
  
  
  
  
 

  

  

  

  

 هوش معنوى و تأثیر آن بر سالمت روانی منابع انسانی سازمان
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  مقدمه

هاى موجود در زنـدگی و تشـخیص راه درسـت از غلـط،      براى انتخابی درست از میان گزینه

بدیهی است که با این هـوش انسـان    ؛است» هوش معنوى«ترین آن  ابزارى نیاز است که مهم

از  را توانـد راه درسـت   هاى زندگی فردى و اجتماعی می وراهیو در د شود نمیدچار تشویش 

و نور واقعی را از بین نورهاى ضعیف و قـوى کـه انسـان را بـه بیراهـه       ندراه نادرست پیدا ک

 و به سرانجام مقصود برسد. بیابد ؛برند می

ى سازد تا به رؤیاهـا  توان همان توانایی دانست که ما را قادر می را می (SQ)هوش معنوى 

این هوش زمینه تمام آن چیزهـایی   .و در این مسیر حرکت کنیم بیمیا معنوى و اخالقی دست

هایی کـه   ها را در فعالیت است که ما به آنها معتقدیم و نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزش

سـازى در ارتبـاط بـا مسـائل      گیرد. هوشی که به واسطه آن سـؤال  دربر می ،گیریم بر عهده می

کند و به وسیله آن در زندگی خود تغییراتی را به وجـود   مان ایجاد می مهم در زندگی اساسی و

  .)1938(جونج،  آوریم می

به حل مشکالت با توجه به جایگاه، معنـا و   است که با استفاده از هوش معنوى ،درواقع

هـوم  هایمان معنـا و مف  پردازیم. هوشی که توسط آن به کارها و فعالیت ارزش آن مشکالت می

یـک از   یابیم کـه کـدام   میشویم و در میبخشیده و با استفاده از آن بر معناى عملکردمان آگاه 

تـر   مان باالتر و عالی اعمال و رفتارهایمان از اعتبار بیشترى برخوردارند و کدام مسیر در زندگی

  است، تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم.

  بیان مسئله 

و وارد  رود مـی یکی و شناختی فرد با محـیط پیرامـون خـود فراتـر     هوش معنوى از روابط فیز

گـردد و همـین مسـئله پاسـخ بـه سـؤاالتی        حیطه شهودى و متعالی دیدگاه فرد به زندگی می

را براى انسان روشـن  » چه چیزى مهم است؟«و » چرا اینجا هستم؟«، »من کیستم؟«همچون 

اى نهفتـه در   هان عشق و لذت کـه بـه گونـه   سازد تا فرد درنهایت بتواند با کشف منابع پن می

  .)1999(لیچفیلد،  ، به خود و دیگران کمک نمایداستزندگی آشفته و پراسترس روزمره 

 ردها شیوع دا روانی در میان انسان و هاى روحی دهد که امروزه بیمارى مطالعات نشان می

روز شاهد افزایش استرس میان افراد هسـتیم. شـاهد و گـواه ایـن مطالـب، افـزایش        و روزبه

اى پیدا کـرده   بخش است که مصرف آنها نسبت به گذشته رشد فزاینده مصرف داروهاى آرام

ویژه در میان منـابع انسـانی در    خأل معنوى در عموم مردم و به ۀدهند است. این موضوع نشان

 .شود به این مهم کمک زیادى می ،ر بتوان هوش معنوى را در آنان باال بردسازمان است که اگ
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تأثیر هـوش معنـوى بـر رهبـرى و      .از اهمیت بسزایی برخوردار است نیز این امر براى رهبرى

 ،رو از ایـن  ؛هاى محققان بوده وهست منابع انسانی و تبیین جایگاه آن در این حوزه از دغدغه

یـزان تأثیرگـذارى هـوش معنـوى در سـالمت روانـی رهبـران و        مسئله اصلی این است که م

توانند روح حاکم بر کار کارکنان  کارکنان چگونه است و رهبران در سازمان به چه صورت می

 را تعالی معنوى بخشند؟

را  آنـان تا مجدداً کارکنان خود را با فطرت خود پیوند زننـد و   آنندرهبران و مدیران در پی 

گیـرى مفهـومی بـه نـام      معناگرا بنمایند. همین امـر باعـث شـکل    یا وى وترغیب به امور معن

تواند به عنـوان تنهـا داروى درمـانی     معنویت در کار می ،رو از این ؛معنویت در کار شده است

  ).  2008 ریگو و ایکنگ،آدمینو باشد ( 1بیمارى مدیریت مدرنبراى 

 هاى پژوهش پرسش

آیا هوش معنوى بر سالمت روانی منـابع انسـانی در   سؤال اصلی در این تحقیق این است که 

  سازمان مؤثر است؟

  هاى فرعی، مشتمل بر موارد زیر خواهد بود: بدیهی است که پرسش

  الف) تأثیر هوش معنوى بر سالمت روانی کارکنان چگونه است؟

  ب) هوش معنوى چه تأثیرى بر رهبرى و سالمت روانی آن دارد؟

  شناسی پژوهش روش

له، به منظور بررسی تأثیر هوش معنوى بر سالمت روانی رهبران و کارکنـان و بـه منظـور    در این مقا

تحلیلـی انجـام گرفـت و در گـردآورى       _  هاى پژوهش، مطالعه با روشی توصیفی پاسخ به پرسش

ها از روش تحلیلی بهره گرفته شـد؛ الزم   اى و براى تجزیه و تحلیل داده اطالعات از روش کتابخانه

هـا   هاى پژوهشی با رویکرد دینی از روش مرسوم تحلیـل داده  ت که به منظور تحلیل دادهبه ذکر اس

  فاده شده است.تهاى اسالمی که شبیه تحلیل محتواست، اس گیرى از رهیافت در بهره

  مفهوم هوش

بر این اعتقادند کـه   ،اند: گروه اول شناسان به دو گروه تقسیم شده در مورد مفهوم هوش، روان

ـ  که معتقدند ،گروه دوم وشود،  هوش از یک استعداد کلی و واحد تشکیل می  ی ازانواع مختلف

                                                        

1. Illness of Modern Management  2. Armenio Rego, A. & E. Cunha, M.  
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آن اسـت کـه هـوش     ،کنـد  هوش وجود دارد. آنچه تعریف دقیق از هوش را دچار مناقشه می

گونه پایه محسوس، عینی و فیزیکـی نـدارد. هـوش،     هیچ ،یک مفهوم انتزاعی است و درواقع

هـاى آشـکار افـراد     یندهاسـت کـه از رفتارهـا و پاسـخ    اک برچسب کلی براى گروهی از فری

  ).1386شود (گنجی،  استنباط می

هاى قشـر خـارجی مغـز     اى است که در اثر فعالیت یاخته از نظر فیزیولوژى، هوش پدیده

یط نقش انطباق و سازگارى موجود زنـده بـا شـرا    ،گردد و از نظر روانی (کورتکس) آشکار می

  ).25تا، ص محیطی و زیستی را بر عهده دارد (عظیمی، بی

هوش از هفت استعداد ذهنی بنیـادى و مسـتقل از یکـدیگر تشـکیل      1به عقیده ترستون،

شود که بدین قرارند: کالمی، سیالی کالمی، اسـتعداد عـددى، اسـتعداد تجسـم فضـایی،       می

ه اد را افزایش داده و اظهار داشـت این تعد حافظه تداعی، سرعت ادراك و استدالل. گیلفورد،

  شود. عامل تشکیل می 120کم از  هوش، دست است که

ترین کسانی است کـه تعریـف نافـذى از هـوش ارائـه نمـوده        از معروف 3دیوید وکسلر،

از نظر وى، هوش عبارت است از توانایی کلی و جامع در فرد که باعث تفکر منطقـی،   ؛است

شود. در نظر وى، هوش یک توانـایی جـامع اسـت؛     حیط میفعالیت هدفمند و سازگارى با م

  طـور کامـل مسـتقل از هـم نیسـتند و نشـانه       کـه بـه   اسـت  یعنی مرکب از عناصر یا اجزایی

تواند به صورت منطقی بیندیشد و اعمال برخاسته از هوش او  هوشمندى فرد آن است که می

دهد که خـود را بـا شـرایط محـیط      اعمالی هدفدارند و توانایی هوش به فرد این امکان را می

  ).1386انطباق دهد (اسماعیلی، 

هاى هوش آن  گوید: هوش آن چیزى است که آزمون شناس فرانسوى می روان آلفرد بینه،

مانده ذهنی از افراد طبیعی و باهوش متمـایز شـوند    افراد عقب تا شود سنجد و باعث می را می

  ).1383فر،  (میالنی

عمده این تعاریف به سه گروه عملی، تحلیلی و کـاربردى   ،شود یطور که مشاهده م همان

دهنـده   شوند که به ترتیب نتیجه عملی هوشمندى در زندگی، تجزیه عوامل تشکیل تقسیم می

دهند. با توجه به این مطالب  نظر قرار می هاى هوشی را مد هوش و سنجش از طریق آزمودنی

  نظر قرار گیرند: مددر باید این سه جنبه براى داشتن تعریف تقریباً کاملی از هوش 

  _ توانایی و استعداد کافی براى یادگیرى و درك امور؛

  _ هماهنگی و سازش با محیط؛
                                                        

1. Thurston  2. Guilford  

3. Wechsler  4. Binet  



  15٧  هوش معنوى و تأثیر آن بر سالمت روانی منابع انسانی سازمان

  

حـل   بردارى از تجربیات گذشته، به کار بردن قضاوت و استدالل و پیـدا کـردن راه   _ بهره

  ).1383فر،  منطقی در مواجه شدن با مشکالت (میالنی

اى است که در راستاى تسهیل اهداف کاربردى و رشـد   سازگارانه همسئلهوش رفتار حل 

گیرى شده است. رفتار سازگارانه، شـباهت اهـداف متعـددى را کـه باعـث       سازگارانه جهت

اى است که فراینـد   دهد. این مفهوم هوش، مبتنی بر گزاره شوند، کاهش می تعارض درونی می

براى غلبـه بـر موانـع و حـل مسـئله ضـرورى        حرکت به سوى اهداف، انجام راهبردهایی را

  ).2004؛ نقل از: نازل، 1997 1؛ استرنبرگ،1999سازد (ایمونز،  می

داند که براى حل مسئله و ایجـاد محصـوالت    هایی می هوش را مجموعه توانایی گاردنر

گانـه   انواع نـه  ،رود. از نظر وى شوند، به کار می جدیدى که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می

حرکتـی،   _ ریاضـی، فضـایی، بـدنی    _ اند از: هوش زبانی، موسـیقیایی، منطقـی   هوش عبارت

شود)، هوش طبیعتـی و هـوش    فردى می فردى و بین هاى فردى (که شامل هوش درون هوش

  ).2005وجودى که شامل ظرفیت مطرح کردن سؤاالت وجودى است (آمرام، 

شـود؛   ر شناختی است و شامل پردازش اطالعات میاز هوش، بیشت 3مفهوم تحلیلی غرب

هـاى گونـاگون عملکـرد و تجربـه      نسبت به هوش، مؤلفه در حالی که رویکرد ترکیبی شرق

گیـرد   (یکپارچه) دربـر مـی   5از جمله شناخت، شهود و هیجان را در یک ارتباط کامل ؛انسان

  ).2004(نازل، 

هـاى مقابلـه بـا     شـود و روش  ط مـی درمجموع، هوش عموماً باعث سازگارى فرد با محی

توانـایی شـناخت مسـئله، ارائـه      ،همچنـین  ؛دهـد  مسائل و مشکالت را در اختیار او قرار می

هـاى کارآمـد حـل مسـائل از      حل پیشنهادى براى مسائل مختلف زندگی و کشـف روش  راه

  هاى افراد باهوش است. ویژگی

  معنویت

شود. بیلوتـا معتقـد    شامل آگاهی و خودشناسی می ؛به عنوان یکی از ابعاد انسانیت معنویت

معنویت، نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن بـا کسـی غیـر از     که است

 باشـد اى شـود کـه فراتـر از خودمـان      خودمان است، این آگاهی ممکن است منجر به تجربه

  ).1999؛ جانسون، 1955هینلز جان، (
                                                        

1. Sternberg, R.  2. Gardner, H.  
3. western analytic concept  4. eastern synthetic approach  
5. integrative relation  6. spirituality  
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هاى مختلفی دارد؛ ممکـن   و جلوه مراتبت و همانند هیجان، معنویت امرى همگانی اس

است هشیار یا ناهشیار، رشدیافته یا غیر رشدیافته، سالم یا بیمارگونه، ساده یا پیچیده و مفید 

  ).2003یا خطرناك باشد (وگان، 

معنویت را براساس تعریف گاردنر از هوش، در چـارچوب هـوش    که تالش کرد 1ایمونز

؛ زیرا عملکـرد  گرددتواند شکلی از هوش تلقی  معنویت می که ى معتقد استمطرح نماید. و

 تا سازد کند که افراد را قادر می هایی را مطرح می کند و قابلیت بینی می و سازگارى فرد را پیش

ایمـونز را مـورد    ، سـخن د. گاردنرنبه حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باش

هـاى   هایی از معنویت را که مربـوط بـه تجربـه    و معتقد است که باید جنبه دهد انتقاد قرار می

هـاى عقالنـی، حـل     از جنبـه  ؛پدیدارشناختی هستند (مثل تجربه تقدس یا حاالت متعـالی) 

  ).2005مسئله و پردازش اطالعات جدا کرد (آمرام، 

کـه هـوش   توان علت مخالفت بعضی از محققان، همانند گاردنر، در مورد این مسـئله   می

گرایانـه آنـان    و شخصیت است را به نگاه شناخت 3اخالق معنوى متضمن انگیزش، تمایل،

  ).2004از هوش نسبت داد (نازل، 

هاى مهـم آن را چنـین    پس از مرور معانی مختلف معنویت، مؤلفه دونالد فریدمن و مک

  نمایند: عنوان می

  ى نهایی؛ا. تمرکز داشتن بر معن1

  و رشد آنها؛ 5چندگانه هوشیارى. آگاهی از سطوح 2

  و مقدس بودن زندگی؛ ارزشمندى. اعتقاد به 3

  ).2005(آمرام،  تر به یک کل بزرگ . ارتقاى خود4

ارتباط با وجود متعالی، باور به غیـب، بـاور بـه     ۀتواند دربرگیرند معنویت از منظر دینی می

دگی و تنظیم زندگی شخصی بر هاى زن رشد و بالندگی انسان در راستاى گذشتن از پیچ و خم

یافتـه و   در هسـتی معنـادار، سـازمان    اومبناى ارتباط با وجود متعالی و درك حضـور دائمـی   

معنویت راهی است که آدمی در مسیر آن به سـوى الوهیـت    ،رو از این ؛دار الوهی باشد جهت

ن اعتقـاد بـه   یعنی آنچه که بـدو  ؛معنویت ایمان و باور به توحید و معاد است ،کند حرکت می

بدون اعتقاد به توحید و معاد زندگی پوچ و  ،درواقع و کند و عبث جلوه می امعن آنها زندگی بی

                                                        

1. Emmons  2. intention  
3. morality  4. Friedman, H. & McDonald, D.  

5. consciousness  6. transcendence of self  
7. greater whole 
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این بعد وجودى انسان فطرى و ذاتی اسـت و بـا توجـه بـه      .)1364معناست (طباطبایی،  بی

  یابد. انجام تمرینات و مناسک دینی متحول و ارتقا می بارشد و بالندگی انسان و 

  عنوىهوش م

باال با داشتن اطالعاتی در مورد هوش معنـوى   داشتن هوش معنوىِ که معتقد است 1ادواردز

 بنـابراین،  ؛کنـد  متفاوت است. این تمایز فاصله میان دانش عملی و دانش نظرى را مطرح می

ردیـف دسـتیابی بـه     هاى آنها را هم نباید داشتن دانش وسیع در مورد مسائل معنوى و تمرین

 کـه  توان گفـت  می واز طریق عبادت و تعمق براى حل مسائل اخالقی دانست  هوش معنوى

. هرچنـد کـه   استمندى مؤثر از معنویت، داشتن توأمان دانش نظرى و عملی الزم  براى بهره

تحقیقات زیادى در حیطه رشد و تحـول هـوش معنـوى صـورت نگرفتـه اسـت و نیازمنـد        

که اسـتعداد ایـن هـوش در افـراد      ار داشتاظهتوان  کیفی است، ولی می _ تحقیقات تجربی

هـاى غنـی کـه سـؤاالت معنــوى را      مختلـف، متفـاوت اسـت و در اثـر برخـورد بـا محـیط       

سن و جنسیت نیـز در   که رسد گیرد. به نظر می تدریج تحول یافته و شکل می انگیزاند، به برمی

سـالگی  35ز هوش معنوى اثرگذار باشند. یونگ معتقد است کـه در بسـیارى از افـراد پـس ا    

گیرد کـه ممکـن اسـت در رونـد معنویـت و       صورت می آنهااى در ناخودآگاه  تغییرات عمده

، معتقدند کـه در  )از جمله یونگ(بعضی از محققان  ؛همچنین ؛هوش معنوى تأثیرگذار باشند

  گیرد. زنان این تحول متفاوت از مردان صورت می

انگیزشـی باشـد کـه     _ ممکـن اسـت امـرى شـناختی     ،براساس تعریف هـوش معنـوى  

هاى سازگارى و منابعی را که حل مسئله و دستیابی به هدف را تسـهیل   اى از مهارت مجموعه

انجام سازگارانه و کاربردى موارد  ،). هوش معنوى2002 نماید (سیسک، معرفی می ،کنند می

  ).2004هاى خاص و زندگی روزمره است (نازل،  یادشده در موقعیت

وش معنوى از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محـیط پیرامـون خـود    ه که رسد به نظر می

گـردد. ایـن دیـدگاه     فراتر رفته و وارد حیطه شهودى و متعالی دیدگاه فرد به زندگی خود مـی 

انـد. فـرد    شود که تحت تأثیر یک نگاه کلی قرار گرفتـه  شامل همۀ رویدادها و تجارب فرد می

ی و تفسیر مجدد تجارب خود بهره گیرد. این فراینـد  ده تواند از این هوش براى چارچوب می

از لحاظ پدیدارشـناختی بـه رویـدادها و تجـارب فـرد معنـا و ارزش شخصـی         تا قادر است

  ).2004بیشترى بدهد (نازل، 

                                                        

1. Edwards  2. Sisk  
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و ارتباط آن با جهـان رابطـه دارد و ظرفیـت     1هوش معنوى با زندگی درونی ذهن و نفس

شـود.   به سطوح چندگانه هوشیارى را شامل مـی فهم عمیق سؤاالت وجودى و بینش نسبت 

گیـرد. هـوش    را دربر می آگاهی از نفس، به عنوان زمینه و بستر نیروى زندگی تکاملی خالق

شود و به شکل آگاهی همیشه در حال رشد ماده، زندگی،  شیارى ظاهر میومعنوى به شکل ه

یش از توانایی ذهنی فـردى  هوش معنوى چیزى ب ،بنابراین ؛آید بدن، ذهن، نفس و روح درمی

بر این، هـوش معنـوى فراتـر از     افزونکند.  و به روح مرتبط می 3فرد ىاست و فرد را به ماورا

شامل آگاهی از رابطـه بـا موجـود     ؛شناختی متعارف است. بدین جهت خودآگاهی رشد روان

  ).2003شود (وگان،  متعالی، افراد دیگر، زمین و همه موجودات می

است که هوش معنوى شامل حس معنا و داشتن مأموریت در زندگی، حـس  آمرام معتقد 

  ).2005شود (آمرام،  تقدس در زندگی، درك متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می

هـا مـورد    هوش معنوى براى حل مشکالت و مسائل مربوط بـه معنـاى زنـدگی و ارزش   

آیـا شـغل مـن باعـث تکامـل مـن در زنـدگی        «هماننـد   ؛هـایی  گیرد و سؤال استفاده قرار می

کند  را در ذهن ایجاد می» آیا من در شادى و آرامش روانی مردم سهیم هستم؟«و یا » شود؟ می

  ).1385؛ نقل از: سهرابی، 2004 (ویگلزورث،

درواقع، این هوش بیشتر مربوط به پرسیدن است تا پاسخ دادن؛ بدین معنا که فرد سؤاالت 

  ).2003 5مولن، کند (مک  خود، زندگی و جهان پیرامونش مطرح می بیشترى را در مورد

ایـم، بـه کجـا     هاى جدى در مورد اینکه از کجـا آمـده   قابل ذکر است که سؤال ،همچنین

  .هستندرویم و هدف اصلی زندگی چیست، از نمودهاى هوش معنوى  می

  اصول مهم هوش معنوى

ط بـا آفریننـده جهـان اسـت. وى ایـن      هوش معنوى در مورد ارتبا که معتقد است سانتوس

هوش را توانایی شناخت اصول زندگی (قوانین طبیعی و معنوى) و بنا نهادن زندگی براسـاس  

  این قوانین تعریف کرده است. وى اصول زیر را براى هوش معنوى عنوان کرده است:

. شناخت و تصدیق هوش معنوى؛ یعنی باور داشتن به ایـن مسـئله کـه مـا موجـوداتی      1

  جسمانی (در این جهان) موقتی است.معنوى هستیم و زندگی 

                                                        

1. spirit  2. creative life force of evolution  
3. transpersonal  4. Wigglesworth, C.  
5. McMullen  6. Santos, E. S.  
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  . بازشناسی و باور یک موجود معنوى برتر (یعنی خداوند).2

  . اگر خالقی هست و ما مخلوق هستیم، باید کتاب راهنمایی هم وجود داشته باشد.3

خوانـد) و پـذیرفتن ایـن     . لزوم شناسایی هدف زندگی (وجود چیزى که انسان را فرامی4

  اند. ها کدگذارى شده نکته که از نظر ژنتیکی بعضی از توانایی

  . شناختن جایگاه خود در نزد خداوند (شخصیت فرد بازتاب فهم وى از خداوند است).5

. شناخت اصول زندگی و پذیرفتن این امر که براى داشـتن زنـدگی موفـق بایـد سـبک      6

 ).2006توس، زندگی و تصمیمات خود را مطابق این اصول شکل داد (سان

 هاى هوش معنوى ویژگی

بـه   در ذیـل هایی را ذکـر نمـود کـه     توان ویژگی برخی بر این باورند که براى هوش معنوى می

 شود: بعضی از آنها اشاره می

است که مسائل معنایی و ارزشی را بـه مـا نشـان     1الف) هوش معنوى نوعی هوش غایی

کند. هوشی است که اعمال و رفتـار مـا را در    و مسائل مرتبط با آن را براى ما حل می دهد می

مان را نسبت  هاى وسیع از نظر بافت معنایی جاى و معنادار بودن یک مرحله از زندگی گستره

 ).2000 دهد (زهر و مارشال، به مرحله دیگر مورد بررسی قرار می

هاى زیر مشاهده شود: صداقت، دلسوزى،  ب) هوش معنوى ممکن است در قالب مالك

شیارى، همدردى متقابل، وجود حسی مبنی بر اینکه نقش مهمـی در  وه به تمام سطوح هتوج

تر دارد، بخشش و خیرخـواهی معنـوى و عملـی، در جسـتجوى سـازگارى و       یک کل وسیع

 سطح شدن با طبیعت و کل هستی، راحت بودن در تنهایی بدون داشتن احساس تنهایی. هم

ظرفیـت تعـالی و تمایـل بـاالیی نسـبت بـه        ج) افرادى که هوش معنوى بـاالیی دارنـد،  

هاى روزانه خود را بـه اعمـال    شیارى دارند. آنان این ظرفیت را دارند که بخشی از فعالیتوه

مانند بخشش، سپاسگزارى، فروتنی، دلسوزى  ؛روحانی و معنوى اختصاص بدهند و فضایلی

  از خود نشان دهند. را

سازد؛ این  مرتبط می 3با بستر زیربنایی وجودهوش معنوى، ذهن را روشن و روان انسان را 

(خطاى حسی) تشخیص دهد. این مفهـوم   کند تا واقعیت را از خیال هوش به فرد کمک می

  ).2003و خدمت مطرح است (وگان،  5هاى مختلف به عنوان عشق، خردمندى در فرهنگ

                                                        

1. Ultimate  2. Zohar & Marshall  
3. underlying ground of being  4. illusion  
5. wisdom 
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اند از:  عبارت ؛گیرى از هوش معنوى مفید هستند هاى فردى که براى بهره بعضی از ویژگی

نگـر داشـتن،    )، دیـدگاه کـل  2003مـولن،   خردمندى، تمامیت (کامل بودن)، دلسوزى (مـک 

هـا   ). ایـن ویژگـی  2000 و مارشـال پذیرى (زهر  درستی و صحت، ذهن باز داشتن و انعطاف

ماننـد رویـا،    ؛هاى غیر زبانی و غیر منطقـی  هاى متفاوتی را براى دانستن از طریق روش روش

 1کننـد (دسـلوریرس،   تر معنا ارائه مـی  به عرفانی جهت دستیابی به سطوح عمیقشهود و تجر

  ).2004نقل از: نازل، ؛ 2000

هـاى   هـا و فعالیـت   هایی که الزمه هوش معنوى هستند، احتماالً در کنـار توانـایی   ویژگی

، باورهـا و  آنهـا انـد از: دعـا کـردن، تعمـق، رؤیاهـا و تحلیـل        دیگرى قرار دارند که عبـارت 

هاى دینی و معنوى، شناخت و مهارت در فهم و تفسیر مفاهیم مقدس و توانایی داشتن  زشار

که فضایل  )همانند آزار نرساندن(به عنوان مثال، بعضی از حقایق قدیمی  ؛حاالت فراروندگی

هـایی بـراى تقویـت هـوش      دهند، ممکن است به عنوان روش اخالقی را مورد توجه قرار می

مسائل معنوى ممکن است شامل مـواردى از قبیـل تفکـر در     ،معنوى مطرح باشند. همچنین

مورد سـؤاالت وجـودى ماننـد وجـود زنـدگی پـس از مـرگ، جسـتجوى معنـا در زنـدگی،           

مؤثر، رشد حس هدفمنـدى زنـدگی، رشـد رابطـه بـا خـود،       مندى به عبادت و تعمق  عالقه

  ).2004هماهنگی با قدرت برتر و نقش آن در زندگی خود باشد (نازل، 

دهندۀ هوش معنوى رشـدیافته   اى که نشان گانه هاى هشت مؤلفه ،و وگان معتقدند نوبل

، اند از: درستی و صـراحت، تمامیـت، تواضـع، مهربـانی، سـخاوت، تحمـل       عبارت ؛هستند

  ).2004مقاومت و پایدارى و تمایل به برطرف کردن نیازهاى دیگران (نقل از: نازل، 

  هاى هوش معنوى مؤلفه

) هوش معنوى کاربرد انطباقی اطالعات معنوى براى حل مسائل و فراینـد  2000از نظر امنز (

  دستیابی به هدف است. وى پنج مؤلفه را براى هوش معنوى پیشنهاد کرده است:

  تعالی، گذشتن از دنیاى جسمانی، مادى و متعالی کردن آن؛ . ظرفیت1

  هاى معنوى از هوشیارى؛ . توانایی ورود به حالت2

  ها، حوادث و روابط زندگی روزانه با احساس تقدس؛ . توانایی آراستن فعالیت3

  . توانایی استفاده از منابع معنوى در جهت حل مسائل زندگی؛4

مآبانـه (بخشـش، سپاسـگزارى، فروتنـی، احسـاس       لت. ظرفیت درگیرى در رفتار فضی5

  شفقت و...).
                                                        

1. Descelorires  2. Noble  



  163  هوش معنوى و تأثیر آن بر سالمت روانی منابع انسانی سازمان

  

و  یکپـارچگی، شـهود   1مانند شـجاعت،  ؛هایی ارزش که ) معتقد است2003مولن ( مک

بـین بصـیرت و    کـه  وى معتقد است ،هاى هوش معنوى هستند. همچنین از مؤلفه 3دلسوزى

هـاى   هوش معنوى رابطه وجود دارد و در مقابل، استرس ضد شـهود اسـت. وى یکـی از راه   

نگرانـی تـالش فزاینـده و     ،کند. از نظر مولن بخش عنوان می افزایش بصیرت را توجه آرامش

  دهد. گیرى روى می نافرجامی است که به دلیل تأخیر در تصمیم

  کند: ا چنین مطرح میمشخصات هوش معنوى ر بروس لیچفیلد

  . آگاهی از تفاوت؛1

  الطبیعه و تقدس؛ . شگفتی، حس ماوراء2

  . حکمت و خرد؛3

  . آگاهی و دوراندیشی، توان گوش دادن (ساکت بودن و به نداى خداوند گوش دادن)؛4

  هنگام آشفتگی و تناقض و دوگانگی؛ آرام بودن در .5

 . تعهد، فداکارى و ایمان.6

 ؛ اظهار داشـت کـه  ارائه کرد .م2008جش هوش معنوى که در سال کینگ، در الگوى سن

ـ هاى ذهنی منعطف است که بر جن اى از توانایی هوش معنوى مجموعه هـاى غیـر ذهنـی و     هب

متعالی از واقعیت مبتنی است و با ماهیت وجودى یـک فـرد، معنـادارى شخصـی، تعـالی و      

 یافته معنادارى پیوند دارد. حالت گسترش

 ترتیب است:  ) بدین2008ش معنوى از نظر کینگ (هاى هو مؤلفه

ماننـد   ؛توانایی براى انتقادى اندیشـیدن راجـع بـه موضـوعاتی     . تفکر وجودى انتقادى:1

هستی)، توانایی بـراى رویـارویی بـا     و معنادارى، هدف، وجود فراتر از وجود (واقعیت، مرگ

توانـایی بـراى اندیشـیدن راجـع بـه       ،همچنـین  و هـاى اصـیل موجـود    ها یا فلسـفه  استنتاج

 موضوعات غیر وجودى از یک دیدگاه وجودى؛

توانایی هدایت معنادارى شخصی و اهداف در همه تجربیات  . نتیجه معنادارى شخصی:2

  مادى و فیزیکی، دربرگیرنده توانایی خلق هدف براى زندگی؛

خـود (تحـول درونـی و     هاى متعـالی از  براى شناخت ابعاد و قابلیت . هوشیارى متعالی:3

  گرایانه)؛ نگرى و غیر مادى بیرونی) از دیگران و جهان مادى (کل

ماننـد   ؛توانایی براى ورود به مراحـل سـطح بـاالى معنـوى     . گسترش حالت هوشیارى:4

  هوشیارى، شعور کیهانی، اتحاد، وحدت و یکپارچگی.

                                                        

1. courage  2. intuition  
3. compassion  4. Brouce Litchfield  



  1393 بهار و تابستان/ 14/ ش8شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  164

  

  هاى دیگر مقایسه هوش معنوى با هوش

ناختی، هیجانی و معنوى را براساس ترتیـب رشـد آنهـا، بـه     ویگلزورث چهار هوش بدنی، ش

نشان داده شده اسـت.   1شکل هرمی مطرح نموده است. الگوى ویگلزورث در شکل شماره 

کننـد   براساس این دیدگاه است که کودکان ابتدا بر بدن خود کنترل پیدا می ،الگوى مورد نظر

دهنـد.   خـود را گسـترش مـی    هر)هاى زبانی و مفهومی (هوشب )، سپس مهارت1(هوش بدنی

بـراى بسـیارى از    3اى کودك مطرح است. هوش هیجـانی  هاى مدرسه این هوش در فعالیت

مند به گسترش روابط خود با دیگران باشـند. در انتهـا،    گردد که عالقه افراد هنگامی مطرح می

سـؤاالتی  گـردد و   مسـائل مـی   کند که فرد به دنبال معناى هوش معنوى زمانی خودنمایی می

  نماید. را مطرح می 5»آیا این، همۀ آن چیزى است که وجود دارد؟« :مانند
  

  

  

  

  

  

  

  

  )2004ها (ویگلزورث،  رابطه هوش: 1شکل 

بینانـه،   هوش معنوى به نسبت آموزش غیر دینی و دانش واقع که معتقد است هاوك مک

نگر آن  ماهیت غیر اختصاصی و کل و نیز ترى دارد با شهود، نگرش و خردمندى رابطه نزدیک

بخشـد. ایـن امـر بـه      دهد و آن را عمق مـی  ادراك فرد را گسترش می ،و استفاده از نمادگرایی

بـر ایـن، حرکـت بـه سـمت       افـزون  ؛کنـد  سازى روابط و بهبود کار روزمـره کمـک مـی    غنی

شود تا به نیاز به کنترل خـود و   خودشکوفایی و رشد معنوى بیشتر به هوش معنوى مربوط می

افرادى که هوش معنـوى یکپارچـه دارنـد، ممکـن      ،رسد آیین و رسوم بودن. به نظر می پایبند

  ).2004است سبک زندگی متفاوتی داشته باشند (نازل، 

                                                        

1. physical intelligence  2. IQ  
3. EQ (emotional intelligence)  4. meaning  
5. is this all there is?  6. McHavec  

SQ

EQ

IQ

Physical Intelligence
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  کند: هاى گاردنر) را چنین عنوان می ى مختلف (هوشها هاى هوش شباهت 1لیچفیلد

  ها؛ هاى همپوشی بین همۀ هوش . وجود الیه1

  ها در افراد مختلف؛ . تفاوت هر یک از هوش2

  ها. . قابل رشد بودن هوش3

از نظـر   ؛ها برشـمرده اسـت   لیچفیلد سه تفاوت عمده را میان هوش معنوى و دیگر هوش

  وى هوش معنوى:

  یگران سروکار دارد؛_ انحصاراً با د

 ؛گیرد هاى دیگر) را دربر می _ همه سطوح دیگر (هوش

 هاست. تر از سایر هوش _ ارزیابی آن احتماالً ذهنی

) در مورد تفاوت هـوش معنـوى و هـوش    2004؛ نقل از: نازل، 2002هاوك ( دیدگاه مک

  نشان داده شده است. 1(عمومی) در جدول شماره  متعارف

  )2002هاوك،  معنوى و هوش متعارف (مک : مقایسه هوش1جدول 

 هوش معنوى هوش متعارف

  اختصاصی

  3معنایی

  متمایزکننده

کننده  کنترل

  خود

  کمی

  5مادى

 عقل

  غیر اختصاصی

  نمادین

  متحدکننده

شکوفاکننده 

  9خود

  کیفی

  معنوى

 10شهود

 رشد هوش معنوى

را دربر نگیرند، نـاقص  هاى مختلف دانستن  رسد اگر تعاریف هوش معنوى، روش به نظر می

هستند. در بررسی اخیر رابرت فورمن، افرادى که داراى سـنین مختلفـی بودنـد، معنویـت را     
                                                        

1. Litchfield, B.  2. traditional  

3. semantic  4. self-control  
5. temporal  6. non-specific  
7. symbolic  8. unify  
9. self-actualisation  10. intuition  
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مانند مراقبه، به ایـن دلیـل کـه     ؛هاى تأملی تمرین دانستند تا فراعقلی. می 1اى مفهومی تجربه

ناسب به نظر وابسته به آشنایی با سه روش متمایز دانستن است، براى پاالیش هوش معنوى م

این سـه   که رسد به نظر می 5و تأملی. عقلی 3اند از: حسی، رسد. سه روش دانستن عبارت می

ناپـذیرى از هـوش معنـوى هسـتند کـه بعضـی از افـراد نشـان          روش دانستن، بخش جدایی

  ).2003دهند (وگان،  می

جملـه   از ؛شیارانه و سازگارى با وقایع و تجارب زندگی و پـرورش خودآگـاهی  وآگاهی ه

ها، راهبردهـا و   شوند. عالوه بر این، بعضی از روش عوامل اصلی رشد هوش معنوى تلقی می

هوش معنوى از طریـق   که شوند؛ مثالً وگان معتقد است ها براى رشد آن مفید تلقی می تمرین

نظرهاى مختلف، حساسـیت زیـاد نسـبت بـه      افزایش وسعت نظر و گشودگی و داشتن نقطه

تر نمادهـا   هاى معنوى، فهم عمیق (ماورائی) و موضوع نظیر حالت تعالی تجارب و واقعیاتی

  ).2004یابد (نازل،  افزایش می ،نشده شیار کشفوها و الگوهاى ناه و بازنمایی افسانه

توجه، تغییـر هیجانـات و تقویـت کـردن      هاى مختلف توان با تمرین هوش معنوى را می

ها منحصراً متعلق به یک دیـن خـاص یـا آمـوزش      رفتارهاى اخالقی افزایش داد. این تمرین

معنوى خاص نیستند. گرچه هوش معنوى با رشد شناختی، هیجانی یا اخالقی مرتبط اسـت،  

  یک از آنها برابر دانست. توان آن را با هیچ ولی نمی

اى از بلوغ هیجـانی و   شامل درجه ؛هاى هوش معنوى بلوغ معنوى به عنوان یکی از جلوه

و خردمندى و دلسوزى براى دیگـران   است (روحیه اخالقی) و رفتار اخالقی بلوغ اخالقی

بلوغ معنـوى دیـد    که توان گفت گیرد. می را صرف نظر از جنس، قومیت، سن یا نژاد دربر می

اى است که با آگاهی همراه است و شـامل ارتبـاط زنـدگی درونـی ذهـن بـا        عمیق و گسترده

  ).2003(وگان،  استزندگی بیرونی 

هـا،   هوش معنوى از طریق جستجوى معناى اصـلی موقعیـت   که زهر و مارشال معتقدند

 ؛کنـد  براى مسائل و تالش براى برقرارى ارتباط میان رویدادها رشـد مـی  » چرا«مطرح کردن 

کننده یـا صـداى    هاى شهودى راهنمایی یادگیرى و بازشناسی و گوش دادن به پیام ،همچنین

دن خودآگاهی، آموختن از اشتباهات و صـداقت داشـتن بـا خـود     درونی، متفکر بودن، باال بر

  ).2004؛ نقل از: نازل، 2001شود (نوبل،  باعث افزایش هوش معنوى می

                                                        

1. experiential  2. transrational  
3. sensory  4. rational  
5. contemplative  6. transcendent  
7. moral  8. ethical  
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خودآگاهی براى افزایش بلوغ معنوى ضرورى است. زمانی که توجه مستقیماً متوجه درون 

جـه نمایـد. در   هاى ذهنی و تفکرات خود تو است، فرد ممکن است تالش کند تا به احساس

ابتدا، فرد ممکن است کامالً درگیر موضوعات شخصی شود و نتواند ذهنش را حتی براى یک 

تواند در صورت تالش فرد براى تمرکز بر آنهـا یـا    لحظه خالی کند. جذبه مسائل شخصی می

کننده باشد. آگاهی از امکان تغییر جهت ارادى توجـه،   پرورش آگاهی بدون انتخاب، منحرف

اند آغازى بر فرایند کنار گذاشـتن عـادات فکـرى پیشـین و الگوهـاى رفتـارى باشـد.        تو می

بینند تا سرگذشت دیگران را بـا توجـه کامـل و عـدم دخالـت       درمانگران نیز آموزش می روان

کنـیم، در پرتـو    خویش شاهد باشند. واضح است هنگامی که با ذهن آرام به دیگرى توجه می

شوند. همراهی با دیگران با  ها گشوده می یابند و قلب لتیام میهاى قدیمی ا هوش معنوى، زخم

رو، با عنایت  )؛ از این2003تواند اثرات درمانی داشته باشد (وگان،  گرى خاموش نیز می میانجی

هاى روانی را از منابع انسانی  توان استرس به تمرینات مختلف به منظور رشد هوش معنوى می

  ى انسانی در سازمان کمک کرد.زدود و به سالمت روانی نیرو

  هاى هوش معنوى در اسالم مؤلفه

طور ضمنی هوش معنوى مورد توجه فراوانی قـرار گرفتـه اسـت.     در فرهنگ اصیل اسالمی به

هوش معنوى یا قدرت تعقل و اندیشه در انسان، موهبتی الهی و نورى رحمانی است که پیامبر 

یل به خیرات، کمـاالت و خواسـتار عـدل و    شود و به حسب ذات ما درونی انسان شمرده می

احساس است. این هوش و توانایی مالك تکلیف، ثواب و عقاب است و بدان، حق از باطل و 

شود.  خیر از شر و راه از بیراه، تمییز و به وسیله آن زشت و زیبا، کمال و پستی تشخیص داده می

تقـوا و پرهیزکـارى بـه همـراه      عوامل مؤثر بر هوش معنوى در متون اسالمی، ایمان به خـدا، 

دارى، عبـادت، خوانـدن    تمرینات روزمره از قبیل تدبر در خلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزه

)؛ بدیهی است که این نوع از 1385قرآن و تدبر صادقانه در آیات قلمداد شده است (سهرابی، 

زى معنوى از طریق تقوا و تواند براى رهبران الهی با تمسک به ابزار غیبی و توانمندسا هوش می

نیایش حاصل گردد. چنانچه قرآن براى رهبرانی همچون حضرت موسـی و هـارون(ع) ایـن    

و�لَقَدْ آتَینَا م�وس�_� و�ه�_ار�ونَ «فرماید:  کند؛ آنجا که می مفهوم را با تعبیر فرقان و ضیاء گزارش می

هارون فرقان (قدرت تشخیص سره از ناسـره) و   ؛ ما به موسی والْفُر�قَانَ و�ض�یاء و�ذِکر�ا لّ�لْم�تَّق�ین�

). این موضوع بـراى حضـرت   48(انبیاء، » نور و آنچه براى پرهیزگاران یادآورى است، دادیم

و�لَقَدْ آتَینَا ا�ب�ر�اه�یم� ر�شْدَه� م�ن قَب�_ل� «فرماید:  گزارش شده است؛ آنجا که می» رشد«ابراهیم با واژه 

  ).51(انبیاء، » وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و به آن آگاه بودیم؛ ما و�کنَّا بِه ع�ال�م�ین�
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مانند خردمندى، خالقیت و دلسوزى که با آگاهی معنـوى   ؛ها ها و ویژگی توانایی از برخی

هـاى ذیـل را    ) براساس متون مـذهبی مؤلفـه  1380، منشأ دینی دارد. جامی (است رشد یافته

  است:براى هوش معنوى برشمرده 

  . مشاهده وحدت در وراى کثرت ظاهرى؛1

 ها و اتفاقات؛ هاى معنوى از پدیده . تشخیص و دریافت پیام2

  . سؤال و دریافت جواب معنوى در مورد منشأ و مبدأ هستی (مبدأ و معاد)؛3

  فردى بر فضیلت عدالت انسانی؛ . تشخیص قوام هستی و روابط بین4

  فردى؛ کارگیرى عفو و گذشت در روابط بین خطا، و به . تشخیص فضیلت فراروندگی از رنج و5

 . تشخیص الگوهاى معنوى و تنظیم رفتار بر مبناى الگوى معنوى؛6

 ؛آنو حفظ و رشد و شکوفایی  ،. تشخیص کرامت و ارزش فردى7

. تشخیص فرایند رشد معنوى و تنظیم عوامل درونی و بیرونی در جهت رشد بهینه ایـن  8

 فرایند معنوى؛

شخیص معناى زندگی، مرگ و حوادث مربوط به حیات، نشور، مرگ و برزخ، بهشت . ت9

 و دوزخ روانی؛

 . درك حضور خداوندى در زندگی معمولی؛10

  و ایجاد حس قدردانی و تشکر؛ ،هاى هنرى و طبیعی . درك زیبایی11

 قیاس؛. داشتن ذوق عشق و عرفان که در آن، عشق به وصال منشأ دانش است نه استدالل و 12

 . داشتن هوش شاعرانه که معناى نهفته در یک قطعه شعرى را بفهمد؛13

افـراد کـالم    تا گردد شود و موجب می . هوش معنوى باعث فهم بطون آیات قرآنی می14

 تر و با عمق بیشتر درك نمایند؛ انبیا را راحت

 هـاى متـون مقـدس و اسـتنباط معنـاى نمـادین ایـن        . هوش معنوى در فهم داسـتان 15

 کند؛ ها کمک فراوانی می داستان

االلبـاب بـه کـار رفتـه     ا. هوش معنوى که در قرآن در مورد صاحبان آن بـا صـفت اولو  16

 هاى اوهام عبور نمایند. افراد به جوهرۀ حقیقت پی ببرند و از پرده تا شود است، باعث می

 ؛شـده اسـت  تقوا و پرهیزگارى قلمداد  ،عوامل مؤثر در هوش معنوى که در متون اسالمی

دارى، عبـادات،   به همراه تمرینات روزمره از قبیل تدبر در خلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزه

توانند نقش اساسـی در تقویـت هـوش معنـوى      خواندن قرآن و تدبر صادقانه در آیات آن می

 ).1386داشته باشند (غبارى بناب و همکاران، 
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سی معنویت است که بـدان تأکیـد   همچنین دیدن وحدت در کثرت یکی از بعدهاى اسا

    ):1384گوید (عراقی،  چنانچه فخرالدین عراقی می )؛1377(خوارزمی،  شده است
  پس به رنگ هر یکـی تـابی عیـان انداختـه       آفتــــابی در هــــزاران آبگینــــه تافتــــه   

  اختالفـــی در میـــان ایـــن و آن انداختـــه   هاى مختلـف  جمله یک نور است لیکن رنگ

همانند خردمندى، خالقیت و دلسوزى با آگاهی معنـوى   ؛ها ها و کیفیت تواناییبعضی از 

حقایق قدیمی (مثالً قـانون   ،رشدیافته ناشی از مذهب و دیندارى افراد است. به همین شکل

آزار « :گویـد   یـا عبـارت بقـراط کـه مـی      »خودت را بشـناس « :دارد طالیی سقراط که بیان می

اصلی افرادى را کـه از نظـر معنـوى بـاهوش هسـتند، نشـان        هاى ، بعضی از ویژگی»)مرسان

نـد کـه داراى چنـین    ا از جملـه افـراد بنـامی    ؛دهد. بودا، مسیح، محمد(ص) و مـادر تـرزا   می

؛ نقـل از:  2002هاوك،  هوش معنوى باالیی دارند (مک ،ها و کیفیاتی هستند و درواقع مهارت

  ).2004نازل، 

  ابع انسانی در سازمانرابطه هوش معنوى و سالمت روانی من

اند که میان معنویت و هدف زنـدگی، رضـایت از    هاى مختلف نشان داده ها و بررسی پژوهش

؛ کـاس و همکـاران،   2001زندگی و سالمت، همبسـتگی وجـود دارد (جـورج و همکـاران،     

) المـر و همکـارانش در   2001؛ نقـل از جـورج،   1992؛ همچنین ر.ك: ویـچ و چپـل،   1991

انجام گرفته در مورد اثرات معنویت بر سالمت فرد، دریافتند که معنویت بـا   بررسی تحقیقات

 ؛گیـرى معنـوى هسـتند    بیمارى کمتر و طول عمر بیشتر همراه است. افرادى که داراى جهت

تـرى بـا    دهنـد و بـه شـکل مناسـب     هنگام مواجهه با جراحت، بـه درمـان بهتـر پاسـخ مـی     

) و میزان افسـردگی در آنهـا کمتـر اسـت     2000ونز، آیند (ایم دیدگی و بیمارى کنار می آسیب

دهنـدۀ   هاى معنـوى افـزایش   دهند که تمرین شواهد نشان می ،همچنین ؛)2003دونالد،  (مک

هستند و بر عملکرد افراد تـأثیر   1آگاهی و بینش نسبت به سطوح چندگانه هوشیارى (تعمق)

وارنـر   .تواند در بین نیروها و منابع سازمانی آثار مثبتی داشته باشـد  مثبتی دارند. این پدیده می

در دو گـروه   شـناختی  گیرى میزان توجه و اجراى آزمـون انعطـاف   در پژوهش خود با اندازه

رشـد ذهنـی را    3ام)، برتر یا تی هاى تعمق آزمایشی و کنترل، نشان داد که تعمق (انجام تمرین

هـاى   نیز نشان دادند که تمـرین  دهد. کرانسون و همکاران به شکل مثبتی تحت تأثیر قرار می

                                                        

1. meditation  2. cognitive flexibility  
3. Transcendental Meditation (TM)  4. Cranson R. et al  
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ام در یک دوره دوساله باعث بهبود نمره هوش، توانایی یادگیرى و زمان واکـنش در گـروه    تی

  ).2005آزمایشی شده است (نقل از: آمرام، 

بررسی رابطه سالمت روان، هوش معنـوى و افکـار ناکارآمـد در    «در تحقیقی که با عنوان 

 اى نمونـه  باانجام شد و  87_88در سال تحصیلی » دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دختـر حضـور داشـتند و از ابزارهـاى مـورد       255پسـر و  108 آندانشجو کـه در   370شامل 

شنامه سالمت عمـومی گلـدبرگ، پرسشـنامه افکـار ناکارآمـد      پرس ؛ چوناستفاده در پژوهش

(DAS)  5_24و پرسشنامه خودگزارشی هوش معنوى (SISRI)      بـوده اسـت و بـراى تحلیـل

ه اسـت  از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به روش ورود مکرر استفاده شـد  ،نتایج

گی مثبـت معنـادار   همبسـت  ها بدین شرح بود: بـین هـوش معنـوى و سـالمت روان     یافته که

)1/0pبین هوش معنوى و افکـار ناکارآمـد و بـین سـالمت روان و      ،همچنین ؛) وجود دارد

) وجود دارد. تحلیل رگرسـیون نیـز نشـان    1/0pدار (اافکار ناکارآمد نیز همبستگی منفی معن

بینـی قسـمتی از واریـانس     قادر به پیش یک هر ،هم هوش معنوى و هم افکار ناکارآمد که داد

  باشند. سالمت روان می

رسد از طریق کنترل و اصالح  توان ادعا کرد که به نظر می گیرى از این تحقیق می در نتیجه

تـوان سـالمت روان افـراد را بهبـود      از طریق پرورش هوش معنـوى مـی   و نیزافکار ناکارآمد، 

  ).1388بخشید (بخشانی، 

ـ «در پژوهشی دیگر که با هدف مقایسه  روانـی در افـراد معتـاد و     المتهوش معنوى و س

توسط صدیقه معلمی، دانشجوى کارشناسی » معتاد و بررسی رابطه این دو متغیر در دو گروه  غیر

معتاد به مواد مخـدر و   80شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است،  ارشد روان

سترس از مراکز درمان گیرى در د فرد سالم انتخاب شدند. انتخاب افراد معتاد به شیوۀ نمونه 80

معتـاد نیـز بـه صـورت      افراد غیـر  و بازتوانی دولتی و غیر دولتی شهر زاهدان صورت گرفته و

هاى  ند. یافتها گیرى در دسترس از لحاظ سن و جنس با افراد معتاد یکسان انتخاب شده نمونه

معتـادان   هاى هوش معنوى و سالمت روان معتادان و غیر این پژوهش نشان داد که بین نمره

طورى که معتادان به مواد مخدر از هوش معنـوى و سـالمت    تفاوت معنادارى وجود دارد؛ به

ترى نسبت به گروه عادى برخوردار بودند و همچنین، در هر دو گروه بـین هـوش    روانی پایین

مصرف  معنوى و سالمت روان همبستگی معنادارى مشاهده شد. نتایج حاکی از آن بود که سوء

تـر، بـه    اندازد، افراد با هوش معنوى پایین المت جسمانی و روانی افراد را به خطر میمواد، س

ترتیب، این احتمال وجود دارد  شوند؛ بدین مصرف مواد مخدر می احتمال بیشترى دچار سوء

هاى  که بتوانیم با پرورش هوش معنوى افراد، از مبتال شدن آنها به اعتیاد جلوگیرى کنیم. یافته
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دهد که افراد با درجـات   ها نشان می اره تأثیر هوش معنوى در سالمت روانی انسانعلمی درب

هـا   توانـد در سـازمان   آورند و این موضوع مـی  باالى هوش معنوى کمتر به انحرافات روى می

هاى رفتارى را بزداید؛ درنتیجه سـازمان بـه    باعث کارایی و اثربخشی سازمانی شده و استرس

  یابد. ورى آن افزایش می ته و بهرهبهبودى مطلوب دست یاف

توان نتیجه گرفت که با توجه به تأثیر هـوش معنـوى    می ،الذکر با عنایت به مطالعات فوق

در سالمت روانی کارکنان الزم است که مدیران در زمینـه آمـوزش هـوش معنـوى و اشـاعه      

و، مدیران بایسـته  ر از این ؛ها، در جهت تعالی سازمانی نیروها تالش کنند معنویت در سازمان

بخشی معنوى و رشد هوش  د و در جهت تعالینناست که به رشد معنویت در سازمان اقدام ک

هاى آموزشی ضمن خدمت  دوره ،معنوى کارکنان تالشی مضاعف نمایند و در این خصوص

هاى الزم جهت ارتقاى معنـوى شـغلی    و به عنوان دوره نندهاى آموزشی طراحی ک و یا کارگاه

  گذارند. به اجرا

  رابطه هوش معنوى و رهبرى سازمانی

طورى کـه مطالعـات نشـان داده اسـت کـه       به ؛هوش معنوى با رهبرى رابطه تنگاتنگی دارد

و افزون بر ایـن، هـوش معنـوى بـاال بـه       ندرهبران اثربخش از هوش معنوى باالیی برخوردار

ه بین هوش معنـوى و  یکی از این مطالعات بررسی رابط .کند سالمت روانی رهبران کمک می

  اند. آفرین است که فرهنگی و دیگران انجام داده رهبرى تحول

نشـان داده اسـت کـه     ،توسـط بـس مطـرح شـده     1985آفرین که در سال  رهبرى تحول

تر از سبک رهبرى تعـاملی   آفرین اثربخش مفهومی زودگذر نیست و واقعاً سبک رهبرى تحول

ها صـحه   آفرین در موفقیت سازمان ت رهبرى تحولدهه اخیر نیز بر اهمی دواست. تحقیقات 

در ایـن   .کننده این نوع رهبرى ارزش فراوانـی دارد  بینی تعیین عوامل پیش ،بنابراین ؛گذارد می

که هوش عـاطفی   داده شده استطرح گردیده و نتایج آن نشان مابتدا هوش عاطفی  ،تحقیق

ـ  خودآگاهی، خودتنظیمی، خودان ؛ یعنیبعد آن چهارو هر  دارى بـر   اگیزشی و همدلی اثـر معن

  1آفرین دارند. رهبرى تحول

آفـرین در ایـن پـژوهش    ضریب استاندارد رابطه علّی میان هوش عاطفی و رهبرى تحول

آفـرین  بینی رهبـرى تحـول  هوش عاطفی توان زیادى براى پیش ،دهد % است که نشان می74

                                                        

ها و خصایص فـردى   اى از مهارت . هوش عاطفی (احساسی) استفاده هوشمندانه از عواطف و احساسات است که مجموعه1

  ).1386پور،  نامند (قلی فردى می فردى و بین هاى درون هاى نامحسوس یا مهارت ها را مهارت را دربر دارد؛ این ویژگی
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بر اثرگـذارى هـوش عـاطفی بـر رهبـرى      ها و تحقیقات قبلی مبنی  دارد. این امر نتایج تئورى

؛ عابـدى  2003؛ هارتسـفیلد،  2002کنـد (بـراى مثـال: وانـگ و ال،      آفرین را تأیید مـی  تحول

  ).1384جعفرى و مرادى، 

انداز، دیگران بخشی و ایجاد چشم آفرین به جاى دستور دادن از طریق الهامرهبران تحول

کنـد کـه    وش معنوى به این رهبران کمـک مـی  کنند. ه  را هدایت و در آنان ایجاد انگیزش می

بتوانند با شناخت حاالت احساسی و روانی دیگران، آنها را هم به لحاظ احساسـی و هـم بـه    

را  رهبـر  ،همچنـین  ؛ندکنانداز حرکت به سمت چشم تالحاظ فکرى تحریک و ترغیب کنند 

بتواند به بهترین  ، اوننسبت به احساسات و اقدامات خود آگاه باشد و بنابرای کند تا کمک می

در جهت بهبود  و نحو از ارتباطات کالمی و غیر کالمی خود براى ایجاد تأثیر عمیق بر دیگران

توانـد احساسـات    سازمان بهره ببرد. با این توصیف کسی که داراى هوش معنوى اسـت مـی  

 بنـابراین، هـوش   ؛از هوش عـاطفی نیـز برخـوردار اسـت     ،د و درمجموعنخود را مدیریت ک

آفـرین  ویژه رهبرى تحول ترین الزامات رهبرى بهتواند از مهممعنوى همانند هوش عاطفی می

از  .، با توجه به نتایج تحقیقات این نوع از هوش تأثیر زیادى بر رهبرى داردکه چراقرار گیرد؛ 

یعنـی   )1387و فتـاحی و فرهنگـی،    1386(فتـاحی،   بعـد آن  چهـار رو، هوش معنوى و  این

آفـرین اثرگذارنـد و بـا    نگرى و تجـارب معنـوى بـر روى رهبـرى تحـول     تماد، کلآگاهی، اع

؛ زهـر و  2003؛ هارتسـفیلد،  2005بینی محققـان (بـراى مثـال: آمـرام،     مطابق پیش ،حال این

) این تأثیرگذارى بر سالمت روانی رهبران و چگونگی عملکـرد آنـان مشـهود    2000مارشال، 

ـ       نشان مینتایج تحقیقات  بر این اساس، .است دار و قابـل  ادهـد کـه هـوش معنـوى اثـر معن

شود که شخص بپرسد چـرا   اى بر رهبرى دارد. هوش معنوى در درجه اول باعث میمالحظه

 ؛در چنین موقعیتی قرار گرفته است. هـوش معنـوى بـا مرزهـا سـروکار دارد، نـه درون آنهـا       

کنـد.   به جاى هدایت شدن توسط موقعیت، خودش موقعیت را خلق و هدایت مـی  ،بنابراین

یـا کـدام مسـیرها معنـادارتر از دیگـرى       هـا  کدام اقدام تا دریابیمکند  هوش معنوى کمک می

تـر و معنـادار   اى وسـیع . با کمک این هوش، رهبران جایگاه و اقدامات خود را در زمینهاست

 ؛کننـد و مرزهـا را تغییـر دهنـد     آن قواعـد را جـایگزین   که بودکنند و قادر خواهند  ادراك می

بینی رهبرى و اثرگذارى بـر   طبیعی است که هوش معنوى را متغیرى کلیدى در پیش ،بنابراین

آفرین هوش معنوى اسـت کـه آن را از دیگـر    همین ماهیت تحول ،رهبرى بدانیم. درحقیقت

  کند. ویژه هوش عاطفی متمایز میانواع هوش و به

تواند امکان رهبـرى   نتیجه نهایی این تحقیق آن است که هوش معنوى به میزان زیادى می

 توانیم انتظار داشته باشـیم  با تقویت این نوع هوش می ،بنابراین ؛بینی کند آفرین را پیشتحول
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ـ  هاى رهبرى در کارکنان و مدیران سازمان تقویت شـود. پـیش   ویژگیکه  ن ایـن  ابینـی محقق

العـاده هـوش معنـوى بـر متغیرهـاى مهـم       که به دلیل قدرت اثرگذارى فوق تحقیق آن است

مدیریت همچون رهبرى، انگیزش، خودکنترلی، قابلیت تغییـر، ارتباطـات، عملکـرد و غیـره،     

برانگیز در حوزه مدیریت و سـازمان تبـدیل خواهـد شـد      این متغیر به موضوعی مهم و بحث

  ).1387(فرهنگی و دیگران، 

  رهبرى با رویکرد دینیهوش معنوى در 

توان نمادهاى آموزشـی معنویـت و هـوش معنـوى در رهبـرى را بـه        هاى دینی می در بررسی

 نـزد حواریـون   عمل حضرت عیسـی(ع)  ازتوان  می ،در این خصوص ؛فراست دریافت نمود

معنویـت در بدنـه    ىآن حضرت با هدف آموزش هوش معنـوى و ارتقـا   ،چه اینکه ؛مثال زد

یا معشر الحواریین ل� الی�م حاجةٌ اقْض_وها «فرماید:  اب به حواریون خود میاصلی رهبرى، خط

» فقالوا: کنّا نَحن� احق� بهذا ی_ا روح ال��_ه ؛ل�! قالوا: قُضیت� حاج�تُک یا روح ال��ه فقام فَغَس�ل� اقدام�ه�م�

ـ  ،مرا نسبت به شما حاجتی است !). اى گروه حواریون1، ج1413(کلینی،  رآورده آن را برایم ب

شود پـس آن حضـرت بلنـد شـد و پاهـاى آنـان را        برآورده می ،اهللا آنان گفتند: اى روح .کنید

ما به این کار سزاوارتریم. در اینجا دیده  ،اهللا : یا روحگفتندآنان  و شست (به آنان خدمت کرد)

رتبـه   تر از آنان و از نظـر  ن است و داناتر و آگاهوشود که حضرت عیسی(ع) که رهبر حواری می

خواهد که به آنها خدمت کند. سـپس   طلبد و اجازه می از آنان حاجتی می ؛باالتر از آنان است

شـوید.   کند و پاى آنان را می تواضع می هاو در مقابل آن یدآرا میادعاى خویش را به زیور عمل 

 پـس بایـد خـدمت    ،تر از رهبر خویش هستند حواریین با تصور اینکه چون از نظر رتبه پایین

دارند که: ما سزاوارتر به خدمت هستیم. حضرت عیسی(ع) در پاسـخ سـخنی    بیان می و کنند

بـه   ،و در عـین حـال   اسـت بسیار آموزنده  ،که براى آنهایی که ادعاى رهبرى دارند فرماید می

دهد. ایشـان   و معنویت را آموزش می کند هاى معنوى را تزریق می رهبرى ارزش نیروها و بدنه

همانا سـزاوارترین مـردم بـه خـدمت، فـرد آگـاه و        ؛ا�نَّ احق� الناس بِالْخدمة الع_الم«فرماید:  می

  ).1، جق1413(کلینی، » دانشمند است

تـر و   اش شایسـته  یو دانـای  یدارد که رهبر به دلیل آگـاه  یآن حضرت با این سخن بیان م

ـ      ،سزاوارتر به خدمت است وازم پس خدمتگزارى و خضـوع و دارا بـودن هـوش معنـوى از ل

و خطاب بـه حـواریین    دهد میخود را بیشتر توضیح  ىسپس روش رهبر ؛رهبرى الهی است

ـ  (کلینــی، » انّم_ا تواض_عت� ه�_ذا ل�یم_ا تتواض__عوا ب�ع�_دی ف_� الن_اس کتواض_ع� ل�_م«فرمایـد:   یم

  ).1، جق1413
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همانا من نسبت به شما تواضع کردم تا بعد از من، شما نیز نسبت به مردم مانند من عمل 

هاى رهبرى  شود، خدمت خالصانه توأم با تواضع که از شاخصه یید. همچنان که مالحظه مکن

رو، مدیران و  و عمل متواضعانه حضرت عیسی(ع) متبلور است؛ از این ىمعنوى است، در رهبر

با اقتباس از عمل و سیره رهبران الهی همچون حضرت  که هاى دینی الزم است رهبران سازمان

و  رندعیسی(ع) به آموزش معنویت و ارتقاى هوش معنوى در بین رهبران سازمانی همت گما

 راهکارهاى انتقال و ارتقاى معنویت را در آنان بررسی و عملیاتی کنند.

ی، میـانی و  شود که در سطوح عـال  با این توصیف، براى تقویت هوش معنوى پیشنهاد می

مدیران و رهبرانی معنوى انتخاب گردنـد و در جهـت آمـوزش رهبـرى معنـوى در       ،عملیاتی

تـوان در مسـیر تقویـت معنویـت بـه       مـی  ،همچنـین  ؛هـایی طراحـی گـردد    سازمان، کارگـاه 

شاید بتوان پیشنهاد دیگرى در این مسیر به ایـن   .توانمندسازى معنوى منابع انسانی اقدام کرد

بـه   ،ها در طراحی برنامـه راهبـردى خـود    خت که مدیران و رهبران سازمانصورت مطرح سا

ها الزم  و با القاى این مطلب که تمامی فعالیت بپردازندهاى معنوى  تدوین و اشاعه استراتژى

د و این استراتژى در مرئی و منظر کارکنان قرار گیـرد  اشتعالی ب بر مبناى رضایت حق که است

این اسـتراتژى برگرفتـه از کـالم     است که »کار فقط براى مدیر ازلی« :و به آنان دیکته شود که

ـ    ؛وحی است خواهـد کـه    یآنجا که آمده است: خداوند از پیامبرش حضـرت محمـد(ص) م

چنانچـه   ،توصـیه کنـد   (کار فقط براى مدیر ازلی) یانگیزه اله ییعن ؛مردم را فقط به یک چیز

بگو به امت، من به یک سخن  ؛ح�دَة� ا�ن تَقُوم�وا ل�لَّه� م�ثْنَ� و�فُ_ر�اد�یا�ع�ظُ�م بِو�ا ا�نَّم�ا قُل�«فرماید:  یم

خدا دو نفر دو نفـر بـا هـم یـا      ىدهم و آن سخن این است که شما خالص برا یشما را پند م

 ).46(سبأ،  »داشته باشید] ییک تنها قیام کنید. [انگیزه اله  هر

ـ      یسـخنان  دانشمندان علوم قرآنی در تفسیر این آیه شریفه  یمشـابه دارنـد کـه انگیـزه اله

را به » ا�ن تَقُوم�وا ل�لَّه�«مفسر بزرگ شیعی عالمه طباطبایی،  .شود یدر کار از آنها مستفاد م داشتنِ

ـ  .)16، ج1364تعبیر نموده است. (طباطبـایی،  » حرکت و قیام به خاطر خدا« نیـز در   یطبرس

پاها نیست بلکه مـراد از قیـام، قصـد     ىقیام ایستادن بر رو ىمعنا«دارد که:  یتفسیر آن بیان م

 ).ق1408(طبرسی، » آن است ىاصالح کردن و رفتن به سو

 ،هللا بکنیـد  قیـام  ىو انفـراد  یاجتماع«فرماید:  یالذکر م (ره) در تفسیر آیه فوقیامام خمین

ـ » اهللا وصـول بـه مقاصـد    ىبـرا  یاهللا، اجتماع وصول به معرفت ىبرا ىانفراد ام خمینـی،  (ام

هـا   اعم از اینکـه فعالیـت   ؛هللا داشتن انگیزه الهی در کارهاست ). منظور از قیام126، ج1385

ـ   .اجتماعی یا انفرادى باشند  ىهـا  در انجـام فعالیـت   یبا توجه به این برداشت که انگیـزه اله

 هـا بتواننـد خـود را    توصیه شده است، اگر رهبران و مدیران سـازمان  یآدم یو اجتماع ىفرد
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همین اخالص، خداوند  براىمجهز به این مؤلفه مهم کرده و اخالص در عمل داشته باشند، 

ـ   سان محبـوب دل  و بدین دهد میقلوب مؤمنین را در تسخیر آنان قرار  بـدیهی   ؛شـوند  یهـا م

منابع انسانی را در این مسیر هدایت و ایـن   آنان ن شدن به این خصیصه،پس از مزیکه است 

و به عنوان راهبرد اصلی حرکت رهبران و کارکنان  کنند میاستراتژى را به منابع انسانی دیکته 

این نوع معنویت باید مبتنی بـر اصـولی همچـون عشـق بـه       .نمایند میسازى  سازمان فرهنگ

ـ  همنوع، یافتن معنا در کار، تفکر سیستمی و کل اس تقـدس در انجـام همـه امـور،     نگر، احس

 هـاى  هاى زندگی فردى و سـازمانی، اجـازه انجـام تمـرین     موهبت براىآگاهی و شکرگزارى 

با اعتقـاد و   نیز معنوى، جلسات بازبینی اقدامات سازمان به لحاظ معنوى و غیره باشد. نیروها

کـارى و   ،روحـی  و نتـایج  دهنـد  میالتزام به این استراتژى، خدامحورى را سرلوحه خود قرار 

 :گردد اشاره می از آن شود که به مواردى عملکردى مثبت زیادى برایشان به ارمغان آورده می

مـدیران، رهبـران و نیروهـا تفکـر      ؛. با التزام به اسـتراتژى کـار فقـط بـراى مـدیر ازلـی      1

 و رویکردى راهبردى خواهند داشت؛ رنداستراتژیک دا

 دیران مافوق تالش نخواهند کرد؛. مدیران و نیروها براى دور زدن م2

و از آرامش روحی برخـوردار   رندندا و پریشانی استرس ،. مدیران و نیروها در انجام امور3

 خواهند شد؛

و از نـاراحتی و عتـاب آنـان در     شوند می. نیروها از تحسین، تمجید مدیران خوشحال ن4

  وند؛ش هاى روحی و روانی نمی صورت انجام درست کارها دچار بیمارى

و با عزل دچار ناراحتی  شوند میخوشحال ن باالتر . مدیران و نیروها با انتصاب به پست5

 گردند. و استرس نمی

 گیرى  نتیجه

دهد  منابع انسانی نشان می هاى علمی در زمینه هوش معنوى و تأثیر آن بر سالمت روانیِ یافته

سـالمت   .هاى روانـی افـراد دارد   که این نوع از هوش تأثیر زیادى بر زدودن و کاهش استرس

و  اسـت  مورد توجه محققان قـرار گرفتـه   ،روانی کسانی که داراى هوش معنوى باالیی هستند

ارى وجـود  میان هوش معنوى و سالمت روانی منابع انسانی در سازمان رابطه معنـاد  ،درواقع

و مطالعـات نشـان   اسـت  رابطه هوش معنوى و رهبرى نیز مورد توجه بـوده   همچنین، ؛دارد

آفرین از هوش معنـوى بـاالیی    معنا که رهبران تحول بدین ؛دهد که این رابطه مثبت است می

و به دنبـال   باشند میهایشان آرام و با طمأنینه  آنان در انجام کارها و فعالیت .برخوردار هستند

 اندازند. آفرینی و ترسیم چشم تحول
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با توجـه بـه جایگـاه،     ،به حل مشکالت است که آنان با استفاده از هوش معنوى رهبران

معنـا و مفهـوم    ى مـدیران ها هوشی که به کارها و فعالیت پردازند. میمعنا و ارزش مشکالت 

رهبـران بـا هـوش معنـوى      .شـوند  بخشد و با استفاده از آن بر معناى عملکردشان آگاه می می

یک از اعمال و رفتارهایشان از اعتبار بیشترى برخـوردار و کـدام مسـیر در     یابند که کدام درمی

 شـده  انجامبا مطالعات  .تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی نیروها سازند زندگی باالتر و عالی

در انسـان اسـت کـه     هـاى ذاتـی و فطـرى    توان ادعا کرد که هوش معنوى یکی از توانایی می

 بیـانی تواند پرورش و توسعه یابد. بـه   می ،ها چنانچه مورد توجه قرار گیرد همانند سایر هوش

گیرى ایـن هـوش    گیرى است. براى اندازه توضیح و اندازه ،قابل توصیف هوش معنوىدیگر، 

دى افـرا  ؛پرداخـت  ،هایی که ناشی از این هوش اسـت  ها و توانایی توان به سنجش مهارت می

قدرت مقابله  . آنانفردى برخوردارند هاى منحصربه از ویژگی ،که داراى هوش معنوى هستند

 باالست. خودآگاهی در این افراد را دارند و ها ها، دردها و شکست با سختی

هـا؛ توانـایی ایسـتادگی در برابـر جمـع و       درس گرفتن از تجربیات و شکسـت همچنین، 

تن به سجایاى اخالقی و اهمیـت دادن بـه آنهـا؛ توانمنـد     رأى نشدن با عامه مردم؛ پرداخ هم

با این توصیف، رهبـران و   .هاى آنهاست از جمله ویژگی ؛بودن در خوددارى و کنترل خویش

براى ارتقاى معنویت و انتقال و آموزش هوش معنوى در برنامه راهبردى  تا مدیران الزم است

  براى عملیاتی کردن آن آماده سازند. اسبی رامنو بستر  نمایندخود استراتژى مناسب را تدوین 
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