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  سرآغاز

طـور   بـه  در شرایط محیطی قرار دارند که بایـد       ها    امروزه سازمان 
 تا با تغییرات رخ داده در محیط همراه          باشند در تالش اي    هفزایند

بخـش عظیمـی از تـالش خـود را بـه            هـا     شوند و در نتیجه آن    
 بـه ایـن     .کننـد متمرکز  اي    هکوشش در جهت وجوه متمایز کنند     

به این واقعیت رسیده اند که تغییر در  ها سازمان ترتیب که برخی
تواند یـک اسـتراتژي خـوب در      میکارکنانتمرکزشان به سمت  
تالش بـراي بهبـود و اسـتفاده مـوثر و        ). 1(ترکیب سازمان باشد  

کارآمد از منابع گوناگون چون نیروي کار، سرمایه، مواد، انرژي و          
.  است1اطالعات، هدف تمامی مدیران سازمان آموزش و پرورش 

 و از همه مهمتـر      2تجهیزات و ابزار کار سالم، فضاي کار متعادل       

واجد صالحیت و شایسته از ضروریاتی است کـه          3نیروي انسانی 
براي نیل به رشد عملکرد مطلوب باید مورد توجه مـدیران قـرار             

بـشر در سـازمانها در نهایـت        هـاي     تمـامی تـالش   ). 3،  2(گیرد  
 این راه عوامل متفاوتی      عالی است و در    4رسیدن به یک عملکرد   

). 4(دخیل هستند که یکی از مهمترین آنها عامل انـسانی اسـت           
اي کلی است کـه بـر چگـونگی انجـام            عملکرد شغلی یک سازه   

پژوهــشگران عملکــرد شــغلی را . عملیــات ســازمانی اشــاره دارد
 فرآینــد تبیــین کیفیــت اثربخــشی و کــارایی اقــدامات گذشــته 

: شود  می، عملکرد به دو جز تقسیممطابق این تعریف  ). 5(داند می
کارایی که توصیف کننده چگونگی استفاده سـازمان از منـابع            )1

  )مقالۀ پژوهشی( 
 رابطه هوش معنوي و اخالق کاري با عمکلرد شغلی

  2، علی بخشی∗1لیال نعمتی

   دانشگاه بوعلی سینا همدانگروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،.1

  گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.2

  )21/10/95 :، تاریخ پذیرش19/8/95: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
  

هاي هر  ان تحقق اهداف و برنامه عملکرد شغلی کارکنان یکی از مهمترین فرایندهاي راهبردي است که ضمن ارتقاي پاسخگـــویی، میز    :زمینه
رسـد، بـا درك    ویژه در پرتوي اخالقیات سازمانی مهم به نظر می کند در نتیجه ضرورت شناسایی عوامل اثر گذار بر آن به         سازمان را مشخص می   

  .این مهم پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوي و اخالق کاري با عملکرد شغلی صورت گرفت
کارکنـان سـه ناحیـه آمـوزش و پـرورش       جامعه آمـاري شـامل   . توصیفی و طرح پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است      قروش تحقی  :روش

عنوان نمونه آمـاري جهـت مطالعـه انتخـاب       بهاي نسبی    طبقهتصادفی  گیري   روش نمونه از   با استفاده     نفر از کارکنان   232،   می باشد  به کرمانشاه
هاي تحقیق پس   داده.استفاده شداستاندارد هوش معنوي، اخالق کاري و عملکرد شغلی  پرسشنامه سههش از هاي پژو براي گردآوري داده . شدند
  . تحلیل شدندو از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام SPSS افزارهاي آماري  نرماز آوري با استفاده  از جمع
. باشـد  دار می ش معنوي و ابعاد آگاهی متعالی و توسعه حالت آگاهی با عملکرد شغلی مثبت و معنی               رابطه هو  نتایج بررسی نشان داد که       :ها یافته

  .باشد دار می  به شغل با عملکرد شغلی مثبت و معنیعالقه و دلبستگی به سازمانرابطه اخالق کاري و بعد نتایج بررسی نشان داد که 
  .واند برعملکرد شغلی کارکنان اثرگذار باشدت در نتیجه هوش معنوي و اخالق کاري می: گیري نتیجه

  

  .هوش معنوي، اخالق کاري، عملکرد شغلی: کلیدواژگان
 

________________________________________________________________________________________  
  nematiliela @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

3.
9.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               1 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.3.9.8
http://ethicsjournal.ir/article-1-819-fa.html


 ي و اخالق کاري با عملکرد شغلیرابطه هوش معنو: لیال نعمتی و علی بخشی
 

 74

بـراي   درونـدادها  مطلـوب  و واقعی ترکیب بین رابطه یعنیاست 
 يکننـده  توصـیف  کـه  اثربخشی )2 معین؛ و بروندادهاي تولید
بـه طـور    اهـداف  ایـن  ).6(اسـت  اهداف سـازمانی  به نیلۀ درج

 بـا نیازهـاي   برونـدادها  انطبـاق ۀ درجـ  (مناسب لبقا در معمول

 در ارائـه  فراوانـی،  نظیر ییها جنبه( بودن دسترس در )مشتریان

ۀ درجـ ( 5کیفیـت  و )فیزیکیۀ فاصل و دار، اولویتهاي  گروه میان
سنجش عملکـرد  . شود  میتبیین) نیاز مورد استانداردهاي تحقق

ت که تـابع  پیچیده، مشکل، چالش برانگیز و مهم اس      ۀ  یک وظیف 
 از عواملی کـه بـه      ).7(کارایی و اثربخشی عملیات سازمانی است     

تواند بر عملکرد سازمانی اثر گذار باشد هوش معنوي و            می بالقوه
  .باشد  میاخالق کاري

هـاي    در همـه حـوزه     7 و در راستاي آن هـوش معنـوي        6معنویت
کــاري و هــاي  توانــد مــؤثر باشــد و حــوزه  مــیزنــدگی بــشري

پیـاده  . جتماعی بشر نیز از این امر مـستثنی نیـستند  اهاي   فعالیت
 وري کاري سبب افزایش کارایی و بهره     هاي    سازي آن در محیط   

 تا نمود ترغیب را گران پژوهش معنویت، به توجه). 9، 8(شود می
 را آنهـا هـاي   مؤلفـه  و تعریف را معنویت با مرتبط مفاهیم جدید
پژوهـشگران   توجه هنتیج در که مفاهیمی جمله از. تبیین نمایند

است مفهـوم هـوش    گردیده مطرح بیستم قرن در حوزه، این به
هوش معنوي شامل هدایت    ). 14،  13،  12،  11،  10(معنوي است 

و معرفت درونی، حفظ تعادل فکري، آرامش درونی و بیرونـی و            
باشـد و     مـی  عملکردي همراه با بصیرت و مالیمـت و مهربـانی         

 ما را در رسیدن به رویاهایمان     توانایی به دست آوردن قدرتی که     
یکی از مسائلی که در آموزش و پرورش مورد ). 15(دهد  مییاري

باشد؛ زیرا ایـن      می نظر است، افراد با معنویت و با هوش معنوي        
 دهند، به دسـت     می افراد ارزش دو چندانی براي کاري که انجام       

هوش معنوي افراد را در جهـت ارزیـابی موقعیـت           ). 16(آورند می
اري یاري و منجر به احساس دلسوزیـشان نـسبت بـه خـود و               ک

 شــود کــه ایــن امــر حــائز اهمیــت فراوانــی   مــیهمکارانــشان
 هوش معنوي، هوشی است که از طریق آن ما ).18، 17(باشد می
و زندگیمان را در فضاي غنی تر، وسیع تـر و   ها    توانیم فعالیت  می

هـاي   ز روش با معنادارتر قرار دهیم و تعیـین کنـیم کـدام یـک ا             
هوش معنوي با تأثیر بر بهبود      ). 16(زندگی معناي بیشتري دارند   

 منجر به افـزایش عملکـرد افـراد در          9 و سازمانی  8عملکرد فردي 

شـود کـه افـراد آن را سـر لوحـه         مـی  دستیابی به عملکرد خوب   
هـوش  ). 19(کاري و شغلی و زندگی خود قرار دهنـد        هاي    برنامه

مسئولیت، غیرعادي رفتـار کـردن و   معنوي راهی را براي فرار از  
تبدیل شدن به فردي غیر فعال نیست بلکه روشی بـراي رشـد،             

. و بالغ شدن است  ). 20(قوي تر، شادتر و مسئولیت پذیر تر شدن       
افراد بالغ در سازمان شامل فعـال بـودن، مـستقل و            هاي    ویژگی

خود مختار بودن، به طرق گوناگون عمل کردن، عالئـق عمیـق       
، 21(باشـد   مـی 11و خـودکنترلی  10ت نظر، خودآگاهیداشتن، وسع 

هوش معنوي باالترین سـطوح رشـد را در حیطـه اخالقـی       ). 22
. شـود   می شود و باعث یکپارچگی درونی و بیرونی فرد         می شامل

تصمیم  و از این هوش براي بررسی درستی یا نادرستی مسائل و         
 هـا   گیري درباره مسائل اخالقـی و مـسیرهاي اخالقـی فعالیـت           

فـردي، شـغلی و     هـاي     این هـوش بـر مهـارت      . شود  می استفاده
  ).23(گذارد  میافراد تأثیراي  هحرف

 رعایـت شـود     12اخالقـی هـاي     در مقابل اگر در سـازمانی ارزش      
سازمانی خواهنـد  هاي  وفادار به ارزش نیروي انسانی آن سازمان

بود و براي حفظ عضویت خویش در سازمان تمایل پیدا کـرده و             
را براي انجام وظایف حتی فراتـر از شـرح شـغلی کـه     تالششان  

مسئله دیگري که باید به آن توجه داشت اخـالق          . کنند  می دارند
آموزشی به خـصوص سـازمان آمـوزش و         هاي    کاري در سازمان  

وري و کـارایی، خالقیـت و نـوآوري،     افزایش بهره .پرورش است 
نان و یکپارچگی و همبستگی، بهبود کیفیت، توجه بیشتر به کارک  

حقوقشان، جلـوگیري از فـساد و سـوء اسـتفاده از قـدرت، از آن              
 13از ایـن رو اخـالق کـاري       ). 24(باشد  می اخالق بر کسب و کار    

. تواند تأثیر مهمی بر عملکـرد شـغلی کارکنـان داشـته باشـد          می
اخالق کاري در واقع عبارت است از بررسـی و عمـل بـه رفتـار                

هـاي    ارزیـابی ارزش  اخالقی در سـازمان کـه شـامل توضـیح و            
یی هـا   و اعمال سنتی و جستجوي مکانیزم     ها    دار در سیاست   ریشه

هر کاري که در محیط     ). 25(براي اخالقی نمودن عملکردهاست   
رفتـار  . کار انجام گیرد به نوعی بـر بـاور اخالقـی مبتنـی اسـت              

کـاري مثبـت،    هـاي     کاري خوب، نگـرش   هاي    ، عادت 14اخالقی
مورد نیاز براي حفظ شـغل      هاي    رتهماهنگی با دیگر افراد ومها    

با پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان ). 26(است
هـاي    کارهاي غیراخالقی، غیرقانونی و غیرمسئووالنه در محـیط       
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کاري توجه مدیران و صاحب نظران به بحـث اخـالق افـزایش             
براي ها  بندي ارزش یافته است عبارت است از شناسایی و اولویت 

بـر ایـن اسـاس اخـالق کـاري          ). 27(ت رفتارها در سازمان   هدای
هاي الزم  مقررات، استانداردها، کدها و یا اصولی که دستورالعمل       

ــین     ــدانی و همچن ــی و وج ــت اخالق ــاي درس ــراي رفتاره را ب
). 28(سـازد    درستکاري در شرایط خـاص سـازمانی فـراهم مـی          

اصول ها و     کاربرد ارزش : اخالق کاري شامل ابعاد مختلفی است     
 و 15اخالقی، فرایند منطقی مطرح در اتخـاذ تـصمیمات اخالقـی       
). 29(تصمیمات و رفتارهایی که منتج از فرآیند سـازمانی اسـت            

ضعف اخالقـی بـر عملکـرد سـازمانی تـأثیر منفـی دارد؛ وقتـی              
سازمانی از لحاظ اخالقی ضعیف باشد به صورت آشکار و نهـان            

اهش بهره وري، کنـدي     رود و منجر به ک      می هزینه عملکرد باال  
. شـود   مـی پویایی سازمان و بهـم ریختگـی ارتباطـات سـازمانی        

اخالق خوب سازمانی تأثیر مثبت و شگرفی بر فعالیـت و نتـایج             
یابـد، پویـایی     مـی سازمانی دارد به طوري که بهـره وري بهبـود      

کنـد    مـی سازمانی و ارتباطات نیز بهبود یافته و خطر کاهش پیدا     
را بـراي   هـا     شـود، آنـتن     مـی  اطالعـات باعث افـزایش گـردش      

کند و امـروزه بـه عنـوان یـک        می بازخوردگیري سازمانی فراهم  
اخـالق کـاري بـا      . شـود   مـی  مزیت راهبردي سازمانی محسوب   

تأثیراتی که بر عملکرد سازمان و افراد دارد باید مورد سـنجش و      
  ).30(ارزیابی قرار بگیرد

کـه  دهد؛   می نشان مرور سوابق پژوهشی متغیرهاي مورد مطالعه     
هوش معنوي با تعهد سازمانی ارتبـاط   و کار محیط معنویت بین

دهـد کـه رابطـه        می  مطالعات نشان  ).31(معنی داري وجود دارد   
و عملکـرد   ) 16(معناداري بین هوش معنوي و رفتـار شـهروندي        

یی رابطـه هـوش     هـا   همچنین پژوهش . وجود دارد ) 19(سازمانی
کارکنـان، اثربخـشی سـازمانی،      معنوي با شادي معنوي و ذهنی       

همچنـین در  ). 33، 32(افزایش عملکرد معنی دار گزارش کردنـد  
یی رابطـه اخـالق کـاري بـا کـارآفرینی و عملکـرد              هـا   پژوهش
مثبت و معنی دار گـزارش      ) 35(و سرمایه اجتماعی  ) 34(سازمانی
  .شده است

طورکه ذکر شد با توجه به سوابق پژوهشی موجـود رابطـه             همان
شـغلی  هاي    ي و اخالق سازمانی با بسیاري از نگرش       هوش معنو 

طور  العه قرار گرفته است اما کمتر بهو سازمانی کارکنان مورد مط

مستقیم به بررسی همبستگی هوش معنوي و اخـالق کـاري بـا          
عملکرد شغلی افراد به ویژه در ادارات آموزش و پرورش پرداخته           

 سـوال درصـدد پاسـخگویی بـه ایـن          پژوهش حاضر . شده است 
باشد که آیا هوش معنوي و اخالق کاري بر عملکـرد شـغلی              می

  تاثیر معنی داري دارند؟
  

  روش 

.  حاضر توصـیفی از نـوع همبـستگی بـوده اسـت            پژوهشروش  
کارکنـان سـه ناحیـه آمـوزش و پـرورش             شـامل  جامعه آمـاري  

ـ      .  است  نفر 420 به تعداد  کرمانشاه اي   هاز بین این سه ناحیه نمون
اي نـسبی  طبقـه گیري تـصادفی   روش نمونهفر با ن232به تعداد   

   . انتخاب شدندجهت مطالعه
نتایج بدست آمده از آمار جمعیـت شـناختی پاسـخ دهنـدگان در              

پاسخ دهندگان مـرد و     % 7/73خصوص جنسیت عبارت است از      
ــدگان زن، در خــصوص تحــصیالت  % 3/26 % 7/26پاســخ دهن

 کارشناسی  داراي مدرك % 3/57داراي مدرك کارشناسی ارشد و      
داراي مــدرك دیــپلم  %8/4داراي مــدرك کــاردانی و % 2/11و 

 سال و میانگین سـنوات      4/38میانگین سنی نمونه آماري     . بودند
  . سال بود3/11خدمت آنها 

هـاي پـژوهش شـامل سـه پرسـشنامه          ابزارهاي گـردآوري داده   
  .و عملکرد شغلی بود استاندارد هوش معنوي، اخالق کاري

 پرسشنامه هـوش معنـوي کینـگ   : معنويپرسشنامه هوش  ●

 بوده و هدف آن سنجش میـزان هـوش        گویه 24داراي  ) 2008(
تفکـر وجـودي انتقـادي، تولیـد معنـاي          (معنوي از ابعاد مختلف     

طیـف  . باشـد   مـی  )، آگاهی متعالی  آگاهی حالت   توسعهشخصی،  
 .باشد میاي  هنمره دهی آن بر اساس لیکرت پنج گزین

 پرسشنامه اخالق کـاري گریگـوري       :پرسشنامه اخالق کاري   ●
 گویه بوده و هدف آن سنجش میران 50داراي ) 1990(سی، پتی

دلبستگی و عالقه به کار، پشتکار و       (اخالق کاري از ابعاد مختلف    
و روح جمعی و    جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار         

 طیف نمره دهی آن بر اساس لیکـرت         .باشد  می مشارکت در کار  
 .باشد میاي  هزینپنج گ
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پاترسـون    عملکرد شغلی  پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی   ●
عملکرد  و هدف آن سنجش میزان بوده گویه 24داراي  )1999(

طیـف نمـره دهـی آن بـر اسـاس لیکـرت پـنج              . باشد  می شغلی
  .باشد میاي  هگزین

ترتیـب   به(با استفاده از روش آلفاي کروونباخ  ها    پایایی پرسشنامه 
  .به دست آمد ) 94/0 ، 80/0،  83/0

 SSPS16با استفاده از نرم افزار آمـاري        ها    تجزیه و تحلیل داده   
در سطح توصیفی از . در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد    

نظیر میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کـشیدگی و         هاي    آماره

ضریب همبـستگی پیرسـون و      هاي    در سطح استنباطی از آزمون    
  رگرسیون گام به گام بهره گرفته شده است، تحلیل 

  
  ها یافته

هـاي توصـیفی متغیرهـا شـامل میـانگین،            شـاخص  1در جدول   
در جـدول   . انـد   شـده  ارائهانحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی      

  .اند  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش ارائه شده2شماره 

  

   توصیفی متغیرهاي پژوهشهاي  شاخص: 1جدول 
  کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  یانگینم  متغیر

  32/2  -81/0  47/0  95/3  هوش معنوي 

  -03/0  -42/0  54/0  11/3  اخالق کاري
  26/3  29/1  63/0  29/3  عملکرد شغلی

 
  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش. 2جدول 

 
  3  2  1  متغیر  شماره

      1  هوش معنوي   1
    1  29/0**  اخالق کاري  2
  1  59/0**  48/0**  عملکرد شغلی  3

*p<0.05, **p<0.01 
  

و اخــالق ) 48/0(، رابطــه هــوش معنــوي2بــر اســاس جــدول 
  مثبت و معنـی دار     01/0با عملکرد شغلی در سطح      ) 59/0(کاري

نتایج تحلیل رگرسیون گام بـه گـام هـوش معنـوي و             . باشد می
  . شده استآورده 3عملکرد شغلی در جدول

  
  

  م به گام هوش معنوي و عملکرد شغلینتایج تحلیل رگرسیون گا. 3جدول 
 F p R R2 β ρ  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین  ها گام
 000/0 31/0 23/0 48/0 000/0 61/72  آگاهی متعالی  اول
  توسعه حالت آگاهی  دوم

  عملکرد شغلی
97/46 000/0 53/0 28/0 28/0 000/0 

  
 درصــد از 28دهــد کــه   مــی نــشان3نتــایج حاصــل از جــدول 

هـوش معنـوي   هـاي   عملکرد شـغلی مولفـه   ) واریانس(گیپراکند
بیانگر آن است کـه  ) ضرایب رگرسیون(β ضرایب. شود  می تبیین

بـه  ) β= 28/0(و توسعه حالت آگـاهی    ) β= 31/0( آگاهی متعالی 

. طور مثبت و معنی دار توان پیش بینـی عملکـرد شـغلی را دارد              
د شغلی  نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام اخالق کاري و عملکر         

  . است آورده4در جدول
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  نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام اخالق کاري و عملکرد شغلی. 4جدول 

  
 F p R R2 β ρ  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین  ها گام
 000/0 63/0 40/0 63/0 000/0 14/157  عملکرد شغلی  عالقه و دلبستگی به سازمان  اول

  
  

 درصــد از 40کــه دهــد   مــی نــشان4نتــایج حاصــل از جــدول 
 اخالق کاري تبیین  هاي    عملکرد شغلی مولفه  ) واریانس(پراکندگی

بیانگر آن است که آگاهی     ) ضرایب رگرسیون (β ضرایب. شود می
دار  به طور مثبت و معنی) β= 63/0(عالقه و دلبستگی به سازمان

  .بینی عملکرد شغلی را دارد توان پیش
  

  بحث

ن داد که رابطـه هـوش    پژوهش نشا هاي    تجزیه و تحلیل فرضیه   
 ایـن   .باشـد   مـی  معنوي بر عملکرد شـغلی مثبـت و معنـی داري          

. )19،  16،  31(باشـد   می گذشته همخوان هاي    رهیافت با پژوهش  
 باید عنوان کرد که وجود هوش معنوي در میان کارکنـان باعـث            

شود در خودآگاهی سطح الزم و باالیی را برخودار باشند، ابعاد        می
شود که احـساس تمرکـز را در خـود          می نجرغیرمادي کارکنان م  

حفظ کنند، تجربه و اتفاقات زندگیشان را با معنا و هدف بداننـد،             
داشتن حس قـوي توکـل و امیـد بـه خداونـد و هـر شکـست و              

آورنـد؛ در آن معنـا و مفهـومی را پیـدا              می موفقیتی را که بدست   
ار این نتیجه بیانگر آن است که با افزایش حس معناداري ک. کنند

و زندگی در افراد، افزایش خود کنترلی، ایمان و اعتقاد به نیروي            
و یافتن معنی و هدف در زندگی کارکنان افزایش یابد          ) خدا(برتر  

  .یابد  میمیزان عملکرد شغلی آنان نیز افزایش
همچنین مشخص شد که رابطه اخالق کاري بر عمکلرد شـغلی           

گذشـته  هـاي   وهشباشد، این نتـایج بـا پـژ      می مثبت و معنی دار   
 بـا توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده           ). 36 -34(باشـد   می همخوان

یی مثل احتیاط و مراقبت     ها  توان بیان کرد که با وجود ویژگی       می
و وظابف، عدم وجـود احـساس سـردي        کامل در انجام دادن کار    

نسبت به کار، کارآمد و کاري بودن، صادقانه کار کردن، بـه کـار              

 بـودن، میـل و رغبـت زیـادي بـه کـار،       خود اعتقاد داشتن، مولد   
بـشاش   وظیفه شناسی و سخت کوشی، ابتکار و خالقیت در کار،         

و خوش رو بودن، کمک کار و یاري رساندن به دیگران، روحیـه             
توان شاهد افزایش عملکرد شغلی در        می جمعی در مبان کارکنان   

توان گفـت بـا افـزایش یـا افـت             می بنابراین. میان کارکنان بود  
  کاري در سازمان میزان عملکرد افراد را افزایش یا کاهش    اخالق
یابد؛ یعنی با افزایش عالقه و دلبستگی، پشتکار و جدیتـشان            می

سـازمان کارکنـان بـه سـازمان، افـزایش و         هاي    در کار و فعالیت   
بهبود روابط انسانی و سالم در میان کارکنان، عملکرد شغلی آنان        

ي  پژوهش حاضر جامعـه هاي  تاز جمله محدودی. یابد  می افزایش
باشد، همچنین در پژوهش حاضـر جهـت          می آماري این پژوهش  

آوري اطالعات مورد نظر فقط از پرسشنامه استفاده گردید و            جمع
هایی مثل مصاحبه و مشاهده ممکن است نتایج متفاوتی را            روش

 بر ایـن اسـاس بـه پژوهـشگران بعـدي پیـشنهاد         . به دست دهد  
، ایـن تحقیـق را در       هـا    تعمیم پذیري یافته   براي افزایش شود   می

دیگر مورد بررسی قـرار دهنـد،    هاي    دیگر و با نمونه   هاي    سازمان
پژوهشگران بعدي ایـن تحقیـق را بـا         شود    می همچنین پیشنهاد 

در نهایـت   . استفاده از ابزارهاي مصاحبه و مشاهده انجـام دهنـد         
ثیر فرهنگ سازمانی ممکن است بر متغیرهاي مـورد مطالعـه تـأ           

ي فرهنگ سازمانی را بـا        گردد که رابطه    پیشنهاد می . داشته باشد 
  : ومتغیرهاي پژوهش مورد تحقیق قرار دهند

براي افزایش عملکرد کارکنانـشان محـیط و شـرایطی را کـه             ●
و اخالقیات در آن رشد و بهبود یافته را فراهم آورند این      ها    ارزش

و هـا      بـه ارزش   امر از طریق پایبندي و نگهداشت سازمان نسبت       
  . گیرد  میمعنویت سازمان صورت

گـردد روح همکـاري و مـشارکت را در کارکنـان              مـی  پیشنهاد●
افــزایش و میــزان بــی تــوجهی کارکنــان را نــسبت بــه کــار و  
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اخالقــی آنــان کــاهش دهنــد؛ ایــن امــر از طریــق  هــاي  ارزش
هـاي    آموزش، جامعه پذیري و همـسو سـاختن ارزش        هاي    فرآیند

  .توان صورت گرفت  میسازمانهاي  افراد با ارزش
گردد که شرایط و موقعیتی را        به مسئولین آموزشی پیشنهاد می    ●

احساس کنند کـه     فراهم آورند که کارکنان در محیط کاري خود       
موقعیت و مزایـاي آنـان را در      اند که این حس،     کاردان و شایسته  

کار تعیین کند و این امر منجر به تقویت روحیـه جمعـی و مـؤثر              
 مساعی آنان  گذاري و تشریک    گیري، هدف   ها در تصمیم    بودن آن 

این شـرایط فـراهم آورده کـه در         . در حل مشکالت مدرسه شود    
تواند میزان حس معناداري مسئولیت       فوق به آن اشاره گردید می     

تواند عملکـرد آنـان را        را در کارکنان حفظ و تقویت کند؛ این می        
. آنان بهبود و ارتقـاء دهـد      هاي محیط آموزشی      در تمامی فعالیت  

شناس و قدردان و       عنوان افرادي وظیفه    احترام به منزلت آنان به    
تدارك امکانات رفاهی پیشرفت در کار در کنار تشویق آنان براي          
همکاري و مشارکت گروهی ازجمله راهکارهـایی بـراي تقویـت           

 .هاي آموزشی است عملکرد شغلی کارکنان در محیط
 

  گیري  نتیجه

 کلی این تحقیق نشان داد که بین هوش معنوي و اخالق            نتیجه
کاري با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنی داري وجـود دارد، در             

هـاي   حوزه کسب و کار امروزي، تاکیـدهاي فراوانـی بـر دارایـی          
نامملوس نظیر تعهد و اخالق کاري، منشور اخالقـی و معنویـات            

تـرین   کـرد اصـلی  تـوان بیـان     می بر این اساس  ) 37(شود  می ...و
کننده پیشرفت و توسـعه جامعـه در شـرایط متحـول        عامل تعیین 

کنونی جهانی، میزان برخورداري از نیروي انسانی کـارا و خـالق        
است که این خود به میـزان برخـورداري جوامـع از          ها    در سارمان 

. دانش، آموزش، پژوهش و بهسازي محیط زنـدگی بـستگی دارد        
 پویا، پیچیده و سنت گریزي قـرار  در محیطی سازمانهاي امروزي 

پذیرند، و تغییر را بـه        می دارند و دائما از محیط اطراف خود تاثیر       
با درك این مهم کـه      . عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند     

هزاره سوم شده است، قدرت ها  تغییر جزء الینفک و ذات سازمان 
قتـصادي،  سازگاري و انطباق با تحوالت اخیر در عرصه مختلف ا         

از این روي، داشتن نیـروي      . یابد  می اجتماعی و آموزشی افزایش   

به دنبال ها  انسانی توانا و کارآمد منافع بسیار زیادي براي سازمان      
بـا توجـه بـه شـرایط و      ها    بنابراین الزم است که سازمان    . خواهد

مقتضیات خود، ساز و کارهاي مناسب را جهت افزایش عملکـرد           
ایی و کلیه امکانات خود را بـراي آن آمـاده           شغلی کارکنان شناس  

از آنجایی که بهبود عملکرد کارکنان ضـرورت و اهمیـت           . نمایند
تک تک کارکنـان و  هاي  دارد، از این رو توجه به نیازها و ویژگی      

اي  هتامین منافع آنها با درنظر گرفتن منافع سازمان از اهمیت ویژ       
یش بهــره وري در ایـن میـان بـه منظـور افـزا     . برخـوردار اسـت  

انـسانی و رشـد کمـی و کیفـی عملکـرد سـازمان،       هـاي    سرمایه
ـ              فـرد،  ۀ  مدیران باید براي برقراري تعـادل بـین اهـداف سـه گان

هـاي    بـر اسـاس یافتـه      .سازمان و اجتماع تالش الزم را بنمایند      
پژوهش در زمینه تأثیر و نقش هوش معنوي و اخـالق سـازمانی       

شـت کـه هـوش معنـوي و         توان اذعـان دا     می در عملکرد شغلی  
توانند بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر و موجـب           می اخالق کاري 

توان گفت اگر انسان      می بر این اساس  . افزایش و بهبود آن شوند    
تـوان بـه     مـی بر پایه محوریت اخالق و معنویات خود عمل کند،      

عنوان انسانی دلسوز به دیگران کمک کند، هوش معنوي اطاعت 
د است و منجر به بهبود رفتار اخالقی و اجتماعی          پذیري از خداون  
شود و در آخر عملکرد شغلی ایـن افـراد را در              می فرد در سازمان  
 . دهد  میسازمان افزایش

  
  اخالقیهاي  مالحظه

کـد داشـتند و   هـا     به منظور رعایت مالحظات اخالقـی آزمـودنی       
همچنـین   .محرمانه ماندن اطالعات و اصل راز داري رعایت شد        

عات اخالقی همچون؛ سرقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتشار        موضو
  .در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته اند... چندگانه و 

 
  سپاسگزاري

دانـد کـه از کلیـه مـسئوالن و       مـی  گروه پژوهش بـر خـود الزم      
کارکنان آموزش پرورش کرمانشاه که صمیمانه گروه پـژوهش را     

یت سپاس و قدردانی را بـه  در انجام این پژوهش یاري دادند، نها 
  .عمل آورد
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  واژه نامه

              Education & Training .1  آموزش و پرورش

   Balancing work environment .2      فضاي کار متعادل

  Human resources.3   نیروي انسانی

  Performance.4     عملکرد

         Quality.5    کیفیت

     Spirituality.6  معنویت

  Spiritual Intelligence.7   هوش معنوي

  Individual performance.8   عملکرد فردي

  Organizational Performance.9  عملکرد سازمانی 

    Consciousness.10    خودآگاهی

  Self-control.11  خودکترلی

  Moral Values.12   اخالقیهاي  ارزش

  Work Ethic.13   اخالق کاري

  Ethical behavior.14      تار اخالقیرف

  Moral Decisions.15  تصمیمات اخالقی
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