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 چکیده

برای زندگی افراد  تواندمیو  برخوردار استای هاهميت ویژ از هاامروزه معنویت در سازمان

این توانمندی زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با ی را به همراه آورد نيروی قدرتمند

نقش هوش معنوی در  حاضر بررسی پژوهشاز هدف زندگی معنوی کارکنان پيوند بخورد. 

وری کارکنان شهرداری قزوین بود. روش پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی بود. جامعه بهره

نفر به عنوان نمونه آماری با  80و از این تعداد  باشدمیل کليه کارکنان شهرداری قزوین آماری شام

 روش به که باشدمیاستفاده فرمول جامعه محدود انتخاب شد ابزار مورد استفاده پرسشنامه 

با و  spss افزارنرمنتایج با استفاده از بين جامعه آماری توزیع و انتخاب شد.  گيری تصادفینمونه

ضریب همبستگی، رگرسيون چندگانه و تحليل مسير  مونو آزهای آمار توصيفی استفاده از روش

وری کارکنان هوش معنوی و بهرهبين  داد که نشان تایجفت. نرد تجزیه و تحليل آماری قرار گرمو

کننده  ینيبشيپ هوش معنویدارد. همچنين  وجود داریمعنی همبستگی مثبت و شهرداری قزوین

با ارتقای سطح هوش معنوی کارکنان  شهرداری قزوین بود.وری کارکنان مناسبی برای بهره

 وری آنان را افزایش داد.بهره توانمیشهرداری قزوین 
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 مقدمه -1

وری نيروی انسانی در در دنيای پرشتاب رشد تکنولوژی و فناوری شناخت عوامل بهره

نسبت به  بسيار زیادیخصوص مدیریت سازمانی اهميت های مدیریتی بتمامی حوزه

هر سازمان به حساب  هایسرمایه ترینمهمنيروی انسانی به عنوان  .گذشته پيدا کرده است

سرمایه  وری موثر از اینفاده موثر و بهينه یا به عبارت بهتر بهرهتد به همين منظور اسنآیمی

 باشداصلی مدیران در سطح کالن هر سازمانی می هایبرنامه یکی از اهداف و

در روزگار کنونی، فشارهای کاری برای کسب موفقيتهای سازمانی  (.1395،زادهطالب)

شرایط و مقتضيات جدیدی را پيش کشيده و سازمانها را وادار نموده است تا برای ماندن 

 متفاوتی را جستجو کنندهای تازه و رقابت و رسيدن به اهداف خود، راه صحنهدر 

نيروی  از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، عبارت استوری هرهب (.1،2014یپاند)

مدیران و  ها و رضایت کارکنان،منظور کاهش هزینهه انی و تمهيدات به طریق علمی و بانس

نگرش عقالنی  وری یكبهره وری ملی ایران،دیدگاه سازمان بهره براساس .کنندگانمصرف

وری نيروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نيروی بهرهو  به کار و زندگی است

به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه  ،انسانی

طور رسمی سازمان همکاری اقتصادی اروپا ب 1950 در سال (.1387بيگی، نجفاند )دانسته

وری حاصل کسری است که از تقسيم مقدار یا ارزش بهره :تعریف کرد نيرا چنوری بهره

وری بهره (.1390طاهری،) آیدیا ارزش یکی از عوامل توليد بدست می بر مقدارمحصول 

 به کارکنان خود، تا دهدمیکند و به یك سازمان امکان یك سازمان را ثروتمند می

دهد تا بازدهی مدیران یك سازمان امکان میوری به بهره دستمزدهای باال پرداخت نماید

های باال و بازدهی سرمایه دو عامل اصلی ایجاد دستمزد .باال نگه دارند در سطحسرمایه را 

دهند و روز به روز هایی که ثروت خود را افزایش میملت .شوندثروت ملی محسوب می

 در هر زمان که اراده کنند، سرعت وتوانند بهایی هستند که میملت شوند،ثروتمندتر می

 (.1380کاظمی،و ابطحی) وری خود را بهبود بخشندبهره

تواند برای زندگی ای یافته است و میاهميت ویژهنيز  هاامروزه معنویت در سازمان

قدرتمند و ژرف را به ارمغان آورد. این توانمندی زمانی حاصل خواهد شد که  افراد نيروی

                                                           
1- Pandey, A 
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رسد یکی از متغيرهایی که به نظر می .زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پيوند بخورد

هوش معنوی یکی از مفاهيمی  باشد.نان مرتبط باشد هوش معنوی میکرکا وریبهرهبا 

شناسان به حوزۀ معنویت مطرح شده و توسعه پيدا رواناست که در پرتو توجه برخی از 

داری در مندی و معنیکرده است. از زمانی که مدیران به ضرورت القای حس هدف

توان کارکنان پی بردند و برخی از مطالعات نشان داد که در اثر تقویت این هوش، می

يدن به اهدافشان یاری ها را در راه رسکيفيت انجام وظایف شغلی را باال برد و سازمان

 (.1399و بيرانوند، افشار )عبدالرحيمی، نمود، هوش معنوی در حوزۀ سازمانی نيز وارد شد

و فرد را فراتر از  کندمیپيوند ميان معنویت و کار، ارزشهای خاصی را ایجاد  جادیا

(. معنویت 2004؛1ویز و گياکالون جورکی) بردهای سطحی و ظاهری اخالقی میفضيلت

 پيوند مستحکم توسعهدر محيط کاری، مالزم با درک اهداف عالی در زندگی است و به 

های فرد و شود که اهداف و ارزشفرد با همکاران و سایرین منجر شده و نيز باعث می

عنوان یکی از  هوش معنوی به (.2،1999راستا شوند )ميتروف و دنتونسازمان، هم

جهت پيشبرد اهداف  مورد معنویت مطرح شده و در ه درهای تحقيق و مطالععرصه

کشف  یدر پیکی از مفاهيمی است که  قرار گرفته است. درواقع، هوش معنوی سازمانی

ها، مطرح شده های کاری و سازمانآثار معنویت و گسترش توجه به معنویت در محيط

و با کشاندن  دهدحوزۀ معنویت را گسترش می نظر ایمونز، هوش معنویبنا ب است.

ای علمی و شده در دانش روانشناسی، وجهه معنویت در وادی هوش و نظریات پذیرفته

تواند مفهومی است که می دیگر، هوش معنوی بيان دهد. بهپذیرش به معنویت می قابل

معنوی را  هوش (.1999، 3پيوندی ميان معنویت و عقالنيت برقرار کند )ایمونز

دادن به شخصيت  اند که عامل اصلی برای شکلوش در انسان دانستهترین گونة هزیربنایی

(. طرح علمی مفهوم هوش معنوی در 2014پاندی، است )فرد و ایجاد معنا در زندگی 

 ( صورت2000) 4و زوهار و مارشال( 1999) مونزیا توسط سازمان و مدیریت، عرصه

از  برخورداری-1 دانسته است:ه هوش معنوی را شامل پنج مؤلف( 1999)گرفت. ایمونز 

در سطوح  و خودآگاهی هوشياری تجربت توانایی-2معنوی؛  رشد و تعالی باالی ظرفيت

                                                           
1 - Jurkiewicz, C. L. & Giacalone, R.A 
2 - Mitroff, I. I. & Denton, E. A 
3 - Emmons, R. A 
4- Zohar,D.& Marshall, I. 
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استفاده از  توانایی-34روزانه؛  هایبه حوادث و تجربه یتقدس بخش توانایی-3باال؛ 

و  پرهيزکاری از ظرفيت برخورداری-5حل مشکالت زندگی؛  برای معنوی هایسرچشمه

نقش ( در پژوهش خود با عنوان 1395و احمدی ) یآبادنیزر اعتباریان، ،یاسيس .یدامنپاک

وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل معادالت هوش معنوی در بهره

 .وری کارکنان تاثير مثبت و معنادار داردهوش معنوی بر بهرهنشان دادند که  ساختاری

 و تعهدبـا عنـوان رابطـه بين معنویت محيط کار  یدر پژوهش (2011) سیدرناسينا و 

 معنادارسـازمانی رابطـه  و تعهدسازمانی بـه ایـن نتيجـه رسـيدند بين معنویت محيط کـار 

تحقيقی را با عنوان ارتباط هوش معنوی  (2014)رفــاهی و همکاران  دارد.و مثبت وجود 

های جمعيت شناختی در و برخی از متغير یشغل ريمتغاز  با فرسودگی همکاران و برخی

هـای جمعيت و بدست آوردند که از بين ویژگی ندکارکنان ناجـا مورد بررسی قرار داد

 داریشناختی بـين تأهـل، سـن و رضـایت شـغلی بـا هـوش معنوی ارتباط مثبت و معنی

 .وجود دارد

بررسی نقش پژوهشی با عنوان  تاکنوندهد شده نشان میهای انجامبررسی پژوهش

با توجه  بنابراین؛ کارکنان شهرداری قزوین انجام نگردیده است یوربهرههوش معنوی در 

بين هوش  گویی به این سوال است که آیاپژوهش حاضر در پی پاسخ ،به اهميت موضوع

 قزوین رابطه وجود دارد؟ وری کارکنان شهرداریمعنوی و بهره

 پژوهشروش  -2

 توصيفی و از نوع همبستگی بود. و از نظر روش، یکاربرد پژوهش حاضر ازنظر هدف،

با استفاده از  نمونه آماری بود. شهر قزوینشهرداری کارکنان ی آماری شامل کليه جامعه

صورت تصادفی ساده ب ؛ کهنفر محاسبه شد 80تعداد  و مورد بررسی فرمول جامعه نامحدود

ها از ادهانتخاب گردیدند. برای گردآوری د شهر قزوین شهرداریاز بين کارکنان 

 وگلداسميت هرسی انسانی نيروی وریبهره و (2008) نگيکهوش معنوی  های،پرسشنامه

ها در حيطه آمار توصيفی از ميانگين و شد. جهت تجزیه و تحليل داده ( استفاده1980)

معيار و در حيطه آمار استنباطی از ضریب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون انحراف 

 .استفاده شد
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 ابزارها .1-2

 (2008) نگیکپرسشنامه هوش معنوی  •

است.  ماده 24دارای  و توسط کينگ طراحی و ساخته شد 2008در سال این پرسشنامه 

باشد. ای میپنج گزینهگذاری پرسشنامه هوش معنوی کينگ، بر اساس طيف ليکرت نمره

است که هر چه فرد نمره باالتری کسب  صورتنیبدتفسير پرسشنامه هوش معنوی کينگ 

نماید، دارای هوش معنوی بيشتری است. هدف پرسشنامه هوش معنوی کينگ، سنجش 

ميزان هوش معنوی از ابعاد مختلف )تفکر وجودی انتقادی، توليد معنای شخصی، بسط 

 .باشدی متعالی( میحالت هشياری، آگاه

 (1980گلداسمیت ) و هرسي انساني نیروی وریبهره پرسشنامه •

ارد سوال د 21و ساخته شده است  (1980) گلداسميت و هرسی توسط این پرسشنامه 

 هفت ای از خيلی زیاد تا خيلی کم است کهگزینه 5بندی این پرسشنامه دارای طيف درجه

 و اعتبار عملکرد، بازخورد انگيزه، سازمانی، حمایت ،درک و شناخت توانایی، بعد

کرانباخ این پرسشنامه بر اساس پژوهش عالمه  یضریب آلفا سنجدرا می محيطی سازگاری

 .گزارش شده است 81/0ميزان  به (.1392و منصوری )

 هایافته -3

ميانگين و انحراف  هایشاخصهای آماری از به منظور توصيف داده پژوهش در این

روش ضریب همبستگی پيرسون و  ، ازیآمارتحليل . در مرحله ه استشد استفاده معيار

 .گردیده استاستفاده  تحليل رگرسيون
 متغیرهای پژوهش : میانگین و انحراف استاندارد1جدول 

 استانداردانحراف  (M) ميانگين (n) تعداد متغيرها

(SD) 

 24/5 23/54 80 هوش معنوی

 54/4 21/48 80 وریبهره

 رابطه وجود دارد؟کارکنان شهرداری قزوین  وریو بهره هوش معنوی بين ایآ :سوال
 با هوش معنوی وری کارکنانبهره مولفه های ضریب همبستگي پیرسون بین آزمون :2جدول 



 
 

  ...وری کارکنان شهرداری قزوینبررسی نقش هوش معنوی در بهره

 
 

127 
 

 متغيرها

یی
وانا

ت
و  

ک 
در

ت
اخ

شن
ت 

مای
ح

 

نی
زما

سا
زه 

گي
ان

ور 
زخ

با

 د
رد

لک
عم

 

ا
بار

عت
گار 

ساز

 ی
طی

حي
م

 

ره
به

ور

 ی
 کل

 هوش معنوی
3

3/0 

42

/0 
41/. 

4

5/0 

38/

0 

3

5/0 

44

/0 

42

/0 

همبستگی  وری کارکنانهای بهرهمولفهتمامی  با هوش معنوی نشان داد که 2جدول 

 جهت مثبت دارد. و با( 42/0دار )به اندازه معنی

 

 ؟است ینيبشيپقابل  هوش معنوی بر اساس وری کارکنانبهره آیاسوال سوم: 

 
 گامبهگامبه شیوه  چندگانه: نتایج تحلیل رگرسیون 3جدول 

متغيرهای 

 واردشده

 به معادله

 ضریب رگرسيون

مجذور 

ضریب 

 رگرسيون

سهم 

 خالص
F 

 درجه

آزادی 

1 

درجه 

آزادی 

2 

 معناداری

هوش 

 معنوی
424/0 179/0 173/0 421/27 1 79 001/0 

 424/0با ضریب رگرسيون  هوش معنویشود، مالحظه می 3طور که در جدول همان

وری کارکنان بهرهدرصد از واریانس  3/17بينی وارد معادله رگرسيون شده و قادر به پيش

 (.>001/0pاست ) شده

 یریگجهینتبحث و  -4

وری کارکنان شهرداری نقش هوش معنوی در بهره بررسی باهدف حاضر پژوهش

 وری کارکنانهای بهرهمولفهتمامی  با انجام شد نتایج نشان داد، هوش معنویقزوین 

بينی با جهت مثبت دارد. همچنين نتایج نشان داد که هوش معنوی پيش دارمعنیهمبستگی 

شهرداری قزوین است. نتایج پژوهش حاضر با نتایج  وری کارکنانکننده مناسبی برای بهره

 و (2011) سیدرناسينا و  (،1395و احمدی ) زرین آبادی اعتباریان، شياسی، هایپژوهش
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توان وهش حاضر میژهای پن یافتهيباشد در تبيمی ( همسو2014)رفــاهی و همکاران 

که باالترین  و رفتار حل مسئله استدر بردارنده نوعی سازگاری  گفت هوش معنوی

بيرونی کمك  یهادهیپدو فرد را در هماهنگی با  گيردسطوح رشد اخالقی را در بر می

نماید وری کمك میهوش معنوی به فرد و سازمان در جهت افزایش بهره بنابراین ،کندمی

سيله وب .مثبت کمك کندى هاورستیابى به بان در دنساابه  تواندمیى معنوش هوهمچنين 

اى براد فرو ا شودیمهدفمند ن نسارى اکاو جتماعى ، اندگى شخصىى، زمعنوش هو

ست ، دونددارباالیى ى معنوش که هوادى فر. ادانندیمل مسئود را خوف به هدن سيدر

ن، شخصىشا یهاییتواناتوسعه اى برراه که تنها  اندافتهیدرو خدمت کنند ان یگردند به دار

مىکنند. ار برقر رجوعاربابخوبى با ط تباارست. ان ایگردخدمت به در ها ده از آنستفاا

داش دوم یك پال را پوو مىبينند ى گيردیاد و خواز بر، اسيلة خالقيتویك ان بهعنور را کا

نند. دامى ظایفوست م درنجارا امش آرابه ن سيدر ههایاز راها یکى آنند. آورمىر ه شماب

به د را ظایف خوومىکنند  سعى و ننددامىل بر جامعه مسئوابرد را در خوادى فراچنين 

د یجااتعهد ق، خالا معنوی و هوش .(2012عسکری و زارعی،) هنددم نجاابهترین شکل 

ون بدو به بهترین شکل د شغلى خور فتاو رظایف ونسبت به اد فرد، اباعث مىشوو مىکند 

دار و  اقتيل) ستارى کاان جدن وین همااکه  ،باشندس جى حسارخال عامل کنترد جوو

، ظيفهو منجادر الت اعایت عدرى، رکاان جدى وجمله شاخصهازا .(2011همکاران،

ت لذر، کاى منددسوس حسا، امسئوليتس حسا، اخدمت به خلقان، یگرر دفکاابه ام حترا

فلذا باشند می شتندانگهضى اى رابرش تال، جىرخاى هالبه کنترک ندز انيار، کادن از بر

هرچه سازمان  باشندمیبرخوردار  یمناسب وریبهرهافراد با هوش معنوی باال در سازمان از 

وری باالتری نيز تالش کند هوش معنوی را در کارکنان سازمان نهادینه کند قطعا از بهره

واسطه گسترش کاری را باالبرده و به طبع آن بهوش معنوی وجدان  برخوردار خواهد شد.

در این پژوهش نيز به این نتيجه  یابد.وری نيز افزایش میبهره عدالت و احساس مسئوليت،

 کارکنان را افزایش دهد. یوربهرهد توانمیدست یافتيم که هوش معنوی 

وری کارکنان شهرداری قزوین باید نسبت به هبهرافزایش سطح گيری: برای نتيجه

 .آنان اقدام نمودارتقای سطح هوش معنوی 

 

 سپاسگزاری:



 
 

  ...وری کارکنان شهرداری قزوینبررسی نقش هوش معنوی در بهره
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را در انجام این پژوهش یاری نمودند کمال تقدیر و تشکر را  از همه کسانی که ما 

 .داریم
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 موسسهانتشارات  :تهران .وریبهره (.1394بابك ) ،یکاظم و ،نيدحسيس ابطحی،

 .دوم چاپ .بازرگانی یهاو پژوهش مطالعات

نقش (. 1395مجتبی ) و احمدی، نیزر آبادی، نیزر اکبر، ،انیاعتبار ؛ديمج شياسی،

مدیریت  فصلنامه .کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یوربهرههوش معنوی در 

 .39-34(.63)19سالمت.

 کنفرانس .سازمان تیریدر مدوری نيروی انسانی عوامل بهره (.1395عادل ) زاده،طالب

 .نخبگان مدیریت یالمللنيب

 ها، مدیریت فراگير،ری و تجزیه و تحليل آن در سازمانوبهره (.1390شهنام ) طاهری،

 .نشر هستان :تهران

هوش معنوی و تاثير  (.1399) ،غالمرضا و بيرانوند، یعل ،افشار ؛محمد عبدالرحيمی،

 .آن بر عملکرد کارکنان پليس )مطالعه موردی فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد(

 .78-63(،41)11نظامی، یروانشناس

 علمی مرکز انتشارات :تهران .اول چاپ مدیریت و سازمان .(1387) رضا بيگی،نجف

 .اسالمی آزاد دانشگاه

Askari Vaziri, A., & Zareei, M. (2012). Spiritual Intelligence and Its Role in 

Work Environment, with Emphasis on Religious Doctrines. Islam and 

managerial research. 2012; 1(3): 63-90. Emmons, R. A. (1999). The psychology 

of ultimate concerns: Motivation & spirituality in personality. New York: The 

Guilford Press. 

Jurkiewicz, C. L., & Giacalone, R.A. (2004). A values framework for 

measuring the impact of workplace spirituality on organizational performance. 

Journal of Business Ethics, 49(2), 129-142. 

Liaghatda, M. J., Bakhtiar Nasrabadi, H., Samiee, F., & Hashemi, B. B. V. 

(2011). The Study of Effective Factors on Work Commitment Based on 

Students, Perceptions in Isfahan Universities. Journal of Applied Sociology, 

2011;22(1):27-40. 

Mitroff, I. I., & Denton, E. A. (1999) . A spiritual audit of corporate 

America: A hard look at spirituality, religion and values in the workplace. San 

Francisco, CA: Jossey-Bass. 



 
 

 1400زمستان، 3، شماره 1فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد

130 
 

N. M., & Koh, D. P. (2011). The workplace spirituality and affective 

commitment among auditors in big four public accounting firms: does it matter? 

Journal of globle Management 2011; 2(1): 216-226 

Pandey, A. (2014). Spirituality in the workplace and spiritual intelligence-A 

new paradigm for a more effective workforce in an organization. IOSR Journal 

of Business and Management (IOSR-JBM). Volume 16, Issue 10.Ver. III, PP 

45-50 www.iosrjournals.org 

Refahi, S. A. A., Ebadi, A., Yaghobi, R., & Pourebrahimi, M. 
(2014).Spiritual intelligence relationship with burnout and some demographic 

variables on the police personnel 2014-No. 2. Law Journal 115-122. 

Zohar,D., & Marshall, I. (2000). SQ: Spiritual intelligence, the ultimate 
intelligence. London: Bloomsbury. London: Bloomsbury. 

 


