
فصلنامۀ  علمی 

تأثیر هوش معنوی و هوش عاطفی مدیران بر عملکرد کارکنان با نقش 

میانجی اخالق کاری )مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان ایالم(

                  عاطفه سیفی1 
              صیدمهدی ویسه2

	 	 	 	            
چکیده 

پژوهـش حاضـر با هدف بررسـی تأثیر هوش معنـوی و هوش عاطفی مدیران بـر عملکرد کارکنان 
بـا نقـش میانجـی اخـاق کاری انجـام شـده اسـت. ایـن پژوهـش، از نظـر هـدف، کاربـردی و از 
نظـر شـیوة گـردآوری داده ها، توصیفی پیمایشـی اسـت. ابـزار اصلی این بررسـی، پرسشـنامه های 
اسـتاندارد اسـت که برای سـنجش هوش معنوی از پرسشـنامۀ کینگ )2008(، برای سنجش هوش 
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آمـاری ایـن پژوهـش، کلیۀ مدیـران و کارکنان سـازمان های دولتی اسـتان ایام به تعـداد 28 هزار و 
997 نفر را شـامل می شـود که با اسـتفاده از فرمـول کوکران تعداد 378 نفر بـه عنوان نمونه انتخاب 
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تأثیر هوش معنوی و هوش عاطفی مدیران بر عملکرد کارکنان .....

مقدمه و بیان مسئله
ــه  ــره وری در جامع ــش به ــل افزای ــه دلی ــغلی ب ــرد ش ــای عملک ــروزه ارتق ام
ــی آن هســتند.  ــازمان ها در پ ــران س ــه مدی ــی اســت ک ــن اهداف یکــی از مهمتری
عملکــرد مفهومــی اســت کــه بــه تنهایــی قــادر بــه توجیــه بقــا و حتــی انحــال 
ــه  سازمان هاســت و اصــوالً فلســفۀ ســازمان ها همــان عملکــرد آنهاســت؛ چراک
ــتم  ــا سیس ــام ی ــک نظ ــه ی ــازمان ک ــک س ــای ی ــر و زیرمجموعه ه ــۀ عناص هم
ــازمان  ــای کل س ــروار بق ــورت زنجی ــه ص ــود ب ــرد خ ــا عملک ــازند، ب را می س
ــازمان های  ــن س ــکاران، 1394: 62(؛ بنابرای ــدام و هم ــد )ان ــن می کنن را تضمی
امــروزی بــرای داشــتن مزیــت رقابتــی پایــدار و رســیدن به اهــداف خــود نیازمند 
ــری و همــکاران،  ــاال هســتند )صاب ــا عملکــرد اثربخــش و ب ــی ب داشــتن کارکنان
1398: 87(. عملکــرد ســازمانی، ســازه ای کلــی اســت کــه بــر چگونگــی انجــام 
ــه اندازه گیــری  ــر ب ــات ســازمانی اشــاره دارد و از آنجــا کــه مدیریــت مؤث عملی
صحیــح عملکــرد وابســته اســت، عملکــرد ســازمانی و ســنجش آن در مطالعــات 
ــبتًا  ــف نس ــک تعری ــو1، 2011: 241(. در ی ــت دارد )چ ــیار اهمی ــت بس مدیری
جامــع، عملکــرد عبــارت  اســت از کارایــی و اثربخشــی در انجــام وظایــف محوله 
)حســینی راد، 1393: 7(. از ســوي دیگــر، علمکــرد هــر فــرد در هــر موقعیتــی 
ــت  ــه آن موقعی ــش و آگاهــی آن شــخص نســبت ب ــرار دارد، نشــانگر بین ــه ق ک
ــوان  ــه عن ــر ب ــش مدی ــازمان، نق ــر س ــن در ه ــا مســئلۀ خــاص اســت؛ بنابرای ی
ــاض اســت.  ــل اغم ــازمان، غیرقاب ــت س ــري و هدای ــم رهب ــل مه ــی از عوام یک
مســئولیت هاي مدیــران ایجــاب می کنــد کــه عملکــرد آنــان هــم کارآمــد و هــم 
اثربخــش باشــد )شــفیع زاده و گیــا، 1397: 178(. مدیریــت یــک ســازمان یکی از 
چالش هــاي مهــم دنیــاي ســازمان فعلــی و آینــده بــه شــمار می آیــد و ایــن بــه 
آن دلیــل اســت کــه جهت دهــی مســیر ســازمان از طریــق تفکــر و عمــل مدیــران 
ــت  ــب موفقی ــه موج ــوري ک ــتگی هاي مح ــی از شایس ــت. یک ــر اس امکان پذی
ــطوح  ــام س ــد آن را در تم ــه بای ــت ک ــران اس ــوش مدی ــود، ه ــازمان می ش س
ــه  ــه ب ــوازن و همه جانب ــور مت ــه ط ــان را ب ــد وظیفه ش ــا بتوانن ــد ت ــرورش دهن پ
ــا در  ــازد ت ــادر می س ــران را ق ــه مدی ــی ک ــه هوش های ــانند. از جمل ــام برس انج
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ــتراتژیک  ــات اس ــی، تصمیم ــب و کار فعل ــاي کس ــم دنی ــده و مه ــط پیچی محی
ــوري  ــدة نوظه ــوش، پدی ــوع ه ــن ن ــوي آنهاســت. ای ــوش معن ــد، ه اتخــاذ کنن
ــران  ــازمان و مدی ــت ، س ــران مدیری ــیاري از صاحب نظ ــه بس ــه توج ــت ک اس
ــی  ــهرلوس و داداش ــت )اس ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــف ب ــطوح مختل را در س
خــاص، 1391: 99(. زوهــار و مارشــال1 هــوش معنــوی2 را بــه عنــوان هوشــی 
تعریــف می کننــد کــه بــه مــا در دسترســی بــه معانــی عمیــق، ارزش هــا، اهــداف 
ــا  ــکاران3، 2015: 605(. ب ــر و هم ــد )هانف ــک می نمای ــا کم ــن انگیزه ه و باالتری
ــه  ــرای انســان ب ــوان گفــت کــه هــوش معنــوی ب ــه ایــن تعریــف می ت توجــه ب
ــه یــک قطب نمــا عمــل می کنــد )اســدزاده هیــر و همــکاران، 1398: 8(؛ در  مثاب
واقــع هــوش معنــوی زیربنــای باورهــای فــرد اســت کــه ســبب اثرگــذاری بــر 
عملکــرد وی می شــود )صالحــی و همــکاران، 1396: 71(. اندیشــه تأثیــر هــوش 
معنــوي مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان جنبــۀ جدیــدي از فعالیت هــاي ســازمان 
ــگاه  ــزار ن ــیله و اب ــم وس ــه چش ــان ها ب ــه انس ــز ب ــه هرگ ــد ک ــکار می کن را آش
نمی کنــد و بــا آنــان همیشــه بــا احتــرام و محبــت رفتــار می نمایــد و بــه واســطۀ 
ــق و  ــوي توفی ــه س ــان ب ــی کارکن ــی و اجتماع ــی، علم ــاي اخاق آن قابلیت ه
ســربلندي رهنمــون می گــردد )اســهرلوس و داداشــی خــاص، 1391: 99(. نــوع 
دیگــری از هــوش کــه تأثیــر بســزایی بــر رفتــار و عملکــرد مدیــران و بــه تبــع آن 
کارکنــان ســازمان ها دارد، هــوش4 عاطفــی اســت )صالحــی و همــکاران، 1396: 
68(. ایــن نــوع هــوش بــه عنــوان توانایــی ادراک عواطــف، جهــت دســتیابی بــه 
عواطفــی ســازنده تعریــف شــده اســت کــه بــه کمــک آنهــا بتــوان بــه ارزیابــی 
ــا اســتفاده از آنهــا  افــکار، فهــم عواطــف و دانــش عاطفــی خــود پرداخــت و ب
بتــوان موجبــات پــرورش احساســات و رشــد هوشــی خــود را فراهــم ســاخت 
ــی  ــر توانای ــی( بیانگ ــی )هیجان ــوش عاطف ــع ه ــینی راد، 1393: 7(؛ در واق )حس
ــران  ــود و دیگ ــی خ ــای درون ــات از دنی ــب اطاع ــات و کس ــناخت احساس ش
بــرای هدایــت تفکــر و اقدامــات اســت )ســان و همــکاران، 2019: 74(. بســیاری 
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از پژوهشــگران معتقدنــد کــه موفقیــت افــراد را بایــد در میــزان هــوش عاطفــی 
آنهــا جســتجو کــرد. هــوش عاطفــی هماننــد چتــری اســت کــه مجموعــه ای از 
ــوالً  ــرده اســت. معم ــع ک ــود جم ــر خ ــردی را در زی ــص ف ــا و خصای مهارت ه
ــن  ــردی و بی ــای درون ف ــا مهارت ه ــف ی ــای لطی ــا را مهارت ه ــن ویژگی ه ای
فــردی نامگــذاری می کننــد. عقــل و هــوش منطقــی بــه قــدرت اســتدالل کمــک 
می کننــد؛ امــا توانایــی پیش بینــی پیامدهــای تصمیم گیــری تنهــا از هــوش 
عاطفــی برمی آیــد و بــه گفتــۀ بســیاری از دانشــمندان از طریــق هــوش منطقــی 
ــی بســتگی  ــوش عاطف ــه ه ــا دوام آوردن آن ب ــرد؛ ام ــاز ک ــه را آغ ــوان رابط می ت
ــوش  ــي و ه ــوش عاطف ــران ه ــی، 1395: 102(. صاحب نظ ــی صوف دارد )رضای
ــد.  ــه تعریــف کرده ان ــر بحران هــا و فشــارهاي روزان ــه ب ــي غلب ــوي را توانای معن
ــود و  ــات خ ــخیص احساس ــي تش ــي توانای ــوش عاطف ــن1 ه ــف گلم در تعری
ــات و  ــح هیجان ــت صحی ــران و مدیری ــزه در خــود و دیگ ــاد انگی ــران، ایج دیگ
ــًا هــوش معنــوی  روابــط اســت )دولتــی و رزقــی شیرســوار، 1395: 94(. طبیعت
ــان: 93؛  ــان دارد )هم ــرد کارکن ــر عملک ــی ب ــرات مثبت ــران تأثی ــی مدی و عاطف
اســهرلوس و داداشــی خاص، 1391: 98(. کســانی کــه عملکــرد ســازمانی باالیــی 
دارنــد از ســطوح باالتــری از هــوش عاطفــی برخوردارنــد و پیونــدی قــوی بیــن 
ــن، 1995: 43(.  ــت )گلم ــرار اس ــا برق ــی آنه ــای عاطف ــا و مهارت ه قابلیت ه
ــار  ــر عملکــرد و رفت از طرفــی، اخــاق کاری از دیگــر متغیرهایــی اســت کــه ب
ــله  ــکاران، 1394: 61( . سلس ــدام و هم ــزایی دارد )ان ــر بس ــان تأثی کاری کارکن
ــام  ــی در انج ــری اخاق ــرای تصمیم گی ــزاری ب ــاق کاری اب ــول اخ ــب اص مرات
ــاري  ــاق کاري، هنج ــی، 1396: 31(. اخ ــی بابل ــی و باباجان ــت )صالح کار اس
فرهنگــي اســت کــه بــه انجــام کار مناســب و خــوب در جامعــه، ارزش معنــوي و 
مثبــت مي بخشــد. عملکــرد وظیفــه اي بــه نوبــۀ خــود تحــت تأثیــر اخــاق کاري 
ــادي  ــرایط ع ــتر از ش ــر و بیش ــان بهت ــود کارکن ــرد و موجــب مي ش ــرار مي گی ق
ــل  ــه و تحلی ــور، 1392: 83(. در تجزی ــد )ابراهیم پ ــف خــود را انجــام دهن وظای
رفتــار ســازمان ها، پرداختــن بــه اخــاق و ارزش هــای اخاقــی یکــی از الزامــات 
اســت؛ زیــرا نمــاد و تصویــر بیرونــی ســازمان ها را رفتــار اخاقــی آنهــا تشــکیل 

1. Golman
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می دهــد کــه خــود حاصــل جمــع ارزش هــای گوناگــون اخاقــی موجــود در آن 
ــد؛  ــایانی می یاب ــت ش ــروز اهمی سازمان هاســت. اخــاق کار در کســب و کار ام
زیــرا رفتــار افــراد یــک ســازمان بــه شــدت بــه موفقیــت و حفــظ موقعیــت آن 
ــد و یــک هنجــار فرهنگــی اســت کــه  ــی کمــک می کن ــازار جهان ســازمان در ب
ــد  ــی می ده ــوی مثبت ــه ارزش معن ــب در جامع ــت و مناس ــام کار درس ــه انج ب
ــت.  ــی اس ــود دارای ارزش ذات ــودی خ ــه خ ــه کار ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای و ب
اخــاق کاری بــه صــورت صریــح بــه عنــوان یــک تفــاوت فــردی تعریــف شــده 
اســت کــه توســط »مجموعــه ای از اعتقــادات و رفتارهــای بازتاب دهنــدة ارزش 
اساســی کار« توصیــف شــده و بــه عنــوان یــک متغیــر شــخصی مــورد ماحظــه 

قــرار گرفتــه اســت )مریــاک1 و همــکاران، 2013(.
ــد کــه امــروزه       پژوهــش حاضــر از ایــن جهــت ضــرورت و اهمیــت می یاب
ــان  ــف کارکن ــرد ضعی ــاهد عملک ــور ش ــی کش ــازمان های دولت ــتر س ــا در بیش م
ــران  ــیاری از مدی ــتیم. بس ــان هس ــه آن ــبت ب ــران نس ــی مدی ــی اخاق و بی تفاوت
جنبه هــای اخاقــی و انگیزشــی کار را در نظــر نمی گیرنــد و فقــط انجــام 
کارهــا در زمــان مشــخص خــود برایشــان اهمیــت دارد کــه ایــن امــر در بســیاری 
ــش  ــه کاه ــت ب ــود و در نهای ــان می ش ــزة کارکن ــش انگی ــث کاه ــع باع از مواق
ــرد  ــره وری و عملک ــش به ــه کاه ــه ب ــا توج ــردد. ب ــر می گ ــان منج ــرد آن عملک
ــن ســؤال  ــام، ای ــی اســتان ای ــان در برخــی از ســازمان های دولت ضعیــف کارکن
ــا  ــه چــرا م ــه اشــتراک گذاشــته شــد ک ــه ب ــن مجموع ــران ای ــا برخــی از مدی ب
ــه رو  ــانی روب ــع انس ــف مناب ــرد ضعی ــا عملک ــازمان ها ب ــن س ــیاری از ای در بس
ــا وجــود مطــرح کــردن عوامــل متعــدد اثرگــذار، عــدم توجــه  ــان ب هســتیم؟ آن
مدیــران بــه اخــاق کاری، نحــوة ارتبــاط مدیــران بــا کارکنــان و بی توجهــی بــه 
ایجــاد انگیــزش در آنــان را ذکــر کردنــد؛ بنابرایــن ایــن پژوهــش در صــدد اســت 
تأثیــر هــوش معنــوی و عاطفــی مدیــران ســازمان های دولتــی اســتان ایــام بــر 
ــه نقــش میانجــی اخــاق کاری بررســی کنــد  ــا توجــه ب عملکــرد کارکنــان را ب
تــا عــاوه بــر انجــام پژوهشــی کــه خــأ علمــی موجــود را در محیــط پژوهــش 
برطــرف می کنــد، بــا ارائــۀ راهکارهــای صحیــح جهــت نهادینــه کــردن اخــاق 

1. Meriac
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کاری در ســازمان و ایجــاد انگیــزه در کارکنــان بتوانــد عملکــرد کارکنــان را بهبود 
بخشــد و میــل آنهــا را نســبت بــه انجــام کار افزایــش دهــد کــه ایــن امــر باعــث 
ــازمانی  ــی س ــت اثربخش ــرد و در نهای ــود عملک ــانی، بهب ــع انس ــی مناب بالندگ
ــا  ــه آی ــؤال اســت ک ــن س ــه ای ــی پاســخ ب ــن پژوهــش در پ ــس ای ــردد. پ می گ
ــان ســازمان های  ــر عملکــرد کارکن ــران ب ــوی و هــوش عاطفــی مدی هــوش معن

دولتــی اســتان ایــام از طریــق اخــاق کاری تأثیرگــذار اســت؟ 

پیشینۀ پژوهش
تاکنــون پژوهــش جامعــی در داخــل و خــارج از ایــران در خصــوص ارتبــاط بیــن 
متغیرهــای هــوش معنــوی و هــوش عاطفــی )عملکــرد کارکنــان و اخــاق کاری( 
انجــام نشــده اســت؛ بــا ایــن حــال، در خصــوص ارتبــاط دو ســویۀ متغیرهــا بــا 

هــم چنــد پژوهــش وجــود دارد کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره می شــود: 
     واحــدی )1399( در پژوهشــی بــا عنــوان »شناســایی تأثیــر هــوش معنــوی بــر 
ســکون زدگی در مســیر پیشــرفت شــغلی ســرمایۀ انســانی بــا نقــش تعدیل گــری 
ــوی  ــوش معن ــن ه ــل بی ــه تعام ــت ک ــن نتیجــه دســت یاف ــه ای ــازمانی« ب جوس
ــغلی  ــرفت ش ــیر پیش ــکون زدگی در مس ــش س ــه کاه ــر ب ــازمانی منج ــو س و ج
ــی  ــوان »پیش بین ــا عن ــا )1397( در پژوهــش خــود ب می گــردد. شــفیع زاده و گی
ــازمانی«  ــت س ــط کار و حمای ــت در محی ــاس معنوی ــر اس ــان ب ــرد کارکن عملک
ــازمانی و  ــت س ــاخص هاي حمای ــود ش ــه بهب ــد ک ــن نتیجــه دســت یافتن ــه ای ب
ــود.  ــان می ش ــازمانی کارکن ــرد س ــود عملک ــث بهب ــط کار باع ــت در محی معنوی
ــازمانی و  ــت س ــن حمای ــۀ بی ــط کار در رابط ــت در محی ــی معنوی ــش میانج نق
عملکــرد نیــز تأییــد شــد. مــرادی و همــکاران )1396( در پژوهشــی بــا عنــوان 
»نقــش هــوش عاطفــی )هیجانــی( و کار هیجانــی در کاهــش فرســودگی 
ــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه هــوش  شــغلی و افزایــش رضایــت شــغلی« ب
هیجانــی )عاطفــی( اثــر منفــی و معنــاداری بــر ناهماهنگــی هیجانــی و خســتگی 
هیجانــی و اثــر مثبــت و معنــاداری بــر عملکــرد فــردی، رضایــت شــغلی و کار 
هیجانــی دارد. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت توجــه بــه هیجانــات کارکنــان در 
ــته باشــد  ــرد داش ــت و عملک ــد رضای ــی مانن ــای مثبت ــد پیامده ــازمان می توان س
و از پیامدهــای منفــی ای ماننــد فرســودگی شــغلی جلوگیــری کنــد. صالحــی و 
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ــن اخــاق کاری و  ــوان »رابطــۀ بی ــا عن ــی )1396( در پژوهشــی ب ــی بابل باباجان
ســبک مدیریــت بــا رضایــت شــغلی کارکنــان دانشــگاه« بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــا  ــۀ آن ب ــت و مؤلف ــبک مدیری ــای آن و س ــاق کاری و مؤلفه ه ــن اخ ــه بی ک
ــی ادراکات  ــه عبارت ــاداری وجــود دارد؛ ب ــۀ معن ــان رابط ــت شــغلی کارکن رضای
ــازمان  ــر س ــم ب ــی حاک ــبک مدیریت ــر کار و س ــم ب ــات حاک ــان از اخاقی کارکن
ــکاران  ــدام و هم ــاداری دارد. ان ــت و معن ــۀ مثب ــان، رابط ــغلی آن ــت ش ــا رضای ب
ــغلی و  ــد ش ــن اخــاق کاری، تعه ــاط بی ــوان »ارتب ــا عن )1394( در پژوهشــی ب
ــان رضــوی«  ــتان خراس ــان اس ــان ادارات ورزش و جوان ــغلی کارکن ــرد ش عملک
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اخــاق کاری اثــر مثبــت و مســتقیمی بــر عملکــرد 
ــاق  ــه اخ ــان داد ک ــان نش ــش آن ــج پژوه ــاوه، نتای ــان دارد؛ به ع ــغلی کارکن ش
کاری بــر تعهــد شــغلی کارکنــان دارای تأثیــری مثبــت و مســتقیم اســت و توجــه 
ــی و  ــای معرفت ــف برنامه ه ــاد مختل ــغلی در ابع ــد ش ــاق کاری و تعه ــه اخ ب
ــان در  ــۀ کارکن ــش عملکــرد و مشــارکت فعاالن ــرای افزای ــازمانی ب ــری س یادگی
امــور ســازمانی و عمــل بــه مســئولیت های فــردی ضــرورت دارد. حســنقلی پور 
ــن اخــاق کار و  ــۀ بی ــوان »بررســی رابط ــا عن ــکاران )1394( پژوهشــی ب و هم
ــا اســتفاده از مدل ســازی معــادالت ســاختاری در  ــار شــهروندی ســازمانی ب رفت
کارکنــان دانشــگاه مازنــدران« انجــام دادنــد. در پژوهــش آنــان نتایــج معــادالت 
ــازمانی  ــهروندی س ــار ش ــاق کاری و رفت ــن اخ ــه بی ــان داد ک ــاختاری نش س
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد؛ همچنیــن بیــن اخــاق کاری و رفتارهــای 
ــت،  ــدی و اطاع ــهروندی، خودرش ــرافت ش ــاداری، ش ــردی، وف ــی، جوانم کمک
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد. پورســلطانی و همــکاران )1392( »ارتبــاط هــوش 
ــی  ــت بدن ــگاه تربی ــان پژوهش ــره وری کارکن ــا به ــی ب ــوش فرهنگ ــوی و ه معن
ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــرار دادن ــه ق ــورد مطالع ــی« را م ــوم ورزش و عل
ــادار دارد.  ــا میــزان بهــره وری، رابطــۀ مثبــت و معن کــه میــزان هــوش معنــوی ب
ــان  ــزان متوســط بهــره وری کارکن ــه می ــا توجــه ب ــه ب ــد ک ــا پیشــنهاد می دهن آنه
ــه مســئلۀ هــوش معنــوی  پژوهشــگاه تربیــت بدنــی، مدیــران توجــه بیشــتری ب
ــوان  ــا عن داشــته باشــند. اســهرلوس و داداشــی خــاص )1391( در پژوهشــی ب
»تأثیــر هــوش معنــوي مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان ســازمان هاي دولتــی« بــه 
ــزایی در  ــر بس ــش و تأثی ــران نق ــوي مدی ــوش معن ــه ه ــیدند ک ــن نتیجــه رس ای
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عملکــرد کارکنــان دارد. همچنیــن نشــان دادنــد کــه هــوش معنــوي نــه تنهــا در 
ــاي  ــایر حوزه ه ــناختی وارد س ــاي روانش ــه در حوزه ه ــردي، بلک ــاي ف حوزه ه
ــده در حــوزة  ــات فزاین ــده اســت. تحقیق ــت ش ــه مدیری ــانی از جمل ــوم انس عل
معنویــت نشــان دهندة تأثیــر چشــمگیر آن در بهبــود عملکــرد فــردي و ســازمانی 
بــوده اســت؛ همچنیــن شــواهد نشــان می دهــد کــه تمرین هــاي معنــوي باعــث 
ــیاري  ــه هوش ــد چندگان ــطوح جدی ــه س ــبت ب ــش نس ــی و بین ــش آگاه افزای
ــه  ــتیابی ب ــا در دس ــی دارد ت ــر مثبت ــراد تأثی ــر عملکــرد اف )تعمــق( می شــود و ب
ــود  ــی خ ــغلی و زندگ ــاي کاري و ش ــرلوحۀ برنامه ه ــوب، آن را س ــرد خ عملک
قــرار دهنــد. ذبیحــی و ســاغروانی )1391( بــه بررســی ارتبــاط میــان ســه نــوع 
ــوش  ــاری( و ه ــد هنج ــتمر و تعه ــد مس ــی، تعه ــد عاطف ــازمانی )تعه ــد س تعه
معنــوی پرداختنــد. نتایــج مطالعــۀ آنــان وجــود همبســتگی مثبــت و معنــادار بیــن 
هــوش معنــوی و تعهــد عاطفــی کارکنــان را نشــان می دهــد. در ایــن مطالعــه بــه 
دســت اندرکاران و سیاســتگذاران توصیــه می شــود تــا در جهــت ارتقــای تعهــد 
کارکنــان بــه لحــاظ عاطفــی، رشــد هــوش معنــوی آنــان را مــورد توجــه قــرار 
دهنــد. کرم دخــت )1390( در تحقیقــي بــا عنــوان »بررســي رابطــۀ بیــن اخــاق 
ســازماني مدیــران و اثربخشــي ســازماني« نشــان داد کــه بیــن اخــاق ســازماني 
ــداري  ــۀ خودم ــن مؤلف و اثربخشــي ســازماني، رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد و بی
ــا  ــدارد؛ ام ــاداري وجــود ن ــران، رابطــۀ معن ســازماني و اثربخشــي ســازماني مدی
ــي  ــا اثربخش ــي ب ــول اخاق ــه اص ــدي ب ــي و پایبن ــاي خیراندیش ــن مؤلفه ه بی

ــران، رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد. ســازماني مدی
ــه بررســي تأثیــر هــوش معنــوی      اختــر و همــکاران1 )2017( در پژوهشــي ب
بــر توســعه و پایــداری ســازماني از دیــدگاه اســام پرداختنــد. یافته هــای تحقیــق 
آنــان نشــان داد کــه نقــش هــوش معنــوی بایــد بــه عنــوان عامــل مهمــي بــرای 
توســعۀ کارکنــان در ســازمان در نظــر گرفتــه شــود؛ زیــرا باعــث افزایــش آگاهــي 
معنــوی در بیــن کارکنــان و درنهایــت بهــره وری آنهــا در ســازمان مي شــود. انــور 
ــر  ــاد آن ب ــوی و ابع ــوش معن ــر ه ــي، تأثی ــي2 )2015( در پژوهش ــان گان و عثم

1. Akhtar et al.
2. Anwar & Osman-Gani
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رفتــار شــهروندی ســازماني را بررســي کردنــد و نشــان دادنــد کــه هــوش معنوی 
کارکنــان نقــش مهمــي در ایجــاد رفتــار شــهروندی در بیــن کارکنــان دارد. نتایــج 
مطالعــۀ شــهرول و صاح الدیــن )2015( بــا عنــوان »تأثیــر اخــاق کار اســامی 
ــر  ــر اخــاق کاری ب ــزی«، نشــان از تأثی ــور مال ــر تعهــد ســازمانی در کواالالمپ ب
ــاری(  ــد هنج ــی، تعه ــد عاطف ــتمر، تعه ــد مس ــازمانی )تعه ــد س ــد تعه ــه بع س
ــه  ــبت ب ــاداری را نس ــترین وف ــاال بیش ــاق کاری ب ــا اخ ــدان ب ــت و کارمن داش
ســازمان داشــتند. شــمس الدین و عبدالرحمــان )2014( نیــز در پژوهشــی نشــان 
دادنــد کــه بیــن هــوش هیجانــی )عاطفــی( و عملکــرد شــغلی کارکنــان، رابطــۀ 
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. چــرن وان1 و همــکاران )2014( پژوهشــي دربارة 
ارتبــاط بیــن هــوش عاطفــي، خســتگي، بــه تعویــق انداختــن کارهــا و اســترس 
ــع و  ــت از صنای ــدان تمام وق ــش را کارمن ــن پژوه ــۀ ای ــد. نمون ــغلي پرداختن ش
ــرات  ــد: نم ــب ش ــج کس ــن نتای ــد و ای ــکیل مي دادن ــف تش ــازمان هاي مختل س
بــاالي هــوش عاطفــي بــه طــور معنــاداري بــا میــزان اســترس شــغلي، بــه تعویــق 
انداختــن کارهــا و خســتگي رابطــۀ منفــي دارد؛ همچنیــن میــان میــزان اســترس 
ــي  ــا رابطــۀ مثبت ــن کاره ــق انداخت ــه تعوی ــزان ب ــزان خســتگي و می شــغلي و می
ــا  ــه »آی ــن پرســش ک ــا ای ــز2 و همــکاران )2013( پژوهشــي ب وجــود دارد. آرتن
ــغلي  ــتگي ش ــترس و خس ــل کار، اس ــوي در مح ــاي معن ــا و فعالیت ه ارزش ه
را کاهــش مي دهــد و ســامت روان را بهبــود مي بخشــد؟« انجــام دادنــد. 
ــاي  ــاط نمونه ه ــي ارتب ــل عامل ــن شــرح اســت: تحلی ــا بدی ــج پژوهــش آنه نتای
ــیون  ــدل رگرس ــرد. در م ــد ک ــوم را تأیی ــن دو مفه ــا ای ــوي ب ــؤال هاي( معن )س
لجســتیک نیــز ارزش هــاي معنــوي محــل کار بــه گونــۀ مثبتي بــا ســامت روان و 
اســترس شــغلي رابطــه داشــت. فعالیت هــاي معنــوي در کار نیــز بــه طــور مثبتــي 
ــاي  ــا و فعالیت ه ــاط داشــت؛ درنتیجــه ارزش ه ــر ارتب ــا خســتگي شــغلي کمت ب
ــود  ــان را بهب ــرد کارکن ــاالً عملک ــي احتم ــن فعالیت های ــرش چنی ــوي و پذی معن
ــب و  ــه مذه ــد ک ــان دادن ــکاران3 )2013( نش ــی و هم ــمان گان ــد. اوس می بخش

1 . Chern Wan
2 .  Arnetz
3.Osman Gani et al.
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معنویــت، رابطــۀ مثبــت و معنــاداری بــا عملکــرد کارکنــان دارد، شــرایط معنــوی 
بهتــر عملکــرد را بهبــود می بخشــد و کارکردهــای مذهــب بــه عنــوان یــک متغیــر 
تعدیل کننــده بــر عملکــرد شــغلی کارکنــان تأثیــر می گــذارد. ضیاء الدینــی 
ــان در  ــت کارکن ــوی و خاقی ــوش معن ــۀ ه ــی رابط ــه بررس ــدم )2013( ب و مق
ــه  ــد ک ــت یافته ان ــه دس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــان پرداختن ــتم های اداری کرم سیس
ــان وجــود  ــوی و خاقیــت کارکن ــن هــوش معن ــاداری بی رابطــۀ مســتقیم و معن
ــت  ــش خاقی ــور افزای ــه منظ ــازمان ها ب ــه در س ــد ک ــنهاد کردن ــا پیش دارد. آنه
ــق  ــج تحقی ــود. نتای ــتفاده ش ــوی اس ــوش معن ــت ه ــای تقوی ــان، از راه ه کارکن
ــا  ــی( ب ــی )هیجان ــوش عاطف ــه ه ــان داد ک ــکاران1 )2010( نش ــوالن و هم س
وجــود آنکــه در تمــام رده هــای ســازمان مؤثــر اســت؛ امــا بیشــترین اهمیــت آن 
در رده هــای مدیریتــی اســت. هــوش هیجانــی یــا عاطفــی مدیــران نیــز بــا عواملی 
ــرخ  ــا ن ــت و ب ــه مثب ــان، رابط ــت کارکن ــازمان و نگــرش مثب ــد عملکــرد س مانن

جابجایــی، رابطــۀ منفــی دارد. 
     مطالعــۀ پیشــینۀ پژوهــش نشــان داد کــه پژوهش هــای گذشــته معطــوف بــه 
بررســی یــک تــا دو متغیــر از متغیرهــای پژوهــش  حاضــر هســتند. نــگاه غالــب 
ایــن تحقیقــات، بررســی روابــط دوســویۀ حاصــل از تأثیرگــذاری یکــی از ایــن 
ــال، تأثیــر هــوش  ــرای مث ــۀ کارکــردی ســازمان اســت؛ ب ــر یــک جنب متغیرهــا ب
معنــوی بــر عملکــرد مدیــران یــا کارکنــان بــوده اســت. پژوهــش حاضــر به طــور 
ــان  ــذار در عملکــرد کارکن ــای اثرگ ــوان مؤلفه ه ــه عن ــر را ب ــد متغی ــان چن همزم
ــا  ــن مؤلفه ه ــان ای ــود همزم ــه وج ــد ک ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــازمان ها م س
می توانــد بــه اثربخشــی و کارایــی و همچنیــن بالنــده نمــودن منابــع انســانی، کــه 
ــدف  ــد. ه ــک کن ــازمان ها کم ــج آن اســت، در س ــی از نتای ــرد یک ــود عملک بهب
ــه  ــران ب ــی مدی ــوش عاطف ــوی و ه ــوش معن ــر ه ــی تأثی ــش، بررس ــن پژوه ای
ــان اســت.  ــر عملکــرد کارکن ــا ب ــر آنه ــای بســیار مؤث ــوان یکــی از ویژگی ه عن
متغیــر اخــاق کاری نیــز از دیگــر جنبه هــای مؤثــر بــر عملکــرد کارکنــان اســت 
ــه  ــان، ب ــوب کارکن ــرد مطل ــروز عملک ــرای ب ــازمانی را ب ــط س ــد محی و می توان

ــازد.  ــا س ــب تر مهی ــکلی مناس ش

1. Solan et al.
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مبانی نظری تحقیق
هوش معنوی

ــه  ــار حــل مســئله اســت ک ــوع ســازگاری و رفت ــک ن ــوی شــامل ی هــوش معن
ســطحي از توســعه یافتگي در زمینه هــای مختلــف شــناختي، اخاقــي، فــردی و 
ــا جهــان اطــراف و دســتیابي  غیــره را دربرمی گیــرد و بــه تعامــل و هماهنگــي ب
ــت  ــک مي کنــد و درنهای ــرد کم ــي ف ــي و بیرون ــد درون ــي بع ــه یکپارچگ ب
دیدگاهــی جامــع در مــورد زندگــي و تمــام تجــارب و حــوادث اطــراف را در 
ــد از تجــارب  ــه انجــام تفســیری جدی ــان را ب ــرار مي دهــد و آن ــراد ق ــار اف اختی
ــب  ــاني را موج ــول انس ــری از اص ــناخت عمیق ت ــازد و ش ــادر مي س ــود ق خ
مي گــردد )واحــدی، 1399: 12(. هــوش معنــوی نوعــی هــوش غایــی اســت کــه 
مســائل معنایــی و ارزشــی را بــه مــا نشــان می دهــد و مســائل مرتبــط بــا آن را 
بــرای مــا حــل می کنــد )اســدزاده هیــر و همــکاران، 1398: 9(. آمــرام 1 )2005( 
معتقــد اســت هــوش معنــوي حــس معنــا و داشــتن مأموریــت در زندگــی، حــس 
تقــدس در زندگــی، درک متعــادل از ارزش مــاده و معتقــد بــه بهتــر شــدن دنیــا را 
شــامل می شــود. هــوش معنــوي، توانایــی به کارگیــري و بــروز منابــع، ارزش هــا 
و کیفیت هــاي معنــوي اســت؛ بــه گونــه اي کــه بتوانــد کارکــرد روزانــه و آســایش 
ــی خاص،  ــهرلوس و داداش ــد )اس ــا ده ــی( را ارتق ــمی و روح ــامت جس )س
1391: 101(. مهمتریــن کاربردهــاي هــوش معنــوي در محیــط کار، عبارتنــد از: 
1- ایجــاد آرامــش خاطــر، بــه گونــه اي کــه اثربخشــي فــرد را تحــت تأثیــر قــرار 
مي دهــد؛ 2- ایجــاد تفاهــم بیــن افــراد و 3- مدیریــت تغییــرات و تــاش بــراي 
برطــرف کــردن موانــع. آگاهــي از خــود، نکتــه ای مهــم در هــوش معنــوي اســت. 
متأســفانه اغلــب مــا خــود را موجوداتــي فیزیکــي و مــادي مي بینیــم و بــر ایــن 
ــا  ــادي و فیزیکــي اســت و آرامــش خاطــر م ــه اي م ــم کــه زندگــي، تجرب باوری
وابســته بــه شــرایط فیزیکــي زندگــي از جملــه پــول، دارایــي و ... اســت کــه همۀ 
اینهــا بســتگي بــه شــغل مــا دارد؛ بنابرایــن نبــود اینهــا بــراي مــا احســاس ناامنــي 
ایجــاد مي کنــد. شــغل، پــول و دارایــي چیزهایــي هســتند کــه مانــدگار نیســتند 
و مــا کنتــرل اندکــي روی آنهــا داریــم یــا اصــًا کنترلــي نداریــم. در ایــن صورت 
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ایــن ناامنــي باعــث ایجــاد احســاس تــرس و اســترس می شــود؛ بــه گونــه اي کــه 
عملکــرد و روابــط مــا را در کار و محیــط کار تحــت تأثیــر قــرار مي دهــد. رشــد 
ــودي  ــوان موج ــه عن ــود ب ــر از خ ــي عمیق ت ــاي آگاه ــه معن ــوي، ب ــوش معن ه
غیرمــادي اســت؛ در واقــع، منبعــي از اســتعدادهاي غیرعینــي اســت کــه پیش تــر 
ــورد  ــد و م ــرد افزایــش مي یاب ــه هوشــیاري ف ــي ک کشــف نشــده اســت؛ هنگام
ــن  ــد و بدی ــود مي آی ــه وج ــت ب ــاس امنی ــرد، در او احس ــرار مي گی ــتفاده ق اس
ــاغرونی1، 2010: 38(.  ــد )س ــود مي یاب ــط کار بهب ــرد او در محی ــب عملک ترتی
ــي  ــر تلق ــر، ایجــاد ارتباطــات، بخشــي از کار مدی ــا 15 ســال اخی ــا در 10 ت تنه
ــازمان  ــراد، س ــیاري از اف ــروزه بس ــت. ام ــه اس ــده اي یافت ــت فزاین ــده و اهمی ش
ــن  ــد؛ بنابرای ــرک مي کنن ــود را ت ــران خ ــه مدی ــد؛ بلک ــرک نمي کنن ــود را ت خ
ــان از ســوي  ــه حفــظ نیــروي کار یکــي از دالیلــي اســت کــه درک آن تمایــل ب
ــه احساســات  ــي شــناخت، فهــم و پاســخ ب ــي مي ســازد. توانای ــران را الزام مدی
دیگــران، نیازمنــد درک عاطفــي و احساســي قــوي اســت و ایــن در حــوزة هوش 
عاطفــي قــرار دارد؛ بــا ایــن وجــود، الیــۀ دیگــري در زیــر آن وجــود دارد؛ الیه اي 
کــه علــت وجــودي احساســات اســت و ریشــۀ اصلــي ایــن شــناخت علت هــا 
ــب  ــد در قال ــوی می توان ــوش معن ــان(. ه ــرار دارد )هم ــوي ق ــوش معن در ه
ــل،  ــه تمــام ســطوح هوشــیاری، همــدردی متقاب ماک هــای ِدلســوزی، توجــه ب
بخشــش و خیرخواهــی مشــاهده شــود )نیــاز آذری، 1393: 45(. از دیــدگاه کینگ 
ــه عنــوان یــک مجموعــه از ظرفیت هــای ذهنــی تعریــف  نیــز هــوش معنــوی ب
می شــود کــه در وحــدت و یکپارچگــی و کاربــرد انطباقــی جنبه هــای غیرمــادی 
و مافــوق هســتی فــرد و رســیدن بــه نتایجــی از قبیــل اندیشــۀ وجــودی عمیــق، 
بهبــود معنــا و شــناخت خویشــتن برتــر می باشــد. ابعــاد هــوش معنــوی از نظــر 
ــارت اســت از: 1- تفکــر انتقــادی وجــودی: ظرفیــت تفکــر  کینــگ )2008( عب
ــان،  ــه هســتی، جهــان، زم ــوط ب ــه متافیزیــک و مرب انتقــادی وجــودی نســبت ب
فضــا، مــرگ وغیــره؛ 2- ایجــاد معنــای شــخصی: توانایــی اســتفاده از تجــارب 
فیزیکــی و روحــی جهــت ایجــاد معنــا و هــدف شــخصی؛ 3- آگاهــی متعالــی: 
ــا اســتفاده  ــی خویشــتن، جهــان و دیگــران ب توانایــی شناســایی جنبه هــای متعال

1. Saghravani

تأثیر هوش معنوی و هوش عاطفی مدیران بر عملکرد کارکنان .....



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  70 و 71؛  بهار و تابستان  1400

فصلنامۀ  علمي

89

از هوشــیاری و 4- توســعۀ موقعیــت هوشــیاری: توانایــی ورود بــه موقعیت هــای 
معنــوی باالتــر، از جملــه تفکــر عمیــق، نیایــش و مراقبــه و خــروج از آن. هــوش 
ــال  ــدرت دنب ــا ق ــه م ــه ب ــت ک ــی ای دانس ــان توانای ــوان هم ــوی را می ت معن
ــن  ــا را می دهــد. ای ــه آنه ــرای دســتیابی ب کــردن رؤیاهــا و تــاش و کوشــش ب
هــوش، زمینــۀ تمــام چیزهایــی اســت کــه مــا بــه آن معتقدیــم و نقــش باورهــا، 
ــم، در  ــر عهــده می گیری ــه ب ــی ک ــا را در فعالیت های ــد و ارزش ه ــا، عقای هنجاره
بــر می گیــرد. هوشــی کــه بــه واســطۀ آن بــه سؤال ســازی در ارتبــاط بــا مســائل 

ــکاران، 1390: 109(.  ــی و هم ــم )آقای ــان می پردازی ــم زندگی م ــی و مه اساس

هوش عاطفی
ــی اشــاره دارد  ــا توانایی های ــا ی ــه مهارت ه ــًا ب ــی( عموم ــی )هیجان هــوش عاطف
کــه آگاهــی از حــاالت عاطفــی خــود و دیگــران و توانایــی تنظیــم یــا اســتفاده 
ــر  ــرد را امکان پذی ــش ف ــرد و نق ــر عملک ــت ب ــر مثب ــرای تأثی ــات ب از احساس
ــی  ــوش عاطف ــه از ه ــانی ک ــر، 2019: 141(. کس ــی و کرایگ ــازد )ماتینگل می س
ــد،  ــرل کنن ــد عواطــف خــود و دیگــران را کنت ــد، می توانن ــی( برخوردارن )هیجان
بیــن پیامدهــای مثبــت و منفــی عواطــف، تمایــز بگذارنــد و از اطاعــات هیجانی 
ــرادی و  ــد )م ــد تفکــر و اقدامــات شــخصی اســتفاده کنن ــی فراین ــرای راهنمای ب
ــوش  ــه ه ــازه ای ب ــای ت ــی1، ژرف ــوش عاطف ــوم ه ــکاران، 1396: 75(. مفه هم
ــود  ــرد از خ ــی ف ــوش عموم ــی ه ــی ارزیاب ــه توانای ــیده و آن را ب ــان بخش انس
ــط  ــرد از خــودش مرتب ــا شــناخت ف ــوع هــوش ب ــن ن گســترش داده اســت. ای
ــه  ــد ک ــان می ده ــرا نش ــازد؛ زی ــن می س ــت را ممک ــی موفقی ــت و پیش بین اس
ــا  ــه ی ــرد. عاطف ــه کار می گی ــت ب ــگ در موفقی ــردی دانشــی را بی درن ــه ف چگون
هیجــان در راهنمایــی کــردن رفتــار و لــذت بــردن از زندگــی و موفــق بــودن در 
زندگــی مهــم اســت )رضایــی صوفــی، 1395: 102(. حساســیت مدیــران نســبت 
بــه هــوش عاطفــی خــود و کارکنــان منجــر بــه توجــه تمــام ارکان ســازمان بــه 
ــده  ــوده و مغفول مان ــۀ مفق ــه حلق ــود ک ــی می ش ــول اخاق ــاق کاری و اص اخ
ــم  ــران و ه ــم مدی ــه ه ــازمانی ک ــد. در س ــاب می آی ــه حس ــروز ب ــای ام در دنی
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کارکنانــش از نظــر عاطفــی و احساســی غنــی هســتند اصــول اخاقــی و روابــط 
ســالم کاری چــه بیــن مدیــران و کارکنــان و چــه در میــان خــود کارکنــان بــه طور 
ــا و  ــیاری از چالش ه ــروز بس ــئله از ب ــن مس ــود و همی ــت می ش ــودکار رعای خ
مســائل منفــی در محیــط کاری جلوگیــری می کنــد. هوشــیاری و آگاهــی عاطفــی، 
ــرفت های کاری و  ــوالت و پیش ــد و تح ــت می نمای ــان را تقوی ــران و کارکن مدی
ــن  ــر از همــه ای ــد و مهمت ــق اهــداف ســازمانی را تســهیل و تســریع می کن تحق
ــزون  ــای روزاف ــا و پیچیدگی ه ــا چالش ه ــه ب ــرای مقابل ــران را ب ــه مدی اســت  ک
ــا  ــه راهگش ــد ک ــه می کن ــزاری را هدی ــا اب ــه آنه ــد و ب ــز می کن ــده تجهی در آین
و حل کننــدة بســیاری از مســائل اســت؛ ایــن ابــزار چیــزی نیســت، مگــر کلیــد 
ــه در  ــرکتی ک ــه ش ــبت ب ــا نس ــاختن آنه ــادار س ــان و وف ــب کارکن ــه قل ورود ب
ــی  ــی موضوع ــوش عاطف ــی، 1395: 80(. ه ــی و داداش ــد )حب ــا کار می کنن آنج
ــات در  ــا و احساس ــگاه هیجان ه ــیر جای ــریح و تفس ــعی در تش ــه س ــت ک اس
ــران  ــوع هــوش، رهب ــن ن ــران برخــوردار از ای توانمندی هــای انســانی دارد. مدی
ــدی و تعهــد  ــر بهــره وری، رضایت من ــا حداکث ــری هســتند کــه اهــداف را ب مؤث
کارکنــان محقــق می ســازند. هــوش عاطفــی برعکــس بهــرة هوشــی، قابــل تغییــر 
و وابســته بــه شــرایطی اســت کــه فــرد در آن بــزرگ می شــود و ایــن نکتــۀ مثبــت 
زندگــی اســت و بهتــر اســت احساســات و هیجانــات خــود را کنتــرل کنیــم. مــا 
ــق وراثــت و ژنتیــک دریافــت  تنهــا قســمتی از خلــق و خــوی خــود را از طری
می کنیــم و محکــوم نیســتیم کــه تــا آخــر عمــر بــا همــان خلــق و خــوی زندگــی 
ــا و  ــه هیجان ه ــه ب ــه توج ــد ک ــکاران معتقدن ــر و هم ــان: 81(. مای ــم )هم کنی
ــه ای،  ــته های لحظ ــر خواس ــلط ب ــانی، تس ــط انس ــا در رواب ــب آنه ــرد مناس کارب
ــی اســت )صالحــی و  ــا عاطف ــی ی اندیشــه و شــناخت، موضــوع هــوش هیجان
ــه  ــت ک ــری اس ــد چت ــی همانن ــوش عاطف ــاح ه ــکاران، 1396: 71(. اصط هم
ــرده  ــع ک ــود جم ــر خ ــردی را در زی ــص ف ــا و خصای ــه ای از مهارت ه مجموع
ــای  ــا مهارت ه ــوس ی ــای نامحس ــا را مهارت ه ــن ویژگی ه ــوالً ای ــت و معم اس
ــه ای  ــه گون ــا ب ــن مهارت ه ــد. ای ــذاری می کنن ــردی نام گ ــن ف ــردی و بی درون ف
هســتند کــه بــا حوزه هــای ســنتی مهــارت و تخصــص از قبیــل دانــش مشــخص، 
ــد و از  ــی ندارن ــاط چندان ــه ای ارتب ــی و حرف ــای فن ــی و مهارت ه هــوش عموم
ــه  ــه ب ــد ک ــده دارن ــی عقی ــب دانشــمندان هــوش عاطف ــا جــدا هســتند. اغل آنه
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ــا در  ــه ی ــر در جامع ــرد بهت ــورداری از عملک ــار و برخ ــادل در رفت ــور تع منظ
ــواده و زندگــی زناشــویی، انســان  ها بایــد  یــک ســازمان یــا حتــی در درون خان
ــر دوی  ــبی از ه ــتفادة مناس ــند و اس ــی باش ــرة عاطف ــی و به ــرة هوش دارای به
ــف و  ــه عواط ــبت ب ــتن نس ــی داش ــامل آگاه ــی ش ــوش عاطف ــد. ه ــا بکنن اینه
چگونگــی ارتبــاط و تعامــل ایــن عواطــف بــا بهــرة هوشــی اســت؛ یعنــی فــردی 
ــد  ــد، بای ــراد باش ــن اف ــزء بهتری ــق و ج ــود، موف ــی خ ــد در زندگ ــه می خواه ک
از عواطــف و احساســات خــود و دیگــران آگاهــی داشــته باشــد و از عواطــف 
اســتفادة منطقــی ببــرد )حســینی راد، 1393: 25-24(. هــوش عاطفــی در زمینــۀ 
حرفــه ای بــه ایــن معناســت کــه فــرد احساســات و ارزش هــای خــود را نادیــده 
نگیــرد و تأثیرشــان را بــر رفتــار خــود بشناســد. اهمیــت ایــن بحــث بــر کارکنــان، 
مدیــران و مســئوالن ســازمان ها و مؤسســات پوشــیده نیســت کــه موفقیت هــای 
ــی  ــل تشــکیل دهندة هــوش عاطف ــر عوام ــادی تحــت تأثی ــا حــّد زی ــه ای ت حرف
ــط کار  ــی در محی ــوش عاطف ــت ه ــه اهمی ــوط ب ــل مرب ــی از دالی ــت. بعض اس
ــرد  ــی اشــاره ک ــه بازاریابی های ــوان ب ــورد می ت ــن م بســیار واضــح اســت. در ای
کــه بــه آســانی اعتمــاد مشــتریان را جلــب و ســلیقۀ آنهــا را بــه آســانی کشــف 
ــه کارکنــان و مدیــران اشــاره کــرد کــه از لحــاظ  می کننــد؛ همچنیــن می تــوان ب
فنــی توانمنــد هســتند؛ امــا در کنــار آمــدن بــا دیگــران و کنتــرل شــرایط تنــش زا 

ــی، 1395: 102(.  ــی صوف ــد )رضای ناتوانن

عملکرد کارکنان
عملکــرد عبــارت اســت از بــه نتیجــه رســاندن وظایفــی کــه از طــرف ســازمان 
بــر عهــدة نیــروی انســانی گذاشــته شــده اســت. عملکــرد کارکنــان را می تــوان 
رفتارهــا یــا اقدامــات مرتبــط بــا اهــداف ســازمان و نتیجــه ای قابــل اندازه گیــری 
ــکاران،  ــژاد و هم ــرد )فرهادی ن ــف ک ــا کار تعری ــط ب ــات مرتب ــم در مطالع و مه
1398: 14(. عملکــرد هــم بــه معنــای رفتارهــا و هــم نتایــج آن اســت. رفتارهــا 
ــک مفهــوم  ــه عملکــرد از ی ــی ک ــده ناشــی می گــردد؛ در صورت ــرد اجراکنن از ف
انتزاعــی بــه عمــل تبدیــل می شــود )فرتــاش و همــکاران، 2018: 14(. عملکــرد 
ــی و  ــر توانای ــراد اگ ــت. اف ــزش اس ــی و انگی ــل توانای ــر متقاب ــدی از تأثی پیام
ــد  ــام می دهن ــوب انج ــود را خ ــای خ ــند، کاره ــته باش ــزش الزم را داش انگی
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)ســاکی و همــکاران، 1394: 29(. از جملــه مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر عملکــرد 
ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــان می ت کارکن

اســتعداد: کشــف اســتعدادها و تخصیــص وظایــف متناســب بــا اســتعداد 	 
کارمنــدان ســهم بســزایی در ارتقــای عملکــرد آنــان دارد.

دانــش و مهــارت: توســعه و آمــوزش مهارت هــای کارکنــان بــه عنــوان 	 
مکمــل اســتعداد ســبب افزایــش عملکــرد کارکنــان و تعالــی ســازمان ها 

می شــود.
ــا 	  ــتعدادها و مهارت ه ــر از اس ــتفادة مؤث ــرای اس ــل ب ــن عام فرصــت: ای

ضــروری اســت و در واقــع هــم از جنــس زمــان اســت؛ بــه ایــن معنــا 
کــه کارکنــان نیــاز بــه وقــت کافــی دارنــد تــا عملکردهــای مــورد نظر را 
بــروز دهنــد و هــم از جنــس اختیــار اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه بایــد بــه 
ــا مســئولیت ها و صاحیت هایشــان  ــان اعتمــاد کــرد و متناســب ب کارکن

بــه آنهــا اختیــارات الزم را تفویــض نمــود.
منابــع: منابــع و امکانــات، تجهیــزات و ابــزار و اطاعــات، چنانچــه بــه میزان 	 

ــرار  ــان ق ــار کارکن ــان مناســب در اختی ــا کیفیــت و در زم ــی و ب الزم و کاف
گیــرد می توانــد تســهیلگر رفتارهــا و عملکردهــای مطلــوب آنهــا باشــد.

انگیــزه: توجــه مدیریــت بــه نیازهــای متنــوع کارکنــان می توانــد انگیــزة 	 
الزم را بــرای دســتیابی بــه عملکــرد مطلــوب در آنــان فراهــم کنــد.

ــرژی و 	  ــدن ان ــز ش ــبب متمرک ــخص س ــداف مش ــه: اه ــدف و برنام ه
منابــع می شــود.

ــک 	  ــی کم ــتکار و مثبت اندیش ــتکار: پش ــداری و پش ــی، پای مثبت اندیش
می کنــد تــا کارکنــان در مســیر اجــرای برنامه هــا و دســتیابی بــه اهــداف، 
ــام  ــه انج ــد و ب ــه دهن ــد، ادام ــاز کنن ــتیاق آغ ــرژی و اش ــا ان کار را ب
برســانند )صابــری و همــکاران، 1398: 88(. کارکنــان در صورتــی داراي 
عملکــرد مناســب خواهنــد بــود کــه از طــرف ســازمان مــورد حمایــت 
ــت  ــادي از حمای ــزان زی ــه می ــی ک ــت، کارکنان ــد. در حقیق ــرار گیرن ق
ــر  ــم ب ــد و اخــاق کاری حاک ــت می کنن ــازمانی ادراک شــده را دریاف س
ــه  ــد ک ــاس را دارن ــن احس ــد، ای ــی می نماین ــب ارزیاب ــازمان را مناس س
ــازمان  ــبی در س ــاي مناس ــا و نگرش ه ــه رفتاره ــه ب ــا توج ــد ب می بای
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ــوع  ــع ســازمان متب ــا عمــل آنهــا در راســتاي مناف ــد ت ایفــاي نقــش کنن
باشــد و بدیــن وســیله حمایــت ســازمان را جبــران نماینــد )شــفیع زاده 

ــا، 1397: 179(. و گی
ــوق4،  ــک3، مش ــوح2، کم ــی1، وض ــامل توانای ــز ش ــازمانی نی ــرد س ــاد عملک ابع
ــکاران  ــی8  و هم ــات هرس ــه مطالع ــوط ب ــط 7مرب ــار6 و محی ــی5، اعتب ارزیاب
ــورد  ــت داشــتن در تحقیق هــای مشــابه م ــل عمومی ــه دلی ــه ب )1981( اســت ک

ــرد: ــرار می گی ــتفاده ق اس
توانایــی: دانــش و مهارت هــاي قابــل انتقــال بــه منظــور انجــام موفقیت آمیــز ( 1

یــک وظیفــه اســت؛ 2( وضــوح: درک و پذیــرش نحــوة کار، محــل و چگونگــي 
ــراي  ــان ب ــه کارکن ــازماني اســت ک ــه س انجــام آن اســت؛ 3( کمــک: کمــک ب
ــل  ــراي کام ــزش ب ــاز دارد؛ 4( مشــوق: انگی ــه آن نی ــل و اثربخشــي کار ب تکمی
ــرد و  ــۀ عملک ــورد روزان ــی: بازخ ــت؛ 5( ارزیاب ــاص اس ــف خ ــردن تکلی ک
مرورهــاي گاه بــه گاه اســت؛ 6( اعتبــار: مناســب و حقوقــي بــودن تصمیم هــاي 
ــی خارجــي اســت  ــط: عوامل ــع انســاني اســت و 7( محی ــورد مناب ــر در م مدی
ــت و  ــوح، حمای ــي، وض ــام توانای ــتن تم ــود داش ــا وج ــي ب ــد حت ــه مي توان ک
ــی و  ــذارد )هرس ــر بگ ــرد تأثی ــر عملک ــم ب ــاز ه ــغل، ب ــراي ش ــزة الزم ب انگی
ــج  ــه نتای ــتیابی ب ــر در کار، دس ــرد مؤث ــور از عملک ــکاران، :1981 48(. منظ هم
ــراد  ــط اف ــن توس ــات معی ــق اقدام ــه از طری ــد خروجی هاســت ک خاصــی مانن
بــه دســت می آیــد؛ در حالــی کــه در راســتای سیاســت ها، روش هــا و شــرایط 
محیــط ســازمانی باشــد. عملکــرد شــغلی مؤثــر وابســته بــه ســه بخــش اســت. 
ایــن نــوع عملکــرد بایــد بــا شایســتگی های فــردی، تقاضــای شــغلی و محیــط 

ســازمانی متناســب باشــد )حســینی و همــکاران، 1395: 32(. 

1. Ability
2. Clarity
3. Cooperation
4. Encouragement
5. evaluation
6. Value
7. Environment
8. Hersey
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اخالق کاری
ــی  ــش مهم ــا نق ــا و نبایده ــا، بایده ــه ای از ارزش ه ــوان مجموع ــه عن اخــاق ب
ــل  ــد و یکــی از عوام ــا می کن ــروی انســانی ایف ــر نی ــد و مؤث ــت کارآم در مدیری
ــکاران1، 2016: 385(.  ــوظ و هم ــت )محف ــازمان ها اس ــت س ــدی در موفقی کلی
تعریــف ایــن اصطــاح، مجموعــه ای از اصــول، هنجارهــا و اســتانداردهای حاکــم 
بــر یــک فــرد یــا گــروه می باشــد کــه بــه عنــوان راهنمــای رفتــار بــه کار بــرده 
ــه آموزه هــا و فلســفۀ اخــاق  ــا توجــه ب ــردی اخــاق ب می شــود؛ تعریــف کارب
ــدار درون شــخصی  ــار ارتباطــی پای ــارت اســت از: الگــوی رفت ــز عب اســامی نی
ــاط  ــرف ارتب ــان ط ــی ذی نفع ــوق تمام ــت حق ــر رعای ــی ب و برون شــخصی مبتن
)خدایــی و همــکاران، 1398: 4(. اصــول رفتــار یــا همــان فرهنــگ اخاقــي در 
ــواع  ــه ان ــد ب ــه مي توان ــت ک ــز هس ــر نی ــي دیگ ــدف عمل ــزاران ه ــت ه خدم
کارکنــان، از مناطــق و فرهنگ هــاي مختلــف، کمــک کنــد تــا بهتــر و بــا کارایــي 
ــا کاســتن از شــمار  ــا ب بیشــتر کار کننــد. بــه شــرکت ها نیــز فرصــت مي دهــد ت
الیه هــاي سرپرســتي بــه کار ادامــه دهنــد و بــه هنــگام بحــران بــه ســرعت و بــا 
ــد در کار گزینــش ســودمند  ــي مي توان ــد؛ حت اتحــاد بیشــتر واکنــش نشــان دهن
باشــد و بــه شــرکت ها کمــک کنــد تــا افــرادي را جــذب کننــد که عاشــق خدمت 
ــور و  ــد )قلی پ ــراز پایبندن ــاي جهان ت ــه معیاره ــه ب ــتند ک ــرکت هایي هس در ش
همــکاران، 1394: 101(. دو دلیــل اساســي کــه ســازمان ها بــه طــور فزاینــده اي بــه 
اخــاق، جــو کاري اخاقــي و نهادینه ســازي اخــاق توجــه دارنــد، بــا مطالعــۀ 
اخیــر فورچــون مشــخص شــد. ایــن مطالعــه نشــان داد کــه دلیــل اول، جــو کاري 
خــوب بــه عنــوان عاملــی حیاتــي بــراي بقــاي کارکنــان در ســازمان اســت و بعــد 
ــل دوم  ــد؛ دلی ــي می باش ــو کاري اخاق ــازمان، ج ــک س ــو کاري ی ــتۀ ج برجس
گرایــش ســازمان ها بــه مطالعــۀ اخــاق و نهادینه ســازي آن، افزایــش مشــکات 
ــود )ســینگاپاکدي و همــکاران، 2010: 79(. در  اخاقــي در کســب و کارشــان ب
ــت ها  ــا، سیاس ــازمان ها از ارزش ه ــي در س ــگ اخاق ــاق و فرهن ــوع، اخ مجم
ــود را  ــاق خ ــي اخ ــازمان ها وقت ــد. س ــود می آی ــه وج ــراد ب ــاي اف و فعالیت ه
نهادینــه می کننــد کــه محیطــي را ایجــاد نماینــد کــه رفتــار یــا عمــل افــراد خــود 

1. Mahfoudh et al.
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ــازمان  ــت هاي س ــي و سیاس ــاي اخاق ــق ارزش ه ــر طب ــدگار ب ــور مان ــه ط را ب
ــان و  ــۀ محقق ــق گفت ــکاران، 1394: 102(. طب ــور و هم ــد )قلی پ ــم مي کن تنظی
صاحب نظــران، اخــاق، نقــش اصلــي و مرکــزي را در کســب کیفیــت زندگــي 
کاري ایفــا مي کنــد )کریــل، 2007: 5(. بهبــود رفتارهــای اخاقــی بــرای 
ــرای  ــی ب ــای غیراخاق ــت و رفتاره ــروری اس ــازمان ها ض ــدار س ــت پای مدیری
تــداوم عملیــات ســازمانی خطرنــاک می باشــد )اوالدینریــن و همــکاران، 2015(. 
اخــاق کار مجموعــه ای از باورهــا و نگرش هاســت کــه  ارزش هــای اصولــی و 
ــم  ــکاران، 2010: 320(. مي دانی ــاک و هم ــد )مری ــس می کن ــی کار را منعک اساس
در بهبــود ارتباطــات بیــن کارکنــان، اخــاق بــه مثابــه تنظیم کننــدة روابــط میــان 
ــت  ــت؛ در مدیری ــوده اس ــوردار ب ــیاري برخ ــت بس ــواره از اهمی ــان ها هم انس
ــته  ــاز داش ــي نی ــاي بیرون ــه اهرم ه ــه ب ــدون آنک ــي، ب ــازوکار درون ــن س ــز ای نی
باشــد، قــادر اســت عملکردهــاي اخاقــي را بــه وجــود آورد. نقــش اخــاق در 
عملکردهــا و رفتارهــا، در تصمیم گیري هــا و انتخاب هــا و در برخوردهــا و 
ــات  ــث اخاقی ــروزه بح ــن  رو، ام ــت؛ از ای ــده اس ــم و تعیین کنن ــات، مه ارتباط
ــي  ــي مختلف ــراي اخــاق کار معان ــت اســت. ب ــتۀ مدیری ــدة رش از مباحــث عم
ــا اغلــب آن را تشــخیص درســت از نادرســت در محیــط  ــان شــده اســت؛ ام بی
ــت  ــت اس ــه نادرس ــرک آنچ ــت و ت ــت اس ــه درس ــه آنچ ــل ب ــۀ عم کار و نتیج
ــاي  ــه اي از ویژگي ه ــي و مجموع ــار اجتماع ــک هنج ــوان ی ــه عن ــد و ب مي دانن
ــه  ــود کار ب ــبب مي ش ــه س ــد ک ــف می کنن ــان توصی ــي کارکن ــي و بیرون درون
طــور ذاتــي داراي ارزش تعریــف شــود )شــعبانی بهــار  و همــکارن، 1397: 36(. 
ــان  ــاي می ــامل مهارت ه ــاق کاري ش ــاي اخ ــی1 )1995( ویژگي ه ــر پت ــه نظ ب
ــا ماحظــه(، مقبولیــت قطعــي وظیفــه )تشــریک مســاعي(،  فــردي )محتــاط و ب
ابتــکار عمــل )بلندپــروازي( و قابــل اعتمــاد بــودن )قابلیــت اطمینــان( مي باشــد 
)کگانــس2، 2009: 85(. اخــاق کاری تأثیــری اساســی بــر رفتــار کاری کارکنــان 
ــی در  ــری اخاق ــرای تصمیم گی ــزاری ب ــول آن، اب ــب اص ــله مرات دارد و سلس

ــی، 1396: 31(.  ــی بابل ــی و بابا جان ــت )صالح ــام کار اس انج

1. Petty
2. Kegans
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ابعاد چهارگانۀ اخاق کار از نظر پتي )1990( عبارت هستند از: 
دلبســتگي و عاقــه بــه کار1: آدم دقیقــي هســتم، کارم را بــا احتیــاط و مراقبــت . 1

ــود  ــت، مي ش ــه کارم اس ــم ب ــوش و حواس ــام ه ــم، تم ــام مي ده ــل انج کام
روي کار مــن حســاب کــرد، احســاس ســردي نســبت بــه کارم دارم، جونمــه 
ــدي  ــري دارم، آدم کاري و کارآم ــم و مؤث ــش مه ــط کار نق و کارم، در محی
هســتم، در کارم دمدمي مــزاج هســتم، صادقانــه کار مي کنــم، بــه کارم اعتقــاد 
دارم، در کارم زود از کــوره درمــي روم، احســاس مي کنــم کارم مولــد اســت، 
ــه کار نمی دهــم، فــرز  ــه موقــع و ســر وقــت انجــام مي دهــم، دل ب کارم را ب

نیســتم و کارم بــه کنــدي پیــش مــي رود.
پشــتکار و جدیــت در کار: میــل و رغبــت زیــادي بــه کارم دارم، حوصلــۀ کار . 2

ــي  ــتم، آدم سخت کوش ــیفتۀ کارم هس ــتم، ش ــي هس ــدارم، آدم وظیفه شناس ن
هســتم، در کارم آزادي عمــل دارم، در کارم ابتــکار بــه خــرج مي دهــم، در کارم 
ــت  ــا جدیّ ــتم، کارم را ب ــي هس ــم، آدم بي مباالت ــئولیت نمي کن ــاس مس احس
ــم، در  ــت نمي کش ــم دس ــام نده ــا کارم را انج ــم، ت ــام مي ده ــتکار انج و پش

کارم آدم خبــره اي هســتم.
روابــط ســالم و انســاني در محــل کار2: آدم قدرشناســي هســتم، آدم بشــاش و . 3

خوش رویــي هســتم، در کارم مراعــات دیگــران را هــم مي کنــم، آدم مؤدبــي 
ــرد  ــتانه دارم، ف ــاري دوس ــکاران رفت ــا هم ــتم، ب ــتي هس ــتم، آدم روراس هس
ــت  ــتم، در محــل کارم خصوم ــران هس ــراي دیگ ــاني ب کمــک کار و یاري رس
ــتم،  ــربي هس ــتني و خوش مش ــرادي دارم، آدم دوست داش ــا اف ــردي ی ــا ف ب
آدم میانه رویــی هســتم، آدم خوش برخــوردي هســتم، آدم گســتاخ و خشــني 

هســتم، آدم خودخواهــي هســتم، ظاهــر آراســته و مرتبــي دارم.
روح جمعــي و مشــارکت در کار3: در محیــط کار آدم ســازگار و بســازي . 4

ــع  ــي دارم، تاب ــۀ جمع ــتم، روحی ــه اي هس ــه و بي ماحظ ــتم، آدم بي توج هس
مقــررات هســتم، از دســتورات مافــوق اطاعــت مي کنــم، نظــم و نظامــات را 

1. Workethics
2. Considerate
3. Cooperative
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رعایــت مي کنــم، آدم هوشــیار و بیــداري هســتم، آدم کله شــق و یک دنــده اي 
هســتم )امراهــی و همــکاران، 1393: 82-83(. 

مســائل اخاقــی در محیــط کار بــه مثابــه بخــش مهمــی از کیفیــت زندگــی کاری 
مطــرح اســت. هــر نظــام اخاقــی وســیله ای اســت کــه بــرای رســاندن انســان ها 
بــه یــک هــدف یــا مجموعــه ای از اهــداف زندگــی پیشــنهاد شــده اســت. هــر 
ــا  ــوب ی ــی را خ ــخاص خاص ــا اش ــاالت ی ــط، ح ــال، رواب ــی، افع ــام اخاق نظ
ــه  ــد ک ــا می کن ــد و ادع ــی می کن ــز تلق ــا رذیلت آمی ــز ی ــت، فضیلت آمی نادرس
ــا اهــداف  ــه آن هــدف ی ــزام عملــی داشــته باشــد، ب هرکــس بدیــن تلقی هــا الت
نائــل خواهــد شــد؛ از ایــن رو، مطالعــۀ هــر نظــام اخاقــی، مــا را بــه اهدافــی 
ــه  ــه آنهــا را پیشــنهاد می دهــد؛ ب رهنمــون می شــود کــه آن نظــام وســیلۀ نیــل ب
عبــارت دیگــر، یــک نظــام اخاقــی می توانــد هــدف یــا اهدافــی را کــه شــخص 
بــرای زندگــی خــود در نظــر گرفتــه اســت، تصویــب، تصحیــح و اصــاح کنــد 

ــکاران، 1394: 29(.  ــنقلی پور و هم )حس

مدل مفهومی
بــا توجــه بــه پیشــینۀ نظــری و تجربــی تحقیــق، مــدل مفهومــی زیــر بــه منظــور 
ــوش  ــوی و ه ــوش معن ــن )ه ــای پیش بی ــذاری متغیره ــوة تأثیرگ ــی نح بررس
عاطفــی مدیــران(، مــاک )عملکــرد کارکنــان( و میانجــی )اخــاق کاری( 
ــه  ــکل 1 ارائ ــرح ش ــه ش ــی ب ــازمان های دولت ــت س ــاختار و باف ــا س متناســب ب

می شــود: 
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شکل )1(. مدل مفهومی تحقیق )منبع: مبانی نظری و تجربی تحقیق(

فرضیه های اصلی
فرضیــۀ اصلــی اول: هــوش معنــوی مدیــران از طریــق اخــاق کاری بــر عملکــرد 

کارکنــان، تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
فرضیــۀ اصلــی دوم: هــوش عاطفــی مدیــران از طریــق اخــاق کاری بــر عملکــرد 

کارکنــان، تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
فرضیه های فرعی

فرضیۀ فرعی اول: هوش معنوی بر اخاق کاری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ــت و  ــر مثب ــان، تأثی ــرد کارکن ــر عملک ــوی ب ــوش معن ــی دوم: ه ــۀ فرع فرضی

معنــاداری دارد.
فرضیۀ فرعی سوم: هوش عاطفی بر اخاق کاری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.

ــر مثبــت و  ــان، تأثی ــر عملکــرد کارکن ــۀ فرعــی چهــارم: هــوش عاطفــی ب فرضی
ــاداری دارد. معن

ــت و  ــر مثب ــان، تأثی ــرد کارکن ــر عملک ــاق کاری ب ــم: اخ ــی پنج ــۀ فرع فرضی
معنــاداری دارد.
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روش شناسی تحقیق
ــق  ــت. تحقی ــی اس ــام آن توصیف ــردی و روش انج ــوع کارب ــق از ن ــن تحقی ای
توصیفــی شــامل جمــع آوری اطاعــات آزمــون فرضیه هــا یــا پاســخ بــه 
ــۀ  ــک مطالع ــت. ی ــه اس ــوع مطالع ــی موض ــت فعل ــه وضعی ــوط ب ــؤاالت مرب س
ــات  ــد؟ اطاع ــزارش می کن ــن و گ ــود را تعیی ــع موج ــه وض ــی چگون توصیف
ــع آوری  ــاهده جم ــا مش ــه ی ــنامه، مصاحب ــق پرسش ــوالً از طری ــی معم توصیف
می شــوند. در ایــن تحقیــق، جمــع آوری اطاعــات از طریــق توزیــع پرسشــنامه 
صــورت گرفتــه و بــرای ســنجش هــوش معنــوی از پرسشــنامۀ کینــگ )2008(، 
ــنجش  ــرای س ــن )1995(، ب ــنامۀ گلم ــی از پرسش ــوش عاطف ــنجش ه ــرای س ب
اخــاق کاری از پرسشــنامۀ پتــی )1990( و بــرای ســنجش عملکــرد کارکنــان از 
پرسشــنامۀ هرســی و همــکاران )1981( اســتفاده شــده اســت. بــرای پاســخ دهی 
بــه ســؤاالت از معیــار پنــج گزینــه ای لیکــرت )کامــًا موافــق، موافــق، بی نظــر، 
ــا  ــداد 1 ت ــخ ها از اع ــه پاس ــی ب ــرای امتیاز ده ــف( و ب ــًا مخال ــف و کام مخال
ــان  ــران و کارکن 5 بهــره گرفتــه شــد. جامعــۀ آمــاری تحقیــق، شــامل کلیــۀ مدی
ــه  ــر اســت ک ــه تعــداد 28 هــزار و 997 نف ــام ب ــی اســتان ای ســازمان های دولت
ــر انتخــاب شــد.  ــر 378 نف ــه براب ــران، حجــم نمون ــول کوک ــتفاده از فرم ــا اس ب
ــن  ــود. در ای ــی ســاده ب ــه صــورت تصادف ــق ب ــن تحقی ــری در ای روش نمونه گی
پژوهــش جهــت بررســی روابــط میــان مؤلفه هــا و آزمــون فرضیه هــای تحقیــق 
از مدل ســازی معــادالت ســاختاری )SEM( بــا رویکــرد حداقــل مربعــات جزئــی 
PLS بــه وســیلۀ نرم افــزار Smart PLS اســتفاده شــده اســت. زمانــی کــه مــدل 
آزمودنــی از بیــش از یــک متغیــر وابســته تشــکیل شــده باشــد، تکنیــک و آزمــون 
ــادالت  ــدل مع ــا مناســب نیســت و م ــل داده ه ــرای تحلی ــه ب رگرســیون چندگان
ــر  ــه آزمــودن تأثی ــادر ب ــط، ق ــۀ رواب ــان و همه جانب ــا بررســی همزم ســاختاری ب
ــمی، 1389:  ــت )قاس ــته اس ــر وابس ــک متغی ــش از ی ــر بی ــتقل ب ــای مس متغیره
ــدی از  ــیار نیرومن ــرة بس ــل چندمتغی ــاختاری، تحلی ــادالت س ــدل مع 170(. م
ــه محقــق امــکان می دهــد  ــره اســت کــه ب ــوادة آزمــون رگرســیون چندمتغی خان
ــا  ــل مدل ه ــد. تحلی ــط ده ــر بس ــیون را دقیق ت ــادالت رگرس ــه ای از مع مجموع
در روش مدل ســازی معــادالت ســاختاری بــا رویکــرد حداقــل مربعــات جزئــی 
در دو مرحلــۀ اصلــِی »بررســی بــرازش مــدل« و »آزمــون فرضیه هــای پژوهــش« 
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انجــام می شــود. بــرای بررســی پایایــی )همســانی درونــی( هــر یــک از گویه هــا 
ــدول  ــج آن در ج ــه نتای ــت ک ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــای عامل ــی باره ــه بررس ب

ــود. ــه می ش ــمارة )1( ارائ ش

جدول شمارۀ )1(. ضرایب بارهای عاملی و معناداری آنها
t-valueبارعاملیشاخصعامل

هوش معنوی

865/ 0/6136تفکر وجودی انتقادی
0/78418/554تولید معنای شخصی

0/76813/965آگاهی متعالی
0/6557/608بسط حالت هوشیاری

هوش عاطفی

0/7219/930خودآگاهی
0/76111/437خودمدیریتی

0/75710/254آگاهی اجتماعی
0/81424/319مدیریت روابط

اخاق کاری

0/6527/890عاقه به کار
0/76314/003پشتکار در کار

0/79017/311روابط انسانی در کار
0/6818/024مشارکت در کار

عملکرد کارکنان

0/72412/876توانایی
0/5836/278وضوح
0/6327/520کمک
0/74312/615مشوق
0/71010/793ارزیابی
0/6788/512اعتبار
0/65810/089محیط

    
ــودن ضرایــب بارهــای عاملــی 0/4 اســت.  ــرای مناســب ب       مقــدار مــاک ب
در جــدول بــاال تمامــی اعــداد ضرایــب بارهــای عاملــی ســؤاالت از 0/4 بیشــتر 
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اســت کــه نشــان از مناســب بــودن ایــن معیــار دارد. در قســمت t-value  مقادیر 
بایــد بیــش از 1/96 باشــد )در ســطح 0/50( و اگــر ایــن مقادیــر بیــش از 2/85 
باشــند )در ســطح 0/01( معنــادار هســتند. مطابــق بــا الگوریتــم تحلیــل داده هــا در 
PLS، بعــد از ســنجش بارهــای عاملــی ســؤاالت، نوبــت بــه محاســبه و گــزارش 
ــه  ــد ک ــرا می رس ــی همگ ــی و روای ــی ترکیب ــاخ و پایای ــای کرونب ــب آلف ضرای

نتایــج آن در جــدول شــمارة )2( آمــده اســت. 

جدول شمارۀ )2(. نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق
AVEپایایی مرکب)CR(آلفای کرونباخمتغیر

0/760/790/50هوش معنوی

0/770/840/58هوش عاطفی

0/710/810/52اخاق کاری

0/800/850/48عملکرد کارکنان

ــی  ــاخ و پایای ــای کرونب ــرای آلف ــب ب ــدار مناس ــه مق ــه اینک ــه ب ــا توج      ب
ــا در  ــن معیاره ــاال ای ــدول ب ــای ج ــا یافته ه ــق ب ــت و مطاب ــی 0/7 اس ترکیب
ــوان مناســب  ــد، می ت ــبی را اتخــاذ کرده ان ــدار مناس ــان مق ــای پنه ــورد متغیره م
بــودن وضعیــت پایایــی پژوهــش را تأییــد کــرد. معیــار دوم از بررســی بــرازش 
ــزان همبســتگی  ــه بررســی می مدل هــای اندازه گیــری، روایــی همگراســت کــه ب
ــول  ــل قب ــدار قاب ــردازد. مق ــا ســؤاالت )شــاخص های( خــود می پ ــازه ب ــر س ه
بــرای ایــن معیــار کــه بیانگــر اعتبــار مناســب ابزارهــای اندازه گیــری اســت، 0/5 
می باشــد. مطابــق بــا یافته هــای جــدول بــاال ایــن معیارهــا در مــورد متغیرهــای 
پنهــان مقــدار مناســبی را اخــذ نمــوده اســت؛ در نتیجــه مناســب بــودن روایــی 

ــود. ــد می ش ــش تأیی ــی پژوه همگرای
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بررسی روایی واگرا
 AVE ــرا، مقایســۀ جــذر ــی واگ ــرای بررســی روای ــر1 )1981( ب ــل و الرک فورن
ــد.  ــن ســازه ها را پیشــنهاد کرده ان ــب همبســتگی بی ــر ضرای ــا مقادی هــر ســازه ب
ــای  ــا معرف ه ــه ب ــد در مقایس ــر بای ــک متغی ــه ی ــد ک ــا می کن ــا ادع ــار آنه معی
ــود  ــای خ ــن معرف ه ــتری را در بی ــی بیش ــون، پراکندگ ــای مکن ــایر متغیره س
داشــته باشــد؛ بنابرایــن از نظــر آمــاری، AVE هــر متغیــر مکنــون بایــد بیشــتر 
از باالتریــن تــوان دوم همبســتگی آن متغیــر بــا ســایر متغیرهــای مکنــون باشــد 
)فورنــل و الکــر، 1981: 50(. بــرای کاهــش محاســبات می تــوان از روش 
ــا همبســتگی ها بهــره بــرد. طبــق جــدول  معــادل؛ یعنــی مقایســۀ جــذر AVE ب
ــه  ــده از همبســتگی ها و جــذر AVE ک ــه دســت آم ــج ب ــاس نتای ــر اس ــر، ب زی
روی قطــر جــدول شــمارة )3( قــرار داده شــده اســت، می تــوان روایــی واگــرای 

ــت.  ــر نتیجــه گرف ــل و الک ــار فورن ــر معی ــدل را از نظ ــازه های انعکاســی م س

جدول شمارۀ )3(. ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا
عملکرد کارکناناخاق کاریهوش عاطفیهوش معنویمتغیر

--0/70هوش معنوی
--0/440/76هوش عاطفی
-0/570/550/72اخاق کاری

0/670/570/650/69عملکرد کارکنان

کیفیت ابزار اندازه گیری
 SSE3 ،ــر پنهــان ــرای هــر بلــوک متغی SSO2 مجمــوع مجــذورات مشــاهدات ب

1-SSE/ مجمــوع مجــذور خطاهــای پیش بینــی بــرای هــر بلــوک متغیــر پنهــان و
 CV-Red .ــد ــان می ده ــا CV-COM را نش ــتراک ی ــار اش ــاخص اعتب SS0 ش
شــاخص بررســی اعتبــار حضــور یــا افزونگــی می باشــد کــه نشــان دهندة کیفیــت 

1 . Fornel and Larcker
2 . Sum Of Squares Of Observation For Block
3 . Sum Of Squared Prediction Errors For Block
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مــدل ســاختاری اســت. اگــر شــاخص وارســی اعتبــار مشــترک متغیرهــای پنهــان 
ــبی دارد  ــت مناس ــری، کیفی ــدل اندازه گی ــد، م ــت باش ــی مثب ــاخص افزونگ و ش
)داوری و رضــازاده، 1395: 180(. همانطــور کــه در جــدول شــمارة )4( مشــاهده 
می شــود، مــدل نیــز بــر اســاس ایــن معیــار، یعنــی مثبــت بــودن مقادیــر، مناســب 

. ست ا

جدول شمارۀ )4(. شاخص های افزونگی و اعتبار مشترک

متغیر
SSOSSE1-SSE/SSOCV Red

مقدار مطلوب:
0>SS0

مقدار مطلوب:
0>SSE

مقدار مطلوب:
0>1-SSE/SSO

مقدار مطلوب:
0>CV Red

15361247/360/180/18هوش معنوی
15361064/170/300/30هوش عاطفی
15361237/110/190/22اخاق کاری

26881916/440/280/25عملکرد کارکنان

تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
در جامعــۀ مــورد مطالعــه در ایــن تحقیــق 66/4 درصــد از پاســخگویان را آقایــان 
ــل 70/6   ــت تأه ــر وضعی ــد. از نظ ــکیل می دهن ــا تش ــد را خانم ه و 33/6 درص
ــۀ  ــع ســنی، جامع ــل و 29/4 درصــد مجــرد هســتند. از نظــر توزی درصــد متأه
آمــاری تحقیــق، جــوان اســت؛ چراکــه 49/4 درصــد از جامعــۀ آمــاری را افــراد 
ــن  ــی، باالتری ــت تحصیل ــی وضعی ــد. در بررس ــکیل می دهن ــال تش ــر 30 س زی
درصــد فراوانــی بــه دارنــدگان لیســانس تعلــق داشــت کــه 48 درصــد کل جامعــه 
را تشــکیل می دهنــد. بــرای بررســی فرضیه هــای پژوهــش از مقادیــر T )شــکل 
2( و ضریــب مســیر )بتــا(، یعنــی اعــداد روی مســیر و معنــاداری ضریــب مســیر 
و مقادیــر R2 یــا واریانــس تبیین شــده )شــکل 3( اســتفاده شــده اســت. اعــداد 
روی خطــوط مســیر و نیــز خطــوط مربــوط بــه بارهــای عاملــی مقادیر t هســتند. 
اگــر مقادیــر بیــش از 96/1 باشــند در ســطح 0/05 و اگــر بیــش از 2/58 باشــند، 

در ســطح 0/01 معنــادار هســتند. 
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)t-value(مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری .)شکل )2

شکل )3(. مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر
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ــا ضریــب مســیر و  ــون فرضیه هــا همــراه ب ــه آزم ــوط ب ــج مرب      خاصــه نتای
مقــدار آمــاره T در جــدول شــمارة )5( ارائــه شــده اســت.                 

جدول شمارۀ )5(. فرضیه ها و نتایج
ضریب مسیر

مسیر)بتا(
t- valueنتیجۀ آزمون

تأیید رابطه0/1228/229هوش معنوی- اخاق کاری – عملکرد کارکنان
تأیید رابطه0/1157/917هوش عاطفی- اخاق کاری – عملکرد کارکنان

تأیید رابطه0/4054/648هوش معنوی- اخاق کاری
تأیید رابطه0/4014/576هوش معنوی- عملکرد کارکنان

تأیید رابطه0/3814/336هوش عاطفی- اخاق کاری
تأیید رابطه0/2242/410هوش عاطفی- عملکرد کارکنان
تأیید رابطه0/3023/581اخاق کاری – عملکرد کارکنان

برازش کلی مدل
شــاخص GOF در مــدل PLS راه حلــی بــرای بررســی بــرازش کلــی مدل اســت 
ــت  ــک نشــانگر کیفی ــه ی ــک ب ــر نزدی ــرار دارد و مقادی ــک ق ــا ی ــر ت ــن صف و بی
مناســب مــدل اســت. ایــن شــاخص توانایــی پیش بینــی کلــی مــدل و اینکــه آیــا 
ــوده اســت  ــق ب ــون درون زا موف ــای مکن ــی متغیره ــدل آزمون شــده در پیش بین م
 GOF ــار ــرازش مــدل کلــی از معی ــرای بررســی ب ــه را بررســی می کنــد. ب ــا ن ی
اســتفاده می شــود کــه بــرای مقادیــر کمتــر از0/1 بــرازش مــدل کــم )ضعیــف(، 
بــرای مقادیــر0/1 تــا 0/25 بــرازش مــدل متوســط و بــرای مقادیــر باالتــر از 0/25 
ــکاران1، 2009: 182(.  ــس و هم ــت )وتزل ــب( اس ــوب )مناس ــدل خ ــرازش م ب
نتایــج بــرازش کلــی مــدل در جــدول شــمارة )6( ارائــه شــده اســت. ایــن معیــار 

ــر محاســبه می شــود: ــق فرمــول زی از طری
OF = sqrt )Avg )Communalities(*Avg )R2((

1.Wetzels et al.
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جدول شمارۀ )6(. شاخص های کلی برازش مدل
CommunalitiesR2متغیر پنهان

-0/50هوش معنوی
-0/58هوش عاطفی
0/520/44اخاق کاری

0/480/59عملکرد کارکنان
0/520/51میانگین

GOF0/51

ــرازش  ــزان 51/0 ب ــه می ــرای GOF ب ــده ب ــه دســت آم ــدار ب ــه مق ــه ب ــا توج ب
ــان: 184(. ــود )هم ــد می ش ــی تأیی ــدل کل ــب م ــیار مناس بس

بحث و نتیجه گیری 
ــا هــدف بررســی تأثیــر هــوش معنــوی  نخســتین یافتــۀ پژوهــش حاضــر کــه ب
ــر نقــش میانجــی  ــا تأکیــد ب ــر عملکــرد کارکنــان ب و هــوش عاطفــی مدیــران ب
اخــاق کاری انجــام شــد، حاکــی از ایــن اســت کــه هــوش معنــوی و عاطفــی 
مدیــران از طریــق اخــاق کاری بــر عملکــرد کارکنــان، تأثیــر مثبــت و معنــاداری 
دارد. بــا توجــه بــه اینکــه رابطــۀ بیــن متغیرهــای پژوهــش، معنــادار بــه دســت 
ــر  ــران ب ــی مدی ــوش عاطف ــوی و ه ــوش معن ــر ه ــی تأثی ــرای بررس ــد، ب آم
ــازی  ــاق کاری از مدل س ــی اخ ــش میانج ــه نق ــه ب ــا توج ــان ب ــرد کارکن عملک
ــان داد  ــدل نش ــرازش م ــاخص های ب ــد. ش ــتفاده ش ــاختاری اس ــادالت س مع
ــی  ــرازش مطلوب ــاخص ها از ب ــام ش ــده در تم ــاختاری طراحی ش ــدل س ــه م ک
ــیرهای  ــر T-value مس ــتاندارد و مقادی ــر اس ــی مقادی ــت. بررس ــوردار اس برخ
ــه شــرح  ــز فرضیه هــای پژوهــش را تأییــد کــرد. در ادامــه ب مــدل ســاختاری نی

ــود:  ــه می ش ــق پرداخت ــای تحقی ــج فرضیه ه نتای
ــورد  ــۀ م ــه در ســطح جامع ــد ک ــای پژوهــش نشــان می ده ــۀ اول: یافته ه فرضی
بررســی، هــوش معنــوی مدیــران از طریــق اخــاق کاری بــر عملکــرد کارکنــان، 
تأثیــر مثبــت و معنــاداری داشــته اســت کــه ایــن نتیجــه بــا یافته هــای پژوهــش 
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ــویی  ــی خاص )1391( همس ــهرلوس و داداش ــکاران )1394( و اس ــدام و هم ان
دارد. فرضیــۀ دوم: هــوش عاطفــی مدیــران از طریــق اخــاق کاری بــر عملکــرد 
ــج  ــا نتای ــه ب ــن نتیج ــه ای ــت ک ــته اس ــاداری داش ــت و معن ــر مثب ــان، تأثی کارکن
ــۀ ســوم: هــوش  ــکاران )2014( همســویی دارد. فرضی ــق چــرن وان و هم تحقی
معنــوی مدیــران بــر اخــاق کاری، تأثیــر مثبــت و معنــاداری داشــته اســت کــه 
ایــن نتیجــه بــا نتایــج تحقیــق آیدیــن و ســیان1 )2009(  همخوانــی دارد. فرضیــۀ 
چهــارم: هــوش معنــوی مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان، تأثیــر مثبــت و معنــاداری 
ــا )1397(  ــفیع زاده و گی ــج پژوهــش ش ــا نتای ــن نتیجــه ب ــه ای ــته اســت ک داش
ــی  ــوش عاطف ــم: ه ــۀ پنج ــی دارد. فرضی ــکاران )2013( همخوان ــز و هم و آرتن
ــن  ــه ای ــت ک ــته اس ــاداری داش ــت و معن ــر مثب ــاق کاری، تأثی ــر اخ ــران ب مدی
نتیجــه بــا یافته هــای پژوهــش حبــی و داداشــی )1395( همســویی دارد. فرضیــۀ 
ششــم: هــوش عاطفــی مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان، تأثیــر مثبــت و معنــاداری 
داشــته اســت کــه ایــن نتیجــه بــا یافته هــای پژوهــش دولتــی و رزقــی شیرســوار 
)1395(، ســوالن )2010( و شــمس الدین و عبدالرحمــن )2014( همخوانــی دارد. 
ــاداری  ــر مثبــت و معن ــان، تأثی ــر عملکــرد کارکن ــم: اخــاق کاری ب ــۀ هفت فرضی
ــی  ــاوری )1386(، صالح ــق خ ــج تحقی ــا نتای ــه ب ــن نتیج ــه ای ــت ک ــته اس داش
و باباجانــی بابلــی )1396(، بهشــتی فر و نکوئی مقــدم )1389( و شــهرول و 

صاح الدیــن )2015( همخوانــی دارد.
ــران از  ــی مدی ــوش عاطف ــوی و ه ــوش معن ــد ه ــر ش ــه ذک ــور ک      همانط
طریــق متغیــر میانجــی اخــاق کاری توانســته اســت بــر عملکــرد کارکنــان، تأثیــر 
مثبــت و معنــاداری بگــذارد. مدیرانــی کــه از هــوش عاطفــی و معنــوی باالیــی 
برخــوردار باشــند می تواننــد بــا طــرز برخــورد و رفتارشــان بــا کارکنــان ســازمان، 
ــد و موجــب شــوند  ــان را فراهــم آورن ــزش و خودکارآمــدی آن زمینه هــای انگی
کــه کارکنــان احســاس ارزشــمندی و مفیــد بــودن کننــد کــه ایــن امــر می توانــد 
ــه روز در ســازمان  ــان داشــته باشــد و روز ب ــر عملکــرد کارکن ــری مثبــت ب تأثی
شــاهد بالندگــی بیشــتر منابــع انســانی باشــیم. پــس مدیــران ســازمان های دولتــی 
بایــد روز بــه روز معنویــت را در کار خویــش افزایــش دهنــد و اهتمــام ویــژه ای 

1.Aydin & Ceylan
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ــند.  ــته باش ــود داش ــت خ ــت مدیری ــازمان تح ــر س ــم ب ــاق کاری حاک ــر اخ ب
ــرد  ــاق کاری و عملک ــن اخ ــه بی ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــای پژوه یافته ه
ــاق کاری  ــکل گیری اخ ــود دارد. ش ــاداری وج ــت و معن ــۀ مثب ــان، رابط کارکن
ــا هــوش و  ــی ب ــزی و هماهنگــی مدیران ــرو برنامه ری مناســب در ســازمان در گ
ــک اصــل  ــه همیشــه اخــاق برایشــان ی ــت کاری اســت ک برخــوردار از معنوی

مهــم بــوده اســت.

پیشنهاد ها
ــن 	  ــت بی ــۀ مثب ــان دهندة رابط ــش نش ــج پژوه ــه نتای ــه اینک ــه ب ــا توج ب

هــوش معنــوی مدیــران و عملکــرد کارکنــان اســت، پیشــنهاد می شــود 
ــمند در  ــاک ارزش ــک م ــوان ی ــه عن ــت ب ــران، معنوی ــاب مدی در انتص
نظــر گرفتــه شــود کــه در ایــن صــورت بــا افزایــش کارآمــدی عملیاتــی 

کارکنــان نیــز مواجــه خواهیــم شــد.
پیشــنهاد می شــود مدیــران ســاز و کارهــای الزم را بــرای ایجــاد محیطــی 	 

آرام، همــراه بــا ارزش و احتــرام بــرای کارکنــان فراهــم آورند.
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از ابعــاد اخــاق کاری، عاقــه بــه کار اســت، 	 

پیشــنهاد می شــود مدیــران در ســازمان پیش زمینه هــای عاقــه بــه 
ــرای  ــدن ب ــل ش ــرام قائ ــی و احت ــزش، خوش اخاق ــه انگی کار، از جمل

ــد. ــان را فراهــم آورن کارکن
ــای 	  ــان در بخش ه ــاری کارکن ــران در به کارگم ــود مدی ــنهاد می ش  پیش

مختلــف ســازمان بــر اســاس توانایــی آنهــا اهتمــام ویــژه ای ورزنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه هــوش عاطفــی مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان، تأثیر 	 

ــی  ــا خودآگاه ــران ب ــود مدی ــنهاد می ش ــاداری دارد، پیش ــت و معن مثب
ــود و  ــای خ ــدن برخورده ــر ش ــه بهت ــعی در هرچ ــی س و خودمدیریت
ــعی در  ــط، س ــت رواب ــی و مدیری ــی اجتماع ــورداری از آگاه ــا برخ ب
ــود  ــازمان خ ــان س ــا کارکن ــندیده ب ــو و پس ــاق نیک ــری اخ به کارگی

داشــته باشــند.
پیشــنهاد می شــود مدیــران از مشــوق های مــادی و معنــوی بــرای بهبــود 	 

عملکــرد کارکنــان اســتفاده کنند.
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بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از ابعــاد هــوش عاطفــی، خودمدیریتــی اســت، 	 
ــت دیگــران  ــه فکــر مدیری ــه ب ــل از اینک ــران قب پیشــنهاد می شــود مدی
باشــند، خودشــان را نیــز ارزیابــی کننــد و بــر کارهــای خــود مدیریــت 

نماینــد.
ــان 	  ــرات و انتقاداتش ــار نظ ــان در اظه ــع آزادی کارکن ــد مان ــران نبای مدی

شــوند؛ بلکــه بایــد بــا روحیــه ای انتقادپذیــر، بــه نظــرات کارکنــان توجــه 
ــر  ــن ام ــه ای ــند ک ــورد باش ــان خوش برخ ــا آن ــال ب ــر ح ــد و در ه کنن
ــازمان  ــرفت س ــان و پیش ــرد کارکن ــود عملک ــه بهب ــر ب ــت، منج درنهای

 می گــردد. 
در پایــان پیشــنهاد می شــود بــه روابــط انســانی در کار، ارزش بیشــتری 	 

ــان از  ــه کارکن ــود ک ــه ش ــوری نهادین ــي ط ــگ اخاق ــود و فرهن داده ش
ــد.  ــذت و ارزشــمندی کنن ــان می شــود احســاس ل ــا آن ــه ب ــاری ک رفت

منابع و مآخذ
الف( فارسی

ــی )1390(، 	  ــی آران ــل باغبان ــرا اهلل وردی و ابوالفض ــم، زه ــی، مری آقای
هوشــمندی مدیــران مزیــت رقابتــی هــزاره ســوم بــا تأکیــد بــر هــوش 

ــان. ــران: جامعه شناس ــی، ته ــی، عاطف ــی، اخالق فرهنگ
از 	  وظیفــه ای  »تأثیرپذیــری عملکــرد   ،)1392( ابراهیم پــور، حبیــب 

ــی(«،  ــق اردبیل ــگاه محق ــان دانش ــه: کارکن ــورد مطالع ــاق کاری )م اخ
پژوهش هــای مدیریــت دولتــی، 6 )19(، صــص 83-101.

ــین  	  ــه ای، افش ــا قلع ــران، علیرض ــاز مهاج ــف، بهن ــر، نج ــدزاده هی اس
دیوبنــد و پریســا جــوادی )1398(، »بررســی رابطــۀ بیــن هــوش معنــوی 
ــدوز«،   ــتان اصان ــان شهرس ــغلی معلم ــرد ش ــا عملک ــای آن ب و مؤلفه ه

ــص 7-21. ــه، 8 )2(، ص ــی مدرس روانشناس
اســهرلوس، وحیــده و اســماعیل داداشــی خاص )1391(، »تأثیــر هــوش 	 

معنــوی مدیــران بــر عملکــرد کارکنــان ســازمان های دولتــی«، ابتــکار و 
خاقیــت در علــوم انســانی، 2)3(، صــص 97-135.

امراهــی، اکبــر، حســن قاونــدی و معصومه علــی زاده )1393(، »بررســی 	 
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رابطــۀ بیــن ویژگی هــای رهبــری معنــوی و اخــاق کار در میــان 
ــی  ــن تربیت ــه«، اندیشــه های نوی ــت علمــی دانشــگاه ارومی اعضــای هیئ
دانشــکدة علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه الزهــرا )س(، 10 )4(، 

ــص 77-94. ص
ــاط بیــن 	  ــر منتظــری و آســیه ابویســانی )1394(، »ارتب ــدام، رضــا، امی ان

اخــاق کاری و تعهــد شــغلی کارکنــان ادارات ورزش و جوانــان اســتان 
خرســان رضــوی«، پژوهش هــای معاصــر در مدیریــت ورزشــی، 5 

ــص 61-72. )10(، ص
بهشــتی فر، ملیکــه و محمــود نکوئی مقــدم )1389(، »رابطــۀ رفتــار 	 

ــوم و  ــاق در عل ــان«، اخ ــغلی کارکن ــت ش ــا رضای ــران ب ــی مدی اخاق
فنــاوری، 5 )1 و 2(، 67-73.

ــان )1392(، 	  ــین زارعی ــی و حس ــه میرزای ــین، فهیم ــلطانی، حس پورس
ــان  ــره وری کارکن ــا به ــی ب ــوش فرهنگ ــوی و ه ــوش معن ــاط ه »ارتب
پژوهشــگاه تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی«، مطالعــات مدیریــت 

ورزشــی، شــمارة 20، صــص 15-36.
ــاح داداشــی )1395(، »رابطــۀ هــوش عاطفــی و 	  حبــی، محمدباقــر و فت

ســبک رهبــری مشــارکتی در فرماندهــان و مدیــران یــک واحــد نظامــی«، 
7)26(، صــص 79-89.

حســنقلی پور، طهمــورث، معصومــه تدریــس حســنی، اکبــر رحیمی پــور 	 
و فاطمــه علی پــور )1394(، »بررســی رابطــۀ بیــن اخــاق کار و رفتــار 
شــهروندی ســازمانی بــا اســتفاده از مدل ســازی معــادالت ســاختاری در 
کارکنــان دانشــگاه مازنــدران«، فصلنامــۀ علــوم اجتماعــی دانشــگاه آزاد 

اســامی واحــد شوشــتر، 9 )3(، صــص 25-98. 
ــدی زاده )1395(، 	  ــرا محم ــان و زه ــی آرم ــیدیعقوب، مان ــینی، س حس

ــت  ــات مدیری ــان«، مطالع ــرد کارکن ــا عملک ــاط آن ب ــتگی و ارتب »شایس
ــص 25-50.  ــول(، 21 )88(، ص ــود و تح )بهب

ــی و 	  ــوش عاطف ــن ه ــۀ بی ــی رابط ــا )1393(، بررس ــینی راد، پوری حس
تهــران،  مناطــق 12 و 13 شــهر  دبیرســتان های  مدیــران  عملکــرد 
پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــکدة مدیریــت، دانشــگاه آزاد اســامی 

تأثیر هوش معنوی و هوش عاطفی مدیران بر عملکرد کارکنان .....
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ــزی. ــران مرک ــد ته واح
خــاوري، ســیدمهدي )1386(، تبییــن رابطــۀ اخــاق و عملکــرد کارکنــان 	 

ــه، تهــران: دانشــگاه  ــران و منطق ــی ای شــرکت پخــش فرآورده هــاي نفت
عامــه طباطبائــی.

ــور 	  ــه طاهرپ ــازرگان، حبیب ال ــاس ب ــی، عب ــی فره ــیا، عل ــی، ارش خدای
ــی  ــری  اخاق ــازی  رهب ــدی )1398(، »مفهوم س ــد زاه ــری و محم کانت
 مدیــران در  ســازمان های  بخــش  دولتــی  ایــران«، مطالعــات رفتــار 

ــازمانی، 8 )3(، صــص 1-37. س
داوری، علــی و آرش رضــازاده )1395(، مدل ســازی معــادالت ســاختاری 	 

بــا نرم افــزار PLS، ناشــر: جهــاد دانشــگاهی.
ــوش 	  ــۀ ه ــوار )1395(، »رابط ــی شیرس ــادی رزق ــم و ه ــی، مری دولت

عاطفــی و هــوش معنــوی بــا اســترس شــغلی کارکنــان بانــک«، مشــاورة 
ــص 93-123. ــازمانی، 8 )29(، ص ــغلی و س ش

ــوی و 	  ــوش معن ــاغروانی )1391(، »ه ــیما س ــا و س ــی، محمدرض ذبیح
ــص  ــمارة 12، ص ــی، ش ــت دولت ــم انداز مدیری ــازمانی« چش ــد س تعه

 .107-125
ــا 	  ــی ب ــوش عاطف ــن ه ــاط بی ــی، مرتضــی )1395(، »ارتب ــی صوف رضای

ــار  ــران ورزشــی اســتان گیــان«، مطالعــات مدیریــت رفت عملکــرد مدی
ســازمانی در ورزش، 3 )9(، صــص 101-110.

مشــکول 	  شــعبانی  روح الــه  و  عصــاره  علیرضــا  رضــا،  ســاکی، 
ــی  ــری تحول ــران و رهب ــه ای مدی )1394(،»بررســی رابطــۀ اخــاق حرف
ــا عملکــرد شــغلی معلمــان در مــدارس متوســطۀ شهرســتان مــارد«،  ب
ــت آموزشــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد  ــری و مدیری ــه رهب فصلنام

گرمســار، 9 )1(، صــص 27-50.
شــعبانی بهــار، غامرضــا، ابوالفضــل  فراهانــی و محســن خسروشــاهی؛ 	 

)1397(، »نقــش اخــاق کاری کارکنــان در اثربخشــی مدیــران ادارة کل 
ورزش و جوانــان اســتان همــدان«، پژوهش هــای فیزیولــوژی و مدیریــت 

در ورزش، 10 )1(، صــص 35-43.
شــفیع زاده، حمیــد و مهــدی گیــا )1397(، »پیش بینــی عملکــرد 	 
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ــازمانی«،  ــت س ــط کار و حمای ــت در محی ــاس معنوی ــر اس ــان ب کارکن
مدیریــت بهــره وری، 12 )45(، صــص 177-198.

صابــری، الهــه، یعقــوب مهارتــی و علیرضــا خوراکیــان )1398(، »تأثیــر 	 
هدف گرایــی و ادراک شــخصی از قابلیــت اســتخدام بــر عملکــرد 
ــات  ــغلی«، مطالع ــتیاق ش ــط اش ــش واس ــا نق ــتان ها ب ــان بیمارس کارکن

ــص 75-112. ــازمانی، 8 )3(، ص ــار س رفت
صالحــی، محمــد و مریــم باباجانــی بابلــی )1396(، »رابطــۀ بیــن اخــاق 	 

کاری و ســبک مدیریــت بــا رضایــت شــغلی کارکنــان دانشــگاه«، اخــاق 
زیســتی، 7 )23(، صــص 29-38. 

صالحــی، مهــدی، مهدیــه یزدانــی و مهیــن میرزایــی )1396(، »بررســی 	 
ــی  ــرد مال ــر عملک ــران ب ــی مدی ــوش هیجان ــوی و ه ــوش معن ــر ه تأثی

ــص 68-87. ــامت، 6 )1(، ص ــابداری س ــرکت ها«، حس ش
ــاغ 	  ــری قره ب ــی و هوشــمند باق ــژاد، محســن، محســن عین عل فرهادی ن

ــر  ــر خاموشــی هوشــیارانه: واکاوی نقــش فرهنــگ ب )1398(، »تأملــی ب
عملکــرد کارکنــان و ارتباطــات ســازمانی )مــورد مطالعــه: ســازمان های 
ــی، 8 )2(، صــص  ــت ســازمان های دولت ــی شــهر ســمنان(«، مدیری دولت

.11-24
قاســمی، وحیــد )1389(، مدل ســازی معادلــه ســاختاری در پژوهش هــای 	 

اجتماعــی بــا کاربــرد Amose Graphics، تهران: جامعه شناســان. 
ــرادی )1394(، 	  ــم م ــی و ابراهی ــی یامچ ــده غریب ــن، حمی ــور، آری قلی پ

»تأثیــر نهادینه ســازي اخــاق بــر شــادي و نشــاط کارکنــان«، مطالعــات 
ــار ســازمانی، 4 )4(، صــص 97-120. رفت

ــازمانی 	  ــاق س ــن اخ ــۀ بی ــی رابط ــه )1390(، »بررس ــت، رقی کرم دخ
ــتان بابلســر«،  ــدارس متوســطۀ شهرس ــازمانی م ــران و اثربخشــی س مدی

ــص 115-126. ــی، 5 )1(، ص ــت آموزش ــری و مدیری رهب
مــرادی، مرتضــی، حمیدرضــا جلیلیــان، ســعید کیانپــور و مریــم امیــری 	 

)1396(، «نقــش هــوش هیجانــی و کار هیجانــی در کاهــش فرســودگی 
شــغلی و افزایــش رضایــت شــغلی«، مطالعــات رفتــار ســازمانی، 6 )2(، 

صــص 73-100.
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و 	  معنــوی  اهمیــت هــوش  »تبییــن   ،)1393( مرضیــه  آذری،  نیــاز 
خودکارآمــدی مدیــران در عرصــۀ رقابــت جهانــی«، آینده پژوهــی 

.43-51 صــص   ،)101(  25 مدیریــت، 
بــر 	  معنــوی  تأثیــر هــوش  »شناســایی   ،)1399( مجیــد  واحــدی، 

ــش  ــا نق ــانی ب ــرمایۀ انس ــغلی س ــرفت ش ــیر پیش ــکون زدگی در مس س
ــان  ــتان آذربایج ــور اس ــام ن ــازمانی در دانشــگاه پی ــو س ــری ج تعدیل گ

شــرقی«، مدیریــت ســازمان های دولتــی، 9 )1(، صــص 11-28.
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