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چکیده
امروزه معنویت در سازمانها از اهميت ویژهای برخوردار است و میتواند برای زندگی افراد
نيروی قدرتمندی را به همراه آورد این توانمندی زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با
زندگی معنوی کارکنان پيوند بخورد .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی در
بهرهوری کارکنان شهرداری قزوین بود .روش پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی بود .جامعه
آماری شامل کليه کارکنان شهرداری قزوین میباشد و از این تعداد  80نفر به عنوان نمونه آماری با
استفاده فرمول جامعه محدود انتخاب شد ابزار مورد استفاده پرسشنامه میباشد که به روش
نمونهگيری تصادفی بين جامعه آماری توزیع و انتخاب شد .نتایج با استفاده از نرمافزار  spssو با
استفاده از روشهای آمار توصيفی و آزمون ضریب همبستگی ،رگرسيون چندگانه و تحليل مسير
مورد تجزیه و تحليل آماری قرار گرفت .نتایج نشان داد که بين هوش معنوی و بهرهوری کارکنان
شهرداری قزوین همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنين هوش معنوی پيشبينی کننده
مناسبی برای بهرهوری کارکنان شهرداری قزوین بود .با ارتقای سطح هوش معنوی کارکنان
شهرداری قزوین میتوان بهرهوری آنان را افزایش داد.
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 -1مقدمه

در دنيای پرشتاب رشد تکنولوژی و فناوری شناخت عوامل بهرهوری نيروی انسانی در
تمامی حوزههای مدیریتی بخصوص مدیریت سازمانی اهميت بسيار زیادی نسبت به
گذشته پيدا کرده است .نيروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایههای هر سازمان به حساب
میآیند به همين منظور استفاده موثر و بهينه یا به عبارت بهتر بهرهوری موثر از این سرمایه
یکی از اهداف و برنامههای اصلی مدیران در سطح کالن هر سازمانی میباشد
(طالبزاده .)1395،در روزگار کنونی ،فشارهای کاری برای کسب موفقيتهای سازمانی
شرایط و مقتضيات جدیدی را پيش کشيده و سازمانها را وادار نموده است تا برای ماندن
در صحنه رقابت و رسيدن به اهداف خود ،راههای تازه و متفاوتی را جستجو کنند
(پاندی .)2014،1بهرهوری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع ،نيروی
انسانی و تمهيدات به طریق علمی و به منظور کاهش هزینهها و رضایت کارکنان ،مدیران و
مصرفکنندگان .براساس دیدگاه سازمان بهرهوری ملی ایران ،بهرهوری یك نگرش عقالنی
به کار و زندگی است و بهرهوری نيروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نيروی
انسانی ،به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه
دانستهاند (نجف بيگی .)1387،در سال  1950سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی
بهرهوری را چنين تعریف کرد :بهرهوری حاصل کسری است که از تقسيم مقدار یا ارزش
محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل توليد بدست میآید (طاهری .)1390،بهرهوری
یك سازمان را ثروتمند میکند و به یك سازمان امکان میدهد تا به کارکنان خود،
دستمزدهای باال پرداخت نماید بهرهوری به مدیران یك سازمان امکان میدهد تا بازدهی
سرمایه را در سطح باال نگه دارند .دستمزد های باال و بازدهی سرمایه دو عامل اصلی ایجاد
ثروت ملی محسوب میشوند .ملتهایی که ثروت خود را افزایش میدهند و روز به روز
ثروتمندتر میشوند ،ملتهایی هستند که میتوانند بسرعت و در هر زمان که اراده کنند،
بهرهوری خود را بهبود بخشند (ابطحی وکاظمی.)1380،
امروزه معنویت در سازمانها نيز اهميت ویژهای یافته است و میتواند برای زندگی
افراد نيروی قدرتمند و ژرف را به ارمغان آورد .این توانمندی زمانی حاصل خواهد شد که
- Pandey, A
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زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پيوند بخورد .یکی از متغيرهایی که به نظر میرسد
با بهرهوری کارکنان مرتبط باشد هوش معنوی میباشد .هوش معنوی یکی از مفاهيمی
است که در پرتو توجه برخی از روانشناسان به حوزۀ معنویت مطرح شده و توسعه پيدا
کرده است .از زمانی که مدیران به ضرورت القای حس هدفمندی و معنیداری در
کارکنان پی بردند و برخی از مطالعات نشان داد که در اثر تقویت این هوش ،میتوان
کيفيت انجام وظایف شغلی را باال برد و سازمانها را در راه رسيدن به اهدافشان یاری
نمود ،هوش معنوی در حوزۀ سازمانی نيز وارد شد (عبدالرحيمی ،افشار و بيرانوند.)1399،
ایجاد پيوند ميان معنویت و کار ،ارزشهای خاصی را ایجاد میکند و فرد را فراتر از
فضيلتهای سطحی و ظاهری اخالقی میبرد (جورکی ویز و گياکالون1؛ .)2004معنویت
در محيط کاری ،مالزم با درک اهداف عالی در زندگی است و به توسعه پيوند مستحکم
فرد با همکاران و سایرین منجر شده و نيز باعث میشود که اهداف و ارزشهای فرد و
سازمان ،همراستا شوند (ميتروف و دنتون .)1999،2هوش معنوی به عنوان یکی از
عرصههای تحقيق و مطالعه در مورد معنویت مطرح شده و در جهت پيشبرد اهداف
سازمانی قرار گرفته است .درواقع ،هوش معنوی یکی از مفاهيمی است که در پی کشف
آثار معنویت و گسترش توجه به معنویت در محيطهای کاری و سازمانها ،مطرح شده
است .بنا بنظر ایمونز ،هوش معنوی حوزۀ معنویت را گسترش میدهد و با کشاندن
معنویت در وادی هوش و نظریات پذیرفته شده در دانش روانشناسی ،وجههای علمی و
قابل پذیرش به معنویت میدهد .به بيان دیگر ،هوش معنوی مفهومی است که میتواند
پيوندی ميان معنویت و عقالنيت برقرار کند (ایمونز .)1999 ،3هوش معنوی را
زیربناییترین گونة هوش در انسان دانستهاند که عامل اصلی برای شکل دادن به شخصيت
فرد و ایجاد معنا در زندگی است (پاندی .)2014 ،طرح علمی مفهوم هوش معنوی در
عرصه سازمان و مدیریت ،توسط ایمونز ( )1999و زوهار و مارشال )2000( 4صورت
گرفت .ایمونز ( )1999هوش معنوی را شامل پنج مؤلفه دانسته است-1 :برخورداری از
ظرفيت باالی رشد و تعالی معنوی؛ -2توانایی تجربت هوشياری و خودآگاهی در سطوح
1

- Jurkiewicz, C. L. & Giacalone, R.A
- Mitroff, I. I. & Denton, E. A
3
- Emmons, R. A
4
- Zohar,D.& Marshall, I.
2
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باال؛ -3توانایی تقدس بخشی به حوادث و تجربههای روزانه؛ -34توانایی استفاده از
سرچشمههای معنوی برای حل مشکالت زندگی؛ -5برخورداری از ظرفيت پرهيزکاری و
پاکدامنی .سياسی ،اعتباریان ،زرینآبادی و احمدی ( )1395در پژوهش خود با عنوان نقش
هوش معنوی در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل معادالت
ساختاری نشان دادند که هوش معنوی بر بهرهوری کارکنان تاثير مثبت و معنادار دارد.
ناسينا و دریس ( )2011در پژوهشی بـا عنـوان رابطـه بين معنویت محيط کار و تعهد
سازمانی بـه ایـن نتيجـه رسـيدند بين معنویت محيط کـار و تعهد سـازمانی رابطـه معنادار
و مثبت وجود دارد .رفــاهی و همکاران ( )2014تحقيقی را با عنوان ارتباط هوش معنوی
با فرسودگی همکاران و برخی از متغير شغلی و برخی از متغيرهای جمعيت شناختی در
کارکنان ناجـا مورد بررسی قرار دادند و بدست آوردند که از بين ویژگیهـای جمعيت
شناختی بـين تأهـل ،سـن و رضـایت شـغلی بـا هـوش معنوی ارتباط مثبت و معنیداری
وجود دارد.
بررسی پژوهشهای انجامشده نشان میدهد تاکنون پژوهشی با عنوان بررسی نقش
هوش معنوی در بهرهوری کارکنان شهرداری قزوین انجام نگردیده است؛ بنابراین با توجه
به اهميت موضوع ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بين هوش
معنوی و بهرهوری کارکنان شهرداری قزوین رابطه وجود دارد؟
 -2روش پژوهش

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصيفی و از نوع همبستگی بود.
جامعهی آماری شامل کليه کارکنان شهرداری شهر قزوین بود .نمونه آماری با استفاده از
فرمول جامعه نامحدود مورد بررسی و تعداد  80نفر محاسبه شد؛ که بصورت تصادفی ساده
از بين کارکنان شهرداری شهر قزوین انتخاب گردیدند .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامههای ،هوش معنوی کينگ ( )2008و بهرهوری نيروی انسانی هرسی وگلداسميت
( )1980استفاده شد .جهت تجزیه و تحليل دادهها در حيطه آمار توصيفی از ميانگين و
انحراف معيار و در حيطه آمار استنباطی از ضریب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون
استفاده شد.
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 .1-2ابزارها
• پرسشنامه هوش معنوی کینگ ()2008
این پرسشنامه در سال  2008توسط کينگ طراحی و ساخته شد و دارای  24ماده است.
نمرهگذاری پرسشنامه هوش معنوی کينگ ،بر اساس طيف ليکرت پنج گزینهای میباشد.
تفسير پرسشنامه هوش معنوی کينگ بدینصورت است که هر چه فرد نمره باالتری کسب
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
حالت هشياری ،آگاهی متعالی) میباشد.
• پرسشنامه بهرهوری نیروی انساني هرسي و گلداسمیت ()1980
این پرسشنامه توسط هرسی و گلداسميت ( )1980ساخته شده است و  21سوال دارد
این پرسشنامه دارای طيف درجهبندی  5گزینهای از خيلی زیاد تا خيلی کم است که هفت
بعد توانایی ،درک و شناخت ،حمایت سازمانی ،انگيزه ،بازخورد عملکرد ،اعتبار و
سازگاری محيطی را میسنجد ضریب آلفای کرانباخ این پرسشنامه بر اساس پژوهش عالمه
و منصوری ( .)1392به ميزان  0/81گزارش شده است.
 -3یافتهها
در این پژوهش به منظور توصيف دادههای آماری از شاخصهای ميانگين و انحراف
معيار استفاده شده است .در مرحله تحليل آماری ،از روش ضریب همبستگی پيرسون و
تحليل رگرسيون استفاده گردیده است.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغيرها

تعداد ()n

ميانگين ()M

هوش معنوی

80

54/23

5/24

بهرهوری

80

48/21

4/54

انحراف

استاندارد

()SD

سوال :آیا بين هوش معنوی و بهرهوری کارکنان شهرداری قزوین رابطه وجود دارد؟
جدول  :2آزمون ضریب همبستگي پیرسون بین مولفه های بهرهوری کارکنان با هوش معنوی
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توانایی

شناخت

درک و

سازمانی

حمایت

انگيزه

د عملکرد

بازخور

اعتبار

0

ی محيطی

0/5

0/5

سازگار

0/3

0/

./41

0/

ی کل

هوش معنوی

3

42

4

/38

3

44

بهرهور

متغيرها

42
0/

جدول  2نشان داد که هوش معنوی با تمامی مولفههای بهرهوری کارکنان همبستگی
معنیدار (به اندازه  )0/42و با جهت مثبت دارد.
سوال سوم :آیا بهرهوری کارکنان بر اساس هوش معنوی قابل پيشبينی است؟
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگام
متغيرهای
واردشده

مجذور
ضریب رگرسيون

به معادله
هوش
معنوی

ضریب
رگرسيون

0/424

0/179

سهم
خالص

0/173

F

27/421

درجه

درجه

آزادی

آزادی

1

2

1

79

معناداری

0/001

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،هوش معنوی با ضریب رگرسيون 0/424
وارد معادله رگرسيون شده و قادر به پيشبينی  17/3درصد از واریانس بهرهوری کارکنان
شده است (.)p<0/001
 -4بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش هوش معنوی در بهرهوری کارکنان شهرداری
قزوین انجام شد نتایج نشان داد ،هوش معنوی با تمامی مولفههای بهرهوری کارکنان
همبستگی معنیدار با جهت مثبت دارد .همچنين نتایج نشان داد که هوش معنوی پيشبينی
کننده مناسبی برای بهرهوری کارکنان شهرداری قزوین است .نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهشهای شياسی ،اعتباریان ،زرین آبادی و احمدی ( ،)1395ناسينا و دریس ( )2011و
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رفــاهی و همکاران ( )2014همسو میباشد در تبيين یافتههای پژوهش حاضر میتوان
گفت هوش معنوی در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که باالترین
سطوح رشد اخالقی را در بر میگيرد و فرد را در هماهنگی با پدیدههای بيرونی کمك
میکند ،بنابراین هوش معنوی به فرد و سازمان در جهت افزایش بهرهوری کمك مینماید
همچنين هوش معنوى میتواند به انسان در دستیابﻰ به باورهاى مثبت کمك کند .بوسيله
هوش معنوى ،زندگﻰ شخصﻰ ،اجتماعﻰ و کارى انسان هدفمند میشود و افراد براى
رسيدن به هدف خود را مسئول میدانند .افرادى که هوش معنوى باالیﻰ دارند ،دوست
دارند به دیگران خدمت کنند و دریافتهاند که تنها راه براى توسعه تواناییهای شخصﻰشان،
استفاده از آنها در خدمت به دیگران است .ارتباط خوبﻰ با اربابرجوع برقرار مﻰکنند.
کار را بهعنوان یك وسيلة خالقيت ،ابراز خود و یادگيرى مﻰبينند و پول را یك پاداش دوم
به شمار مﻰآورند .آنها یکﻰ از راههای رسيدن به آرامش را انجام درست وظایف مﻰدانند.
چنين افرادى خود را در برابر جامعه مسئول مﻰدانند و سعﻰ مﻰکنند وظایف خود را به
بهترین شکل انجام دهند (عسکری و زارعی .)2012،هوش معنوی و اخالق ،تعهد ایجاد
مﻰکند و باعث مﻰشود ،افراد نسبت به وظایف و رفتار شغلﻰ خود به بهترین شکل و بدون
وجود عامل کنترل خارجﻰ حساس باشند ،که این همان وجدان کارى است (لياقت دار و
همکاران .)2011،ازجمله شاخصهاى وجدان کارى ،رعایت عدالت در انجام وظيفه،
احترام به افکار دیگران ،خدمت به خلق ،احساس مسئوليت ،احساس سودمندى کار ،لذت
بردن از کار ،نياز اندک به کنترلهاى خارجﻰ ،تالش براى راضﻰ نگهداشتن میباشند فلذا
افراد با هوش معنوی باال در سازمان از بهرهوری مناسبی برخوردار میباشند هرچه سازمان
تالش کند هوش معنوی را در کارکنان سازمان نهادینه کند قطعا از بهرهوری باالتری نيز
برخوردار خواهد شد .هوش معنوی وجدان کاری را باالبرده و به طبع آن بواسطه گسترش
عدالت و احساس مسئوليت ،بهرهوری نيز افزایش مییابد .در این پژوهش نيز به این نتيجه
دست یافتيم که هوش معنوی میتواند بهرهوری کارکنان را افزایش دهد.
نتيجهگيری :برای افزایش سطح بهرهوری کارکنان شهرداری قزوین باید نسبت به
ارتقای سطح هوش معنوی آنان اقدام نمود.
سپاسگزاری:
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از همه کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند کمال تقدیر و تشکر را
.داریم
 منابع-5
 انتشارات موسسه: تهران. بهرهوری.)1394(  بابك، و کاظمی، سيدحسين،ابطحی
. چاپ دوم.مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 نقش.)1395(  مجتبی، زرین و احمدی، زرین آبادی، اکبر، مجيد؛ اعتباریان،شياسی
 فصلنامه مدیریت.هوش معنوی در بهرهوری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
.34-39.)63(19.سالمت
 کنفرانس. عوامل بهرهوری نيروی انسانی در مدیریت سازمان.)1395(  عادل،طالبزاده
.بينالمللی نخبگان مدیریت
، مدیریت فراگير، بهرهوری و تجزیه و تحليل آن در سازمانها.)1390(  شهنام،طاهری
. نشر هستان:تهران
 هوش معنوی و تاثير.)1399( ، غالمرضا، علی و بيرانوند، محمد؛ افشار،عبدالرحيمی
.)آن بر عملکرد کارکنان پليس (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد
.63-78،)41(11،روانشناسی نظامی
 مرکز انتشارات علمی: تهران. سازمان و مدیریت چاپ اول.)1387(  رضا،نجفبيگی
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