مات مجهای یموزش  مشه   الاحرت بالرن  پرسیاران برمارسیان
   289-281(، 1)23به اشی  و درماظ  سبزوار، 

 پارسا(  تهران: اظیشارات رش    ظسری  ترجمة) هوش هرجاظ   (2838)  گلم ، د  20

رابطة بر  فرهنگ پشیربان، محدرک خلاقردت، ظدویوری و  ( 2898زاده، ف  )زاده، م ، و حسر محرم  22

(، 2)2 مطالعدات مد یریت رفیدار سدازماظ  در ورزش،  ش و جواظانعملکرد کارکنان ادارة کل ورز
94-200  

 عملکدرد و معندوی هدوش هرجداظ ، هدوش بدر  (  رابطدة2891ی  ) م ، و افشار ایمداظ ، مرادی،  21

 ،(حسابرسد  و مال  حساب اری ظامةپژوهش) حسابرس  و مال  حساب اری هایپژوهشحسابر   
(84 ،)52-15  

بررس  رابطه مران هوش معندوی و خلاقردت و ظدویوری  ( 2898،    )یاحم   ع ، و   ،موسوی  28

دسدیاوردهای ظدوی  در علدوم  اولر  همایش ملد  الکیروظرکد ش ه در ارائه   مقالةکاریفرینان موفق

   داظشگاه خلرا فار ، بوشهر م یریت و حساب اری

   تهران: ظ  م یریت عموم (  2831الوظ ،    م  )  25

(  بررسد  تدأثرر هدوش معندوی بدر 2895، م ، خسروی، ع ، و بذرافشدان، ح  )پوریکیای ، م ، عل   24

  2137-2117(،  5)28عملکرد ش ل   م یریت فرهنگ سازماظ ، 
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