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بررسی تاثیر هوش معنوی بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان-مورد مطالعه:بانک
پاسارگاد
منیژه محمدی  ، 1علی شجاعی

فرد 2

 1دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران(نویسنده مسئول)
 2استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده
یکی از سرمایه های هر سازمان،کارکنان آن می باشد .وجود کارکنان توانمند ،از جمله شرایط الزم برای پشرفت عملکرد هر
سازمان است .هوش معنوی در پی ایجاد چنین سرمایه هایی است .امروزه سازمانها سعی در تربیت نسلی از مدیران ارزشمند
دارند،بطوریکه با اکتساب مهارتهای هوش معنوی در خود بتوانند سرعت و دقت تصمیم گیری را در خود افزایش دهند در این
تحقیق ،به بررسی تاثیر هوش معنوی بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد پرداخته شد .تحقیق فوق از نظر
هدف،کاربردی و از منظر گردآوری داده ،روش توصیفی -پیمایشی استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق  350نفر از
کارکنان ساختمان مرکزی بانک پاسارگ اد بوده و نمونه گیری به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران  ،حجم نمونه
آماری  200نفر از کارکنان بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از آزمون تی استیودنت به بررسی تاثیر
بین فرضیه ها پرداخته شد.نتایج تحقیقات نشان می دهد که کلیه فرضیه های تحقیق تایید شده است .نتایج نشان می دهد
هرچه هوش معنوی کارکنان بانک پاسارگاد بیشتر باشد و به آن اهمیت بیشتری داده شود ،موجب بهبود مهارتهای خود
مدیریتی پرسنل و عملکرد بانک و نهایتاً خدمت رسانی بهتر به مشتریان می شود .توجه به ابعاد چهارگانه هوش معنوی موجب
رضا یت هر چه بیشتر کارکنان می شود و طبع ًا کارکنان با انجام فعالیت های گروهی موجب عملکرد بهتر بانک پاسارگاد می
شوند.
واژههای کلیدی :هوش معنوی ،مهارتهای خود مدیریتی ،بانک پاسارگاد
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مقدمه:
انسااان موجااودی چنااد بعاادی اساات کااه باارای رساایدن بااه کمااال و موفقیاات در امااور کاااری و روزمااره ،نیازمنااد
درک همااه ابعاااد وجااودی خااود و فهمیاادن موقعیاات هااای مختلفاای اساات کااه در آنهااا قاارار ماای گیاارد.در ایاان
میااان بعااد وساایعی ماننااد "معنویاات" کااه باار بساایاری از جنبااه هااای وجااودی و عرصااه هااای زناادگی انسااان
مااوثر اساات،اهمیت ویاا ه ای ماای یابااد".معنویاات" حااالتی را باارای فاارد ایجاااد ماای کنااد کااه انسااان بااه دنبااال
خویشاااتن خاااود باااوده و باااه تفکااار در اماااوری فراتااار از مساااایل روزماااره بپاااردازد و باااه دنباااال معناااای زنااادگی و
هوشااایاری و آگااااهی در ساااط متعاااالی باشاااد.می تاااوان گفااات"هاااوش معناااوی"هماااان هوشااای اسااات کاااه باااه
کماااک آن تجزیاااه و تحلیااال مساااایل اساسااای در زنااادگی و حااال مشاااک ت پرداخته،باااه فعالیااات هاااای خاااود معناااا
و ارزش مااای دهااایم و اعتباااار رفتارهاااای خاااود را بررسااای کااارده ،آگاهاناااه در ماااورد عملکردماااان تصااامیم گیاااری
ماای کنیم.بااه عبااارتی افااراد زمااانی از هااوش معنااوی اسااتفاده ماای کننااد کااه بخواهنااد از ظرفیاات هااا و مناااب
معنااوی باارای تصاامیم گیااری هااای مهاام بهااره باارداری کننااد.هوش معنااوی در ایجاااد ارزش هااا و دیاادگاه هااای
افراد نقش عمده ای ایفا می کنند(حریری و زرین آبادی.)1390،
از طرفااای ساااازمان هاااا باااه لحاااات اهمیااات هااادف و حساسااایت نقاااش آن هاااا در توساااعه اقتصاااادی و فرهنگااای
کشااور نیاااز بیشااتری بااه همگااامی بااا مساااالل جهااانی و تحااوالت محیطاای دارنااد.از مهمتاارین عااواملی کااه تااوان
تقابااال یاااک ساااازمان را در برابااار پدیاااده هاااای جدیاااد ارتقاااا مااای بخشاااد،مهارتهای خاااود مااادیریتی کارکناااان
میباشااد.مهمترین نکتااه در علاام ماادیریت ایاان اساات کااه کارکنااان اغلااب نیازمنااد شااناخت مهااارت هااای خااود
مااادیریتی هساااتند تاااا زمیناااه مناساااب بااارای فعالیااات در محااایط ساااازمان را فاااراهم نمایناااد(جعفری نساااب
وهمکاران)1385،
لاا ا درایاان تحقیااق قصااد داریاام بااه بررساای تاااثیر هااوش معنااوی باار مهارتهااای خودماادیریتی کارکنااان در بانااک
پاسارگاد می پردازیم.
بیان مسئله:
انسااان موجااودی چنااد بعاادی اساات کااه باارای رساایدن بااه کمااال و موفقیاات در امااور کاااری و روزمااره ،نیازمنااد
درک همااه ابعاااد وجااودی خااود و فهمیاادن موقعیاات هااای مختلفاای اساات کااه در آنهااا قاارار ماای گیاارد.در ایاان
میااان بعااد وساایعی ماننااد "معنویاات" کااه باار بساایاری از جنبااه هااای وجااودی و عرصااه هااای زناادگی انسااان
مااوثر اساات،اهمیت ویاا ه ای ماای یابااد".معنویاات" حااالتی را باارای فاارد ایجاااد ماای کنااد کااه انسااان بااه دنبااال
خویشاااتن خاااود باااوده و باااه تفکااار در اماااوری فراتااار از مساااایل روزماااره بپاااردازد و باااه دنباااال معناااای زنااادگی و
هوشااایاری و آگااااهی در ساااط متعاااالی باشاااد.می تاااوان گفااات"هاااوش معناااوی"هماااان هوشااای اسااات کاااه باااه
کماااک آن تجزیاااه و تحلیااال مساااایل اساسااای در زنااادگی و حااال مشاااک ت پرداخته،باااه فعالیااات هاااای خاااود معناااا
و ارزش مااای دهااایم و اعتباااار رفتارهاااای خاااود را بررسااای کرده،آگاهاناااه در ماااورد عملکردماااان تصااامیم گیاااری
ماای کنیم.بااه عبااارتی افااراد زمااانی از هااوش معنااوی اسااتفاده ماای کننااد کااه بخواهنااد از ظرفیاات هااا و مناااب
معنااوی باارای تصاامیم گیااری هااای مهاام بهااره باارداری کننااد.هوش معنااوی در ایجاااد ارزش هااا و دیاادگاه هااای
افراد نقش عمده ای ایفا می کنند(حریری وزرین آبادی.)1390،
بنظاار ماای رسااد افاارادی کااه گاارایش هااای معنااوی دارنااد هنگااام رویااارویی بااا آساایب ،پاساا بهتااری بااه وضااعیت
مااای دهناااد و موقعیااات تولیدکنناااده فشاااار را بهتااار اداره مااای کنناااد و میااازان افساااردگی آنهاااا کمتااار مااای
باشااد.مازلو یااافتن معناای زناادگی را دغدغااه عمااده و اولیااه انسااان ماای دانااد کااه ایاان فراینااد بااه ساامت مجموعااه
بزرگتاااری از ارزش هاااا هااادایت مااای شاااود و باااه خاااوبی ،زیباااایی و یکپاااارچگی زنااادگی تأکیاااد کااارده و باااه
شااادکامی پایاادارتری منتهاای ماای شااود(باقری وهمکاااران.)1390،ایاان تنهااا انسااان اساات کااه از هااوش معنااوی
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»«SQبرخااوردار اساات ،هوشاای تحااول پاا یر و توانااایی کااه بااه او قاادرت ماای بخشااد تااا خاا ق باشااد و قااوانین
و نقشااها را دسااتخوش تغییاارات خااود نمایااد ،قااادر بااه انجااام اصاا حات باای شاامار گااردد و بتوانااد شاارایط را بااه
بهترین شکل متحول کند(حاتمی.)1390،
از طرفاااای ماااادیریت در بساااایاری از کشااااورهای در حااااال توسااااعه حاااااالز اهمیاااات شااااایانی است.بررساااای
کارشناساااان توساااعه ی اقتصاااادی نشاااان داده اسااات کاااه تاااا زماااانی کاااه نیااااموزیم چگوناااه مااای تاااوان از منااااب
انسااانی باااه درساااتی اساااتفاده کااارد و انهاااا را مااادیریت نمااود تکنولاااو ی و تبعاااات آن بیهاااوده و گااااه دسااات و پاااا
گیااار اسااات .طبقاااه بنااادیهای زیاااادی در ماااورد مهارتهاااای مااادیریان وجاااود دارد اماااا عماااومی تااارین و ماااورد
پ یرش ترین طبقه بندی از مهارت های مدیران توسط رابرت کاتز ارااله شده است(ع قه مند.)1375،
اماااروزه ساااازمانها ساااعی در تربیااات نسااالی از مااادیران ارزشااامند دارند،بطوریکاااه باااا اکتسااااب مهارتهاااای هاااوش
معناااوی در خاااود بتوانناااد سااارعت و دقااات تصااامیم گیاااری را در خاااود افااازایش دهناااد.از طرفااای باتوجاااه باااه
شااارایط رقاااابتی در باااین بانکهاااای کشاااور و لااازوم تصااامیم گیاااری در باااین مااادیران بانکهاااا،هر باااانکی کاااه بتواناااد
تصاامیم بااه موقاا در کوتاااهترین زمااان را بگیرد،ماای توانااد نساابت بااه رقبااا پیشاای بگیرد.هااوش معنااوی باعاا
خ قیااات در باااین مااادیران شاااده،بطوری کاااه در شااارایط برابااار مااادیرانی کاااه هاااوش معناااوی بااااالتری در آنهاااا
وجاااود دارد،در شااارایط حسااااس،توانایی تجزیاااه وتحلیااال بااااالتری داشاااته و مااای تواناااد بهتااار تصااامیم بگیرد.باناااک
پاسااااارگاد قصااااد دارد بااااا اسااااتفاده از اصااااول هااااوش معنااااوی باعاااا خودماااادیریتی در بااااین کارکنااااان
شااده،بطوریکه بااا اراالااه خاادمات منحصااربه فاارد باعاا رضااایتمندی مشااتریان ماای شااود.ل ا سااوال اصاالی ایاان
تحقیق عبارت است از :آیا هوش معنوی بر خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیری دارد؟
ضرورت انجام تحقیق
مسااایل رواناای در چنااد دهااه اخیاار باار عملکاارد فااردی و شاارکتی کارکنااان تاااثیر منفاای گ اشااته و ایاان مسااایل
و تاااثیر آن در قاارن بیساات و یااک فزاینااده اساات بااه طااوری کااه برنامااه هااای بهبااود ساا متی فقااط شااامل ارایااه
خاادمات بهداشااتی نماای گااردد ،بلکااه باایش از گ شااته بایااد بااه ساا متی رواناای و فکااری افااراد توجااه گااردد ،
زیاارا رفتااار افااراد تحاات تاااثیر ساا متی جساامی و رواناای آنااان قاارار ماای گیاارد .وقتاای نیااروی انسااانی شاااغل در
شاارکت هااا و کارخانااه هااا شاااد و سااالم باشااند باای تردیااد میاازان کااارایی آنهااا نیااز افاازایش ماای یابااد .سااالها پاایش
پ وهشاااگران کشاااورهای صااانعتی دریافتاااه بودناااد کاااه تنظااایم میااازان روشااانایی ،دماااا ،رطوبااات و سااار و صااادای
اطااراف باار افاازایش کااارایی افااراد اثاار مسااتقیم دارد .بنااابر ایاان ماای تااوان نتیجااه گرفاات کااه یااک راه بساایار مااوثر
در افزایش عملکرد در محیط کار استفاده از کارکنان شاد است(ساالری.)1389،
همااانطور کااه ماای دانیااد امااروزه عصاار رقاباات و پیچیاادگی اساات و همااه شاارکت هااا هاام بااا انسااان هااا سااروکار
دارناااد کاااه دارای رفتارهاااای غیااار قابااال پااایش بینااای هساااتند ،بناااابراین تنهاااا راه باااه خااادمت در آوردن افاااراد
ترغیاااب آنهاااا باااه توساااعه معنویاتشاااان و هماااین طاااور ایجااااد زمیناااه آن توساااط رهباااران هسااات.در واقااا ،رهبر
معنااوی بااا وی گیهااای منحصاار بااه فاارد خااود ،چشاام اناادازی از آینااده شاارکت ایجاااد و بااه گونااه ای در کارکنااان
نفااو ماای کنااد کااه آنااان بااه تحقااق چشاام انااداز شاارکت ایمااان آورنااد و بااه آینااده شاارکت امیاادوار باشااند ،بااه ایاان
ترتیاااب انگیااازه درونااای کارکناااان را بااارای تااا ش بیشاااتر افااازایش مااای دهاااد .از طااارف دیگااار باااا رواج فرهنااا
نوعدوسااتی موجااب ماای شااود کااه افااراد توجااه عمیقاای بااه خااود و زناادگی گ شااته خااود داشااته باشااند و روابااط
مطلااوبی بااا دیگااران باار قاارار کننااد .چنااین رهبااری موجااب ماای شااود کااه کارکنااان معنااای واقعاای شااغل خااود را
درک کننااد و باارای شااغلی کااه دارنااد اهمیاات قاالاال شااوند .همچنااین بااه آنهااا ایاان احساااس دساات ماای دهااد کااه
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شغلشاااان از نظااار شااارکت و ساااایر همکااااران نیاااز دارای اهمیااات اسااات .ایااان رهباااران چشااام اناااداز و ارزشاااهای
مشاااترکی بااارای کارکناااان ایجااااد و موجباااات توانمنااادی تیمااای و شااارکتی آناااان را فاااراهم مااای کنناااد کاااه در
نهایااات ساااط رفااااه زیساااتی و سااا متی و تندرساااتی کارکناااان و همچناااین بهاااره وری ،عملکااارد و تعهاااد
شاارکتی آنااان افاازایش خواهااد یافاات.و در نتیجااه کااارایی آنهااا افاازایش خواهااد یافاات .یافتااه هااا نشااان ماای دهااد
که معنویت و شادی به صورت جداگانه روی چابکی سازمان تاثیر می گ ارند(حاتمی.)1390،
هاار سااازمانی در سااه سااط مجاازا لاایکن متااداخل عماال میکنااد کااه هاار کاادام از ایاان سااطو نیازمنااد ترکیااب
هاااای مهاااارت هاااای مااادیریتی متفااااوت اسااات.این ساااطو مااادیریت شاااامل ساااط عملیااااتی -مااادیریتی-
اساااترات ی مااای باشاااند.فهم ساااطو ساااه گاناااه ی مااادیریت مااای تواناااد در فهااام تمرکاااز فعالیااات هاااا در ساااطو
مختلااد در یااک سااازمان کمااک نمایااد.گاهی بااه جااای سااه اصااط فااوق از سااه مفهااوم ماادیران باااال-میااانی-
پااایین نیااز اسااتفاده میگردد.وی گاای هااای فااردی ماادیران شااامل  :ع قااه مناادی بااه ماادیریت -توانااایی ایجاااد
ارتباط از طریق همدلی-راستی ودرستی-تجربه مدیریتی(1وبریج.)1992،
لاا ا بااا توجااه بااه مطالااب کاار شااده،اهمیت موضااوع فااوق بااا توجااه بااه شاارایط رقااابتی در بااین بانکهااای کشااور
بیشاااتر میشاااود چراکاااه اساااتفاده از ویااا ه گااای هاااای هاااوش معناااوی باعااا احسااااس مسااائولیت بیشاااتر در نااازد
پرسنل بانک می شود و مشتریان را به بانک وفادار می کند.
اهداف تحقیق:
تاثیر هوش معنوی بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد
اهداف فرعی تحقیق:
 -1تاثیر تمرکز داشتن بر خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد
 -2تاثیر آگاهی از سطو چندگانه هوشیاری بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد
 -3تاثیر اعتقاد به مقدس بودن زندگی بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد
 -4تاثیر ارتقای خود بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد
مدل مفهومی تحقیق:
مااادل مفهاااومی پااا وهش کاااه فرضااایات بااار اسااااس آن شاااکل گرفتاااه اسااات،از مااادل فریااادمن و ماااک
دونالد( )2005برگرفته شده که در زیر ارااله شده است.

هوش معنوی
مهارتهای خودمدیریتی کارکنان

•

تمرکز داشتن

•

آگاهی از سطوح چندگانه

•

اعتقاد به مقدس بودن زندگی

•

ارتقای خود

Wbrige

62

-

۱

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال دوم  ،شماره  ،18دی 1399

ادبیات و پیشینه تحقیق:
هوش
هااوش بااه عنااوان یااک توانااایی شااتاختی در اوایاال قاارن بیسااتم توسااط آلفاارد بینااه مطاار شااد ،وی همچنااین
آزماااونی بااارای انااادازه گیاااری میااازان بهاااره هاااوش افاااراد اباااداع کااارد  ،ساااپ لاااوالی تااارمن ودیویاااد وکسااالر
آزمونهاااای جدیاااد تاااری ساختند(ساااعادتی.)1390،هاااوش یکااای از مفااااهیم بنیاااادین در علااام روانشناسااای اسااات
کااه مطالعااات و تحقیقااات بساایاری راجاا بااه آن صااورت گرفتااه اساات.ولی بااا وجااود ایاان کوشااش هااا ،بااه لحااات
پیچیاادگی و چنااد ساااختی بااودن و نیااز عواماال متعاادد دخیاال در آن ،هنااوز صاااحب نظااران بااه همسااویی کلاای
در ماااورد ابعااااد هاااوش و حتااای تعریاااد دقیقااای از آن دسااات نیافتاااه اناااد (ناااداف وهمکااااران.)1389،برخااای علااات
ایاان اماار را در متفاااوت بااودن معنااای هااوش در زمینااه هااای تخصصاای و نظااام هااای گوناااگون روانشناساای ماای
داننااد و برخاای دیگاار تأکیااد دارنااد کااه ممکاان اساات آنچااه در فرهنگاای هااوش شاامرده شااود،در فرهناا دیگاار
پدیاااده ای غیااار هوشااای باشاااد(هاید.)2004،در فرهنااا غااارب ،هاااوش بیشاااتر جنباااه شاااناختی دارد و شاااامل
پاااردازش اط عاااات مااای باشاااد در حاااالی کاااه در فرهنااا شااارق ،هاااوش دارای یاااک ترکیبااای اسااات کاااه مولفاااه
هاااای گونااااگون عملکااارد و تجرباااه انساااان از جملاااه شاااناخت ،شاااهود و هیجاااان را در یاااک ارتبااااط یکپارچاااه در
بر می گیرد(یان وماالو.)2007 ،
بااه هاار صااورت ،بااا وجااود مفاااهیم متفاااوت ،ماهیاات هااوش همسااویی کلاای و زیربنااایی بااا توانااایی حاال مسااأله را
دارد.ناسااال ( )2004هاااوش را رفتاااار حااال مساااأله ساااازگارانه ای کاااه در راساااتای تساااهیل اهاااداف کااااربردی و
رشااد سااازگارانه جهاات گیااری شااده اساات ،بیااان ماای کنااد.این رفتااار سااازگارانه ،شااباهت اهااداف متعااددی کااه
باعااا تعاااار درونااای مااای شاااود را کااااهش مااای دهاااد.گاردنر( )1999هاااوش را ساااطحی از مهاااارت هاااا و
شااناخت دانسااته کااه باارای حاال مسااأله بااه آسااانی قاباال دسترساای ماای باشااد.به طااور کلاای ،هااوش اصااط حی
اساات باارای سااامان دهاای و توصااید ظرفیاات هااای انسااانی کااه بااا توجااه بااه تنااوع فرهنگاای ،توانااایی گسااترش و
معنااااداری مااای یاباااد.زوهر و مارشاااال( )2000نیاااز اعتباااار هاااوش را در نشاااان دادن و حااال مساااایلی دانساااته اناااد
کااااه ماااااهیتی منطقاااای ،احساساااای ،معنااااایی و ارزشاااای دارد.در ایاااان راسااااتا یکاااای از ابعاااااد هوش،تحاااات
عنااوان"هااوش معنااوی" از عرصااه هااای مطاار در بااازنگری و بازاندیشاای راجاا بااه مفهااوم هااوش اساات کااه در
آستانه هزاره سوم به ادبیات آکادمیک روانشناسی اضافه شده است(رقیب.)1387،
در باااین نظریاااات مطااار شاااده در ماااورد هاااوش،دو نظریاااه از مقبولیااات بیشاااتری برخاااوردار هساااتند نظریاااه
هوش چندگانه هوارد گاردنر شامل :
هوش ک می :توانایی تفکر ک می و استفاده از زبان برای بیان منظورها
هوش منطقی – ریاضی :توانایی انجام عملیات ریاضی
هوش فضایی :توانایی تفکر سه بعدی
هوش بدنی – جنبشی :توانایی دستکاری اشیا و تبحر جسمی
هوش موسیقیایی :حساس بودن نسبت به زیر و بم آهن  ،ریتم و تن صدا
هوش بین فردی :توانایی درک دیگران و تعامل موثر با آنها
هوش درون فردی :توانایی فهم خود
هوش طبیعی :مشاهده الگوهای طبیعت و فهم نظام های طبیعی و مصنوعی ساخت انسان
هوش وجودی :ظرفیت مطر کردن سواالت وجودی (مسیبی.)1391،
نظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال
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ایاان هااوش هااا بااا هااوش جساامانی ) (PQیعناای توانااایی کنتاارل ماهرانااه باادن و اسااتفاده از اشاایا آغاااز ماای
شااوند و باار اساااس سیسااتم هااای عصاابی مغااز مشااخر ماای گردنااد .زوهااار و مارشااال معتقدنااد هااوش هااای
دیگر زیرمجموعه های این سه هوش هستند .
هااوش عق ناای  (IQ):ایاان هااوش مربااوط بااه مهااارت هااای منطقاای و زبانشناساای ماساات کااه در حااال حاضاار
بااایش از ساااایر هاااوش هاااا باااه عناااوان مااا ک موفقیااات آموزشااای محساااوب مااای شاااود و مناساااب حااال مسااااله
ریاضی و منطقی است(مسیبی.)1391،
هااوش عاااطفی یااا هیجااانی  (EQ):بااه افااراد کمااک ماای کنااد عواطااد خااود و دیگااران را ماادیریت کننااد .ایاان
هااوش در موفقیاات حرفااه ای و شخصاای فاارد بساایار مااوثر اساات و آنهااا را در برقااراری ارتباااط یاااری ماای دهااد
و تا حدی از قابلیت پیشگویی نیز برخوردار است(مسیبی.)1391،
هااوش معنااوی  (SQ):ایاان هااوش باارخ ف هااوش عق ناای کااه کامپیوترهااا هاام از آن بهااره مندنااد و نیااز هااوش
انسااان اساات .زوهااار و مارشااال هااوش
عاااطفی کااه در برخاای از پسااتانداران رده باااال دیااده ماای شااود ،خااا
معنااوی را یااک بعااد جدیااد از هااوش انسااانی معرفاای کردنااد و بااه نظاار آنهااا هااوش نهااایی اساات و باارای حاال
مساااالل مفهااومی و ارزشاای اسااتفاده ماای شااود .هااوش معنااوی زمینااه تمااام آن چیزهااایی اساات کااه مااا بااه آنهااا
اعتقاااد و باااور داریاام .سااوال هااای جاادی در مااورد اینکااه از کجااا آمااده ایاام ،بااه کجااا ماای رویاام و هاادف اصاالی
زندگی چیست ،از نمودهای هوش معنوی است(مسیبی.)1391،
یکاای از متغیرهاااا کااه در مبحااا اخت فاااات فااردی حاااایز اهمیااات اساات هاااوش اسااات.هوش بااه عناااوان یکااای از
متغیرهاااای مهااام و قابااال توجاااه در رسااایدن باااه اهاااداف و رفااااه و تعامااال و ساااازگاری باااا حاااواد زنااادگی فااارد
اساات.در گ شااته بیشااترین تأکیااد باار هااوش بهاار یااا هااوش شااناختی بااود کااه شااامل فکاار کااردن ،اسااتدالل ،حاال
مساااأله و تصااامیم گیریسااات.در ساااال هاااای اخیرمفهاااوم هاااوش تنهاااا باااه عناااوان یاااک تاااوان شاااناختی در نظااار
گرفتااه نماای شااود بلکااه بااه حااوزه هااای دیگاار مثاال هااوش هیجااانی ،هااوش طبیعاای و هااوش وجااودی گسااترش
یافتااه اساات و مفهااوم جدیاادی کااه اخیاارا وارد ایاان حااوزه شااده مفهااوم هااوش معنااوی اساات.در مفهااوم هااوش
معنااوی مفهااوم معنویاات بااه معنااای جسااتجوی فاارد باارای تقاادس ،آگاااهی و معناای و نیااز مفهااوم هااوش بااه
معنااای بکاااارگیری ایااان مفااااهبم بااارای ساااازگاری و بااااال باااردن ساااط رفااااه انساااان باااا هااام ترکیاااب شاااده
است(سعادتی ولشنی.)1390،
هوش معنوی
مفهاااوم هاااوش معناااوی بااارای اولاااین باااار در ساااال  1996توساااط اساااتیونر مطااار شاااد و بعاااد در ساااال 1999
توساااط امونزگساااترش یافت(ساااهرابی.)1387 ،اماااونز ()2000هاااوش معناااوی را باااه عناااوان "کااااربرد انطبااااقی
اط عااات معنااوی در جهاات حاال مسااایل روزانااه و فراینااد دسااتیابی بااه هاادف بیااان ماای کنااد.زوهر و مارشااال
( )2000همچنااین هااوش معنااوی را بااه عنااوان هوشاای کااه بااه حاال مشااک ت ،معنااا و ارزش ماای دهااد تعریااد
ماای کننااد کااه بااا اسااتفاده از آن ماای تااوان اعمااال و زناادگی مااان را در بااافتی کااه از لحااات معنااا عمیااق تاار و
وسااای تااار باشاااد ،قااارار داد و باااه کماااک آن مااای تاااوان سااانجید کاااه کااادام راه و روش زنااادگی از دیگااار راه هاااا و
روش ها کاراتر،موثر تر و معنادارتر است(رقیب.)1387،
تعااارید متعااددی از هااوش معنااوی وجااود دارد .امااا ،بااه طااور ساااده میتااوان گفاات هااوش معنااوی توانااایی بااه
کاااارگیری و باااروز منااااب  ،ارزش هاااا و کیفیااات هاااای معناااوی اسااات ،باااه گوناااه ای کاااه بتواناااد کاااارکرد روزاناااه و
آساااایش فکاااری را ارتقاااا دهاااد .هاااوش معناااوی ساااازه هاااای معنویااات و هاااوش را درون یاااک ساااازه ترکیاااب مااای
کناااد و باااه اعتقااااد کینااا راهبردهاااای مقابلاااه و تکنیاااک هاااای حااال مشاااکل باااا اساااتفاده از معنویااات در واقااا
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کاربردهاااای ساااازگارانه هاااوش معناااوی هساااتند.این وی گااای در واقااا میاااانجی تاااأثیرات معنویااات و هاااوش
است(معلمی وهمکاران.)1389،
تفکاار خاا ق ،خردمندانااه ،قاعااده منااد و قانونشااکن کااه بااه وساایله آن تفکاارات قبلاای را اصاا کاارده و یااا آنهااا
را تغییاار ماای دهااد ،هااوش معنااوی یااا  SQرا شااکل ماای دهااد.می تااوان م حظااه کاارد کااه هااوش کلاای )(IQو
هااوش هیجااانی ) (EQهاار دو در محاادوده دانااش و اط عااات زیسااتی انااد ولاای هااوش معنااوی ) (SQشااامل
تفکااارات انتزاعااای و دور اسااات.در یاااک تعریاااد نسااابتا جاااام هاااوش را مااای تاااوان ظرفیااات یاااادگیری ،تمامیااات
داناااش کساااب شاااده و تواناااایی ساااازش یاااافتگی باااا محااایط دانسااات و هاااوش معناااوی بیاااانگر مجموعاااه ای از
توانااایی هااا ،ظرفیااات هااا و منااااب معنااوی ماای باشاااد کااه اساااتفاده از آنهااا در زناادگی روزاناااه میتوانااد موجاااب
افزایش انطباق پ یری فرد باشد(نداف وهمکاران.)1389،
هااوش معنااوی یکپارچااه بااه معنااای زناادگی باار اساااس باورهااا و عقایااد اصاالی و پایااه ای فاارد اساات.از منظاار
سیسیک( )2001ابعاد هوش معنوی به قرار زیر است:
 .1دانش درونی
 .2شاهد عمیق
 .3یکی شدن با طبیعت و جهان
 .4حل مسأله(نداف وهمکاران.)1389،
از نظر امونر ()2000هوش معنوی دارای پنج مولفه زیر است:
 .1ظرفیت مالی
 .2توانایی ورود به حالت های معنوی از هوشیاری
 .3توانایی آراستن فعالیت ها ،حواد و روابط زندگی روزانه با احساسی از تقدس
 .4توانایی استفاده از مناب معنوی در جهت حل مسایل زندگی
 .5ظرفیت درگیری در رفتار فضیلت مآبانه(نداف وهمکاران.)1389،
ماااونر ( )2001عااا وه بااار ماااوارد بااااال دو مولفاااه تشاااخیر آگاهاناااه اینکاااه واقعیااات فیزیکااای درون یاااک واقعیااات
بزرگتااار و چناااد بعااادی کاااه ماااا باااه طاااور هوشااایارانه یاااا ناهوشااایارانه باااا آن تعامااال داریااام و پیگیاااری آگاهاناااه
سااا مت روان شاااناختی خودماااان و هااام جامعاااه جهاااانی را بااارای هاااوس معناااوی بیاااان مااای کناااد.با تماااام ایااان
احااوال بااا توجااه بااه اینکااه هااوش معنااوی تاااثیر زیااادی از ارزش و باورهااا و فرهناا ماای گیاارد پاا در شاارایط
متفاااااوت دیااااد و توصاااایفی متفاااااوت وجااااود خواهااااد داشاااات و ممکاااان اساااات معیارهااااا تغییاااار کند(نااااداف
وهمکاران.)1389،
هاااوش معناااوی ساااازه هاااای معنویااات و هاااوش را در یاااک ساااازه جدیاااد ترکیاااب مااای کند.ساااازه معنویااات باااا
جساااتجو و تجرباااه عناصااار مقااادس ،معناااا ،هوشااایاری اوج یافتاااه و تعاااالی مااارتبط اسااات ،در حاااالی کاااه هاااوش
معناااوی مساااتلزم تواناااایی هاااایی اسااات کاااه از چناااین موضاااوعات معناااوی بااارای تطاااابق و کااانش اثااار بخاااش و
تولید محصوالت با ارزش استفاده می کنند(امونز.)2000،
از نظااار سیساااک ()2008هاااوش معناااوی عباااارت اسااات از خودآگااااهی عمیقااای کاااه در آن ،فااارد هرچاااه بیشاااتر از
جنبااه هااای دروناای خود،آگاااه میشااود بااه گونااه ای کااه او تنهااا یااک باادن نیساات بلکااه مجموعااه ای از فکاار،
بااادن و رو است.سیساااک مولفاااه هاااای کلیااادی هاااوش معناااوی را در داخااال مفااااهیم ارزش هاااا ،تجاااارب،
ظرفیااات هاااا ،خاااوا و سیساااتم هاااای هاااوش معناااوی مااای داناااد.آمرام()2009هاااوش معناااوی را تواناااایی
بکاااارگیری و باااروز ارزش هاااای معناااوی مااای دانناااد بگوناااه ای کاااه موجاااب ارتقاااای کاااارکرد روزاناااه وسااا مت
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جساامی و روحاای فاارد ماای شااود.آمرام بااه وساایله مصاااحبه بااا  71نفاار از پیااروان ساانت هااای مختلااد معنااوی و
تحلیل کیفی نتابج،مدلی از هوش معنوی با هفت بعد ارایه کرد:
 .1خود آگاهی  :که شامل هوشیاری ،دقت ،آگاهی فرا عق یی است
 .2متانت  :زندگی کردن به صورت روحانی و داشتن توکل و عشق به زندگی
 .3معنا  :درک معنای فعالیت های روزانه
 .4تعالی  :فرا رفتن از خود و احساس اتصال با مردم و طبیعت
 .5حقیقت یابی  :زندگی به همراه کنجکاوی ،پ یرش و عشق به همه موجودات
 .6سازش در عین داشتن آرامش  :داشتن تعادل فکری ،فروتنی کردن و تواض داشتن
 .7هاااادایت دروناااای  :آزادی دروناااای ،تحریااااک شاااادن از درون و نااااه از بیاااارون و داشااااتن
جرأت،خ قیت و شادمانی و نیاز کمتر به تأیید دیگران(نداف وهمکاران.)1389،
کینااا ( )2008هاااوش معناااوی را باااه عناااوان مجموعاااه ای از ظرفیااات هاااای هنااای مااای داناااد کاااه مبتنااای بااار
جنبااه هاااای غیرماااادی و متعاااالی هسااتی از قبیااال شاااناخت خویشاااتن ،تفکاار وجاااودی عمیاااق و گساااترش معناااا
اسااات.در نظااار او هاااوش معناااوی دارای چهاااار مولفاااه تفکااار انتقاااادی وجاااودی ،معناساااازی شخصااای ،آگااااهی
متعالی و گسترش خودآگاهی می باشد(نداف وهمکاران.)1389،
 .1تفکاار انتقااادی وجااودی  :اشاااره بااه توانااایی اندیشاایدن بااه طااور انتقااادی بااه حقیقاات وجااود،
هسااتی ،عااالم وجااود ،زمااان ،ماار و دیگاار موضااوعات ماااورا طبیعاای یااا وجااودی اشاااره دارد.
این مولفه به تعبیر گاردنر ( )1993هوش پرسش های بزر را منعک می کند.
 .2معناساااازی شخصااای  :تواناااایی سااااخت مقصاااود شخصااای و هااادف موجاااود در هماااه تجاااارب
هنااای و جسااامانی شاااامل قابلیااات ایجااااد و مسااالط شااادن باااه هااادف رنااادگی است(موساااوی
وهمکاران.)1390،
 .3آگااااهی متعاااالی  :تواناااایی شاااناخت ابعااااد برتااار و متعاااالی خاااود ،دیگاااران و جهاااان ماااادی در
زمان بیداری و هوشیاری می باشد.
 .4گسااااترش خودآگاااااهی  :توانااااایی ورود بااااه سااااطو و حاااااالت معنااااوی و فاااارا هوشاااایاری و
همچنین خروج از آن با اراده فرد می باشد.
بااه طااور کلاای هااوش معنااوی بیااانگر مجموعااه ای از توانااایی هااا ،ظرفیاات هااا و مناااب معنااوی ماای باشااد کااه
اساااتفاده از آنهاااا در زنااادگی کااااری و روزماااره مااای تواناااد موجاااب افااازایش ساااازگاری و انطبااااق پااا یری و تواناااایی
حاال مساااأله ،یاااافتن معناااا و هااادف در رویااادادهای زناادگی ،حفااا سااا مت ،آراماااش درونااای و بیرونااای ،پویاااایی و
شادابی می شود(موسوی وهمکاران.)1390،
هوش معنوی در مدل وگان دارای مولفه های زیر است.
 .1توانایی برای خلق معناداری مبتنی بر درک عمیق از سواالت وجودی.
 .2آگاهی و توانایی برای استفاده از سطو چندگانه هشیاری در حل مسایل روزانه.
 .3آگاهی از بهم پیوستگی همه موجودات به یگدیگر برای تعالی(موسوی وهمکاران.)1390،
آمااارام ()2005هاااوش معناااوی را مجموعاااه ای از تواناااایی هاااا بااارای باااه کاااارگیری ارزش هاااا و وی گااای هاااای
معنوی در جهت افزایش کنش و بهزیستی در زندگی روزانه تعرید میکند.
از نظر وی هوش معنوی از هفت بند تشکیل شده است:
 .1هشیاری
 .2بخشودگی
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 .3معناداری
 .4تعالی
 .5ایمان
 .6تسلیم آشتی جویانه
 .7نظارت درونی(موسوی وهمکاران.)1390،
زوهاار و مارشااال ( )2000نیاااز هااوش معنااوی را اساااتعداد اتاای انسااان مااای داننااد کااه انساااان در حاال مساااایل
معنااوی و ارزشاای خااود بااه کااار ماای گیاارد و زناادگی را در حااالتی از غنااا و معنااا قاارار ماای دهااد.آنان وی گاای
های هوش معنوی رشد یافته را این گونه بیان نمودند:
 .1درجه باالیی از خودآگاهی.
 .2ظرفیت انعطاف پ یر بودن(سازگاری فعال و خود انگیز).
 .3ظرفیت رویارویی با درد و متعالی نمودن آن.
 .4گرایش آشکار به پرسیدن سوال های چرا با چگونه می شود و جستجوی پاس های اساسی.
 .5وی گی الهلم گرفتن از رویاها و ارزش ها.
 .6گرایش به دیدن پیوندهایی بین چیزهای گوناگون(کل نکر بودن).
 .7عدم تمایل به آزار و ا یت.
 .8مستقل از زمینه بودن که فعالیت بر خ ف عرف را تهسیل می کند(سنت شکنی).
هااوش معنااوی نیااز سااازه ای اساات بااه معنااای مجموعااه ای از قابلیاات هااای فاارد در ارتباااط بااا مناااب معنااوی
اسااات کاااه در بردارناااده ناااوع ماااوثری از ساااازگاری و رفتاااار حااال مساااأله اسااات و بااااالترین ساااطو رشاااد را در
حیطاااه هاااای مختلاااد شاااناختی ،اخ قااای ،هیجاااانی ،باااین فاااردی و...شاااامل مااای شاااود و فااارد را در جهااات
هماااهنگی بااا پدیاااده هااای اطاارافش و دساااتیابی بااه یکپااارچگی درونااای و بیروناای یاااری مااای نمایااد.این هاااوش
بااه فاارد دیااد کلاای در مااورد زناادگی و همااه تجااارب و رویاادادها ماای دهااد و او را قااادر بااه اسااتفاده از ظرفیاات
ها و مناب معنوی برای تصمیم گیری های مهم و مسایل روزانه میکند(موسوی وهمکاران.)1390،
رابااارت ایماااون عقیاااده دارد کاااه هاااوش معناااوی معیارهاااای پ یرفتاااه شاااده هاااوش اسااات کاااه توساااط
دانشاامندانی ماننااد گاااردنر و مااایر مطاار شااده اساات را باارآورده ماای کنااد .بااه عاا وه او باار خاا ف بعضاای از
محققااان کااه هااوش معنااوی را تنهااا مناسااب حاال مسااایل وجااودی و اخ قاای ماای داننااد،بر بکااارگیری هااوش
معنااوی باارای مسااایل روزمااره عاا وه باار مسااایل اساساای تاار زناادگی تأکیااد ماای کنااد و دلیاال ایاان اماار را چنااین
بیان می نماید که برای فرد معنوی ،تمام جنبه های زندگی معنوی است.
مدیریت
مااادیریت در بسااایاری از کشاااورهای در حاااال توساااعه حااااالز اهمیااات شاااایانی است.بررسااای کارشناساااان توساااعه
ی اقتصااادی نشااان داده اساات کااه فااراهم نمااودن تکنولااو ی و پااول بااه تنهااایی توسااعه و رشااد را پدیااد نماای
آورد.تااا زمااانی کااه نیاااموزیم چگونااه ماای تااوان از مناااب انسااانی بااه درسااتی اسااتفاده کاارد و انهااا را ماادیریت
نمود تکنولو ی و تبعات آن بیهوده و گاه دست و پا گیر است(2بریج.)2013،

۲- Wbrige
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مهارتهای خود مدیریتی:
اماروزه باا پیشارفت علام و فنااوری ،جواما باه ساوی پیچیاده و تخصصای شادن پایش مای روناد و ساازمان هاا
نیاز از ایان قاعااده مسااتثنی نیسااتند .پیامااد ایان رونااد پیچیااده و تخصصاای شاادن ،ایجااد دنیااایی پار رقاباات
اساات کااه در آن ماادیریت متعهااد ،بااا انگیاازه ،ماااهر و خااادم نقااش مهاام و راهبااردی در موفقیاات سااازمان
دارد.ساازمان هاا باه لحاات اهمیات هادف و حساسایت نقاش آن هاا در رشاد ساایر نهادهاا و توساعه اقتصااد
ملای نیااز بیشاتری باه همگاامی باا مسااالل جهاانی و تحاوالت محیطاای دارناد.از مهمتارین عاواملی کاه تاوان
تقاباال سااازمان هااا را در براباار پدیااده هااای جدیااد ارتقااا میبخشااد،مدیریت سااازمان هاساات.مهمتاارین نکتااه در
علاام ماادیریت ایاان اساات کااه ماادیران اغلااب نیازمنااد شااناخت مهااارت هااای ماادیریتی هسااتند تااا زمینااه
مناساب بارای کارآماد شادن آن هاا فاراهم آیاد.مهارت عباارت اسات از تواناایی تبادیل داناش باه کانش ،باه
طاوری کاه باه عملکاردی مطلاوب ،منجار شاود .مهاارت هاای مادیریتی باه مهاارت هاایی گفتاه میشاود کاه باه
وساایله آن ،شااخر در وجااود خااود امکااان بااه حرکاات درآوردن اجاازای یااک مجموعااه را باارای حرکاات
متناسااب همااه اجاازا ،بااه سااوی اهااداف تعیااین شااده فااراهم ماای آورد (ع قااه بنااد .)1385،بااه عبااارت دیگاار
صا حیت و کیفیاات کااار ماادیران از نظاار مهااارت هااای ماادیریتی ،یکاای از عواماال مهاام اسااتمرار موفقیاات در
سازمان است(پادساکد.)2000،
مادیران بارای داشاتن کاارایی الزم ،نیازمناد مهارتهاای اساسای هساتند (جاسابی .)1379 ،فهرسات مهاارت هاا و تواناایی
هاایی کاه مادیران بایاد از آن هاا برخاوردار باشاند باا اهمیات یکساان داالمااً در حاال تکامال و تحاول اسات.مادیرانی
میتوانند در دنیاای فنااوری پیشارفته دوام بیاورناد کاه باه دنباال کساب معلوماات باشاند و باه طاور ماداوم مهاارت هاای
جدید را فراگیرند .رویکرد مهارتی به مدیریت باا طبقاه بنادی مهاارت هاای ساه گاناه کااتز آغااز شاد کاه او ساه مهاارت
را برای مدیریت الزم می داند  :مهارت های فنای ،انساانی و مهاار تهاای ادراکای .عا وه بار مهاارت هاای ساه گاناه ای کاه
کاتز از آن ها یاد کارده اسات ،مادیر بایاد از مهاارت چهاارمی باه ناام مهاارت طراحای برخاوردار باشاد.رابینز هام بار پایاه
پ وهشهای انجام شده اظهار میکند کاه مادیران موفاق دارای چهاار مهاارت هساتند .ایان مهاارت هاا شاامل مهاارت هاای
فنی ،انسانی،ادراکی و سیاسی است(رابینز.)2000،
طبقاااه بنااادیهای زیاااادی در ماااورد مهارتهاااای مااادیران وجاااود دارد اماااا عماااومی تااارین و ماااورد پااا یرش تااارین
طبقه بندی از مهارت های مدیران توسط رابرت کاتز ارااله شده است.
ماادل کاااتز ( )2002کااه مبنااای ایاان پاا وهش قاارار دارد ،مهااارت هااا را بااه توانااایی هااایی کااه در نحااوه ی انجااام
وظاااید اتاای نیساات ولاای قاباال پاارورش اساات تعریااد میکنااد .وی ماادیر را کساای ماای دانااد کااه اعمااال دیگااران
را هاادایت میکناااد و مساائولیت تحقاااق هااادف هااای خاصااای را بااه عهاااده دارد .کااااتز الزمااه ی مااادیریت موفاااق را
داشتن مهارت های سه گانه ی فنی  -انسانی و ادراکی می داند.
مهاااارت فنااای عباااارت اسااات از تواناااایی حاصااال از تجربیاااات  ،آماااوزش و کاااارورزی الزم ،بااارای بهاااره گیاااری از
دانااااش هااااا  ،روشااااها ،فنااااون و تجهیاااازات مااااورد اسااااتفاده در انجااااام کارهااااای خااااا میباشااااد3(.هرساااای و
ب نچارد.)1377،
مهاارت هاای فنای ،باه تواناایی باه کاار باردن فناون ،وساایل و ابازار ماورد نیااز بارای انجاام وظااید خاصای کاه
از راه تجرباه و آماوزش باه دسات آماده باشاد ،اطا ق مای شااود .چناین داناش هااایی ممکان اسات شاامل
کااارکردن بااا تجهیاازات ،نگهااداری از اباازار ،حسااابداری ،کااار بااا رایانااه ،بهااره گیااری از فنااون ،بازاریااابی و
تبلیغات باشد(سیدجوادین.)1386،
۳-Hersy & Blochard
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مهاارت هاای انساانی یعنای داشاتن تواناایی و قادرت تشاخیر در زمیناه ایجااد محایط تفااهم ،همکااری و انجاام دادن
کار به وسیله دیگران ،فعالیت ماثثر باه عناوان عضاو گاروه ،درک انگیازه هاای افاراد و تأثیرگا اری بار رفتاار آن هاا .باه
عبارت دیگر مهارت انسانی یعنی قابلیت برقاراری ارتبااط باا عقایاد و احساساات دیگاران تاا باا دریافات پاسا مطلاوب و
ایجااد ارتبااط از ساوی دیگاران ،خاوی اجتمااعی باودن در فارد پارورش یاباد .برخای از اجازای مهاارت هاای انساانی
شامل روحیه کار گروهی ،انگیزش و اعتمادسازی است(شریعتمداری.)1384،
اجااازای مهاااارت انساااانی:درک رفتاااار گ شاااته ،پااایش بینااای رفتاااار آیناااده  ،هااادایت  ،کنتااارل و تغییااار رفتاااار (
هرسی و ب نچارد .)1377،
مهاااارت هاااای ادراکااای :تواناااایی ادراک و تفکااار در ماااورد موقعیااات هاااای انتزاعااای دیااادن ساااازمان بعناااوان یاااک
کااال و درک رواباااط باااین اجااازا و تصاااور اینکاااه چگوناااه ساااازمان باااا محااایط تطبیاااق پیااادا میکناااد را مهاااارت
ادراکی میگویند (رابینز و 4کالتر.)1996.
سوال اصلی تحقیق:
آیا هوش معنوی بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیری دارد؟
سوالهای فرعی تحقیق:
-1آیا تمرکز داشتن بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیری دارد؟
-2آیاااا آگااااهی از ساااطو چندگاناااه هوشااایاری بااار مهارتهاااای خودمااادیریتی کارکناااان در باناااک پاساااارگاد
تاثیری دارد؟
-3آیاااا اعتقااااد باااه مقااادس باااودن زنااادگی بااار مهارتهاااای خودمااادیریتی کارکناااان در باناااک پاساااارگاد تااااثیری
دارد؟
-4آیا ارتقای خود بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیری دارد؟
فرضیه اصلی تحقیق:
هوش معنوی بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق:
 -1تمرکز داشتن بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
 -2آگاهی از سطو چندگانه هوشیاری بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
 -3اعتقاد به مقدس بودن زندگی بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
 -4ارتقای خود بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
پیشینه تحقیق
الد-تحقیقات داخلی:
ساااعیدی و محمااادی()1389در تحقیقااای باااه بررسااای رابطاااه باااین هاااوش ساااازمانی ومهارتهاااای مااادیریتی
پرداخاات و مشااخر گردیااد کااه رابطااه معناااداری بااین تمرکااز باار تصاامیم گیااری و مهارتهااای ماادیریتی وجااود
دارد.
باااقری و تااوالیی( )1392تحقیقاای را بااا عنااوان بررساای مهااارت انسااانی ماادیریت باار عملکاارد سااازمان هااا انجااام
دادنااد .آن هااا بااه ایاان نتیجااه دساات یافتنااد کااه مهاام تاارین نتااایج مهااارت انسااانی ماادیریت بااه سااازمان کااه باار
٤-Colter
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روی عملکاااارد سااااازمان موثرانااااد عبارتنااااد از :درک نیازهااااای کارکنااااان ،افاااازایش ماناااادگاری کارکنااااان در
ساااازمان ،احسااااس رضاااایت ،تعلاااق ،وابساااتگی و دلبساااتگی کارکناااان باااه ساااازمان ،عملکااارد شاااغلی مطلاااوب تااار
آن هااا ،کاااهش خااروج کارکنااان از سااازمان ،رفتااار اجتماااعی فعااال ،عاادم غیباات از کااار ،نااوع دوسااتی و کمااک
باااه همکااااران و کااااهش اساااترس شاااغلی خواهاااد شاااد کاااه در نهایااات موفقیااات هاااای ماااالی ساااازمان و افااازایش
اثربخشااای و بهاااره وری ساااازمان را در پااای دارد .ایااان نتاااایج موجاااب تعاااالی و کساااب اهاااداف ساااازمانی شاااده و
جامعه را از منفعت سازمان و ت ش کارکنان بهره مند می نماید.
محمااادی()1387در تحقیقااای باااه بررسااای تااااثیر هاااوش معناااوی و مهاااارت خودمااادیریتی در شاااهرداری منطقاااه
 5تهران پرداخت.یافته ها حاکی از آن است که ابعاد هوش معنوی بر مهارت خود مدیریتی تاثیر دارد.
ب-تحقیقات خارجی:
نوباال5و وگااان( )2003معتقدنااد مثلفااههااای هشااتگانااهای کااه نشاااندهنااده هااوش معنااوی رشاادیافته هسااتند
عبارتناااد از :درساااتی و صاااراحت ،تمامیااات ،تواضااا  ،مهرباااانی ،ساااخاوت ،تحمااال ،مقاومااات و پایاااداری و تمایااال
به برطرف کردن نیازهای دیگران.
کاارملی ( )2008در پ وهشای کاه باه بررسای مهارتهاای مادیریت روی عملکارد ساازمانهای شاهری انجاام داد ،باه ایان
نتیجاه رساید کاه مهارتهاای مادیریت بار عملکارد ساازمان ،تأثیرگا ار اسات و در کوتااه مادت باه راحتای مای تاوان
تغییراتی در مهارت های مدیریتی ایجاد کرد که موجب ایجاد تغییرات معناداری در میزان عملکرد سازمان میشود
اساااتانلی( )2009در تحقیقااای باااه بررسااای رابطاااه باااین هاااوش ومهارتهاااای مااادیران پرداخت،بطوریکاااه در ایااان
تحقیق مشخر گردید که رابطه معناداری بین هوش ومهارتخای مدیران وجود دارد.
روش تحقیق :
ایااان تحقیاااق ،از حیااا هااادف ،کااااربردی و ازحیااا نحاااوه جمااا آوری داده توصااایفی اسااات ودر زماااره مطالعاااات
میااادانی باااه شااامار مااای آیاااد .روش انجاااام تحقیاااق ،پیمایشااای و یکااای از مهمتااارین وی گیهاااای آن ،قابلیااات
تعمااایم نتاااایج مااای باشاااد.جامعه آمااااری  ،شاااامل  430کارکناااان ساااتاد مرکااازی باناااک پاساااارگاد در شاااهر تهاااران
اساات کااه باار اساااس فرمااول کااوکران  183،نفاار بااه عنااوان حجاام نمونااه آماااری انتخاااب شاادند کااه باتوجااه بااه
عدم همکاری برخی از همکاران،تعداد نمونه  200نفر برآورد شده است.
معرفی ابزار های جمع آوری اطالعات:
ابااازار جمااا آوری اط عاااات در تحقیاااق حاضااار فاااوق شاااامل پرسسشااانامه میباشاااد.به منظاااور گااارد آوری
اط عاااات ،عااا وه بااار  4سااائوال جمعیااات شاااناختی در ماااورد جااان  ،سااان  ،مااادرک تحصااایلی و ساااابقه خااادمت
از مقیااااس خودارزیاااابی هاااوش معناااوی فریااادمن و ماااک دونالاااد( )2005اساااتفاده گردیاااد .ایااان مقیااااس یاااک
ابااازار انااادازه گیاااری مرباااوط باااه سااانجش هاااوش معناااوی باااا چهاااار زیااار مقیااااس (تمرکاااز داشاااتن  ،آگااااهی از
سااطو چندگانااه  ،اعتقاااد بااه مقاادس بااودن زناادگی ،ارتقااای خااود) ودارای  11گویااه اساات .مقیاااس باار اساااس
طیااد پاانج گزینااه ای لیکاارت بااا گزینااه هااای " کااام مااوافقم "  " ،مااوافقم "  " ،نااه مااوافقم ،نااه مخااالفم "
 " ،مخااالفم "  " ،کااام مخااالفم " تنظاایم شااد .نمااره کلاای مقیاااس یعناای نمااره هااوش معنااوی ماای توانااد بااین
صاافر تااا  96باشااد کااه نمااره باااال نشااان دهنااده میاازان باااالی هااوش معنااوی در افراداساات .گویااه هااای 3،2،1
مرباااوط باااه متغیااار تمرکاااز داشاااتن،گویه هاااای  4،5،6مرباااوط باااه متغیااار آگااااهی از ساااطو چندگاناااه و گویاااه
٥
. Noble
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هاااای  7،8،9مرباااوط باااه متغیااار اعتقااااد باااه مقااادس باااودن زنااادگی و 10،11مرباااوط باااه ارتقاااای خاااود میباشاااد..
همچنااااین پرسشاااانامه مهااااارت خااااود ماااادیریتی توسااااط پرسشاااانامه اسااااتاندارد شااااده صاااافرگل صاااانم لااااو
درساااال1378طراحااای شاااده و شاااامل  6ساااوال میباشاااد کاااه ساااواالت  13-12مرباااوط باااه متغیااار مهارتهاااای
انسانی،ساااواالت  15-14مرباااوط باااه متغیااار مهارتهاااای ادراکااای وساااواالت  17-16مرباااوط باااه مهارتهاااای فنااای
میباشد.
روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطالعات:
در تحقیاااق حاضااار پااا از جمااا آوری داده هاااا و اط عاااات بوسااایله پرسشااانامه ،پاساااخها کاااد گااا اری شاااده و
در نااارم افااازار  SPSSوارد شااادند .بااارای تحلیااال داده هاااای عماااومی از آماااار توصااایفی و بااارای شاااناخت میااازان
رابطاااه مااادل مفهاااومی از آزماااون همبساااتگی اساااتفاده شاااده اسااات .همچناااین بااارای بررسااای روایااای وپایاااایی
پرسشاانامه از آزمااون آلفااای کاارون بااا اسااتفاده شااده اساات.برای محاساابه ضااریب آلفااای کرونبااا بااا اسااتفاده
از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد (سرمد و همکاران.)1376 ،
2
J  ∑ SJ 
= rα
1 −

J − 1 
S 2 

اباازاری کاااه آلفااای کرونباااا آن بااااالتر از سااط مقااادار مااای ناایمم کاااه توساااط نااانلی ( )1987پیشااانهاد گردیاااد
یعنااای %70باشاااد از پایاااایی مناسااابی برخاااوردار اسااات .باااه منظاااوره تعیاااین روایااای  ،پرسشااانامه در اختیاااار
اسااتادان و صاااحب نظااران قااارار گرفاات سااپ اصااا حات الزم بااا نظاار ایشااان صاااورت گرفاات .باارای تعیاااین
پایاااایی پرسشااانامه از روش آلفاااای کرونباااا اساااتفاده شاااد کاااه آلفاااای کرونباااا بااارای پرسشااانامه هاااوش معناااوی
 95درصاااد و بااارای پرسشااانامه مهاااارت خاااود مااادیریتی  90درصاااد بااارآورد شاااد کاااه نشاااان از مناساااب باااودن
پایاااایی پرسشااانامه هاااا دارد .گاااردآوری داده هاااا در اردیبهشااات وخااارداد  1395انجاااام شاااد و داده هاااا باااا
استفاده از نسخه 18نرم افزار آماری  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت.
جدول شماره ( :)1فراوانی آزمودنیها بر حسب جنسیت
آمار توصیفی
جنسیت

تعداد

درصد

مرد

114

%57

زن

86

%43

جمع

200

%100

جدول شماره ( :)2فراوانی آزمودنیها بر حسب سن
سن

تعداد

درصد

تا  30سال

44

%22

از  31تا  35سال

84

%42
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از  36تا  40سال

24

%12

از  41تا  45سال

36

%18

بیش از  45سال

12

%6

جمع

200

%100

جدول شماره ( :)3فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیالت
تحصیالت

تعداد

درصد

دیپلم

40

20%

لیسانس

80

%40

فوق لیسانس

60

%30

دکتری وباالتر

20

%10

جمع

200

%100

آمار استنباطی
فرضیه اول :تمرکز داشتن بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
فرضیات آماری آزمون عبارتند از:
تمرکز داشتن بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر نداردH0: ρ=0 .
تمرکز داشتن بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر داردH1: ρ≠0 .
جدول ( )4نتایج آزمون  Tاستیودنت
 Tمحاسبه شده
31/210

درجه آزادی
199

سطح معنی داری
0/000

سطح خطا

نتیجه آزمون

0/05

رد H 0

بااا توجااه بااه نتااایج آزمااون تاای اسااتیودنت و اینکااه سااط معناای داری کااوچکتر از سااط خطااا اساات لاا ا فاار
 H 0رد مااای شاااود باااه عباااارت دیگااار در ساااط اطمیناااان  95درصاااد مااای تواناااد گفااات کاااه داده هاااای نموناااه
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داللااات کاااافی بااار تاییاااد  H 0ندارناااد لااا ا باااا  95درصاااد اطمیناااان مااای تاااوان گفااات کاااه تمرکاااز داشاااتن بااار
مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
فرضیییییه دوم :آگاااااهی از سااااطو چندگانااااه هوشاااایاری باااار مهارتهااااای خودماااادیریتی کارکنااااان در بانااااک
پاسارگاد تاثیر دارد.
فرضیات آماری آزمون عبارتند از:
آگاهی از سطو چندگانه هوشیاری بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر نداردH0: ρ=0 .
سطو چندگانه هوشیاری بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر داردH1: ρ≠0 .

آگاهی از

جدول (  )5نتایج آزمون  Tاستیودنت
 Tمحاسبه شده
29/746

درجه آزادی
199

سطح معنی داری

سطح خطا

نتیجه آزمون

0/05

رد H 0

0/000

بااا توجااه بااه بااه نتااایج آزمااون تاای اسااتیودنت و اینکااه سااط معناای داری کااوچکتر از سااط خطااا اساات لاا ا
فااار

 H 0رد مااای شاااود باااه عباااارت دیگااار در ساااط اطمیناااان  95درصاااد مااای تواناااد گفااات کاااه داده هاااای

نموناااه داللااات کاااافی بااار تاییاااد  H 0ندارناااد لااا ا باااا  95درصاااد اطمیناااان مااای تاااوان گفااات کاااه آگااااهی از
سطو چندگانه هوشیاری بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
فرضییییه سیییوم :اعتقااااد باااه مقااادس باااودن زنااادگی بااار مهارتهاااای خودمااادیریتی کارکناااان در باناااک پاساااارگاد
تاثیر دارد.
.فرضیات آماری آزمون عبارتند از:

اعتقاد به مقدس بودن زندگی بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر نداردH0: ρ=0 .
اعتقاد به مقدس بودن زندگی بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر داردH1: ρ≠0 .
جدول (  )6نتایج آزمون  Tاستیودنت
 Tمحاسبه شده
33/627

درجه آزادی
199

سطح معنی داری
0/000

سطح خطا

نتیجه آزمون

0/05

رد H 0

بااا توجااه بااه بااه نتااایج آزمااون تاای اسااتیودنت و اینکااه سااط معناای داری کااوچکتر از سااط خطااا اساات لاا ا
فااار

 H 0رد مااای شاااود باااه عباااارت دیگااار در ساااط اطمیناااان  95درصاااد مااای تواناااد گفااات کاااه داده هاااای

نمونااه داللاات کااافی باار تاییااد  H 0ندارنااد لاا ا بااا  95درصااد اطمینااان ماای تااوان گفاات کااه اعتقاااد بااه مقاادس
بودن زندگی بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
فرضیه چهارم :ارتقای خود بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
.فرضیات آماری آزمون عبارتند از:

ارتقای خود بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر نداردH0: ρ=0 .
ارتقای خود بر مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر داردH1: ρ≠0 .
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جدول (  )7نتایج آزمون  Tاستیودنت
 Tمحاسبه شده
33/379

درجه آزادی
199

سطح معنی داری
0/000

سطح خطا

نتیجه آزمون

0/05

رد H 0

بااا توجااه بااه بااه نتااایج آزمااون تاای اسااتیودنت و اینکااه سااط معناای داری کااوچکتر از سااط خطااا اساات لاا ا
فااار

 H 0رد مااای شاااود باااه عباااارت دیگااار در ساااط اطمیناااان  95درصاااد مااای تواناااد گفااات کاااه داده هاااای

نمونااه داللاات کااافی باار تاییااد  H 0ندارنااد لاا ا بااا  95درصااد اطمینااان ماای تااوان گفاات کااه ارتقااای خااود باار
مهارتهای خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.
نتایج تحقیق :
در فرضااایه اول باااه بررسااای تااااثیر تمرکاااز داشاااتن بااار مهارتهاااای خودمااادیریتی کارکناااان در باناااک پاساااارگاد
پرداختااه شااد .کااه در سااط اطمینااان  99درصااد ماای تااوان بیااان نمااود کااه فرضاایه تحقیااق (فاار  )H1تاییااد
شده است.
در فرضااایه دوم باااه بررساااای تااااثیر آگاااااهی از ساااطو چندگانااااه هوشااایاری باااار مهارتهاااای خودماااادیریتی
کارکناااان در باناااک پاساااارگاد پرداختاااه شاااد کاااه در ساااط اطمیناااان  99درصاااد مااای تاااوان بیاااان نماااود کاااه
فرضیه تحقیق (فر  )H1تایید شده است.
در فرضاایه سااوم بااه بررساای تاااثیر اعتقاااد بااه مقاادس بااودن زناادگی باار مهارتهااای خودماادیریتی کارکنااان در
بانااک پاسااارگاد پرداختااه شااد کااه در سااط اطمینااان  99درصااد ماای تااوان بیااان نمااود کااه فرضاایه تحقیااق
(فر  )H1تایید شده است.
در فرضااایه چهاااارم باااه بررسااای تااااثیر ارتقاااای خاااود بااار مهارتهاااای خودمااادیریتی کارکناااان در باناااک پاساااارگاد
پرداختااه شااد کااه در سااط اطمینااان  99درصااد ماای تااوان بیااان نمااود کااه فرضاایه تحقیااق (فاار  )H1تاییااد
شده است.
مقایسه نتایج با پیشینه تحقیقات
در فرضااایه اول باااه بررسااای تااااثیر تمرکاااز داشاااتن بااار مهارتهاااای خودمااادیریتی کارکناااان در باناااک پاساااارگاد
پرداختاااه شاااد کاااه فرضااایه فاااوق باااه اثباااات رساااید و باااا یافتاااه هاااای ساااعیدی و محمااادی( )1389مطابااات
دارد،بطوریکاااه ساااعیدی و محمااادی()1389در تحقیقااای باااه بررسااای رابطاااه باااین هاااوش ساااازمانی ومهارتهاااای
مااادیریتی پرداخااات و مشاااخر گردیاااد کاااه رابطاااه معنااااداری باااین تمرکاااز بااار تصااامیم گیاااری و مهارتهاااای
مدیریتی وجود دارد.
در فرضااایه دوم باااه بررسااای تااااثیر آگااااهی از ساااطو چندگاناااه هوشااایاری بااار مهارتهاااای خودمااادیریتی کارکناااان
در بانااک پاسااارگاد پرداختااه شااد کااه فرضاایه فااوق بااه اثبااات رسااید و بااا یافتااه هااای محماادی()1387مطاباات
دارد،بطوریکاااه محمااادی()1387در تحقیقااای باااه بررسااای تااااثیر هاااوش معناااوی و مهاااارت خودمااادیریتی در
شاااهرداری منطقاااه 5تهاااران پرداخت.یافتاااه هاااا حااااکی از آن اسااات کاااه ابعااااد هاااوش معناااوی بااار مهاااارت خاااود
مااادیریتی تااااثیر دارد،تفااااوت تحقیاااق انجاااام شاااده باااا تحقیاااق حاضااار در ایااان باااود کاااه باااه متغیااار آگااااهی از
سطو چندگانه هوشیاری پرداخته نشده است و این مورد می تواند جنبه نوآوری این تحقیق باشد.
در فرضاایه ساااوم بااه بررسااای تاااثیر اعتقااااد بااه مقااادس بااودن زنااادگی باار مهارتهاااای خودماادیریتی کارکناااان در
باناااک پاساااارگاد پرداختاااه شاااد کاااه فرضااایه فاااوق باااه اثباااات رساااید و باااا یافتاااه هاااای اساااتانلی( )2009مطابااات
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دارد،بطوریکااااه اسااااتانلی( )2009در تحقیقاااای بااااه بررساااای رابطااااه بااااین هااااوش ومهارتهااااای ماااادیران
پرداخ ت،بطوریکاااه در ایااان تحقیاااق مشاااخر گردیاااد کاااه رابطاااه معنااااداری باااین هاااوش و مهارتهاااای مااادیران
وجود دارد.
در فرضااایه چهاااارم باااه بررسااای تااااثیر ارتقاااای خاااود بااار مهارتهاااای خودمااادیریتی کارکناااان در باناااک پاساااارگاد
پرداختااه شااد کااه فرضاایه فااوق بااه اثبااات رسااید کااه بااا یافتااه هااای اسااتانلی( )2009مطاباات دارد،بطوریکااه
اساااتانلی( )2009در تحقیقااای باااه بررسااای رابطاااه باااین هاااوش ومهارتهاااای مااادیران پرداخت،بطوریکاااه در ایااان
تحقیااق مشااخر گردیاااد کااه رابطااه معنااااداری بااین هااوش و مهارتهاااای ماادیران وجااود دارد کاااه تنهااا تفااااوت
تحقیق انجام شده با تحقیق حاضر در عدم بررسی متغیر ارتقای خود میباشد.
.پیشنهادات کاربردی:
بااا توجااه بااه یافتااه هااای تحقیااق ماای تااوان چنااین نتیجااه گیااری نمااود کااه ابعاااد هااوش معنااوی (تمرکااز داشااتن
 ،آگااااهی از ساااطو چندگاناااه  ،اعتقااااد باااه مقااادس باااودن زنااادگی ،ارتقاااای خاااود) بااار مهارتهاااای خودمااادیریتی
کارکنااان در بانااک پاسااارگاد تاااثیر دارد .نتااایج نشااان ماای دهااد هرچااه هااوش معنااوی کارکنااان بانااک پاسااارگاد
بیشااتر باشااد و بااه آن اهمیاات بیشااتری داده شااود ،موجااب بهبااود عملکاارد بانااک و نهایتاااً خاادمت رسااانی بهتاار
بااه مشااتریان ماای شااود .توجااه بااه ابعاااد چهارگانااه هااوش معنااوی موجااب رضااایت هاار چااه بیشااتر کارکنااان ماای
شااود و طبعاااً کارکنااان بااا انجااام فعالیاات هااای گروهاای موجااب عملکاارد بهتاار بانااک پاسااارگاد ماای شااوند .بااا
افااازایش هاااوش معناااوی کارکناااان در باناااک پاساااارگاد  ،تمایااال باااه مشاااارکت در میاااان کارکناااان افااازایش مااای
یابااد و موجااب شااادی آنهااا ماای شااود .یکاای از عااواملی کااه ماای توانااد چنااین شاارایطی را در کارکنااان ایجاااد
کنااد ،کااه باعاا عملکاارد بهتاار بانااک پاسااارگاد ماای شااود ،افاازایش هااوش معنااوی اساات .امااروزه بانااک هااا و
موسسااات مااالی بااه اهمیاات روز افاازون هااوش معنااوی بهتاار پاای باارده و درصاادد ایجاااد آن بااین کارکنااان خااود
هستند.بانک پاسارگاد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آینده:





بررسی تاثیر هوش معنوی بر بهره وری بانک پاسارگاد از طریق شادی کارکنان
بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد بانک پاسارگاد
بررسی رابطه هوش معنوی و عوامل فرهنگی و اجتماعی در بانک پاسارگاد
بررسی رابطه شادی کارکنان و تأخیر و غیبت در بانک پاسارگاد

محدودیتهای تحقیق:
از جملااه محاادودیت هااای پاا وهش ماای تااوان بااه ایاان مااوارد اشاااره کاارد :ناآشاانای کارکنااان بانااک پاسااارگاد بااا
هاااوش معناااوی و مولفاااه هاااای آن ،عااادم تحویااال باااه موقااا پرسشااانامه ،عااادم همکااااری برخااای از کارکناااان و
ناادادن اط عااات کااافی .از آنجااا کااه ایاان پاا وهش فقااط در سااط کارکنااان بانااک پاسااارگاد شااهر تهااران انجااام
شاااده اسااات و فرهنااا و سیساااتم مااادیریتی حااااکم بااار آن باااا بانکهاااای دیگااار کشاااورمان تفااااوت دارد ،در تعمااایم
نتایج باید رعایت احتیاط را نمود.
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