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رابطه هوش معنوي و سبکهاي تصميمگيري
در بين مديران دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران
مجتبي معظمي* 1ـ سيده نيلوفر شامرادي

2

تاريخ دريافت 1400/02/21 :تاريخ پذيرش1400/04/24 :

چكيده
امروزه بعد انساني سازمان بهگونهاي مهم ظاهر گشته است ،سازمانها بيشترين تالش خود را در انتخاب و
بهکارگيري افراد خالق ،موفق و باهوش که از تواناييهايي باالتري برخوردار باشند ،نمودهاند .پس از معرفي
بهره هوشي در اوايل قرن بيست و يکم و پس از آن هوش هيجاني ،هوش معنوي مورد توجه بسياري از
سازمانها قرار گرفت .پژوهش حاضر ،با هدف بررسي رابطه هوش معنوي و سبکهاي تصميمگيري انجام
گرفته است .جامعه آماري تحقيق ،شامل کليه مديران دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران ميباشد .روش
پژوهش ،توصيفي از نوع همبستگي بوده است که با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي و سرشماري
تعدا  110نفر انتخاب شدهاند .ابزار اصلي گردآوري دادهها دو پرسشنامه هوش معنوي کينگ ( )2008و
سبکهاي تصميمگيري اسکات و بروس ( )1995ميباشد .يافتههاي پژوهش نشان داد که فقط بين هوش
معنوي و سبک تصميمگيري عقاليي همبستگي وجود دارد اما بين هوش معنوي و ديگر سبکها رابطه
معناداري مشاهده نشد.
کليد واژهها :هوش معنوي ،تصميمگيري ،سبک تصميمگيري ،مديران ،دانشگاه آزاد اسالمي

 1استاديار گروه مديريت آموزش عالي ،دانشکده مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال ،تهران ،ايران
(نويسنده مسئول) m_moazzamiii@yahoo.com

 2دانشجوي دکتري گروه مديريت آموزشي ،دانشکده مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال ،تهران ،ايران
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پاسخگويي به لحظهها -3 .داشتن چشمانداز و

مقدمه
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مطالعات روانشناسان در عصر حاضر در بررسي

ارزشمند بودن :براساس اصول و باورهاي عميق عمل

تجربيات و ويژگيهاي مثبت در شخصيت انسان گام

کنيد ،و طبق آن زندگي کنيد -4 .کل گرايي :ديدن

مؤثري برداشته است ،مانند :خوشبختي ،خوش بيني،

الگوها ،روابط و ارتباطات وسيعتر -5 .شفقت :داشتن

خودسازماندهي ،شايستگي ،اميد ،کمال ،گذشت ،هوش

احساس همدلي و عطوفت با ديگران -6 .دوري از

هيجاني ،و هوش معنوي (هوش معنوي يکي از

تبعيض :ارزش دادن به ديگران به دليل تفاوتي که آنها

موضوعاتي است که مورد عالقه بسياري از

با ديگران دارند -7 .استقالل :دفاع از اعتقادات و

پژوهشگران قرار گرفته است) (العيد ،آرنوت و

باورهاي خاص خود -8 .فروتني :داشتن حس انجام

آلمويد .)2021 ،1رايجترين تعريف از اصطالح هوش

وظيفه در مقابل ديگران و خود را از ديگران برتر

(بهطور کلي) ،درک آن به عنوان درجهاي است که فرد

ندانستن -9 .پرسيدن چرا؟ :نياز به درک مسائل و پي

ميتواند با محيط خود سازگار شود .سالهاست که

بردن به انتهاي آنها داشتن -10 .قابليت تجديد نظر:

معنويت و يافتن معناي زندگي پديدهاي اساسي در متن

پشت سر گذاشتن از يک وضعيت يا مشکل و بهدست

وجود انسان تلقي ميشود (اسکريپينسا .)2021 ،دانا

آوردن افق روشن و گستردهتر -11 .کسب تجربه از

زوهر 2اصطالح هوش معنوي (SI) 3را در سال 1997را

ناماليمات :يادگيري و رشد با توجه به اشتباهات،

ابداع نمود و آن را در کتاب 4خود معرفي نمود (زوهر،

عقبنشينيها و رنجها -12 .احساس حرفهاي بودن:

 .)1997در همان سال کن اودانل ،5نويسنده و مشاور

احساس اينکه يک فرد داراي مهارتهاي باال هستيد و

استراليايي ساکن برزيل ،اصطالح هوش معنوي را نيز

ميتوانيد امور محوله را به خوبي انجام دهيد.

در کتاب 6خود به نام ابعاد عاطفي و معنوي انسان در

از آن زمان به بعد محققان به دنبال روشن کردن

سازمانها معرفي نمود (اودانل .)1997 ،وي معتقد بود

اين مفهوم از زواياي مختلف هستند .هوش معنوي

هوش معنوي به ما کمک ميکند تعادل دروني را حفظ

ميتواند نقش مهمي در سالمت روانشناختي و جسمي

7

افراد داشته باشد (شيرزادي ،خاکپور و خدابخشي

اين مفهوم را به عنوان چشم اندازي ارائه ميکند که در

کاليي .)1400 ،گريفيتس ،ريچارد ،جانسون ،مککان و

آن ماديات و معنويات با يکديگر تلفيق خواهند شد و

جسي ،)2017( 9هوش معنوي را به عنوان بعد باالتري

در نهايت به رفاه جهان و همه کساني که در اين جهان

از هوش مطرح ميکند .امون ( )2003هوش معنوي را

زندگي ميکنند منتهي خواهد شد (لوين .)2000 ،از

به عنوان يک ساختار بالقوه قابل توجه براي گسترش

هوش معنوي بعضاً در محيطهاي سازماني بهعنوان

درک ما از عوامل رواني عملکرد انسان ،معرفي ميکند.

ابزاري براي ايجاد انگيزه در کارکنان استفاده ميشود،

ذهن انسان توسط خالق جهان طراحي شده است تا از

به گفته استفان کووي ،8هوش معنوي اصليترين و

مشکالت ،درد ،تنش و استرس جلوگيري کند و در

اساسيترين هوش است ،زيرا منبع هدايت ديگران

تحقق لذت ،آسايش ،آرامش تالش کند و اين همان

ميشود (کووي .)2013 ،زوهر دوازده اصل زيربناي

چيزي است که به ما انگيزهاي براي بهبود تواناييهاي

کنيم (اودانل .)1997 ،در سال  ،2000استيون بنديکت

10

هوش معنوي را بدين شکل معرفي نمود (زوهر،

جسمي و روحي عاطفي ميدهد (آرنوت 2015 ،؛

 -1 :)2000خودآگاهي :دانستن اينکه من به چه چيزي

آرنوت .)2019 ،در جهان رقابتي امروز ،يكي از

اعتقاد دارم و اينکه چه چيزي در من انگيزهاي عميق

ابزارهاي مهم براي ايجاد تحول و بقاي سازمان و

به وجود ميآورد -2 .خودانگيختگي :زندگي کردن و

رسيدن به هدفها و رسالتهاي مورد نظر ،عنصر
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انساني است (شامرادي و مهاجران ،)1397 ،که اگر

آنها ،به شکل هرمي مطرح نموده است .الگوي
15

مهارت اجتماعي الزم را داشته باشند به نحو بهتري

ويگزورث در شکل ( )1نشان داده شده است .الگوي

ميتوانند انگيزه الزم را براي مرتفع ساختن مسائل

مورد نظر بر اين اساس است که کودکان ابتدا بر بدن

بهدست آورند (نادري ،هاشمي و معظمي،)1399 ،

خود کنترل پيدا ميکنند (هوش بدني ،سپس

بنابراين ضروري است که به موضوع مديريت تحول

مهارتهاي زباني و مفهومي (هوشبهر)) خود را

توجه بيشتري شود (شامرادي .)1399 ،قرن بيست و

گسترش ميدهند .اين هوش ،در فعاليتهاي مدرسهاي

يکم به انسانهايي نياز دارد که از نظر جسمي و روحي

کودک مطرح است .هوش هيجاني براي بسياري از

داراي ويژگيها و تواناييهايي باشند که بتوانند در

افراد هنگامي مطرح ميگردد که عالقهمند به گسترش

خوشبختي و آرامش زندگي کنند و بر امواج منفي

روابط خود با ديگران باشند .در انتها ،هوش معنوي

درون خود غلبه کنند و همانطور که هدايت ميشوند،

زماني خودنمايي ميکند که فرد به دنبال معناي مستقل

ديگران را هم هدايت کنند (آرنوت ،الخطيب،

ميگردد.

عبدالرحمن و پاولوويچ2019 ،11؛ آرنوت و الخطيب،
ميدارد که هوش معنوي به ما کمک ميکند جنبه شاد

هوش هيجاني

و سرگرمکننده چيزها را ببينيم و آرامش دروني خود را

هوش شناختي

افزايش دهيم و اين باعث ميشود ما بتوانيم خودمان را

هوش بدني

کنترل کنيم و استرسي را که در خود داريم از بين
ببريم .حل مسائل پيچيده سازمانها در هزارهي سوم به

شکل  :1رابطه هوشها

رهبراني نياز دارد که از چهار مفهوم حياتي،

(ويگزورث)2013 ،

شايستگيهاي اجتماعي و هيجاني ،سالمت روان،
ادراک عقاليي و بينش معنوي آگاه بوده و در اين

هوش معنوي براي حل مشکالت و مسائل مربوط

زمينهها از تبحر کافر برخوردار باشند (وندام،13

به معناي زندگي و ارزشها مورد استفاده قرار ميگيرد

 .)2007چنانچه سازماني به دنبال بهبود عملکرد خود

و سؤالهايي همانند «آيا من در شادي و آرامش رواني

باشد ،ابعادي که قابل لمس نيستند را مورد نظارت و

مردم سهيم هستم؟» را در ذهن ايجاد ميکند (سهرابي،

ارزيابي قرار دهند و براي ارتقاي آن تالش نمايند

 .)1385در واقع اين هوش بيشتر مربوط به پرسيدن

(شامرادي ،مهاجران ،حسينپور آشناآباد و معظمي،

است تا پاسخ دادن ،بدين معنا که فرد سؤاالت بيشتري

 .)1400هوش معنوي از منظر آمرام ،)2007( 14عبارت

را در مورد خود و زندگي و جهان پيرامون خود مطرح

است از مجموعهاي تواناييها براي کاربست ابزار،

ميکند .به نظر ميرسد هوش معنوي از روابط فيزيکي

منابع ،ارزشها و ويژگيهاي معنوي در جهت افزايش

و شناختي فرد با محيط پيرامون خود فراتر رفته و وارد

کنش و بهزيستي زندگي روزانه ،همان گونه که

حيطه شهودي و متعالي ديدگاه فرد به زندگي خود

مالحظه ميشود ،هوش معنوي سازهاي است که با

ميگردد .اين ديدگاه شامل همه رويدادها و تجارب

روانشناسي ،زيستشناسي ،مذهب ،معنويت و عرفان

فرد ميشود که تحت تأثير يک نگاه کلي قرار گرفتهاند.

همپوشاني دارد .ويگزورث چهار هوش بدني،

فرد ميتواند از اين هوش براي سازماندهي و تفسير

شناختي ،هيجاني و معنوي را براساس ترتيب رشد

مجدد تجارب خود بهره گيرد (نيزل.)2004 ،16
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 .)2019بوزان )2012( 12در پي يافتههاي خود اظهار

هوش معنوي
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تصميمگيري

فعاليتهايي که با
ارزيابي و انتخاب يک
راهحل از ميان
راهحلهاي مختلف
سروکار دارند.

فعاليتهايي که با
اجراي راهحل
انتخابشده سروکار
دارند.

فعاليتهايي که با
ايجاد راهحلهاي
مختلف سروکار دارند.

فعاليتهايي که با
شناسايي ،تعريف و
تشخيص مسائل
سروکار دارند.

انتخاب

فعاليتهايي که با
تعيين موجوديت و
اهميت مسائل سروکار
دارند.

مشکليابي

مشکلگشايي

شکل  :2مشکليابي ،انتخاب ،تصميمگيري و مشکلگشايي
(جرج هوبر)1980 ،
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تصميمگيري 17يکي از چالشهاي مديران در طول

دارد (جعفري .)1385 ،شرايط عدم اطمينان :در اين

زمان ميباشد؛ زيرا آنان در طول مأموريت سازماني

شرايط آگاهي تصميمگيرنده از اوضاع محدود و بسيار

خود با مسائل و موقعيتهايي روبهرو ميشوند که

کم است و اطالعات الزم براي تصميمگيري در اختيار

.)2010

نيست .در اين شرايط وضعيت پايدار نميباشد چرا که

تصميمگيري به معناي فرآيند تشخيص مسأله و

محيط سرشار از تحول است ،تکنولوژيهاي نوين از

برگزيدن يکي از راههاي مختلفي که براي آن وجود

يک سو و توقعات و انتظارات افراد از سوي ديگر،

دارد ،مغز و هسته مرکزي برنامهريزي را تشکيل

پيشبيني را امکانپذير ميسازد .در اين شرايظ

ميدهد تصميمگيري يک انتخاب است (ايراننژاد

اطالعات در حدّ ناچيزي وجود دارد و آينده معلوم

پاريزي و ساسان گهر )1396 ،و تصميمگيرنده درباره

نيست بنابراين سرنوشت تصميماتي که در چنين

آنچه که بايد يا نبايد در وضعيت معيني انجام دهد

شرايطي گرفته ميشود نامعلوم است (ايراننژاد پاريزي

اقدام به انتخاب ميکند (سيد جوادين .)1399 ،براي

و ساسان گهر .)1396 ،شرايط مخاطره :وقوع حوادث

درک فرآيند تصميمگيري (موتوني ،سارنيکار و

را بر اساس توزيع احتمالي مشخص مينمايد .وجه

ناتبوم ،)2021 ،از منظر بسياري از صاحبنظران،

تمايز شرايط مخاطره و عدم اطمينان عدم کاربرد

تصميمگيري واکنش شخص در مواجهه با مسائل و

احتمال در شرايط عدم اطمينان است (حقيقي ،رحيمي

انتخاب يک حالت از ميان دو يا چند حالت ،يا به

نيک ،برهاني ،مميزاده و عليپور.)1395 ،

نيازمند

تصميمگيري

هستند

(کاوچر،

عبارت ديگر انتخاب يک راهکار از بين چندين راهکار
تعريف ميشود (رابينز.)1399 ،

سبک تصميمگيري افراد بيانگر الگوي عادتي است
که آنها در هنگام تصميمگيري مورد استفاده قرار
18

تصميمگيري در شرايط بسيار متفاوتي انجام

ميدهند (تانهلم  .)2004 ،عالوه بر عوامل سازماني و

ميشود و فرايند آن را چالشانگيز ميسازد .شرايط

محيطي اثرگذاري بر تصميمگيري مديران ،تفاوت

اطمينان :در اين شرايط ميدانيم چه اتفاقي رخ ميدهد.

ويژگيهاي شخصيتي نيز باعث ميشود که مديران

به عبارت ديگر رويدادها قابل اندازهگيري بوده و

نسبت به موقعيتهاي تصميمگيري به نحو متفاوت

اطالعات الزم براي تصميمگيري در اختيار مدير قرار

رفتار کنند و در نتيجه سبک تصميمگيري آنها با

داشته ،قابليت پيشبيني نيز براي تصميمگيرنده وجود

يکديگر متفاوت باشد .پنج سبک تصميمگيري زير
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توسط اسکات و بروس به عنوان سبکهاي عمومي

بين سبکهاي تصميمگيري در گروههاي مختلف سني،

تصميمگيري ارائه شدهاند:

در سطوح تحصيلي و همچنين سنوات خدمت

تمايل تصميمگيرنده به شناسايي تمامي راهکارهاي

نتايج مطالعه کارشکي ،کريمي مونقي و رضازاده

ممکن ،ارزيابي نتايج هر راهکار از تمامي جنبههاي

مهرآبادي ( ،)1389بهدست آمده است ،بين هوش

مختلف و در نهايت انتخاب راهکار بهينه و مطلوب

معنوي مديران با سبک تصميمگيري عقاليي رابطه

توسط تصميمگيرنده و در هنگام مواجهه با شرايط

مستقيم و معنيداري وجود دارد .همچنين ميزان هوش

سبک

معنوي مديران در حد متوسط رو به باال بوده و سبک

تصميمگيري شهودي :تصميمگيري شهودي فرايند

غالب تصميمگيري آنها عقاليي بود .مقدم و طهراني

ناخودآگاهي است که در سايه تجربههاي استنتاج شده

( ،)1387در پژوهشي دريافتند که بين سبکهاي

به دست ميآيد .در اين شيوهي تصميمگيري ،فرد

تصميمگيري عقاليي و شهودي رابطهي معنادار منفي،

تصميمگيرنده منطق روشني در رابطه با درست بودن

بين سبک تصميمگيري عقاليي و اجتنابي و بين سبک

تصميم خود ندارد ،بلکه با تکيه بر بينش و فراست

تصميمگيري شهودي و آني رابطه معنادار مثبت وجود

دروني خود آن چيزي را که فکر ميکند درست است

دارد .همچنين بين سبک تصميمگيري اجتنابي و هر

انجام ميدهد (پاتن .)2003 ،20سبک تصميمگيري

يک از سبکهاي تصميمگيري وابستگي و آني در اين

وابستگي :اين سبک بيانگر عدم استقالل فکري و

بررسي رابطه معنادار منفي به دست آمد .در اين بررسي

تصميمگيري

ميباشد

(اليورا،19

.)2007

عملي تصميمگيرنده و تکيه بر حمايتها و
راهنماييهاي ديگران در اتخاذ تصميم است (پاکر،21
 .)2007سبک تصميمگيري آني :سبک تصميمگيري
آني بيانگر احساس اضطرار تصميمگيرنده و تمايل وي
به اخذ تصميم نهايي در کوتاهترين و سريعترين زمان
ممکن است (تانهلم .)2004 ،سبک تصميمگيري
اجتنابي :افرادي که از سبک تصميمگيري اجتنابي
برخوردارند در هنگام مواجه با مسأله تا آنجا که
امکانپذير باشد تصميمگيري را به تعويق انداخته و از
هر گونه واکنش نسبت به مسأله رخ داده طفره ميروند
(پاکر .)2007 ،كريمي مونقي ،گازاران ،غالمي ،واقعي و
آشوري ،)1390( ،با انجام پژوهش خود به اين نتيجه
رسيدند كه رابطهاي معنادار و مثبت ميان هوش معنوي
با صالحيت باليني پرستاران وجود دارد .رضازاده
( ،)1389در پژوهش خود بر روي مديران دانشگاه
فردوسي مشهد دريافت که سبک غالب تصميمگيري
آنها عقاليي است و بين سبک تصميمگيري زنان و
مردان در سبک اجتنابي رابطه معناداري وجود دارد .اما

رابطهي معناداري بين هر يک از سبکهاي
تصميمگيري و دو ويژگي جمعيتشناختي سابقه
خدمت و تحصيالت مديران به دست نيامد .اسميت
( )2011در پژوهش خود دريافت که بين زنان و مردان
در استفاده از سبک شهودي تفاوت معناداري وجود
ندارد و نيز بين سبک عقاليي و شهودي رابطهي
معناداري مشاهده نميشود .تامپسون ( )2010در
پژوهشي به اين نتيجه دست يافت که بين سبکهاي
تصميمگيري مديران براساس جنسيت سن آنها تفاوت
معناداري وجود ندارد .آالم ( ،)2020در پژوهش خود
نشان داد که مديراني که داراي ضريب هوشي معنوي
بااليي هستند ،به احتمال زياد داراي سبک تصميمگيري
برتر يا منطقي هستند که در سطوح باال و با عملکرد
باال ظاهر ميشوند.
تصميماتي که مديران در طول انجام مأموريت
سازماني خود اتخاذ ميکنند ،عملکرد کارکنان و زندگي
آنها را متأثر ساخته و اثربخشي سازمان را نيز تحت
تأثير قرار ميدهد .با توجه به تأثيراتي که هوش معنوي
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سبک تصميمگيري عقاليي :اين سبک بيانگر

مختلف ،رابطهي معناداري يافت نشد .طبق آنچه که از
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جدول  :1ميزان هوش معنوي مديران

بر روي مديريت دارد در اين پژوهش سعي ميشود به
اين سؤال پاسخ داد که آيا بين هوش معنوي و

حداقل

سبکهاي تصميمگيري مديران رابطه وجود دارد يا

هوش معنوي

خير؟

جمع کل

روششناسي پژوهش

حداکثر ميانگين انحراف معيار تعداد
95

43

71/18

110

17/86

110

مطابق با جدول ( ،)1حداقل نمره هوش معنوي

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي و از لحاظ

مديران  43و حداکثر  95و ميانگين  71/18ميباشد که

روش توصيفي – همبستگي ميباشد .جامعه مورد

حاکي از ميزان هوش معنوي بااليي است که مديران از

بررسي شامل مديران دانشگاههاي آزاد اسالمي استان

آن بهرهمند هستند.
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تهران است .پژوهشي دربرگيرنده کليه مديران

مديران کدام يک از سبکهاي تصميمگيري را به

دانشگاههاي آزاد اسالمي استان تهران است .نمونهاي به

عنوان سبک غالب برميگزينند؟ بر اساس نتايجي که

تعداد  110نفر به صورت نمونهگيري خوشهاي انتخاب

بهدست آمده ،سبک غالب تصميمگيري در بين مديران،

شدند و به پرسشنامهها پاسخ دادند .براي جمعآوري

سبک شهودي است و بعد از آن استفاده از سبک

دادهها در اين پژوهش از دو نوع پرسشنامه استفاده

عقاليي بيشترين نمره را به خود اختصاص داده است.

شده که عبارتند از -1 :پرسشنامه هوش معنوي کينگ
( )2008که  24سؤال دارد و بهصورت طيف 5

جدول  :2سبکهاي تصميمگيري مديران

گزينهاي ليکرت ميباشد ،و پايايي آن  %84است-2 .

تعداد

حداقل حداکثر ميانگين انحراف معيار

پرسشنامه سبکهاي تصميمگيري مديران اسکات و

شهودي 110

5

25

17/18

4/98

بروس ( )1995که شامل  25سؤال با طيف ليکرت

عقاليي 110

5

25

16/30

4/84

ميباشد .و پايايي هر سبک عبارت است از :سبک

آني 110

6

25

15/85

4/52

عقاليي ،%86 ،سبک شهودي ،%83 ،سبک وابستگي،

وابستگي 110

5

25

14/43

3/81

اجتنابي 110

7

25

12/61

3/58

 ،%87سبک آني %84 ،و سبک اجتنابي.%82 ،
يافتههاي پژوهش
مطالعه حاضر پس از بررسي ادبيات نظري و به
دست آوردن دادههاي مورد نظر از جامعه آماري
مربوطه ،دادههاي مستخرج را با استفاده از روشهاي
کمّي مورد تجزيه و تحليل قرار داد و پس از آن در اين
بخش به بررسي سؤالهاي اصلي پژوهش پرداخته
خواهد شد.
ميزان هوش معنوي مديران چقدر است؟ نتايج
پژوهش در جدول ( )1نمايش داده شده است و
ميتوان ميزان هوش معنوي که مديران دانشگاههاي
آزاد اسالمي استان تهران از آن برخوردار هستند را
مشاهده نمود.

در جدول ( )2نتايج مبين اين هستند که سبکي که
غالباً براي تصميمگيري در بين مديران مورد استفاده
قرار ميگيرد ،سبک شهودي است و پس از آن سبک
عقاليي از بيشترين نمره برخوردار است و به عنوان
سبک مورد قبول مديران به کار گرفته ميشود.
آيا بين هوش معنوي و سبکهاي تصميمگيري
مديران رابطه معنادار وجود دارد؟ يافتههاي پژوهش
براساس جدول ( )3نشان دهنده رابطهاي است که ميان
هوش معنوي و سبک عقاليي وجود دارد ،اما نتايج
نشان داد که بين هوش معنوي و ديگر سبکهاي
تصميمگيري رابطه معناداري مشاهده نميشود.
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جدول  :3همبستگي ميان هوش معنوي و سبکهاي تصميمگيري
اجتنابي

وابستگي

آني

شهودي

عقاليي
**

0/735

-0/035

0/015

0/23

0/25

0/875

0/865

0/745

0/796

0/000

110

110

110

110

110

جدول ( )3نشان دهنده همبستگي ميان هوش
معنوي و سبک عقاليي است ( ،)P= < .001اما اين
همبستگي در ميان هوش معنوي و ديگر سبکها به
گونه معنادار مشاهده نشد.
نتيجهگيري
هوش معنوي اصطالحي است که برخي فالسفه،
ارتباط معنويات با ضريب هوشي به کار ميبرند .هوش
معنوي چيزي نيست جز اينکه انسان بتواند فراتر از
ماده برود ،و توانايي تجربه حالتهاي هوشياري باالتر
را در خود بپروراند ،همچنين بايد بتواند از معنويات
براي حل مسائل و مشالت بهترين استفاده را ببرد و بر
احساسات خود کنترل داشته باشد .قطعاً بسياري از
افراد در محل کار خود مسئوليت اتخاذ بسياري از
تصميمها را بر عهده داشتهاند .دانستن اينکه مديران
سازمان چگونه تصميم ميگيرند ميتواند منجر به ايجاد
محيط کاري بشود که يا ميتواند سازنده باشد و يا
بسيار خشک و بيتوجه به بعد انساني باشد .درک هر
يک از سبکهاي تصميمگيري ميتواند کيفيت کار يک
مدير را يا باال ببرد و يا به پايينترين حدّ ممکن
بکشاند .شناختن سبکهاي تصميم گيري به مديران
کمک ميکند سبک تعيينکننده خود را شناسايي کنند،
و همچنين ميتوانند ياد بگيريد که چگونه ميتوان
نتايج يک موقعيت را مديريت کرد.
يکي از عواملي که منجر به موفقيت مديران در
سازمان ميشود هوش معنوي و ديندار بودن افراد
است .اين مطالعه با هدف شناسايي ارتباط هوش
معنوي و دينداري بر عملکرد افراد در اتخاذ سبک

دادههاي جمعآوري شده از طريق پرسشنامههاي
Person correlation

تکميل شده و بهدست آمده از مديران صورت گرفت.
)Sig. (2-tailed

هوش معنوي

مطالعه حاضر نشان داد که هوش معنوي ميتواند نقش
N

مهمي در انتخاب سبک مناسب تصميمگيري داشته
باشد به گونهاي که افرادي که از سبک تصميمگيري
عقاليي پيروي ميکنند داراي سطح باالتري از هوش
معنوي هستند .بنابراين با اتکا به يافتههاي پژوهش
ميتوان اذعان داشت ،دينداري و هوش معنوي
تعيينکننده رفتار مديران در محيط کار ،سطح عملکرد
و عملکرد پيروان او است .با مقايسه يافتههاي بهدست
آمده با آنچه که از بررسي سوابق مرتبط با موضوع
پژوهش برآمده است ،پژوهش حاضر با تحقيقات
رضازاده ( ،)1389کارشکي ( ،)1389كريمي مونقي و
همکاران ( ،)1390مقدم و طهراني ( ،)1387اسميت
( ،)2011تامپسون ( )2010و آالم ( )2020همسو است.
اما در پژوهشهايي که انجام شده ،پژوهشگران
نتوانستهاند به بررسي سبک غالبي که افراد اتخاذ
ميکنند و به آن گرايش دارند اشارهاي نمايند و از
سويي ديگر ضروري به نظر ميرسد که با شناخت
درست و صحيح اعضاي سازمان خود بتوانيم درک
درستي از رفتار و عملکرد آنها بهدست آوريم .در اين
پژوهش محققين تالش کردهاند که سبکهاي مورد
استفاده را اولويتبندي نموده و با اين کار ميتوان
ديدگاه روشني نسبت به افراد بهدست آورد و بهتر
بتوان آنها و رفتار آنها را پيشبيني نمود .از آنجايي
که سازمانهاي آموزشي امروزه با موانع و مشکالت
بسياري روبهرو هستند ،اما نبايد رسالت خود را که
پاسخگويي به نياز جامعه و ذينفعانشان است را به
فراموشي بسپارند .بنابراين مديراني که در زمان
مديريت خود بايد وظايف گوناگوني را انجام دهند،
بايد بتوانند از بسياري از توانمنديها و مهارتها
برخوردار باشند که در اين خصوص ميتوان به هوش
معنوي اشاره نمود؛ که شرح نتايج بهدست آمده معرفي
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روانشناسان و نظريهپردازان رشد براي نشان دادن

تصميمگيري مناسب انجام شده است .تجزيه و تحليل
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گشت .هوش معنوي مقولهاي است که افراد انساني

عملکرد سازمان روبه بهبود پيش خواهد رفت .اگر

بهخصوص افرادي که سازمان در دست آنها و به

مديران بخواهند بهتر از قبل اقدام کنند ،بايد در زماني

کمک آنها هدايت و کنترل ميشود به عنوان يک عامل

که دچار اضطراب و تشويش ميشوند ،با هوش معنوي

براي توسعه سازماني مطرح ميشود .کشور ايران يه

که در آنها تقويت شده است ،قبل از انجام هر فعاليتي

عنوان يکي از کشورهايي که دينداري و خدامحوري

که از روي شتابزردگي و هيجانات شديد باشد ،درباره

در آن به عنوان يک اصل معرفي ميشود ،الزم است که

آن فکر کنند و سپس به تصميمگيري بپردازند.

توجه بيشتري به پرورش و آموزش معنويات در
سازمانهاي خود داشته باشد و همچنان که پيش از اين

منابع و مآخذ

مطرح شد ،هوش معنوي به عنوان يک توانايي که

ايراننژاد پاريزي ،مهدي؛ ساسان گهر ،پرويز (.)1396

اکتسابي است ،بايد مورد عنايت و اولويتهاي هر

سازمان و مديريت از تئوري تا عمل .تهران:

سازماني به خصوص سازمانهاي آموزشي از جمله

مؤسسه عالي آموزش بانکداري ايران.
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دانشگاه آزاد اسالمي قرار گيرد .در اين خصوص

جعفري مقدم ،سعيد ( .)1385گلچيني از انديشههاي

پيشنهاد ميشود که ،با انجام تمرينات فردي و يا

مديريت (گزيده مطالب ماهنامه پيام مديريت).

گروهي ،سازمان به اعضاي خود کمک کند تا بتوانند

تهران :مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت.

رفتارهاي اخالقي را در خود تقويت نموده و آنها را

حقيقي ،محمدعلي؛ رحيمي نيک ،اعظم؛ برهاني،

الگوسازي کنند ،در راين راستا به نظر ضروري ميرسد

بهاالدين؛ مميزاد ،جعفر؛ عليپور ،محمد حسن

که اعضاي سازمان در خود تغيير نگرش را ايجاد کنند

( .)1395تهران :ترمه.

و احساسات مثبت را به درون سازمان منتقل سازند.

رابينز ،استيفن ( .)1399فتار سازماني :مفاهيم،

سازمان ميبايد در خصوص آموزش و تقويت هوش

نظريهها و کاربردها .مترجمين :علي پارسائيان،

معنوي احساس مسئوليت بيشتري نمايند و احساس

محمد اعرابي ،تهران :نشر نص ،چاپ نهم.

نياز به اين هوش را در کارکنان خود به وجود آورند،

سيد جوادين ،سيدرضا ( .)1399نظريههاي عمومي

همچنين اعتقادات و مسائل مذهبي را در سازمان نبايد

سازمان و مديريت و درک متون به زبان فارسي.

کنار نهاد بلکه بايد اعضاي سازمان را در اجراي

تهران :نشر نگاه دانش.

مراسمات مشارکت داد و در آنها عقايد مذهبي را

شامرادي ،سيده نيلوفر ( .)1399چگونگي استقرار
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