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کارکنان  یسازمان یرفتار شهروند ینیب شیدر پ یو اخالق کار ینقش هوش معنو  عنوان طرح پژوهشی:

 لیاداره ورزش و جوانان استان اردب

 مسعود دارابی همکار طرح:                           زادهپرفسور مهرداد محرم مجری طرح:

 چکیده:

 یسازمان یرفتار شهروند ینیب شیدر پ یو اخالق کار ینقش نقش هوش معنو یحاضر با هدف بررس پژوهش

کارکنان اداره ورزش و جوانان  یپژوهش شامل تمام نیا یانجام گرفت. جامعه آمار لیکارکنان استان اردب

نفر به عنوان  132رس دست رد یریبود که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گ لیاستان اردب

گریگوری، سی، پتی، پرسشنامه رفتار  یاخالق کار نگ،یک ینمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه هوش معنو

 یهمبستگ بیشده با استفاده از ضر یجمع آور یاستفاده شد. داده ها یارگان و کونوسک یسازمان یشهروند

 یو اخالق کار یهوش معنو نبی که داد نشان هادادهل یتحل جی. نتادیگرد لیهمزمان تحل ونیو رگرس رسونیپ

نشان داد که  ونیرگرس لیتحل جینتا نیوجود دارد. همچن یدار یرابطه مثبت معن یسازمان یبا رفتار شهروند

است که  ینیب شیقابل پ یو اخالق کار یبر اساس هوش معنو یسازمان یرفتار شهروند راتییدرصد از تغ 57

از  یو اخالق کار یگرفت که هوش معنو جهیتوان نت یم نیداشت. بنابرا یشتریب همس یاخالق کار ریمتغ

 کارکنان است.  یسازمان یمهم و مرتبط با رفتار شهروند یرهایمتغ

 کارکنان اداره ورزش و جوانان ،یسازمان یرفتار شهروند ،یاخالق کار ،یهوش معنو کلمات کلیدی:
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 بیان مساله -1-1

داشته باشند که فراتر از  یدارند تا کارکنان ازین یطیمح راتییها و تغبه چالش ییپاسخگو یها براامروزه سازمان

در  تواندیکه م ییاز مهارتها یکی(. 1395و جوکار،  ایخود عمل کرده و به سازمان کمک کنند )حدادن یرسم فیوظا

( که به عنوان 2008است )برنز و کارپنتر،  یسازمان یندبه سازمان و کارکنان کمک کند رفتار شهرو نهیزم  نیا

 یرا برا یسازمان ی(. رفتار شهروند2006از سازمانها بکار رفته است )ارتروک،  یاریرفتار کارکنان، در بس نینو یالگو

 داشپا یرسم ستمیتوسطِ س حیانه، که به طور صرداوطلب یمطرح و آنرا رفتار فرد 1988بار اورگان در سال  نیاول

و ؛ واالمباوا2007، و همکاران کرده است )بچراچ فیتعر دهد،یم شیسازمان را افزا یینشده است و کارا ختهیبرانگ

و  ررسمییغ یهاسازمانی، شامل انواعی از کمک یمعتقدند که رفتار شهروند زی( ن2007) گودای(. و2010،همکاران

آزاد آنها را انجام داده و  یرسمی و به عنوان فرد یهاها و پاداشکه کارمند، بدون توجه به تحریم باشدیم یاریاخت

را به  ی( رفتار شهروند1393) و همکاران ای( به نقل از منتخب ن2006نماید. اسپکتور )می ییا از انجام آنها، خودار

کرده است. اورگان  فیسازمان سودمند است تعر یو برا ودریسازمان فراتر م یرسم یکه از ضرورتها یعنوان رفتار

 یو جوانمرد میاحترام و تکر ،یمدن لتِیفض ،یوجدانِ کار ،یبعد نوع دوست 5را در  یسازمان ی( رفتار شهروند1988)

 یهر سازمان یرفتارها برا نی(. ا1393و همکاران،  ی، به نقل از بلبل2012 ،ییدایکرده است )دانش فرد و ش فیتعر

و  یتعهد سازمان ،یمؤثر بر همکار یارتباط دارد و عامل یورو بهره یمانند اثر بخش ییرهایبا متغ رایز ستمطلوب ا

اعتقادند  نیبر ا یسازمان ینظران رفتار شهروند(. صاحب2008 ،و همکاران )هاف شودیمحسوب م یعملکرد سازمان

افراد در  نیکردن آن ب تیریتوانند با مد یم رانیه مدکند ک یرا فراهم م یچهارچوب ،یسازمان یرفتار شهروند

و  خود بپردازند ) فار فیبه انجام وظا یشتریدهد تا با دقت ب یشده و به افراد امکان م یسازمان، باعث ارتقاء بهره ور

ن به یبه رقابت و عملکرد سازمان و همچن یسازمان یرفتار شهروند ،یسازمان یها هی(. بر اساس نظر2004 همکاران،

دهد که رفتار  ینشان م یدانی(. مطالعات م2000 ،یمکنز و کند )پوساکف یسازمان کمک م یو اثربخش ییکارا

 یمولد آزاد م یبه هدف ها یابیدست  یمنابع را برا رایدهد ز یم شیسازمان را افزا یاثربخش یسازمان یشهروند

ساختار رفتار  گر،ی(. به عبارت د2007روون،  وکند )سوماچ  یدر سازمان کمک م یها تیفعال یسازد و به هماهنگ

 تیاست که در سازمان فعال یفرانقش کارکنان یرفتارها یابیاداره و ارز ،ییبه دنبال شناسا یسازمان یشهروند

 راتیتاثو  امدهایپ(. 1393 ،و همکاران یادی)بن ابدییبهبود م یسازمان یآنان، اثربخش یرفتارها نیو در اثر ا کنندیم

 نیموثر بر آن پرداختن به ا یو سازمان یعوامل فرد ییسازمان، ضرورت شناسا یبرا یسازمان یمثبت رفتار شهروند
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از عوامل  یمثبت ناش یبه عنوان واکنشها ،یسازمان یشهروند یرفتارها تیو تقو جادیا رایکند ز یم جابیامر را ا

داشته باشد  یرگذارینقش مثبت و تاث یبحران طیبخصوص در شرا زمانتواند بر عملکرد سا یم یو برون یدرون

عوامل  ریتحت تاث یسازمان یدهد که رفتار شهروند یپژوهش نشان م نهیشی(. مرور پ1394 راندوست،یو ا ی)اسکندر

 شهو نیخود به رابطه ب ی( در پژوهشها1395( و باقر پور و عبداهلل زاده )1395) یقرار دارد. عاشور یمتعدد

 یکار و تالش برا طیدر مح تیاشاره کرده اند. معنو یسازمان یو رفتار شهروند یعامل فرد کیبه عنوان  ینومع

مطرح  90باشد که از اواسط دهه  یم 21قرن  تیریمهم کسب و کار و مد یاز روندها یکیکردن سازمان ها  یانسان

 (.1394زاده،  انیریمحمودآباد، ام یشده است )محمد اباذر

 تیو کاربرد معنو قیو توجه به تلف افتهیای  ندهیهوش معنوی و کاربرد آن در رهبری سازمان، رشد فزا امروزه

 نید یدر روانشناس یهوش معنو گاهی(. جا2009است )آمرام،  شیسازمان رو به افزا یو اثربخش یدر عملکرد سازمان

وصف طرح  نیاست. با ا تیهوش و معنو میمفهوم متشکل از مفاه نیاست و همانطور که از عنوان آن مشخص است ا

( صورت گرفت.  2000) مونزی( و ا2000توسط زوهار و مارشال ) تیریدر عرصه سازمان و مد یمفهوم هوش معنو

کند کارکرد و  یکند و به افراد کمک م یم بیترک دیسازه جد کیو هوش را درون  تیمعنو یسازه ها یهوش معنو

 ،یکند )نقو یم فایعملکرد مطلوب کارکنان ا شیدر افزا یکار نقش بارز طیکند و در مح ینیب شیفرد را پ یسازگار

از آن  یفیپردازان در صدد ارائه تعر هیاز نظر یاریبس یمفهوم هوش معنو یدگیچی(. با وجود پ1395 ،یآذر، اسعد

 یاشاره دارد که هوش معنو ییتوانا یبه نوع یو فرد یمعنویت به منظور حل مسائل سازمان یبرآمده اند. به کارگیر

هشت گانه  یارهای( بر اساس مع2000) مونزی(. ا1390و رسته مقدم،  یشیتجر ،یقیحق ،یشود )قربان ینامیده م

حل مسائل  یبرا یمعنو یها تیبشر در استفاده از ظرف ییرا به عنوان هوش مطرح و آن را توانا تیگاردنر معنو

داند که به  یم یعقل یتهایاز ظرف یرا مجموعه ا ی( هوش معنو2008) نگی. کداند یبه اهداف م یابیروزمره و دست

 یکند و منجر به خروج یشخص کمک م یو جهان مافوق وجود یمعنو یاز جنبه ها یکامل و کاربرد انطباق یآگاه

 مشود. آمرا یم یمعنو یعالم مافوق و سلطه حالت ها ییمعنا، شناسا شیافزا ق،یعم یمثل تفکر وجود ییها

که بتواند  یاست به گونه ا یمعنو یها تیفیو بروز منابع، ارزش ها و ک یریبکار گ ییرا توانا ی( هوش معنو2009)

ذهن، و نفس ارتباط  ،یدرون یبه زندگ ی( را ارتقاء دهد. هوش معنویو روح ی)سالمت جسم شیکارکرد روزانه و آسا

را  یارینسبت به سطوح چندگانه هوش نشیبا ب راهرا هم یسئواالت وجود قیفهم عم تیهوش ظرف نیا ابدی یم

مدلها مدل  نیاز مهمتر یکیارائه شده است  یهوش معنو یبرا یادیز یها(.  مدل2003شود )واگان،  یشامل م
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فکر کردن  تی)ظرف یوجود یمولفه تفکر انتقاد 4 یمدل دارا نی( ارائه کرده است. ا2008است که در سال ) نگیک

(، یکیزیمتاف ای یموضوعات وجود گریجهان، فضا، زمان، مرگ و د ت،یواقع ،یهست تیدر مورد ماه یبه صورت انتقاد

خلق و تسلط  تیظرف ،یو ذهن یکیزیتجارب ف یدر تمام یمفهوم و هدف شخص جادیا یی)توانا یشخص یمعنا دیتول

 یمتعال یآگاه ،برای موجود( یلیو دل بیدرک نظم و ترت ر،یاز مس یداشتن درک درست ،یهدف زندگ کیبر 

ارتباط آنها با خود فرد و جسم  ییشناسا تیو جهان مادی، همراه با ظرف گرانیفرد، د یابعاد تعال ییشناسا تی)ظرف

 ق،یمانند تفکر عم یگانگیمحض،  ارییمعنوی باالتر مانند هوش تهاییورود به موقع تی)ظرف ارییاو( و بسط هوش

( 1388) یو ساغروان یحی(. ذب2008 نگ،یکرده کرده است )ک یبند مین( تقسو مراقبه و خروج از آ شیاین

کردن  تیریروابط و تفاهم با افراد، مد جادیکار را آرامش خاطر، ا طیدر مح یهوش معنو یکاربردها نیمهمتر

وجدان انسانها در آن ها حس تعهد  یرو ریتواند با تاث یم یداند. هوش معنو یبرداشتن موانع م انیو از م راتییتغ

( 2002) یکند. کند یم جادیدر آنها ا یریتعهد پذ یرا به وجود آورده و نوع یروزمره زندگ یها تیبه مسئول سبتن

داند  و  یم ریبه سازمان ها امکان پذ تیرا با ورود معنو یفرد یهایها و توانمند تیقابل نهیدر زم ییخودشکوفا

و رسته مقدم  یشیتجر ،یقیحق ،یکند )نقل از قربان یم یمعرف تیریمد ندهیآ یلش هاچا یرا پاسخگو تیمعنو

کل نگر به  دگاهیالهام و شهود و د یبرا یتیظرف ،یانعطاف، خودآگاه یباال دارا ی(. در واقع فرد با هوش معنو1390،

 د،یباشد )حم یو نقد سنت ها م یزندگ نیادیبن یپرسش ها یپاسخ برا یاست و در جست جو یجهان هست

 یقدرتمند یرویبخورد ن وندیکارکنان پ یکار یبا زندگ ی(. اگر هوش معنو1391 ،یدهقان ،یریبابام ،یخسروانیک

را تجربه و  یخود، لحظات لذت بخش تر، متوازن تر و معنادارتر یکار فیشود که افراد در طول انجام وظا یحاصل م

( آرامش خاطر، تفاهم با 1395(. باقرپور و عبداهلل زاده )2008بپندارند )هارمر،  تیمامور کیکار را به عنوان 

دانند. در  یم یهوش معنو یبرطرف کردن موانع را از جمله کاربردها یو تالش برا رانییتغ تیریمد گران،ید

 یسازمان یردهاکاهش کژکارک یبرا یتواند پاسخ و راه حل یکار م طیدر مح تیو معنو تیمعنو ت،یریمطالعات مد

 گری(.  از طرف د1395باشد )باقرپور و عبداهلل زاده،  یکارکنان م تیخصاسترس و زوال ش ،یگانگیهمچون از خودب

اخالق است و درجات باالتر از اخالق منجر به درجات  هیبر پا یسازمان یدهد که رفتار شهروند یپژوهشها نشان م

هاست و  مانساز یایامروز دن یای(. دن1394 راندوست،یا ،یشود )اسکندر یم یسازمان یاز رفتار شهروند یباالتر

 تیسازمانهاست بلکه مز یبرتر یبرا ینه تنها عامل ،یسازمان یو ارزش ها یمتعهد به اخالق کار یانسان یروین

مند، متعهد و نکارکنان توا یاند که داراموفق ییشود در واقع سازمانها یم یاز سازمان ها تلق یاریبس یبرا یرقابت
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کارکنان، افزون  ای یسازمان هیسرما دیجد یکردهای(. در نگرشها و رو1394 راندوست،یا ،یمدار باشند )اسکندراخالق

 یاریبه  ازیکرده و در مواقع ن تیسازمان احساس مسئول یخود، نسبت به فراز و فرودها یکار فیبر انجام وظا

 یشوند که از شاخص ها یمحسوب م یهر سازمان یاز آرزوها و آرمان ها یکارکنان نیپردازد. چن یسازمان م

(. امروزه مفهوم اخالق 1393پور،  میاست )ابراه یو اخالق کار یتوسل به اخالق فرد ،یکارکنان نیبه چن یابیدست

است با  دهداکریپ ییباال تیکوش اهمو سخت زهیکارکنان باانگ یدارو نگه جادیا یها برادر تمام سازمان یکار

 رانیتوجه مد رمسئوالنهیو غ یرقانونیغ ،یراخالقیغ یهاکار زانیم شیها و افزاشدن روزافزون سازمان تردهیچیپ

(. اخالق در درون 1390 ه،یقاسم انینجات ،یچ ریدمنه، زنج یها به بحث اخالق معطوف شده است )طاهرسازمان

است که به انجام کار مناسب و خوب در جامعه،  یفرهنگ یهنجار یاست و اخالق کار یارزش ذات یدارا شیخو

است که به انجام کار خوب و  یهنجار فرهنگ کی(. اخالق کار 1392پور،  میبخشد )ابراه یم ثبتو م یارزش معنو

است  یارزش ذات کی یدارا نفسهیباور است که کار ف نیو بر ا دهدیمثبت م یجامعه ارزش معنو کیمناسب در 

در سطوح خرد تا کالن  تاست که معطوف به کار و تجار یاز اخالق زندگ یبخش ی(. اخالق کار1980نگتون،ی)چر

 یدر جهت اخذ قوا و استعدادها یجمع شهیگروه به اند ایفرد  یو جسمان یروان ،یاست و متعهد شدن توان ذهن

 یارا به عنوان مجموعه یاخالق کار شمندان،یاند ی(. برخ1391 ،یتوسعه است )گلپرور، ناد یگروه و فرد برا یدرون

( که 2010 ستر،یهور، بان راک،یکرده اند )م فیکار تعر یاساس یها ارزشمنعکس کننده  یاز باورها و نگرش ها

و  ینید یباورها ،یشخص یارزش ها ستمیو هنجارها و آداب و رسوم جامعه با س یاجتماع یدر نظام ارزش شهیر

است.  هشد مطرح یمتفاوت یهایبندآن طبقه یهاو مؤلفه ی(. در مورد اخالق کار2012تجارب گذشته دارد )خالد، 

 ت،یو عالقه به کار، پشتکار و جد یرا در چهار بعد دلبستگ ی( اخالق کار1392آذر ) یازیعباس زاده، ن ،یمانیسل

که فرد در سازمان با  شودیموجب م یاند. اخالق کارکرده یبندو مشارکت طبقه یجمع هیسالم و روح یروابط انسان

روابط  یو دارا تیکار پرتالش، فداکار، با مسئول طیدر مح ردانجام دهد و ف یخوبخود را به فهیتمام وجود وظ

همراه است  یشغل یو کاهش فرسودگ یعملکرد شغل ،یهمچون تعهد سازمان ییامدهایو خالق باشد و با پ یاجتماع

 (.1392 ،یآباد یزاده، زنگ ی)بهار مقدم، راج

 ییو شناسا ریمتغ نیآن، توجه به ا یسازمان و اثربخش یبرا یسازمان یشهروند یرفتارها تیتوجه به اهم با

نقش حساس خود در  لیاداره ورزش و جوانان به دل گریبرخوردار خواهد بود از طرف د تیعوامل موثر بر آن از اهم

 نیکارکنان ا یسازمان یموثر بر رفتار شهروند واملع ییرفتارها دارد و شناسا نیبه ا یمبرم ازیارتباط با جوانان ن
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 یرفتار شهروند ینیب شیکند. لذا پژوهش حاضر با هدف پ یم جابیحوزه را ا نیسازمان، ضرورت پژوهش در ا

 ت.انجام خواهد گرف لیدر اداره ورزش و جوانان استان اردب یو اخالق کار یبر اساس هوش معنو یسازمان

 باشد. یم ریبه سئواالت ز ییپژوهش به دنبال پاسخگو نیا

 دار دارد؟ یکارکنان رابطه معن یسازمان یو رفتار شهروند یهوش معنو نیب ایآ -

 دار دارد؟ یکارکنان رابطه معن یسازمان یو رفتار شهروند یاخالق کار نیب ایآ -

 چقدر است؟ یسازمان یرفتار شهروند ینیب شیدر پ یو اخالق کار یسهم هوش معنو-

 چقدر است؟ یسازمان یرفتار شهروند ینیب شیدر پ یهوش معنو یسهم مولفه ها-

 چقدر است؟ یسازمان یرفتار شهروند ینیب شیدر پ یاخالق کار یسهم مولفه ها -

 :باشد یم ریپژوهش به شکل ز نیا یمفهوم مدل

 

 

 

 

 ضرورت انجام طرح -1-2

ای است که در افزایش عملکردِ اثربخش رفتار شهروندی سازمانی رفتاری منحصر به فرد، اختیاری و فرا وظیفه

شود سازمان مؤثر است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله سیستم پاداش رسمی سازمان ساماندهی نمی

و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت ( که به دنبال شناسایی، اداره 1391)دانایی فرد،

(. بر اساس نظریه 1393یابد )بنیادی و همکاران، کنند و در اثر این رفتارهای آنان، اثربخشی سازمانی بهبود میمی

زمان کمک های سازمانی، رفتار سهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان و همچنین به کارایی و اثربخشی سا

(. با توجه به اهمیت رفتارهای شهروندی سازمانی برای سازمان و اثربخشی آن، 2000می کند )پوساکف، مکنزی، 

توجه به این متغیر و شناسایی عوامل موثر بر آن از اهمیت برخوردار خواهد بود از طرف دیگر اداره ورزش و جوانان 

 اخالق کاری

 هوش معنوی

 سازمانیرفتار 
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ز مبرمی به این رفتارها دارد و شناسایی عوامل موثر بر این متغیر به دلیل نقش حساس خود در ارتباط با جوانان نیا

ضرورت پژوهش در این حوزه را ایجاب می کند. لذا پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی بر 

 اساس هوش معنوی و اخالق کاری در اداره ورزش و جوانان استان اردبیل انجام گرفت.

 تحقیقفرضیات و سواالت  -1-3

 .بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معنی دار دارد -

 .بین اخالق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معنی دار دارد -

 هوش معنوی و اخالق کاری  قدرت پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند. -

 .رفتار شهروندی سازمانی را دارندمولفه های هوش معنوی قدرت پیش بینی  -

 .های اخالق کاری قدرت پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارندسهم مولفه -

 

 هدف از اجرا -1-4

 تعیین ابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان -

 تعیین رابطه بین اخالق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان -

 هوش معنوی و اخالق کاری در پیش بینی رفتار شهروندی شازمانیتعیین نقش  -

 تعیین نقش مولفه های هوش معنوی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی -

 تعیین نقش مولفه های هوش معنوی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی -

 

  تعاریف مفهومی وعملیاتی -1-5

 هوش معنوی -1-5-1

درونی، حفظ تعادل فکری، آرامش درونی  بیرونی و عملکردی همراه با بصیرت و مالیمت و شامل هدایت و معرفت 

دهد )ابراهیمی کوه که ما را برای رسیدن به رویاهایمان یاری می مهربانی است  و توانایی به دست آوردن قدرتی

 دیتول ،یمل تفکر وجودشا اسیرمقیچهار ز یداراسوال و  24شامل هوش معنوی در پژوهش حاضر  (.1390بنانی، 

 .باشدمی یمتعال یو آگاه یاری، بسط هوشیشخص یمعنا
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 اخالق کاری -1-5-2

 نییه را تعگرو ایرفتار فرد  ینادرست ای یباشد که درستیم یمعنو یهااز اصول و ارزش یااخالق کار مجموعه

اخالق  (.1385)نهاوندیان،  سازندیها را مشخص ممیرفتارها و تصم یبد ای یخوب اریها معارزش نیو ا دینمایم

ابط رو یت در کار،، پشتکار و جدچهار بعد دلبستگی و عالقه به کار یو دارا هیگو 23شامل کاری در پزوهش حاضر  

 .باشدی، روح جمعی و مشارکت در کار  مسالم و انسانی در محل کار

 

 یسازمان رفتار شهروندی -1-5-3

 یوجود توسط و نیاما با ا ستند،یفرد ن یرسم فیاز وظا یکه بخش یاریداوطلبانه و اخت یاز رفتارها یامجموعه

رفتار شهروندی  (.2004، 1)اپل بام و همکاران "شوندیسازمان م یهاو نقش فیانجام و باعث بهبود مؤثر وظا

باشد که از این پنج مولفه می یاست و دارا کرتییل فیگویه، و به صورت ط 19شامل در پژوهش حاضر  سازمانی

 2آداب اجتماعی  ،سوال 4 یسوال، وجدان کار 5 یسوال ، جوانمرد 3سوال ، احترام و تکریم  5نوع دوستی  انیم

 .رندیگرا در بر می، سوال

 

 بانی نظری پژوهشم -1-6

 مقدمه -1-6-1

داشته باشند که فراتر از  یدارند تا کارکنان ازین یطیمح راتییها و تغبه چالش ییپاسخگو یها براامروزه سازمان

 تواندیکه م ییهااز مهارت یکی(. 1395و جوکار،  ایخود عمل کرده و به سازمان کمک کنند )حدادن یرسم فیوظا

( که به عنوان 2008است )برنز و کارپنتر،  یسازمان یندبه سازمان و کارکنان کمک کند رفتار شهرو نهیزم نیدر ا

با  یهوش معنواگر بعالوه  (.2006ها بکار رفته است )ارتروک، از سازمان یاریرفتار کارکنان، در بس نینو یالگو

خود،  یکار فیشود که افراد در طول انجام وظایحاصل م یقدرتمند یرویبخورد ن وندیکارکنان پ یکار یزندگ

که  شودیموجب م نیز یاخالق کار (.2008)هارمر،  کنندمیرا تجربه  یتر و معنادارترتر، متوازنلحظات لذت بخش

و  تیکار پرتالش، فداکار، با مسئول طیدر مح ردانجام دهد و ف یخوب خود را به فهیفرد در سازمان با تمام وجود وظ

                                                           
1. Appelbaum et al 
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 یرفتارها تیتوجه به اهم با (.1392 ،یآباد یزاده، زنگ یو خالق باشد )بهار مقدم، راج یروابط اجتماع یدارا

برخوردار  تیعوامل موثر بر آن از اهم ییو شناسا ریمتغ نیآن، توجه به ا یسازمان و اثربخش یبرا یسازمان یشهروند

 نیبه ا یمبرم ازینقش حساس خود در ارتباط با جوانان ن لیاداره ورزش و جوانان به دل گریخواهد بود از طرف د

حوزه  نیسازمان، ضرورت پژوهش در ا نیکارکنان ا یسازمان یموثر بر رفتار شهروند واملع ییرفتارها دارد و شناسا

 کند.یم جابیرا ا

 

 هوش  -1-6-2

ای ای است که در راستای تهسیل اهداف کاربردی و رشد سازگارانهی سازگارانههوش رفتار حل مساله

دهد. شوند،کاهش میگیری شده است. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی میجهت

جام راهبردهایی را برای غلبه بر موانع ای است که فرآیند حرکت به سوی اهداف، اناین مفهوم هوش، مبتنی بر گزاره

 (.2009، 1)آمرامسازد و حل مساله ضروری می

گ ک فرهنیداند که برای حل مساله و ایجاد محصوالت جدید که در های میگادنر هوش را مجموعه توانایی

 گانه هوش عبارتنداز:رود. از نظر وی انواع نهشوند، به کار میارزشمند تلقی می

فردی های فردی )که شامل هوش درونرکتی، هوشح -یاضی، فضایی، بدنیر -، موسیقیایی، منطقیهوش زبانی

ام، شود(، هوش طبیعی و هوش وجودی که شامل ظرفیت مطرح کردن سواالت وجودی است )آمرفردی میو بین

2009.) 

د رویکر شود؛ در حالی کهتر شناختی است و شامل پردازش اطالعات میمفهوم تحلیلی غرب از هوش، بیش 

ا در یجان رههای گوناگون عملکرد و تجربه انسان، از جمله شناخت، شهود و ترکیبی شرق نسبت به هوش، مؤلفه

 (.1384بناب و همکاران،  ، به نقل از غباری2004گیرد )نازل یک ارتباط کامل )یکپارچه( در بر می

در  الت راهای مقابله با مسائل و مشکشود و روشدر مجموع، هوش عموما باعث سازگاری فرد با محیط می 

 گی و کشفلف زندحل پیشنهادی برای مسائل مختدهد. همچنین توانایی شناخت مساله، ارائه راهاختیار او قرار می

 افراد باهوش است. هایهای کارآمد حل مسائل از ویژگیروش

                                                           
1. Amram 



  11 
 

 

 انواع هوش -1-6-2-1

رث ه به اکاین است که هوش موجودیتی منفرد است  شناسی و علوم رفتاری معموال باور برادر حوزه روان

توان با یشود، م ای مناسب ارائهسفیدی هستند که هر چیزی را در صورتی که به شیوهها مانند لوح رسد و انسانمی

که  ود داردهای چندگانه وجدهد که عکس این مساله صادق است و هوشتحقیقات اخیر نشان میها آموزش داد. آن

( 1993دنر )اند، هوارد گارکامال از یکدیگر مستقل هستند. در میان تحقیتاتی که انواع مختلف هوش ار کشف کرده

 ها متناسب باتهل یا تطبیق ساخهای چندگانه بود. گاردنر هوش را ظرفیتی برای حل مسائپیشقدم کار بر روی هوش

 داند.مجموعه فرهنگی می

کنند و هر مهارت متفاوت هوش دارد که نسبتا مستقل از یکدیگر رشد پیدا میتحقیقات گاردنر داللت بر انواع 

 توان آن را به صورت هرم زیر نمایش داد:ای از مغز است که میمخصوص ناحیه

 (1386های معنوی چندگانه )کشمیری و عرب احمدی، هرم هوش -1-1شکل

ختصاصا داده است و شامل توانایی کنترا ماهرانه ترین کانون توجه ما را به خود اابتدایی(: PQ)1( هوش بدنی1

 حرکات بدن و استفاده از اشیاء است.

ها در شود که بیش از سایر هوششناسی ما میهای منطقی و زبانمربوط به مهارت: (IQ)2( هوش عقالنی2

 سیستم آموزشی مورد توجه است.

                                                           
1. Physical Quotient 

2. Intelligence Quotient 

آرامش درومی و بیرونی عمل 

 کردن بر پایه عقل و دل

شناخت احساسات خود و 

دیگران و مدیریت بهینه خود و 

 روابط با دیگران

 هوش کالمی، منظقی و عملی

 استفاده آگاهانه از بدن



  12 
 

مهمی دارد و ما را در برقراری ارتباط یاری در زمینه کسب موفقیت در بازار نقش : (EQ) 1( هوش هیجانی3

گویی برخوردار است. همچنین هوش هیجانی بیانگر این است که در روابط دهد و تا حدی از قابلیت پیشمی

اجتماعی و شرایط خاص چه عمل نامناسب است؛ به عبارت دیگر توانایی همدلی با دیگران و شنیدن احساسات آنان 

 است.

شامل هدایت و معرفت درونی، حفظ تعادل فکری، آرامش درونی  بیرونی و عملکردی : (SQ) 2هوش معنوی (4

که ما را برای رسیدن به رویاهایمان  همراه با بصیرت و مالیمت و مهربانی است  و توانایی به دست آوردن قدرتی

 (.1390دهد )ابراهیمی کوه بنانی، یاری می

 نی(، سپسکنند )هوش بدها ابتدا بر بدن خود کنترل پیدا میکه انسانالگوی مورد نظر، بر اساس این دیدگاه است 

های تر در فعالیتدهند. هوش عقالنی بیشهای زبانی و مفهومی )هوش عقالنی( خود را گسترش میمهارت

 ی مطرحشود. مرحله بعدی هوش هیجانی است که برای بسیاری از افراد هنگامای و آکادمیک مطرح میمدرسه

 کند که فردی میمند به گسترش روابط خود را دیگران باشند. نهایتا هوش معنوی زمانی خودنماید که عالقهگردمی

 گردد.به دنبال معانی مسائل می

 

 معنویت -1-6-3

شود بیلوتا معتقد است معنویت، نیاز به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و خودشناسی می 3معنویت

فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی که غیر از خودمان است. این آگاهی ممکن است منجر 

 (.1020 4و مارکوکی ونتای شود که فراتر از خودمان است )جانسبه تجربه

ایمونز تالش کرد معنویت را بر ساسا تعریف گادنر از هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید. وی معتقدر است 

کند بینی میتر( را پیشبیشتواند شکلی از هوش تلقی شود؛ زیرا عملکرد و سازگاری فرد )مثال سالمتی معنویت می

حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشد. سازد به کند که افراد را قادر میهای را مطرح میو قابلیت

های عقالنی، حل مساله و پردازش اطالعات دهد و معتقد است که باید جنبهگاردنر، ایمونز را مورد انتقاد قرار می

توان علت مخالفت بعضی از محققان، همانند گاردنر، در مورد این مساله که هوش ( می2005راجدا کرد )آمرام، 
                                                           

1. Emotional Quotient 

2. Spiritual Quotient  

3. Spirituality  

4  . Jonhstone & Marcucci 
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گرایانه آنان از هوش نسبت داد)نازل، عنوی متضمن انگیزش، تمایل، اخالق و شخصیت است را به نگاه شناختم

 (. 1384غباری بناب و همکاران،  ز، به نقل ا2004

 ( بعضی از خصوصیات معنویت را چنین عنوان کرده است؛3200) 1وگان

 گیرد.ر میهیجانی و بین فردی را در ب های مختلف شناختی، اخالقی،باالترین سطح رشد در زمینه -1

 های رشدی مجزا است.یکی از حوزه -2

 تر به عنوان نگرش مطح است )مانند گشودگی نسبت به عشق(.بیش -3

فهومی شخصی میا روح گرفته شده است که به سفر زندگی در کشف معنا و  Spiritusبه طور کلی معنویت از واژه 

ی ندهویا و زپبرگرفته از کلمه التین برای نفس و تنفس کردن و نشان دهنده اصل اشاره دارد و اصطالحی است 

 دهد یا بهموجود در هستی یعنی حس حفظ کردن زندگی است. با این تعریف روح چیزی است که که زندگی می

ر د "عنیم"نامعه دهخدا معنویت به معنای معنوی بودن است و معنوی منسوب به بخشد.  در لغتموجود جان می

فقط  عنایی کهماست. به دیگر سخن، معنویت یعنی  "مادی و صوری"در مقابل  "باطن و روحانی"مقابل لفظ و نیز 

برتر،  روانی شود. معنویت در فرهنگ آکسفورد به معنی در ارتباط بودن با روح یا کیفیتتوسط قلب شناخته می

کاری، ری، درستدادین دس، ایستادن یا تکیه دادن به دیگران،متعلق بودن یا درارتباط بودن با چیزها یا موضوعات مق

 پرهیزکاری، به لحاظ روحی خوب بودن، داشتن تمایالت یا غرایز معنوی و ... آمده است.

رشد  ر به غیب، باور به( عبارت است از: ارتباط با وجود متعالی، باو1386معنویت در دیدگاه غباری بناب و همکاران )

جود واط با های زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر مبنای ارتبن در راستای گذشتن از پیچ و خمو بالندگی انسا

 دی انسانعد وجودار الهی. این بیافته و جهتمتعالی و درک حضور دائمی وجود متعالی در هستی معنادار، سازمان

ا ه و ارتقتحول شدو مناسک دینی مفطری و ذاتی است و با توجه به رشد و بالندگی انسان و نتیجه انجام تمرینات 

 یابد.می

ی در های غیر مادژگیترین کیفیات زندگی سروکار دارد و متضمن ویبا توجه به تعاریف باال، مفهوم معنویت با حیاتی

وه کی براهیمگانه متمایز است )جمله حواس پنجتر ما منتر و محسوسزندگی است که از جسم یا سایر امور مادی

 (.1390بنانی، 

 

                                                           
1  . Vaughan 
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 های مختلف در زمینه معنویتدیدگاه -1-6-3-1

شناسی هستند، تر در بین متفکران روانپردازان معنویت و معنویت گرایی که بیشدر آثار اندیشمندان و نظریه

های غربی در ای است که ریشه معنویت را به تبعیت از دیدگاهخورد. نوع اول، نظریهدو دیدگاه کلی به چشم می

بینید و رشد شخصی را به عنوان معنویت درونی قلمداد کرده و از واژه معنویت به و رفتار مادی افراد می اسیشنروان

کند؛ بدین معنا که معنویت را برد، استفاده میعنوان هر نوع رشدی که انسان را فراتر از درمان غیر مذهبی غربی می

افتن از یک بُعد غیرمادی )که در دنیای ذهن وجود دارد( به داند که با آگاهی یروشی برای بودن و تجربه کردن می

ها به دیگران، خود، طبیعت و زندگی سازد. این ارزشهای قابل تشخیص آن را معین میآید و ارزشوجود می

(. بدین ترتیب 1393شوند )الوندی، کند، اطالق میاند و به هر چیزی که فرد به عنوان غایی قلمداد میمربوط

بینند. در این رویکرد، معنویت، نیازی به تشکیالت نهادین دین ندارد بلکه ت را جایگزینی برای دین میمعنوی

  (.1390، دهقاناست )معنویت، امری شخصی و فرد معنوی عمیقا مقید به الزامات ارزشی 

اندیشمندان این داند. نوع دوم دیدگاهی است که ریشه معنویت را در دین و اعتقاد به خدا و ادیان الهی می

مایه است؛ از این دیدگاه با بدبینی به جداسازی مفهوم معنویت از دین، معتقدند که معنویت، دین آسانی یا ارادت بی

 (.1390)دهقان،  چ معنویت راستینی جدا از دین وجود نداردی( معتقد است که ه1988رو داناهیو )

 

 دیدگاه عالمه طباطبایی

معنویت در اسالم با توحید در هم آمیخته است. ایشان معنویت مبتنی بر اسالم را از نگاه عالمه طباطبایی 

کنند و احکام اسالم را سامان بخش دنیا و آخرت و ارتباط دهنده میان عوالم و نگر و جامع توصیف میمعنویتی کل

کنند نند ولی تاکید میداریطی برای آخرت میاش برنامهدانند.  سعادت بشر را در نگاه اسالمینشئت هستی می

حصول کامل این مهم، با نگاه جامعی ممکن است که نیازهای دنیوی اخروی نیز تعریفی واقعی یافته و هرکدام در 

 ق(. 1417زمان ضرورت مورد توجه قرار گیرند )طباطبائی، 
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 دیدیگاه الکینز

آگاهی از یک بعد متعالی به دست آمده و به داند که از طریق معنویت را راهی برای بودن و تجربه کردن می الکینز

و های قابل تعریف و مسلم با توجه به خود، دیگران، طبیعت، زندگی و هر آنچه یک فرد به عنوان نهایت وسیله ارزش

 شود.غایب در نظر دارد، مشخص می

 اند از:اند که عبارتو همکاران چند بُعد مهم معنویت را تعریف کردهالکینز 

 معنا و مفهوم زندگی الف( درک 

 ب( داشتن حس تقدس در زندگی

 های مادیج( بهبود تعادل در ارزش

 (.1388اندازی برای بهبود جهان )ساغروانی، د( داشتن چشم

  

 دیدگاه ویلیام وست

ی ی بشر برای پاسخ به جراهای زندگی تعریف کرده و به کارگیری بهینه قوهویلیام وست معنویت را تالش همواره

خالقیت و کنجکاوی برای یافتن دالیل موجود و مرتبط با زیستن در نتیجه تکامل انسان را بخش مهمی از معنویت 

 (1386)فتاحی، داند می

 

 هوش معنوی -1-6-4

 و تعاریف هوش معنوی مفاهیم -1-4-4-1

تر از شکلی هوش معنوی پدید آمده است. با وجود اینکه معنویت به مراتب بزرگ ، مفهوم2000در حدود سال 

کند )ایمونز، تر فراهم میای تجربیاز هوش است، هوش معنوی مکانیسمی برای تجزیه و تحلیل معنویت در شیوه

یت از هوش معنوی متفاوت است، و اشاره کرده است که معنویت (. ایمونز توضیح داده است که چگونه معنو2000

تر است و نگاه به معنا و هدف در زندگی دارد، در حالی که هوش معنوی توانایی بیولوژیکی است یک مفهوم گسترده

وان تواند در طول زمان بهبود یافته و با هدف و ابزار استفاده شود. به طور خاص، او هوش معنوی را به عنکه می

تعریف کرده است. این  "استفاده تطبیقی از اطالعات معنوی برای تسهیل حل مشکل روزمره و دستیابی به هدف"
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تری برای مطالعه این موضوع ارائه دهد و از آنجایی که های عینی بیشرویکرد علمی در معنویت ممکن است روش

شود بنابراین ترکیب کردن هوش معنوی افته میتوان آموزش داد پس آن در طول زمان بهبود یهوش معنوی را می

های هوش معنوی را (. برای این کار، در نظر گرفتن آنچه ویژگی2000در پرورش رهبران امکان پذیر است )ایمونز، 

های مادی و جسمانی ( ظرفیتی فراتر از مؤلفه1اند از: های هوش معنوی عبارتدهدف مهم است. مؤلفهتشکیل می

( توانایی استفاده از منابع 4( توانایی مقدس شمردن تجربه روزمره، 3نایی تجربه افزایش حاالت آگاهی، ( توا2و...، 

 (.2000( ظرفیتی برای باتقوا شدن )ایمونز، 5معنوی برای حل مشکالت، و 

کند، ایمونز میده نبرآور در پاسخ به این انتقاد که آیتم پنجم، ظرفیتی برای باتقوا شدن، معیارهای الزم برای هوش را

ه یک ار روزانت در ککند. با استفاده از این معیارها، یک رهبر معنوی هوشمند قادر اسبعدا آن را از لیست حذف می

د را ا کار خوتتر هستند سازمان با حسی پر معنا و هدفی باالتر رسوخ کند. افراد از لحاظ معنوی هوشمند نیز مشتاق

تر بین ای در سطح باالها قادر هستند رابطهادگی یک حرفه مشاهده کنند. آنبه عنوان یک فراخوانی نسبت به س

 (.2000عناصر و مشکالت روزانه یافته و به سمت آن هدف باالتر حرکت کنند )ایمونز، 

اند که هوش معنوی در ارتباط با توانایی ما و به دنبال معنا و هدف در زندگی و کار و کشف اکثر نویسندگان موافق

و  1ارتباطات داخلی و استفاده از آن دانش برای حل مشکالت روزانه و رسیدن به یک زندگی بهتر است )ولمن

 (.2009 همکاران

اند، بحث پیرامون کار هاوارد گاردنر بسیار مهم از آنجا که این نویسندگان شکل جدیدی از هوش را پیشنهاد داده

در سال  "های چندگانههایی از ذهن؛ نظریه هوشچارچوب"او های چندگانه کتاب است زیرا نظریه اولیه هوش

های فراتر از اند تا تعدادی از هوشانتشار یافته است؛ پس از نشر این کتابف بسیاری از نویسندگان تالش کرده 1983

این هشت نوع هوش اولیه پیشنهاد شده توسط گاردنر را گسترش دهند. برای مثال، اصطالح رایج هوش در بحث 

( هم هوش هیجانی و هم 1983، پدید آمده است. گاردنر )1995علمی کتاب هوش عاطفی دانبل گلمن در سال 

هوش معنوی را در فهرست هشت نوع هوش خود لیست نکرده است، اما لیست او هوش درون فردی )توانایی درک 

ف و احساسات دیگران( را در بر افکار خود فرد، عواطف و احساسات( و هوش بین فردی )توانایی درک افکار، عواط

ها در واقع کامال از هم ها را باهم دارند، ولی آنگرفته است. در حالی که هوش عاطفی و هوش معنوی برخی شباهت

دهد تا افراد احساسات خودشان و همچنین احساسات کسانی که در اطراف مجزا هستند. هوش عاطفی اجازه می

                                                           
1. Wellmane et al 
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(. از سوی 2010، 1مندنند و به طور مناسب با توجه به موضوع آن پاسخ دهند )گلها هستند را بخوانند و درک کآن

ای خارج از وضعیت دهد تا از وضع موجود سوال کنند و به طور کامل به مرحلهدیگر، هوش معنوی به افراد اجازه می

 (.1200، 2وجود قدم بگذارند و در یک واقعیت بهتری تصور کنند )زوهر و مارشال

 

 اجزای هوش معنوی -1-4-4-2

د، های خاصی از واقعیت، خیالبافی کندهد در مورد جنبهقل شهودی: نور بصیرت که به انسان اجازه میع -1

 سازد.همچنین این ویژگی حس درک هیبت و عظمت خلقت و حس خودشناسی را امکان پذیر می

ز ا، توسعه و تحلیل بصیرت به دست آمده دراک مستدل: نقطه عقل شهودی است. این فرآیند شامل ترسیما -2

 طریق شهود در راستای روشن کردن معنا و جزئیات خاص بصیرت است.

ک حالت ادراک مستدل انسان قادر خواهد بود که به ی ها و نیات: با ترکیب عقل شهودی وآگاهی بر خواسته -3

 هایش.آگاهی وارد شود یعنی آگاهی کامل از اهداف و خواسته

باید  رت در شکل مثبت ظهورو اعتدال متمرکز: نقطه مقابل عشق، زور و محدودیت است. زمانی که قد قدرت -4

رل و یی کنتنشان دهنده عدالت و انصاف خواهد بود. این ویژگی، ایجاد کننده نظم و احساس مسئولیت، توانا

 ارزشیابی رفتارهای خود شخص است.

 حدود عشق و انرژی الهی است.شفقت: نعمت عشق بیانگر جریان نام عشق و -5

های نرژیدرت به طور مطلوب متعادل شوند، نتیجه عبارت است از بهبود و تعدیل اقوقتی عشق و  شفا و بخشش: -6

 یگران.دمتعادل نشده شامل بخشش خود و دیگران، ابراز دلسوزی و فرونشاندن عصبانیت بدون شکستن حریم 

 شخصیت فرد و ایجاد توانایی برای زندگی با شادی و شوق. : بروز کامل عشق در درزندگی با شوق -7

ین حس ر، یکدلی و تعهد: به صورت پایبندی به اصول شخصی و نیروهای متعالی بوده و بدون ازندگی باوقا -8

 هایش تعهد بهتواند وسوسه را رد کند و رفتارها و صحبتشود. در این حالت فرد میشخص دچار القیدی می

راهیمی ود )ابی را نشان دهد و نیز مسیر اخالقی وی راهنمای او در زندگی و کسب و کار خواهد بهای شخصارزش

 (.1390کوه بنانی، 

                                                           
2. Goldman 

2 . Zohar, D., & Marshall 
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 های هوش معنویابعاد و مؤلفه -1-4-4-3

 یو دانشگاه یعموم اتیبه طور برجسته در ادب یو ارتباط آن با رهبر تیقبال بحث شد، پژوهش در معنو چنانکه

آمده است که  دیپد ی، مفهوم۲۰۰۰در حدود سال ( 2011 ل،یآمده است )بولمن و د دیپد ۱۹۹۰در اواسط دهه 

 مونز،ی)ا یاست به نام هوش معنو یربو ره تیمعنو نیکشف رابطه ب یبرا نکننده و رسانگر به محققاکمک کی

ز هوش ا یبه مراتب دورتر از شکل تیعنوم نکهی(، با وجود ا۲۰۰۱و مارشال،  ر؛ زوه2009و همکاران : ؛ ولمن۲۰۰۰

(. او ۲۰۰۰ مونز،ی)ا سازدیم مراهفتر یتجرب یوهایدر ش تیمعنو لیو تحل هیتجز یبرا یسمیمکان یهوش معنو ،است

با اشاره به  یامفهوم گسترده کی تیتفاوت دارد و اشاره کرد که معنو یبا هوش معنو تیداد که چگونه معنو حیتوض

تواند بر طول یکه م یشناخت ییتوانا یکه هوش معنو یاست، در حال یا و هدف در زندگنمع یبرا یعموم یجستجو

را به عنوان  یاده شود، است. به طور خاص، او هوش معنوفبا هدف و ابزار است اندتویشود و م افتهیزمان بهبود 

است  کرده فیتعر "به هدف  یابیحل مشکل روزمره و دست لیتسه یبرا یاز اطالعات معنو یقیاستفاده تطب"

 (.۲۰۰۰ مونز،ی)ا

حدودًا  یشروع به نوشتن در مورد هوش معنو د،یهمان گونه که در باال اشاره گرد زی( ن۲۰۰۱و مارشال ) ازوه

 یکه ما با آن مشکالت مفهوم یرا به عنوان همان هوش یهوش معنو سندگانینو نیکردند. ا مونزیهمزمان با ا

اقدام  نیدوره از ا کیگرفتند که  جهیکردند و نت فیتعر م،یکنیتر را حل مدر چارچوب گسترده مانیکارها

 کویس یو د نگیک ات،یادب نیا دیاز قسمت جد تیشدن موضوع و حما لیاست. در تکم گریدارتر از دوره دیمعن

پرسشنامه  یعنی یهوش معنو یریگاندازه یکه توسط خود افراد گزارش شده را برا یقیتحق یرا برا ی( ابزار۲۰۰۹)

کند که شامل یم میتقس یدیرا به چهار مؤلفه کل یابزار، هوش معنو نینمودند. ا ئهرا ارا یهوش معنو یاهیگو ۲۴

 .یو گسترش حالت آگاه ،یآگاه ،یشخص یمعنا جادیا ،یانتقاد یوجود : تفکرگرددیم لیموارد ذ

 یکیزیمتاف ایو  یمسائل وجود گریو د تأمل، هدف یانتقادانه معنا تیظرف "شامل : یوجود ی( تفکر انتقاد1

 ."است

از  ،یو روان یو هدف در تمام تجارب جسم یشخص یساخت معنا ییتوانا"به عنوان : یشخص یمعنا جادی( ا2

 شده است. فیتعر "یبر هدف زندگ افتنیو تسلط  جادیا یبرا ییجمله توانا

)به عنوان مثال ارتباط  یکیزیو از جهان ف گرانیاز خود، د یدرک ابعاد متعال یفرد برا تیاشاره به ظرف :ی( آگاه۳

 متقابل( دارد.
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 یو د نگیدارد )ک یآگاه شیافزا یهاورود به حالت یفرد برا ییکه اشاره به توانا ( گسترش حالت آگاهانه:۴

 (.۲۰۰۹ کو،یس

 

 های هوش معنویمدل -1-4-4-3

از انواع هوش مورد  یکیبه عنوان  یذهن توسط گاردنر، هوش معنو یهابار پس از انتشار کتاب چارچوب نیاول

چندگانه را مطرح ساخت و از هوش  یهایهوش هینظر ۱۹۸۳کتاب در سال  نیاستفاده قرار گرفت. گاردنر در ا

 یهااز مدل یبه تعداد ذیلحال در  .(2000)گاردنر،  بردیمنام  د،ینامیم یآن را هوش معنو دیکه با ترد یوجود

 :گرددیاست اشاره م دهیگرد یحوزه طراح نینظران او صاحب شمندانیهوش که توسط اند نیا

 

 ونزمیا یامدل پنج مؤلفه

 یبرتر تی( ظرف۱

 باشد  یمعنو یدهنده اگاه شیکه افزا یتیورود به موقع یی( توانا۲

 انجام دادن تیخود را با احساس معنو یهاتی( فعال۳

 جهت حل مشکالت یاز منابع معنو یریگبهره یی( توانا4

 رحم و تواضع.  ،ینشان دادن بخشش، سپاسگزار یبانه براآم لتیفض یورود به رفتارها تیظرف( 5

و  تیاست که به شخص یرفتار انهآبم لتیفض یرفتارها تیظرف نکهیبر ا ی( مبن۲۰۰۰) ریدر پاسخ با انتقاد مه مونزیا

عنوان عناصر  به و چهار بعد اول را تاش را کنار گذاشهفبعد پنجم مؤل ،نه به هوش شودینسبت داده م اتیاخالق

 .(2000)ایمونز،  نمود دییمدل خود تأ

  

 سکیس یهامدل پنج مؤلفه

در بردارنده تجارب،  یدیکل یهاهفمؤل نیکه ا دینمایم یمعرف یهوش معنو یبرا یاپنج مؤلفه یمدل سکیس

 اند از: است و عبارت یهوش معنو یهاستمیها، خواص و ستیها، ظرفارزش

 . تیخدمت و مسئول ،احساس تعادل ز،یرحم و شفقت، وحدت در همه چ ،: اتصالنیادیبن یها. ارزش۱
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 ی.مهربان ،ی: صداقت، انصاف، دلسوزنیادینب لیفضا. 2

وسعت  یو آگاه یها، تجربه اوج، احساس تعالآن یو معنا ییو غا یینها یهااز ارزش ی: آگاهنیادی. تجارب بن۳ 

 .افتهی

 .نشیو مهارت شهود و مراقبه و ب یبه مسائل هست ی: دغدغه و دل مشغولنیادیبن یهاتی. قابل۴

 .استعاره، داستان ،یقی: شعر، موسنینماد یها. نظام۵ 

 

 هوش معنوی در سازمان -1-4-4-4

که به او قدرت  ییو توانا ریپذتحول یبرخوردار است، هوش« SQ» یتنها انسان است که از هوش معنو نیا

گردد و  شماریقادر به انجام اصالحات ب د،یخود نما راتییها را دستخوش تغو نقش نیتا خالق باشد و قوان بخشدیم

است و همه  گیدیچیعصر رقابت و پ امروزه دیدانیطور که مشکل متحول کند. همان نیرا به بهتر طیبتواند شرا

تنها راه به خدمت در  نیهستند. بنابرا ینیبشیپ لیقا ریغ یرفتارها یها سروکار دارند که داراها هم با انسانسازمان

آن توسط رهبران هست. در واقع، رهبر  نهیزم جادیا نطوریو هم اتشانیها به توسعه معنوآن بیآوردن افراد ترغ

کند یدر کارکنان نفوذ م یاو به گونه جادیسازمان ا ندهیاز آ یمنحصر به فرد خود، چشم انداز یهایژگیوبا  یمعنو

 یدرون زهیانگ بیترت نیباشند، به ا دواریسازمان ام ندهیآورند و به آ مانیانداز سازمان اکه آنان به تحقق چشم

شود که افراد یموجب م ینوع دوست فرهنگبا رواج  گری. از طرف ددهدیم شیافزا ترشیتالش ب یکارکنان را برا

 یرهبر نیبرقرار کنند. چن گرانیبا د یگذشته خود داشته باشند و روابط مطلوب یبه خود و زندگ یقیتوجه عم

قائل شوند.  تیکه دارند اهم یشغل یشغل خود را درک کنند و برا یواقع یکه کارکنان معنا شودیموجب م

 نیاست. ا تیاهم یدارا زیهمکاران ن ریکه شغلشان از نظر سازمان و سا دهدیاحساس دست م نیها ابه آن نیهمچن

آنان را فراهم  یو سازمان یمیت یو موجبات توانمند جادیکارکنان ا یبرا یمشترک یهاانداز و ارزشرهبران چشم

آنان  یسازمانو تعهد  یوربهره نیکارکنان و همچن یو تندرست یو سالمت یستیسطح رفاه ز تیکنند که در نهایم

 (.۱۳۸۶ ان،ی)نرگس افتیخواهد  شیها افزاآن ییکارا جهیو در نت افتیخواهد  شیافزا

مغز ما است.  یو ذات هیپا ییتوانا کی نی. امیشویباال متولد م یمعنو هیسرما کیداشت که همه ما با  انیب دیبا

با  میشویوارد سازمان م یشود. وقت تیو تقو افتهیتوسعه  زین ییتوانا نیا دیبا ،یذات یهایاما همانند همه توانمند

و توسعه هوش  تیبه معنو ازین یجهان امروز یهاسازمان در تیفعال یبه اعتماد برا ازیشدن ن دتریتوجه به شد
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بوده و اساسا بدون آن  اتیو اخالق اتیونمع نیافراد هم نیاعتماد در ب شهی. ردباییم شیافراد افزا نیدر ب یمعنو

سازمان  یبا ارزش برا یاهیسرما برخوردارند به عنوان یکه از هوش معنو یسازمان متزلزل هست. کارکنان یهاشالوده

  (.۱۳۸۶ ان،یشوند )نرگسیمحسوب م

 

 اخالق کاری -1-6-5

 تعریف اخالق کاری -1-6-5-1

چه ها آنانسان یاست که برا یو نادرست یاز درست هیپا یاستانداردها نیاخالق اشاره به بهتر یاز لحاظ مفهوم

مناسب  یو اصول اخالق یبخصوص اخالق یهاتعهدات، منافع جامعه، انصاف، ارزش ،یرا که معموال از لحاظ حقوق

 زیاست که متما یاز اصول اخالق یامجموعه اتیقاخال(. 2011، 1یو جوش الی)گو دینمایم زیاست، به دقت تجو

 یبرا یانتزاع یکننده استانداردها زیاست که تجو یهنجار نهیزم کی رندهیباشد و در برگیکننده حق از باطل م

اشتباه  ایدرست  میتصم ایرفتار، عمل  کی نکهیافراد در مورد ا یاعتقادات شخص نیباشد و همچنیانجام کارها م

 (.2011 ،2یوراست )چوده

و  قیقد صیشخدر حرفه و ت یاخالق یهاتیمند مسئولنظام انیحرفه از دانش اخالق دو توقع دارند: ب صاحبان

 ،یشکق پزدارد: اخال یعیوس اریبر حسب تنوع حرف، دامنه بس یاه، اخالق حرفهفحر یحل اثربخش مسائل اخالق

 (. ۱۳۸۸ ،یاخالق آموزش و پرورش و... )قراملک

 آن با سه برداشت گوناگون به کار رفته است:  یامروز مدرن و یاخالق کار در معنا

تحده م االتیدهه بود ک در ا نیآمده است، از هم دیپد یالدیدهه هفتاد م هیاول یهابرداشت: از سال نینخست

ت شت؛ عباربردا نیدانشگاه بود. دوم یرخداد نیها افتاد، سرچشمه جنعبارت اخالق کسب و کار بر سر زبان کایآمر

 یب و ییا رسواب مترادف کمبکار رفت تا کم شتریو ب شتریمردم ب یهاتوده انیو در م یگروه یاخالق کار در رسانه ها

 .دیقلمداد گرد یشغل ییابرو

ها، از نسازما سومین برداشت: این برداشت شامل جنبشی است که خواستاری در آمیختن اخالق با ساختار سازمانی

 ای اخالقی، ممیزان اخالقی، کمیته اخالقی و آموزش اخالق است.طریق کده

                                                           
1 . Goyal & Joshi 

2  . Chowdhury 
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The role of spiritual intelligence and work ethic in prediction of 

organizational citizenship behavior in staff in the Ardabil Youth 

and Sports Department  

Professor Mehrdad Moharramzadeh, Masoud Darabi 

 

Abstract 

The purpose of this study was the role of spiritual intelligence and work ethic in prediction of 

organizational citizenship behavior in staff in the Ardabil Youth and Sports Department. The 

statistical population of this study included all employees of Ardebil province's sports and 

youth department, which was selected by sampling method based on Cochran's formula.  The 

King's Spiritual Intelligence Questionnaire, Gregory's Work Ethics, Thy, Patty, 

Organizational Citizenship Behavior Questionnaire, and Konusky's Questionnaire were used.  

The collected data were analyzed using Pearson correlation coefficient and simultaneous 

regression.  The results of data analysis showed a significant positive correlation between 

spiritual intelligence and work ethics with organizational citizenship behavior.  Also, the 

results of regression analysis showed that 57% of changes in organizational citizenship 

behavior were predicted based on spiritual intelligence and predictable work ethic, which had 

a higher share of work ethics. Therefore, it can be concluded that spiritual intelligence and 

work ethics are important variables related to organizational citizenship behavior of 

employees. 

 

Key words: Spiritual Intelligence, Work Ethics, Organizational Citizenship Behavior, Staff 

at the Sports and Youth Department 
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