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 چکیده
هوش هیجانی و هوش معنوی بر  ریتاث یبررسیق با هدف تحق ینا

ورد مطالعه: اداره کل امور رضایت شغلی و قصد گردش مالی)م
این تحقیق از نظر  .انجام شده است اقتصادی و دارایی استان تهران(

پیمایشی می باشد. داده -هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی
های تحقیق از طریق سواالت پنج گزینه ای لیکرت موجود در 

 به حاضر پژوهش پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. در
 نیاز با متناسب پرسشنامه، از حاصل هایداده و تحلیل جزیهت منظور
 دو قالب در PLS افزارنرم و SPSS آماری افزارنرم از آماری
 آماری جامعه گردیده است. استفاده استنباطی و توصیفی آمار بخش
تهران  استان دارایی و اقتصادی امور کل کارکنان اداره کلیه تحقیق

باشد. برای تعیین حجم نمونه از  نفر می 037است که تعداد آن ها 
نفر  252گردد. بدین ترتیب حجم نمونه فرمول کوکران استفاده می

محاسبه گردید. از آنجا که تمامی اعضای جامعه نمونه، کارکنان 
تهران هستند، جامعه  استان دارایی و اقتصادی امور کل اداره

ش تصادفی رود و نمونه گیری به روهمگون )همگن( به شمار می
بر  یجانیهوش هنتایج پژوهش نشان داد که ساده انجام خواهد شد.

 ییو دارا یدر کارکنان اداره کل امور اقتصاد (393/7ی)شغل یترضا
بر قصد گردش  یجانیدارد. هوش ه یمعنادار یراستان تهران تاث

استان  ییو دارا یدر کارکنان اداره کل امور اقتصاد (507/7ی)مال
( 222/7ی)شغل یتبر رضا یهوش معنو دارد. یعنادارم یرتهران تاث

 یراستان تهران تاث ییو دارا یدر کارکنان اداره کل امور اقتصاد
در ( 352/7ی)بر قصد گردش مال یدارد. هوش معنو یمعنادار

 یمعنادار یراستان تهران تاث ییو دارا یکارکنان اداره کل امور اقتصاد
 دارد.
 های کلیدیواژه

 هوش معنوی، رضایت شغلی، قصد گردش مالیهوش هیجانی، 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of 

emotional intelligence and spiritual intelligence on job 

satisfaction and turnover intention (Case study: General 

Directorate of Economic Affairs and Finance of Tehran 

Province). This research is applied in terms of purpose 

and descriptive-survey in terms of nature. Research 

data were collected through Likert five-choice 

questions in the research questionnaire. In the present 

study, in order to analyze the data obtained from the 

questionnaire, SPSS statistical software and PLS 

software in the form of two parts of descriptive and 

inferential statistics have been used according to the 

statistical needs. The statistical population of the study 

is all employees of the General Department of 

Economic Affairs and Finance of Tehran Province, 

whose number is 730 people. The Cochran's formula is 

used to determine the sample size. Thus, the sample 

size of 252 people was calculated. Since all members of 

the sample community are employees of the General 

Department of Economic Affairs and Finance of 

Tehran Province, the community is considered 

homogeneous and sampling will be done by simple 

random method. The results showed that emotional 

intelligence has a significant effect on job satisfaction 

(0.391) in the staff of the General Department of 

Economic Affairs and Finance of Tehran Province. 

Emotional intelligence has a significant effect on 

turnover intention (0.570) in the staff of the General 

Department of Economic Affairs and Finance of 

Tehran Province. Spiritual intelligence has a significant 

effect on job satisfaction (0.622) in the staff of the 

General Department of Economic Affairs and Finance 

of Tehran Province. Spiritual intelligence has a 

significant effect on turnover intention (0.356) in the 

staff of the General Department of Economic Affairs 

and Finance of Tehran Province.  
Keywords 
Emotional intelligence, Spiritual intelligence, Job 

satisfaction, Turnover intention 
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 مقدمه

 یدرا هم با یتواقع یناما ا .کنیمیمختلف شغل خود، تجربه م هاییژگیو یابیس از ارزاست که پ یاحساس مثبت ی،شغل یترضا 
 یناست که چن یعیاز عوامل است و طب یاگسترده یاربس یمجموعه یندحاصل و برآ ی،شغل یتینارضا یا یشغل یتمندیکه رضا یرفتپذ

برای افزایش افزایش  استان تهران ییو دارا یامور اقتصاداداره کل (. در 7271)شفیعی، ارائه شود یشغل یترضا یهم برا یفیتعر
اداره کل امور گردش مالی نیاز به رضایت شغلی کارکنان است. لذا در این پژوهش به دنبال عوامل افزایش رضایت شغلی کارکنان 

شامل شناخت و 1 یجانیه هوش ای یهوش احساس ،یهوش عاطفمالی هستیم.گردش و به تبع افزایش  استان تهران ییو دارا یاقتصاد
 تیطور موفقرا به هاجانهیدارد، سه مؤلفه  ییباال EIکه  یشخص گر،یاست. به عبارت د گرانیخود و د یهاجانیکنترل عواطف و ه

و  باورند که رهبران نیبر ا تیری. متونِ علم مدرفتاریو مؤلفه  یکیولوژیزیف فهمؤل ،شناختی: مؤلفه کندیم قیتلف گریکدیبا  یزیآم
 یکارکنان دهدینشان م دیجد یهاافتهیشان دارند. سازمانِ تحت کنترل تِ یهدا یبرا یشتریباالتر، توان ب یِجانیه یهابا هوش ران،یمد

که  یبا کارکنان مشابه سهیدر مقا اند،یو اجتماع یجانیفاقدِ هوش ه اهستند، ام ییباال یشناسفهیو احساس وظ یوجدان کار یکه دارا
برخوردارند  یجانیکه از هوش ه ی. کسان(1911)ذیگلری و همکاران، دارندی ترفیبرخوردارند، عملکرد ضع ییباال یجانیاز هوش ه

 ییراهنما یبرا یگذارند و از اطالعاتِ عاطف زیعواطف تما یمثبت و منف یامدهایپ نِیرا کنترل کرده، ب گرانیعواطف خود و د توانندیم
 اتیها و خصوصاز مهارت ایگستردهاست که مجموعه  یریاصطالحِ فراگ ،یجانیه وشاستفاده کنند. ه یتفکر و اقدامات شخص ندِیفرا
از  یمشخص رهیکه فراتر از دا شودیگفته م یفرد نیو ب یدرون فرد یهاطور معمول به آن دسته مهارترا دربرگرفته و به یفرد

شدن آسان است؛  یعصبان":دیگوی. ارسطو م(1911)همتلوییان، است یاحرفه ای یفن یهاو مهارت هوشیچون بهره  ن،یشیپ یهادانش
مناسب و به روش  لیمناسب، در زمان مناسب، به دل زانیشدن در برابر شخصِ مناسب، به م یشوند، اما عصبان یعصبان توانندیهمه م

متوسط، موفق تر از  هوشیِبا بهره  یفرادکه چرا ا کندیم نییباال تب یگلمن معتقد است، هوش عاطف لیدان"!ستنی آسان –مناسب 
سرنوشت  حِتوضیاز عهده  یبه خوب تواندینم هوشی. بهره (1911)محمدی، دارند یباالتر یبهره هوش یهاهستند که نمره یکسان

 ستمیرجسته قرن باز روانشناسان ب کیتورندا ادوارددارند. یمشابه یهااندازو چشم یلیتحص طیها، شراکه فرصت دیبر آ یمتفاوتِ افراد
 یاجتماع هوش»کرد: فیتعر ریرا به صورت ز7 یبه نام هوش اجتماع یمفهوم 1172آموزش و هوش، در سال  ،یریادگی یهادر حوزه

و همکاران،  9)گوپیناث.«یرفتار خردمندانه در روابط انسان یکردن مردان، زنان، دختران و پسران، برا تیریدرک و مد ییتوانا یعنی
با توجه به تعاریف ارائه شده از هوش هیجانی و تاثیراتی که بر موفقیت های فردی و سازمانی دارد، در این پژوهش به (.لذا 7271

 پردازیم.بررسی تاثیر آن بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی می
 هوشی ضریب با معنوی موازات دادن نشان برای رشد پردازان نظریه و روانشناسان ، فالسفه برخی که است اصطالحی معنوی هوش

 مادی و معنوی آوری جمع برای راهی معنوی هوش .(7271، 4برند)افندی می کار به( عاطفی ضریب) هوشی ضریب و( هوشی ضریب)
 های هوش تئوری مبتکر ، گاردنر هوارد. کنند می زندگی آنجا در که است کسانی همه و جهان رفاه به مربوط نهایت در که ، است

 در. نکند وارد خود "هوش" در را معنوی هوش که گرفت تصمیم ، گیری اندازه قابل علمی معیارهای تدوین چالش لیلد به ، چندگانه
 زنده مورد در تحقیق به همچنان معاصر محققان ، حال این با. کرد پیشنهاد دوام عنوان به را "وجودی هوش" یک گاردنر ، عوض
 به متکی معنوی هوش گیری اندازه ، کنون تا. دهند می ادامه آن توسعه و گیری ندازها برای ابزارهایی ایجاد و5 معنوی هوش ماندن

محیط  در بعضاً معنوی هوش تنوع از. باشد اعتماد قابل غیر یا نادرست گزارش به ابتال مستعد تواند می که است خودارزیابی ابزارهای
 به حساس و مذهبی غیر چارچوبی ارائه و. (7271، 6شود)جالندر می ادهاستف کارمندان در انگیزه ایجاد برای ابزاری بعنوان شرکتی های
 ، است هوش ترین اساسی و ترین اصلی معنوی هوش" ، کاوی استفان گفته به. کار محل در ارزشی موضوعات به پرداختن برای تنوع
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 اقتصادی و دارایی استان تهران(

. وجودی هوش - است داری دین از ایزمتم که است معنویت مفهوم به متکی معنوی هوش تعاریف ".شود می دیگران هدایت منبع زیرا
 چه و دارم را آن ارزش و دارم اعتقاد آن به من که چیزی دانستن: خودآگاهی: کرد تعریف را معنوی هوش زیربنای اصل 17 زوهر دانا

 عتقاداتا بودن ارزشمند و بودن انداز چشم. لحظه به پاسخگویی و کردن زندگی: خودانگیختگی. کند می تحریک شدت به مرا چیزی
 داشتن: شفقت تعلق احساس داشتن ؛ بزرگتر ارتباطات و روابط ، الگوها دیدن: گرایی کلی. کنند می زندگی آن اساس بر و ، عمیق
: میدانی استقالل. آنها وجود با نه ، آنها های تفاوت برای دیگران به دادن ارزش: تنوع جشن. عمیق همدلی و با "احساس" کیفیت

 در شخص واقعی جایگاه از ، بزرگتر درام در بودن بازیگر حس داشتن: فروتنی. خود خاص اعتقادات و جمعیت برابر در ایستادن
گذارد، ( لذا در این پژوهش به دنبال تاثیراتی که هوش معنوی بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی می7271، 1)هنفی.جهان

 پردازیم.می

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 
 غیر چارچوبی ارائه شود و می استفاده کارمندان در انگیزه ایجاد برای ابزاری بعنوان شرکتی های محیط در بعضاً نویمع هوش تنوع از

 کارکنان شغلی رضایت منابع شناسایی و رهبر یک توانایی .کار محل در ارزشی موضوعات به پرداختن برای تنوع به حساس و مذهبی
 را خودشان تاخشنودی یا تارضایتی سازمان یک افراد وقتی. میگذارد تأثیر سازمان کلی متسال بر که چرا است، حساسی و مهم خیلی
 فرهنگ یک وجود احتمالی هستند، تاراضی آنها کارکنان اکثر که هایی سازمان. گذارد می سازمان بر تشیب و پرفراز تأثیرات کنند، بیان

 عبارت شغلی رضایت گرینبرگ از تعریفی اساس بر. ندارد  وجود بکند، خودشان توانایی تمام با کارها انجام به تشویق را اعضاء که کاری
 به نسبت افراد احساسی دهنده نشان کلی بطور به. خود شغل به نسبت فرد یک کننده ارزیابی و شناختی عاطفی، واکنش از است

هوش معنوی سازمان ها بر قصد گردش مالی و  (.بنابراین بررسی تاثیر هوش هیجانی و7271، 7باشد . )پینوکو و گراهام می کارشان
استفاده از آن در موضوع بسیار مهم رضایت شغلی با توجه به مهم بودن سرمایه انسانی سازمان ها یک امر خطیر و روشن است 

  باشد..بنابراین بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی دارای اهمیت می

 هوش

های روانی است  ختلف، به طور متفاوتی تعریف شده است . هوش یکی از جذابترین و جالب توجه ترین فرایندههوش در زمان های م
پدیده ای را بیان می کند که دارای حالت  که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می شود . واژه هوش کیفیت

آن مشکل است و از این رو تعاریف متعددی از آن ارائه شده  بودن چنین ویژگی تعریف انتزاعی بوده و قابل رویت نیست . به علت دارا
 (1912صادق پور اذری و هاشمی نصرت اباد،است )

 هیجان

اول، آنها یک حالت  تا حدودی اکثر پژوهشگران انفاق نظر دارند که، یک تعریف دقیق از هیجان، از ویژگی های زیر برخوردار است :
چیزی را که ما به طور مشترکی به  و تجربی را در بر می گیرند . این یک تفکر کلیشه ای درباره هیجان است :آن ذهنی، احساسی

دومی، هیجانات یک مولفهی  عاطفه می نامند عنوان احساسات به آن اشاره می کنیم و چیزی است که روان شناسان آن را
خودکار در قسمت هایی از بدن نظیر ضربان قلب و پاسخ گالوانیکی پوست  غییراتفیزیولوژیکی را در بر می گیرد. برای مثال، خشم با ت

مولفه رفتاری دارند . این مورد رفتار بیانگر آنچه در تغییرات چهره ای و وضعیت و وضعیت بدنی و  مرتبط است . سوم، هیجانات یک
مولفه ی  ی گیرد . سرانجام، بیشتر تعاریف از هیجان، یکگرایش به عمل نظیر گرایش به عقب نشینی در زمان تجربه ترس ( را در بر م

یک تمرکز دارند اما از کسی  ارزشیابانه مرتبط کننده هیجان با یک فرد، شیء یا رویداد ویژه را در بر می گیرند . همین طور، هیجانات
خلق ، سودمند است .خلقیات  زدیکاز مفهوم ن خشمگین هستیم یا دربارهی چیزی غمگین هستیم . مولفه نهایی جهت تمایز هیجان

. همچنین، خلقیلت معموال از  (1912)محمدی و همکاران،هیجان هستند حاالت عاطفی و مشابه حالت ذهنی، احساسی تجربه شده می
ه جنبه ای که هیجانات را از خلقیات تشخیص می دهد، این است ک دوام بیشتری و از شدت کمتری نسبت به هیجانات بر خوردارند اما

ندارند . خلقیات، وسیع تر و پراکنده تر هستند، در صورتی که هیجانات با یک شخص،  بر خالف هیجانات، خلقیات یک تمرکز ویژه را
شیعیا رویدادی مرتبط اند که برای افراد با اهمیت ارزشیابی شده است . در تشخیص هیجانات از مفاهیم مرتبط سودمند است که در 
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عاطفی با  اتبی تفکر کنیم مه عاطفه وسیع تر و طبقه ی باالتری نسبت به هیجانات و خلقیات دارد . اگر حالتسلسله مر اصطالحاتی از
تر است که آن را به عنوان  تغییرات روان شناختی متفاوت، گرایشات رفتاری و یک شخص، شیء یا رویداد منبعی همراه شود، مناسب

های سازمان یافته ای در نظر گرفت که، مرزهای بسیاری از نظام  ن به عنوان واکنشهیجانات را می توا یک هیجان طبقه بندی کنیم 
واکنش به  فرعی روان شناسی را شامل فیزیولوژیکی ، شناختی ، انگیزشی ، و تجربی به هم پیوند می زند .هیجانات معموال در های

هیجانات می توانند از مفهوم  و منفی برای افراد دارد . معنی جذاب به طور مثبت یک رویداد درونی و بیرونی ناشی می شوند که یک
 .(7271و همکاران،1)وگا شدیدتر هستند بسیار مرتبط خلق متمایز شوند، از این حیث که هیجانات کوتاه تر و به طور کلی

 هوش هیجانی 

تجارت و جامعه علمی را به خود  دنیای هوش هیجانی حوزه ای در حال رشد در تحقیقات علوم رفتاری است که توجه اذهان عمومی،
کارهای آکادمیک آنها  اولین کسانی بودند که این اصطالح را به کار بردند و(7،7271)احدامریکایی یعنی  جلب کرده است. دو روانشناس

احساسات و  هوش توصیف کردند که که توجه به در این زمینه پایه را برای کارهای بعدی فراهم کرد. آنها هوش هیجانی را نوعی از
و استفاده از این اطالعات برای راهنمایی افکار و اعمال فردرا شامل می شود.  هیجان های خود فرد و دیگران، فرق گذاشتن بین آنها

بر  1115میالدی در ادبیات پژوهشی به کار گرفته شد، اما عمومیت یافتن آن به سال  1112حدود سال  عبارت هوش هیجانی از
 . (7211و همکاران، 9)وناعالم شد ه کتاب هوش هیجانی نوشته دانیل گلمن به عنوان پرفروشترین کتاب تیورک تایمزمیگردد، زمانی ک

است، یعنی کنار آمدن با مردم، مهار هیجان ها در روابط با  هیجانی به عنوان زیر مجموعه ای از هوش اجتماعی تعریف شده هوش
ویژگی هایی است مثل توانایی تهییج و برانگیختن خود، استقامت و پایداری در مقابل  ملانسانها و ترغیب یا راهنمایی دیگران و شا

 (.1911)دخ و ثابت،ندادن روحیه، پس راندن افسردگی و یأس در هنگام تفکر، همدلی و صمیمیت و امید داشتن شکست، از دست

 مدل ها یا الگوهای هوش هیجانی

 (:1911)شمسا و همکاران،اصلی در جریان است تحقیق در گستره هوش هیجانی در دو شاهراه
 الف( مدل توانایی که در آن هوش هیجانی به منزله هوش به انضمام هیجان است.

 که در آن هوش هیجانی با دیگر مهارت ها و خصیصه ها در هم آمیخته شده است 7ب( مدل مختلط: 
مدل وسیعتری از هوش هیجانی است  د، اما در مقابل مدل مختلطمدل توانایی ذهنی بر استعداد پردازش مؤثر اطالعات تمرکز می کن
های انگیزشی در هم می آمیزد که به شخص در استفاده از هوش  که توانایی های ذهنی را با خصوصیاتی چون شخصیت و ویژگی

به صف آوردن مهارت  کنند. به عنوان مثال برای فردی با شخصیت خونگرم و غمخوار و مهربان هیجانی در زندگی واقعی کمک می
نیز در همین راستا هوش هیجانی مبتنی بر صفت )  برای مدیریت هیجانات دیگران ممکن است آسانتر باشد. برخی از محققان هایی

توانایی )مطابق با مدل توانایی را از هم متمایز کرده اند درک این موضوع که هوش  مطابق با مدل مختلط( و هوش هیجانی مبتنی بر
. هوش (1911)بیک زاده و درستی،از اهمیت بسیاری برخوردار است به منزله یک صفت و یا یک توانایی دو سازه متفاوت است هیجانی

هیجانی به منزله توانایی به حوزه توانایی شناختی تعلق می  که هوش هیجانی به عنوان صفت به حیطه شخصیت تعلق دارد، در حالی
 ازی هوش هیجانی و در پی آن نظریه ها و فرضیه هایی که درباره آن مطرح می شود دارای اهمیتس یابد. این تمایز از نظر عملیاتی

توانایی شناختی عمومی   بر گیرنده داللت های نظری و عملی است. برای مثال از هوش هیجانی صفتی انتظار نمی رود با بوده و در
(gبا زمینه های وابسته به آن همبستگی باالیی داشته باشد )هوش هیجانی توانایی می تواند همبستگی باالیی با آن  ، در حالی که

 (.7271و همکاران،4پرستون داشته باشد )

 هوش هیجان و مؤلفه های آن: 
و دیگران و استفاده از  هوش هیجان عبارت است از توانایی نظارت بر احساسات و هیجانان خود ، دیگران و توانایی و تفکیک احساسات

در جهت هدایت تفکر و ارتباطات خود و دیگران هوش هیجانی هم عناصر درونی است و هم بیرونی شامل میزان خود  هیجانی دانش
ظرفیت خود شکوفایی و قاطعیت می باشد عناصر بیرونی شامل ظرفیت فرد برای قبول  آگاهی ، خود انگاره ، احساسات ، استقالل و
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هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی )مورد مطالعه: اداره کل امور  ریتاث یبررس محمد حسن قادرزاده : 

 اقتصادی و دارایی استان تهران(

 (7211ون و همکاران،جانی ، توانایی مقابله با استرت و تکانه های می شود )توانایی حل مشکالت هی واقعیت انعطاف پذیری و
 :خود آگاهی

برخورد داریم و در  از نظر گلمن خود آگاهی ریشه و اساس مؤلفه های هوش هیجانی است و تا زمانیکه از سطح خود آگاهی پایینی
اسات خود و بر انچیختگی خود و بکار گیری نظمی که بتوان برای رسیدن به هدف مدیریت کنترل احس -انتخاب هدف و برنامه ریزی 

بر اساس آن با احساسات دیگران هماهنگ شود رشد مهارت های اجتماعی متناسب با هدف و عمل با مشکالت مواجه می شویم . 
قاط ضعف و قوت و ( برای خود آگاهی درنظر گرفته عبارتست از درک عمیق و روشن احساسات ، هیجانات ن7212تعریفی که گلمن )

 (7211)احد و همکاران،نیاز و سائق های خود

 :خود کنترلی با مدیریت خود

در جهت کنترل  را همچنان که با آگاهی خود در مورد احساسات ، هیجانات ، و اثرات آنها رشدد می دهیم ما نیز می توانیم توانایی خود
کنترلی هیجان به معنای سرکوب هیجان  ر بر روی عملکرد ما داشته باشند خودآنها بهبود بخشیم . به طوریکه آنها نتوانند تأثیر ناجو

و خود انگیزه های خود درست کنیم بر عکس خود کنترلی به  نیست بدین شکل نیست که با یک سد دفاعی محکم در مقابل احساسات
ورد تأکید است روش ابراز احساسات می باشد به این می پردازد که با یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان داریم و چیزی که م

 (7271و همکاران، 1لیآن جلوگیری کند ) جریان تفکر را تسهیل کند و هم از انحراف شکلی که این روش ابراز هم
ا در بطور کلی خلقیات تأثیر فوق العاده بر روی محتوای جریان تفکر می گذارد به عنوان مثال زمانیکه ما خشمگین هستیم وقایعی ر

موضوع اصلی منحرف شود و ما چیز  ذهن خود می پروانیم که غضب آلوده هستنمد و این باعث می شود که نگرش و تفکر ما از
توان خود داری و مقاومت در مقابل چنین خلقیات مستبد  می کنیم چون در آن موقعیت محتوای تفکر ما عوض شده دیگری را پردازش

 .(7272و همکاران، 7)پرنتیسمطلوب می باشد ه کاری ایجاد روابطهستند اقدامی برای افزایش بازد
یکی از  معتقد است زمانیکه هیجانات از سالمت افراد ناشی می شود زمینه رشو وو تمیز برای افراد مهیا می شود زیرا (7212)گلمن

باشند در ایجاد ارتباط موفق  انی بالکم میمفاهیم پذیرفته شده در مورد انسان فیدبک گر ، فید بک دادن است افرادی که از لحاظ هیج
مثبت می شوند ما در طول زندگی بدون شک با  مثبت از دیگران می گیرند یعنی باعث متنوعیت هیجانات هستند و همیشه فیدبک

گذارد مثل باشند و این ناخوشایندی شریع در خلق و خوی ما تأثیر می  محرکهای برخرد می کنیم که ممکن است برای ما نا خوشایند
وسیعتر محرکهایی که ساخته و پرداخته ذهن ما می باشند در این خصوص ما باید توانایی  برخورد افراد خانواده و یا همکار و در سطح

)ایوب و الزم برای کنترل و مدیریت افکار و رفتار خود داشته باشیم که اساس آن خود شناسی به مهارتهای اجتماعی تشکیل می دهد
. از نظر گلمن مشاهده خود کنترلی خیلی راحت نیستو خود کنترلی در نبود آتش بازیهای هیجانی بهتر خود را نشان می (7271همکاران،

مسؤلیت در محیط کاری و  دهد یعنی هر چه شدت احساسات کمتر باشد خود کنترلی نمود بهتر پیدا می کند گلمن معتقد است احساس
ات فردی می باشند و هر چه محتوای فکر در رابطه با مسئولیتی که فرد قبول کرده است خالصتر نوع برخورد با افراد تحت تأثیر خلقی

 .(7271و همکاران، 9)سانباشد احساس مسئولیت بیشتر و بهتر صورت می گیرد 

سازگاری ، کنترلی ،  در یکی از تحقیقات صورت گرفته شده مشخص شده بود افراد موفق در محیط کاری از نظر خود آگاهی با خود
توانیم نتیجه بگیریم که خود کنترلی و  خود اعتماد نوآوری هفت برابر نمره بیشتری نسبت به افراد نا موفق داشتند و در نتیجه ما می

 مدیریت خود تا حد زیادی می توانند موفقیت شغلی را شکل دهند.

 شعور اجتماعی:
است از درک احساسات و جنبه های مختلف دیگران و بکار گیری سک شعور اجتماعی سومین مؤلفه هوش هیجانی می باشد و عبارت 

 (4،7212گلمن و بویاتزیسعمل مناسب و واکنش مورد عالقه برای افرادی که پیرامون ما قرار گرفته اند )
میت بیشتری داشته اه ما این مؤلفه با احساس مسئولیت در قبال دیگران نسبت بیشتری دارند زیرا هر چه افراد پیرامون یا مقابل برای

باشند سعی بیشتری خواهیم کارد واکنش مناسب در قبال آنها نشان دهیم و شرط واکنش مناسب ،درک نوع احساس طرف مقابل می 
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 5            1911، پاییز 4، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

هیجانی عقیده  می باشد خیلی از متخصصین هوشی این مؤلفه برای افرادی که با مراجعین زیاد و متفاوت برخوردارند وضرور باشد
 . (1912)نوری خانگاه و همکاران،صلی هوشیاری اجتماعی توان همدلی استدارند که نشان ا

حساس کرده ایم و  در بین مؤلفه های هوش هیجانی تشکیل همدلی از همه راحتتر می باشد همه ما همدلی یک دوست ، یک معلم با
م تو خوبی نیست و به این معنی هم تشخیص داده ایم که واکنش او تا چه حد باعث دلگرمی ما شده است همدلی به معنی من خوب

نیست که تمام احساسات طرف مقابل را تأیید و تحسین کنیم همدلی بیشتر به معنی تأمل و مالحظه احساسات دیگران می باشد. به 
ه می باشد زیرا هر چ عقیده نظریه پردازان هوش هیجانی نککته کلیدی جهت افزایش حی همدلی پرورش توانایی گوش دادن در خود

 (1916)یزدان پرست و ایراندوست،افراد احساس مسئولیت بیشتری بکنند تحمل بیشتری برای گوش دادن به حرفهای دیگران
نیز ریشه در خود  خواهند داشت در نتیجه به درک بهتری از احساسات دیگران خواهند رسید گفتن این نکته ضروری است که همدلی

آنها ماهر تر خواهیم بود . و به راحتی  حساسات خود گشاده تر باشیم به همان اندازه در شناختآگاهی دارد . زیرا هر چه ما نسبت به ا
یک احساس مستقل قائل شویم . گلمن معتقد است که  خود را از دیگران تفکیک دهیم و برای طرف مقابل می توانیم نوع احساس

س نا شنوا هستند تشخیص مزان همدلی افراد از طریق کالم ، کردارد افرادی که توانایی درک احساسات دیگران را ندارند از لحاظ احسا
طریق  و الفتهای هیجانی و از راحت است در همه روابط انسانی ، توجه کردن به دیگران از انس ، آهنگ ، صدا ، سکوت و لرزش آنها

 دیگران در عرصه های مختلف شخص برای همدلی با دیگران دارد سر چشمه می گیرید ظرفیت شناخت احساسات ظرفیتهای که
 .(1915)مرادی و مجد،زندگی از کار فروشندگی مدیریت گرفته تا روابط عشق و عاشقی و فعالیتهای سیاسی نقش بازی می کند

مهم است ذکر شود  عدم وجود همدلی عواقب ناگوار آن در خیلی از افراد مثل جنایتکاران و کودک آزاران زیاد به چشم می خورد آنچه
است که افراد به ندرت احساسات خود را در قالب کلمات بیان می کند و بیشتر از طریقنشانه های غیر کالمی از جمله طرفین صدا  این

نظر هوش هیجانی ، قوی تر باشیم می تواینم این پیام های  و حرکت دست و محدودیت و حاالت چهره ابزار می کنند و هر چه ما از
 (1914ژاهنگ،)ددهیم غیر کالمی را تشخیص

خود انگیزی الزم  آموزان که در درک پیامهای احساسی خیلی در یکی از تحقیقات که در آمریکا صورت گرفته بود مشخص شد دانش
ادرک بر پایه آیین نامه ثبت و اشاعه  میباشد از نظر گلمن ، خود انگیزی زبان سائق پیشرفت می باشد و کوشش است در جهت رسیدن

فراشی شات و  ومپایان نامه عاء و رساله های تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدید آوران در تنها از وزارت علپیشنهاد و مقاله 
استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدید آوران و تنها برای جشن های علمی، آموزشی و پژونی و بر پایه کانون حمایت از مؤلفان، 

به حد مطلوبی از فضیلت  اصالحات بعدی آن و سایر گوانین و مقررات مربوط شانتی اس ( و الحکات و1941مصنفان و هنرمندان )
آنها برای رسیدن به اهداف و استانداردهای  افرادی که این خصیصه را زیاد دارند همیشه در کارهای خود نتیجه محور سائق زیادی در

مخاطرات آنها را حساب می کنند و اطالعات و راهبردهایی را  یزانبرانگیز را خیلی سریع مرتب و م وجود دارد این افراد اهداف چالش
عملکرد آنها شود این افراد خیلی شریع یاد می گیرند که چگونه بازده کاری  افزایش بکار می برند که باعث کاهش عدم اطمینان آنها و

 .(1916و همکاران،)متقی سریع با اهداف گروه یا سازمان سازگار می شوند دهند و خیلی خود را افزایش
مدیران همیشه از   این افراد همیشه انتقاد شدید و سازننده در گروه از خود نشان می دهند و موقعیت آنها در گروه طوری است که

ت اگر قرار اس توانایی های آنان حساب می برند. این افراد همیشه به توانایی خود اعتماد دارند و همیشه نسبت به آینده امیدوار هستند
است که می توان به پیشرفت فرای  یک صف ضروری برای افراد در نظر بگیریم خود انگیزی می باشد زیرا فقط از طریق خود انگیزی

 عوامل انگیزش نیاز و سائق با هم متفاوت می باشن پس انتظار رسید از آنجا که افراد زیر چتر تفاوتهای فردی قرار گرفته اند و از لحاظ
حقوق و پرستره شغلی و نمره برانگیخته می شوند و تعدادی  بیرونی مثل افزایش می باشد تعدای از افراد از طریق عواملدر آنها متفاوت 

( در این رابطه معتقد است افرادیکه انجام کار برای آنها مهم است 7212کار برانگیخته می شوند گلمن ) به خاطر خود پیشرفت و نفس
این  شهای خالقانه از خود نشان می دهند و عشق به یادگیری و انجام کار در آنها بیشتر وجود داردعالقه زیادی به چال در طول کار

ن مسئله کامال در گروه یا افراد انرژی بیشتری صرف این کار می کنند و سؤالی که همیشه ذهن آنها را مشغول می کند این است که با
)ون بر اساس نیازهای واقعی اولویت بندی کنیم شد بهتر می توانیم اهداف خود راخود شناسی می باشد و هر چه خود شناسی ما بیشتر با

 .(7211و همکاران،

 مهارتهای اجتماعی: 
روابط با خود و دیگران می باشد  هیجانی می باشد و شامل توانایی ها برای مدیریت هوش مهارتهای اجتماعی یکی دیگر از مؤلفه های

جو دوستانه با افراد ایجاد  مهارت را زیاد دارند خیلی سریع یک یابی نمی شود اگر چه افرادی که اینمهارتهای اجتماعی فقط شامل دست
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دوستیابی هدفمند مربوط می شود افرادی که مهارتهای اجتماعی قوی دارند به راحتی می توانند  می کنند ولی این مهارت بیشتر به
دوستیابی هدفمند مربوط می  ه با افراد ایجاد می کنند ولی این مهارت بیشتر بهجو دوستان مهارت را زیاد دارند خیلی سریع یک میسر

فکری دیگران را در سمتی که می خواهند هداست کنند خواه  شود افرادی که مهارتهای اجتماعی قوی دارند به راحتی می توانند میسر
 .(7271)احد و همکاران،رد و با تولید جدید باشداو برای ایجاد رفتار عملک برای ایجاد رفتار جدید باشد خواه برانگیختن

افرادی که مهارتهای اجتماعی باالیی دارن همیشه درصد هستند که یک چرخه وسیعی از اطالعات با افراد را بدست آورند و خیلی 
ن است که اعمال چنین سریع جنبه های مشترک افراد را شناسایی کنند بعد از آن یک رابطه مؤثر برقرار کنند و این عمل حاکی از آ

افرادی در اولین فرصت در محیط کاری یک شبکه ارتباط قوی برقرار می  افرادی بر اساس فرضیات حساب شده و دقیق می باشد چنین
بر این اساس همه ما این را می پذیریم افرادی که در جهت پیشرفت بر انگیخته می شوند خوش بینی آنها نسبت بر آینده است  کند.

طریق مهارتهای اجتماعی باال می  افراد فقط از(7271)مورون و بیوک مورون، اقعی که با شکست مواجه می شوند زیاد می باشد.حتی مو
همچنان که پیداست این مشکالت تعداد زیادی از افراد جامعه می باشد  دانند در کجا چه مواقع از خود حاالت هیجانی نشان دهند و

طول روز باید به سمت رفع نیازهای خود با افراد متفاوتی مواجه شوند و هر موقعیتی اقتضای  د درمخصوصا زندگی امروزی که افرا
ارسال می کنیم  خاص خود را دارند ما در طول روز با افراد متفاوتی برخورد می کنیم و در هر برخورط پیام عاطفی خاص به طرف مقابل

)پرنتیس و تحت تأثیر قرار دهیم شتر باشد راحتتر می توانیم طرف مقابل راطبیعی است هر چه مهارتهای برای ارسال نوع پیام بی
 .(7272همکاران،

 هوش معنوی؛ ویژگی ها و کاربردها

در آستانه ورود به فردایی متفاوت رویکردهای نوین و گسترده ای در حوزه علم روانشناسی پدید آمده است. ظهور دوباره کشش معنوی 
یکی از بنیادی ترین این رویکردهاست. در راستای این جهت گیری معنوی  نا و کاربرد آن در زندگی روزانهو نیز درک روشن تری از مع

 نوین روانشناختی، سازه هوش و به موازات بررسی مؤلفه های

ادبیات  (. مفهوم هوش معنوی در1،7272اضافه شده است )چرین معنوی در آستانه هزاره سوم میالدی به ادبیات آکادمیک روانشناسی
توسط امونز مطرح شد. از نظر او هوش معنوی کاربرد انطباقی اطالعات معنوی با  1111سال  آکادمیک روانشناسی برای اولین بار در

مقدس، معنا، و هشیاری  تسهیل حل مسائل روزمره و دستیابی به هدف می باشد. در حالی که معنویت با جستجو و تجربه عناصر هدف
که از چنین موضوعات معنوی برای تطابق و کنش  ی در ارتباط است، هوش معنوی مستلزم توانایی هایی استاوج یافته و متعال

(. معنویت نیز مانند عاطفه از نظر عمق و معنا می تواند 7216استفاده می کند )امونز و تولید محصوالت و پیامدهای باارزش اثربخش
سودمند یا زیان آور  ا ناآگاهانه باشد، رشد یافته یا رشد نایافته باشد، سالم یا مرضی وباشد. معنویت ممکن است آگاهانه ی درجاتی داشته

 (.7216باشد به طور بالقوه زیان آور است )واگان، باشد. هر معنویتی که مبتنی بر خیالبافی و کنار گذاشتن و نفی مسئولیت شخصی
توانایی برقراری پیوندهای معنادار و مهم  ( و توانایی های انسانی )مثلمعنوی بیانگر مجموعه بی همتایی از تجربه ها )مثل تعالی هوش

(. هوش معنوی باال با 7211بین رویدادهای مجزا( می باشد که همه افراد به اندازه ای، هرچند متفاوت، از آن بهره مند هستند )نوبل
ش عملی و دانش نظری را مطرح می کند. لذا نباید داشتن اطالعاتی در مورد هوش معنوی متفاوت است. این تمایز فاصله میان دان

طریق عبادت و تعمق برای حل مسائل  دانش وسیع در مورد مسائل معنوی و تمرین های آنها را هم ردیف دستیابی به هوش معنوی از
 "می باشد )ادواردز معنویت، داشتن توأمان دانش نظری و عملی الزم اخالقی دانست، هرچند می توان گفت برای بهره مندی مؤثر از

 (. با این حال این به آن معنا نیست که هوش معنوی با مشکالت و تجربه های روزمره بی ارتباط است. برعکس جستجو برای7215،
و  7)سانکوکوشود  معنا و توانایی دیدن بافتی بزرگتر در زندگی فرد ممکن است تقریبا در هر تجربه یا رویداد زندگی دنبال

پردازیم و با  و به حل آنها می (. به واسطه هوش معنوی به مشکالت معنا و ارزش می دهیم7215؛ به نقل از ناسل،7211همکاران،
معنادهی غنی تر و وسیع تر می باشد قرار دهیم و به کمک آن  استفاده از آن می توانیم اعمال و زندگی هایمان را در بافتی که از لحاظ

راه زندگی از دیگر راهها و روش ها از معناداری بیشتری برخوردار است )زوهر و  کمی توانیم بسنجیم که یک روش یا ی
  (. 9،7212مارشال
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فرصت را می دهد که در مقابل واقعیت  هوش معنوی مفاهیم هوش و معنویت را درون یک سازه جدید ترکیب می کند و به انسان این
(. هوش 7224اشیاء، مکان ها، ارتباطات و نقش ها دنبال کند )چرین  ه الیهای مادی و معنوی حساس باشد و تعالی را هر روز در الب

معنا را  و رویدادهای زندگی فردی است، تا اینکه در همه تجربه های زندگی هدف و معنای نمادین حوادث معنوی متضمن اندیشیدن به
را درک می کند و این روشی برای  تجربه ها ادث وپیدا کند. بنابر این به تعبیری هوش معنوی یک عدسی است که فرد از طریق آن حو

( هوش معنوی زیربنای باورهای فرد 7215،نقل از ناسل به ؛7211)سانکوکو و همکاران،دیدن مسائل از یک چشم انداز باالتر است 
باعث افزایش قدرت  گونه ای که شکل واقعی زندگی را قالب بندی می کند. هوش معنوی است که بر عملکرد وی تأثیر می گذارند، به

خرج می دهد  مشکالت و سختی های زندگی بردباری و صبوری بهان می شود، به طوری که در برابر انعطاف پذیری و خودآگاهی انس
حوادث زندگی بینشی عمیق بیابد و از سختی  (. این هوش موجب می شود که فرد در برابر رویدادها و7211و همکاران، )مک شری
  (.7212و راه حل های منطقی و انسانی برای آنها بیابد )زوهر و مارشال، د و با صبر و تعمق با آنها مقابله نمایدنهراس های زندگی

یک ویژگی اساسی از هوش معنوی خودآگاهی عمیق است که شامل آگاهی تدریجی از الیه ها و ابعاد مختلف خویشتن است. روشن 
معنوی می تواند رابطه یک فرد با خودش، دیگران و جهان  هوش ایند کمک می کند.ها و باورهای فرد به این فر کردن نظام ارزش

(. این هوش می تواند به ما کمک کند که از خودهای خودمان فراتر 7222عمیق تر کند )سیسک، بزرگتر در فعالیت های روزمره را
ضعیف ما خودخواه، خودمحور و از  در سطح یک خود برویم و به الیه های عمیق تر شخصیت که در ما پنهان شده اند دست پیدا کنیم.

خواست های فوری خود را تکامل دهیم و به سطوح عمیق تر  لحاظ مادی جاه طلب هستیم. هوش معنوی به ما کمک می کند که
 (.7211به نقل از حسینی و همکاران، ؛7212برسیم )زوهر،  استعدادهایمان که فراتر از آنها هستند

 رضایت شغلی
(، رضایت شغلی را به عنوان تعامالت عاطفی فرد نسبت به نقش های خود در نظر گرفته اند و عقیده دارند که 7215و همکاران ) 1هان

رضایت به پاسخ عاطفی نسبت به شغل فرد اشاره می کند و این حالت زمانی حاصل می شود که تجارب شغلی به ارزش ها و نیازهای 
، رضایت به احساس کام یافتگی نیازها و خواسته ها اشاره دارد، و به عقیده وی داوری فرد در "نوپفرد مربوط می شود. بنا به گفته 

به نقل از هومن،  (؛7211و همکاران،) 7بوماخصوص آنچه در شغل به وقوع می پیوندد، رضایت او از شغل را تحت تأثیر قرار می دهد )
نتیجه ی ارزیابی شرایط محیط کاری، ویژگی ها و نیازهای شغلی حاصل (. رضایت شغلی یک حالت هیجانی مثبت است که در 1911

می گردد و آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است مورد بررسی قرار می دهد؛ عواملی مانند حمایت های اجتماعی، 
همکاران پشتیبان، و شرایط کاری  نظارت کیفی، پیشرفت و موفقیت کاری و توسعه فردی، ماهیت کار، سیستم پاداش دهی برابر، ارتقاء،

 (.1915، گل پرورمساعد در بوجود آمدن آن دخیل اند )
 نظریه های زیربنایی رضایت شغلی نظریه تناسب شغل با شخصیت توسط جان هالند ارائه شده که بر مبنای دو اصل مهم استوار است:

 .( انتخاب شغل و حرفه به نوع شخصیت فرد بستگی دارد1 
( انتخاب شغل و حرفه رابطه ی مستحکمی با طرز تلقی و گرایش فرد دارد. معنای فلسفی این نظریه چنین است: اگر فردی شغل خود 7

را متناسب با صفات شخصیتی اش انتخاب کند و نسبت به این شغل گرایش و نگرش مثبتی داشته باشد، از شغلش راضی است و در 
 (.1915تی نخواهد داشت )شفیع آبادی، غیر این صورت از شغل خود رضای

 ، نظریه های رضایت شغلی را به شرح زیر تقسیم بندی نموده است: نظریه نیازها، نظریه نقشها، نظریه انتظار (7212)9و وایسینن صحیتو

 پیشینه های پژوهش 
 .خالصه نتایج پشینه های تحقیق1جدول
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 نتایج عنوان سال  نویسنده

 پیشینه داخلی

 1911 صورکریم من
 آوری تاب انتقادی، تفکر مقایسه

 دانش در هیجانی هوش و
 عادی و تیزهوش دختر آموزان

 و F=21/723) انتقادی تفکر های نمره میانگین که داد نشان نتایج
Sig=0/001, Df=99)، هیجانی هوش (F=114/636و 1 ؛ 
Sin=0/001, Df=99 )آوری تاب و (F=14/436و 1 ؛ 
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 شهر 11 منطقه متوسطه مقطع
 19-14 تحصیلی سال در تهران

 ا

Sig=0/001, Df=99 )از باالتر معناداری طور به تیزهوش دانشآموزان 
 عادی آموزان دانش که کرد گیری نتیجه توان می. است عادی آموزان دانش
 هیجانی، هوش در جدی مشکالت با تیزهوش آموزان دانش به نسبت

 .هستند رو به رو و مواجه انتقادی تفکر و تابآوری

 

 1911 مولوی و مجد

 شغلی رضایت بین عنوان ارتباط
 ادارات کارکنان شغلی عملکرد با

 استان تجارت و معدن صنعت،
 غربی آذربایجان

 کارکنان شغلی عملکرد با شغلی رضایت بین که است آن بیانگر حاصل نتایج
 ریمعنادا و مثبت ارتباط غربی استانآذربایجان تجارت و معدن صنعت، ادارات
 دارد. وجود

 
 
 

 1911 روزیان و یزدانی

 و شغلی رضایت مفهوم تبیین
 مطالعه یک: شغلی عملکرد
 مروری

 و رضایت جدید ابزارهای طراحی برای یافته های تحقیق بیانگر آن بود 
 انتزاعی های جنبه آن، تیوریک رویکردهای به توجه با باید شغلی، عملکرد
 .کرد تعریف گیری اندازه قابل و نیعی صورت به را متغیر دو این مفهوم

 

 

اکبری و 
 همکاران

1911 
 بر شغلی رضایت تاثیر بررسی
 دانشگاه کارکنان خدمات کیفیت
 گیالن

 و مزایا و حقوق ارتقاء، شامل) شغلی رضایت ابعاد که میدهد نشان نتایج
 خاطر، اطمینان عواملمحسوس، شامل) خدمات کیفیت ابعاد بر( کاری شرایط
 .دارند تاثیر( همدلی و اعتماد

رادمندی و 
 میرعباسی

1911 

 در سرمایه خالص بین ارتباط
 شرکتهای ارزش و گردش
 اوراق بورس در شده پذیرفته

 تهران بهادار

 در سرمایه خالص بین معناداری مثبت ارتباط وجود از حاکی تحقیق نتایج
 لیما محدودیت دارای شرکتهای براین عالوه. میباشد شرکت وارزش گردش

 ارزش و گردش در سرمایه خالص بین رابطه بر شرکت اندازه شاخص با
 معیار عنوان به kzشاخص اضافی آزمون با درنهایت. است تاثیرگذار شرکت

 قبلی شاخص با مطابق آزمون نتایج. گردید استفاده مالی محدودیت برتر
 ارزش و گردش در سرمایه خالص بین ارتباط بر مالی محدویت میدهد نشان

 است. تاثیرگذار شرکت

 

حبیبی و امیریان 
 زاده

 معنوی هوش 1911
 میزان افزایش سبب تواند می معنوی هوش که داده نشان آمده بدست نتایج

 .شود می سازمان در کارمندان شغلی رضایت و موفقیت رفاه، سالمتی

رحیم آباد و 
 ایران یار

1911 
 و معنوی هوش رابطه بررسی

 خودکارآمدی با سازگاری
 تحصیلی

 و معنوی هوش بین مثبتی و معنادار رابطه بر هانشان پژوهش از حاصل نتایج
 معنوی هوش بین ومثبتی معنادار رابطه همچنین و تحصیلی خودکارآمدی

 دهد. می نشان خودکارآمدی و سازگاری

 
 

 1911 امیری و حسینی
 بر آن تأثیر و معنوی هوش
 کارکنان در کار اسالمی اخالق

 ای حرفه اسالمی اخالق و معنوی هوش بین که داد شانن ها یافته
 هرچه دیگر عبارت به. دارد وجود معناداری و مثبت همبستگی کارشناسان

 کار در اخالقی اصول رعایت احتمال باشد باالتر کارکنان معنوی هوش
 با آگاهی حالت توسعه تنها معنوی هوش های مؤلفه بین از. یابد می افزایش
 در زن کارکنان همچنین. داد نشان معنادار مثبت رابطه ای حرفه اخالق
 اخالق متغیر در ولی. دادند نشان را باالتری معنوی هوش مردان با مقایسه
 رابطه معنوی هوش. نشد مشاهده گروه دو بین معناداری تفاوت کار اسالمی

 کارکنان برای مفیدی بسیار نتایج و دارد ای حرفه اخالق رعایت با تنگاتنگی
 اهمیت با ها سازمان که کرد ادعا توان می بنابراین. کند می ایجاد سازمان و

 ای حرفه اخالقی منشور تنظیم و خود کارکنان معنوی هوش تقویت به دادن
 .باشند بیشتری های موفقیت شاهد توانند می آن مفاد رعایت و

 

 1911 جویباری
 از رضایت با معنوی هوش
 متاهل  دانشجویان زندگی

 معنوی، هوش متغیرهای که داده نشان ورود روش با رگرسیون تحلیل نتایج
 عنوان به معنوی هوش. بود زندگی از رضایت برای خوبی کننده بینی پیش
 ظرفیت و دهد می نشان را ارزشی و معنایی مسائل به غایی هوشی نوعی
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 درافزایش مؤثر عوامل از یکی. گیرد می بر در را روانی سازگاری های
. است مذهبی ایمان و پیوندهایدینی رضایتمندی و زندگی از ایترض احساس

 احساس کمتر است، معنوی اعتقادات و ارتباطات دارای باایمان فرد که آنجا از
 .کند می وتنهایی پوچی رهاشدگی،

 

 1911 مرادی و قادری

بررسی تاثیر هوش هیجانی و 
هوش معنوی بر پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان متوسطه 

ر سروآباد در سال اول شه
 تحصیلی

یافته های پژوهش نشان داد:بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه 
معناداری وجود دارد. بین هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری 
وجود دارد.بین مهارت خود آگاهی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه 

وش هیجانی و پیشرفت معناداری وجود دارد. ین مهارت خود مدیریتی ه
تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.بین مهارت آگاهی اجتماعی هوش 
هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بین مولفه مدیریتی 

 .هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد
 

 1916 پیرزاد و عزیزی

بررسی تاثیر هوش هیجانی و 
بر عملکرد هوش معنوی 

کارکنان با مدل سازی معادالت 
ساختاری )موردمطالعه: بانک 

 قوامین یاسوج(

نتایج نشان داد که هوش هیجانی و هوش معنوی بر عملکرد شغلی تاثیر 
مثبت و معنیداری دارند. عالوه بر این نتایج این تحقیق نشان داد که هوش 

رد. در میان هوش معنوی بر هوش هیجانی نیز تاثیر مثبت و معناداری دا
 .بیشترین تاثیر را داشت 2/671معنوی بر هوش هیجانی با 

 

شادبخت و 
 روستایی

1916 
بررسی رابطه بین هوش معنوی 
و هوش هیجانی و تاثیر آن بر 

  مدیریت سازمان

هوش معنوی و هوش هیجانی می تواند مکمل نتایج پژوهش نشان داد که 
باشد. از سویی، هوش معنوی با  یکدیگر در جهت سالم سازی زندگی انسان

تقویت معنویات و اعتقادات دینی موجب ثبات صفات پسندیده می شود و از 
سوی دیگر، هوش هیجانیموجب بهبودی روابط اجتماعی و کنترل عواطف و 
احساسات می گردد. بدین ترتیب فرد به سوی کمال حرکت می کند. هوش 

د و به واقع هوش معنوی معنوی بیشتر موجب هوش هیجانی بیشتر می شو
 .هیجانی است تقویت کننده هوش

علیپور و 
 همکاران

1916 

تاثیر هوش هیجانی و هوش 
معنوی بر یادگیری سازمانی 
)مطالعه موردی : شرکت گاز 

 استان زنجان (

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هوش معنوی و هوش هیجانی تاثیر 
ارد بنابراین تالش های سازمانی باید مثبت و معناداری بر یادگیری سازمان د

معطوف به فراهم ساختن محیط و شرایطی شود که ابعاد مختلف هوش 
 .هیجانی و هوش معنوی را تقویت کند

 

فردوسی 
مازندرانی و 

 گرامی پور

1916 

بررسی تاثیر هوش هیجانی، 
هوش معنوی و ابعاد شخصیت 
بر عملکرد و رضایت از رشته 

 تحصیلی

داد هوش هیجانی و هوش معنوی و ابعاد شخصیت تاثیر  بررسی ها نشان
قابل مالحظه ای بر رضایت از رشته تحصیلی، رابطه مثبت و معناداری وجود 
داشت. عالوه بر این وجود رابطه معنادار غیر مستقیم بین هوش هیجانی، 

 .هوش معنوی و عملکرد دانشجویان تایید شده است

حسن پور و 
 همکاران

1919 

ثیر هوش هیجانی و بررسی تا
هوش معنوی بر اخالق حرفه 
ای کارکنان دستگاه های 
اجرایی در اردبیل )مطالعه 
موردی کارکنان بهزیستی 

 اردبیل(

نتایج کلی پژوهش حاکی تاثیر باالی هوش هیجانی و هوش معنوی بر 
 .اخالق حرفه ای کارکنان اداره بهزیستی بود

 پیشینه خارجی

 7271 جها و باتاچاریا
ش هیجانی و رهبری هو

خدمتگزار بر رضایت شغلی 
 کارکنان

 و EI یافته ها از طریق همبستگی و رگرسیون ، مشخص شد که وجود سبک
SL  در یک رهبر نقش مهمی در رضایت شغلی کارکنان دارد. همچنین

پیش بینی کننده های مهمی هستند که تأثیر  SL و EI مشخص شد که
 رندمثبتی بر رضایت شغلی کارکنان دا

هارگاوا و 
 همکاران

7271 
 رباتیک اجرای از کارمندان درک

 اتوماسیون و مصنوعی هوش ،
(RAIA )شغلی رضایت بر ، 

 غیرقابل "نرم مهارت" و "انسان لمس"( الف: که دهد می نشان ها یافته
 باید کارمندان( ب) ، نیستند تکرار قابل RAIA توسط و هستند تعویض

RAIA ممکن کارکنان( ج) ، تهدید نه و کنند تلقی فرصت یک عنوان به را 



هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی )مورد مطالعه: اداره کل امور  ریتاث یبررس محمد حسن قادرزاده : 

 اقتصادی و دارایی استان تهران(

 آماده خوبی به باید سازمانها( د) و ، معضل کنند تجربه را شغلی رضایت است زایی اشتغال و شغلی امنیت
 توسط تواند می ها یافته این. تغییرات صنعت تغییر از بعد و قبل شوند

 گیرندگان تصمیم و انسانی منابع پزشکان ، سازمانی و صنعتی روانشناسان
 با مرتبط فناوری تغییرات مدیریت هنگام استراتژیک اطالعات فناوری

RAIA می کارمندان ادراکات و پیشنهادات. شود استفاده ها سازمان در 
. شود گرفته نظر در سازمانها در فناوری تغییرات پیامدهای کاهش برای تواند
 RAIA فناوری به نسبت را خود دیدگاه باید کارفرمایان هم و کارمندان هم

 پیشرفت بالقوه تأثیر از و کنند کار باز و پذیر انعطاف ذهنی با ، دهند تغییر
RAIA کارمندان. کنند استقبال شغلی های مسئولیت و ها نقش بر 
 .شوند همگام فناوری با و کنند دنبال را مداوم یادگیری مسیر مجبورند

 

 7271 یانگ و همکاران
 شغلی رضایت و حفظ

 مدرسه اسانروانشن

 زمینه این در آنها که داد نشان مدرسه روانشناس 194 از نظرسنجی نتایج
 آنها کار که معتقدند و برند می لذت کودکان با کار از زیرا مانند می باقی

 نیز هستند راضی معموالً که ای مدرسه روانشناسان این. کند می ایجاد تفاوت
 خالقانه و موثر حل که کنند می کار هایی تیم با آنها که داشتند اظهار

 می قرار تأیید مورد هایشان مشارکت دلیل به و کنند می تسهیل را مشکالت
 ، کردند می نارضایتی ابراز که ای مدرسه روانشناسان معدود برای. گیرند
 آنها نظرات به: کرد می بیان را ای حرفه خودکارآمدی فقدان آنها های پاسخ

 ، هستند مثر هایشان نقش در که نداشتند عتقادا آنها ، شد نمی داده ارزشی
 که ندارند اعتقاد آنها و نیستند قائل ارزشی آنها های مشارکت برای مدیران

 مدیران به نیاز عملی پیامدهای. کند ایجاد تفاوت دانشجویان برای تواند می
 پرونده دارای مدارس روانشناسان اینکه از اطمینان برای را ساختمان و منطقه

 کار کودکان با مستقیماً دهد می امکان آنها به که هستند کنترل قابل یها
 .کند می برجسته ، کنند می حل را مشکالت که باشند هایی تیم در و کنند

 

 7271 وآماکیوا کورنکی

بررسی تأثیر هوش هیجانی و 
معنوی بر رضایت شغلی و قصد 
گردش مالی: شواهد شرکت 
های ارتباط از راه دور تلفن 

 مراهه

نتایج مطالعه نشان می دهد که هوش هیجانی بر رضایت شغلی و اهداف   
گردش کار کارکنان تأثیر مثبت دارد. مشخص شد که هوش معنوی تأثیر 
مثبتی بر رضایت شغلی دارد اما تأثیر منفی بر قصد گردش کار کارکنان 

ها  یافته -مفاهیم عملی  .شرکت های ارتباط از راه دور تلفن همراه دارد
رضایت شغلی و  satisfaction رابطه بین هوش هیجانی و معنوی در ارتقا

قصد روی آوردن به هوش هیجانی به ویژه را برجسته می کند. عالوه بر این 
، می تواند به سازمانهای بخش دارای نیروی کار زیاد و مشتری زیاد کمک 

تا رضایت کند تا مسائل مربوط به هوش عاطفی و معنوی را ارزیابی کند 
 .شغلی را افزایش دهد و قصد ترک سازمان را به حداقل برساند

 

 7272 پارک و همکاران

بررسی مزایای داخلی رضایت 
تسهیل کنندگان گردشگری 
پزشکی مشتری مداری ، 

   رضایت شغلی و عملکرد کاری

نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه های پیشنهادی با استفاده از یک مدل 
اری بر اساس داده های جمع آوری شده از بیمارستان های بزرگ معادله ساخت

این فرضیه ها رضایت مدیریت از مشتری مداری و  .کره جنوبی آزمایش شد
رضایت شغلی مجریان گردشگری پزشکی و همچنین این فرض را دارند که 

این مطالعه دارای  .رضایت کارکنان تأثیر مستقیمی بر مشتری مداری دارد
عملی است زیرا سازمان ها استراتژی های بازاریابی داخلی )به پیامدهای 

عنوان مثال ارتباطات( را برای بهبود عملکرد تسهیل گران گردشگری 
 .پزشکی توسعه می دهند

 

محمد و 
 همکاران

7272 

هوش اجتماعی ، هوش معنوی 
و هوش هیجانی: رضایت شغلی 
کارمندان بخش دولتی در یک 

 کشور پر خطر

نشان داد که هوش اجتماعی قوی ترین عامل تعیین کننده رضایت یافته ها 
شغلی در یک کشور پر خطر است. عالوه بر این ، هوش هیجانی و هوش 
معنوی تأثیر کمی اما مثبتی بر رضایت شغلی داشتند. بر اساس مفاهیم عملی 
، مدیران منابع انسانی باید تأکید بیشتری بر هوش اجتماعی کارمندان در یک 
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ور پر خطر داشته باشند. مدیران منابع انسانی باید هوش اجتماعی را در کش
برنامه های جذب و آموزش خود بگنجانند. این مداخالت می تواند منجر به 
رضایت شغلی و عملکرد باالتر کارکنان شود. این مطالعه همچنین یکی از 

ی هوش اولین مطالعات در نوع خود در یک کشور پر خطر بود که تأثیر نسب
اجتماعی ، عاطفی و معنوی بر رضایت شغلی کارکنان یک کشور پر خطر را 

 .نشان داد

 7272 ماریاتی وآستویی
تأثیر هوش هیجانی و هوش 
معنوی بر عملکرد کارکنان: 

 نقش تعهد تأثیرگذار

نتایج نشان داد که هوش هیجانی و هوش معنوی بر تعهد عاطفی و هوش  .
برخالف انتظار ، تعهد  .بر عملکرد کارکنان دارند هیجانی و هوش تأثیر مثبتی

 .عاطفی تأثیری در عملکرد کارکنان ندارد

 7272 لی و کوسومه

تحلیل تأثیر هوش هیجانی ، 
فکری و معنوی بر عملکرد 
کارکنان با انگیزه کار به عنوان 

 یک متغیر تعدیل کننده

و تبیین تأثیر  این مطالعه با در نظر گرفتن یک رویکرد کمی برای شناسایی
 .متغیرها بر فرضیه های پیشنهادی ، تجزیه و تحلیل تجربی را نشان می دهد

هوش هیجانی و متغیر فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان 
نشان دادند ، در حالی که متغیر هوش معنوی تأثیر مثبت اما معناداری 

ن بدست آمده از عملکرد در مورد متغیر تعدیل کننده ، نتایج آزمو .نداشت
یافته  .کارکنان نتایج فرضیه های آزمون را نشان می دهد که متفاوت است

 و تحلیل رگرسیون تنظیم شده t های تجربی در این مطالعه از طریق آزمون

(MRA) بدست آمد. 
 

و  دوردونو
 همکاران

7272 
اهداف گردش مالی و عملکرد 
شغلی حسابداران: نقش دینداری 

 نویو هوش مع

یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، 
فرسودگی عاطفی و دینداری پیش بینی خوبی برای اهداف گردش حسابداران 
است. عالوه بر این ، تحلیل ما همچنین نشان می دهد که اهداف گردش 

دو  مالی بر عملکرد شغلی حسابداران تأثیر منفی می گذارد. یافته های ما
پیامد مهم دارد. اول ، ما با اثبات اینکه میزان دلبستگی و پایبندی فرد به 
ارزشها و اعتقادات مذهبی پیامدهای مهمی در اهداف گردش مالی نشان می 
دهد ، نشان می دهد که اهمیت بعد معنوی عوامل تعیین کننده گردش مالی 

ت عملکرد شغلی بر را برجسته می کند. دوم ، در حالی که نشان داده شده اس
اهداف گردش کار کارکنان تأثیر می گذارد ، شواهد ارائه شده در این مطالعه 
نشان می دهد که اهداف گردش مالی نیز پیش بینی های خوبی برای 

 .عملکرد شغلی کارکنان است

و  ماسیتوه
 سودارما

7211 

تأثیر هوش هیجانی و هوش 
معنوی بر رضایت شغلی از 

ه عنوان یک عملکرد کارکنان ب
 متغیر مداخله گر

نتایج نشان داد که تا حدی هوش هیجانی و هوش معنوی بر عملکرد 
کارکنان تأثیر مثبت و معنی داری دارند و بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و 
معناداری دارند. عملکرد کارکنان بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری 

ن هوش هیجانی و معنوی و رضایت دارد. عملکرد کارکنان می تواند رابطه بی
شغلی را واسطه کند. با توجه به اهمیت این دو متغیر در تأثیرگذاری بر 
عملکرد کارکنان و رضایت شغلی ، انتظار می رود این مطالعه شامل 
شرکتهایی باشد که می توانند آموزشهایی را برای بهبود هوش هیجانی و 

 .هوش معنوی ارائه دهند

 7211 کادوپوترا و آستی
توانایی تعهد سازمانی و تعدیل 
هوش هیجانی اثر استرس نقش 

 بر قصد گردش مالی

نتایج نشان داد که استرس تأثیر مثبت معنی داری بر اهداف گردش مالی 
تعهد سازمانی و هوش هیجانی نشان دهنده تضعیف تأثیر مثبت استرس  .دارد

 .بر اهداف گردش مالی است
 

 7211 داالوی

سازمانی: تأثیر  گردش مالی
رفتارهای رهبری خدمتگزار 
رهبر و هوش هیجانی رهبر بر 

 اهداف گردش پیروان

نتایج نشان داد که سطوح باالتر رفتارهای رهبر خدمتگزار و افزایش سطح 
هوش هیجانی رهبر تأثیر معکوس بر اهداف پیرو دارد ، بنابراین میل پیروان 

مطالعه از آنجا که ساختارهای  به خروج از سازمان را کاهش می دهد. این
رهبری خدمتگزار و هوش هیجانی را در یک مدل مبتنی بر گردش مالی 
ترکیب می کرد ، بی نظیر بود. یافته ها از این نظر قابل توجه است که می 
تواند در برنامه هایی گنجانده شود که می تواند به رهبران صنایع مختلف 

در تالش برای ایجاد تأثیر مثبت در  کمک کند تا سبک رهبری جامع تری را
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 .کاهش گردش سازمان ایجاد کنند

 7211 انهریریره

تحقیق در مورد رابطه بین هوش 
معنوی ، هوش هیجانی ، توانایی 
کنار آمدن و فرسودگی شغلی در 
میان کارکنان کمک های 

 بشردوستانه در زیمبابوه

داری با فرسودگی همگی به طور معنی  CA و SI  ،EI نتایج نشان داد که
و  (DP) ، شخصی سازی شخصیت (EE) شغلی و ابعاد فرسودگی عاطفی

 CA .در کارگران کمک بشردوستانه ارتباط داشتند (PA) موفقیت شخصی

کمک کردند ، در  DP و EE به طور قابل توجهی به تغییر نمرات EI و
ابل توجهی این کار را نکرد. با این حال ، هر سه متغیر به طور ق SI حالی که
کمک کردند. جنسیت ، سن ، وضعیت اشتغال و مدت اشتغال  PA به تغییر

ارتباط  PA یا EE  ،DP در سازمان های غیر دولتی به طور معنی داری با
نداشتند ، در حالی که نوع قرارداد ، مدت خدمت ، سطح تحصیالت و ماهیت 

ن مطالعه به ارتباط داشت. ای PA و EE  ،DP کار به طور قابل توجهی با
درک فرسودگی شغلی در میان پیراپزشکان در زیمبابوه کمک کرد. سازمان 
های بشردوستانه می توانند از یافته ها برای دستیابی به موفقیت علمی ، 
انتخاب کارکنان ، آموزش و رفاه و برنامه هایی که به کاهش تأثیر فرسودگی 

 .اده کنندشغلی در بخش های بشردوستانه کمک می کند ، استف
 

 7212 کاسمساپ
بررسی نقش رضایت شغلی و 
تعهد سازمانی در محیط کار 

 جهانی

نتایج پژوهش نشان داد که اهمیت رضایت شغلی در محیط کار جهانی ؛ و 
رضایت شغلی از منظر حفظ  .اهمیت تعهد سازمانی در محیط کار جهانی

ساسی در تعهد سازمانی نقشی ا .کارمندان مناسب در سازمان مهم است
تعیین اینکه آیا کارکنان در سازمان بمانند و با پشتکار در جهت اهداف 

حفظ کارمندان یکی از مهمترین نتایج  .سازمانی کار می کنند ، ایفا می کند
 تعهد سازمانی است

 7216 چورودین
تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد 
شغلی و قصد گردش مالی: یک 

 مطالعه تجربی

( 7( هوش هیجانی تأثیر مثبتی بر عملکرد شغلی و )1) نتایج نشان می دهد
هوش هیجانی تأثیر منفی بر قصد گردش مالی دارد. نتایج آزمون نشان می 
دهد که هوش هیجانی باالتر از سطح عملکرد شغلی است و هیچ تاثیری بر 
هوش هیجانی بر میزان قصد گردش مالی ندارد. این توضیح می دهد که 

توانایی ، درک و مدیریت هوش هیجانی پایین بر قصد  چگونه کارمندان با
وی برای چرخش در کارمندان سطح تأثیر نمی گذارند. توسعه مفهوم رابطه 
مستقیم بین هوش هیجانی بر عملکرد شغلی و قصد گردش مالی باید با 
اشاره به تعامل اجتماعی و تئوری ساخت سرمایه اجتماعی برای تقویت تأثیر 

 .مختلف کاری مورد تأکید قرار گیردبر موقعیت های 
 

 هیجانیهوش 

 هوش معنوی

 رضایت شغلی

قصد گردش 
 مالی



 13            1911، پاییز 4، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 فرضیه های تحقیق
 تاثیر معناداری دارد. تهران استان دارایی و اقتصادی امور کل اداره کارکنان هوش هیجانی بر رضایت شغلی در .1

 دارد. معناداری تاثیر تهران استان دارایی و اقتصادی امور کل اداره کارکنان در مالی گردش هوش هیجانی بر قصد .7

 .دارد معناداری تاثیر تهران استان دارایی و اقتصادی امور کل اداره کارکنان در رضایت شغلی بر معنوی هوش .9

 .دارد معناداری تاثیر رانته استان دارایی و اقتصادی امور کل اداره کارکنان در مالی گردش قصد بر معنوی هوش .4

 روش اجرای تحقیق
ها، کشف مجهوالت و دستیابی یافته برای بررسی واقعیتهای معتبر )قابل اطمینان( و نظامای از قواعد، ابزار و راهروش تحقیق مجموعه

است. توصیفی از این جهت پیمایشی  -کارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی(. روش به1912به راه حل مشکالت است )خاکی، 
پردازد و پیمایشی از این جهت که به دار وضعیت فعلی آن میدهد و به توصیف منظم و نظامکه تصویری از وضع موجود را ارایه می

صل ای حا کتابخانه روش به تحقیق ادبیات نیز و پیشینه به مربوط اطالعات تحقیق، این بررسی توزیع ویژگیهای جامعه می پردازد. در
 پایایی. شد خواهد استفاده ها، فرضیه آزمون آوری اطالعات جهتبرای جمع شود همچنین از روش میدانی و ابزار پرسشنامهمی

شود که در یک موقعیت ی آماری به گروهی از افراد گفته میجامعه.شد خواهد محاسبه کرونباخ آلفای از استفاده با نیز پرسشنامه
شود که باشند. جامعه به تعدادی از افراد گفته میهای مشترکی میرار دارند و این افراد دارای ویژگیجغرافیایی مشخص و یکسان ق

سازد بنابراین در هر تحقیقی پژوهشگر به دارای خصوصیات مشترک بوده که این خصوصیات این جامعه را از سایر جوامع جدا می
 و اقتصادی امور کل کارکنان اداره کلیه تحقیق آماری پردازد جامعهیی مورد نظر خود مبررسی یک یا چند صفت خاص در جامعه

شود. به ی مورد نظر پژوهشگر اطالق میای از جامعهباشد.نمونه به زیر مجموعه نفر می 292تهران است که تعداد آن ها  استان دارایی
برای  (.1912)خاکی، شوندهای مختلف انتخاب میوشی مورد نظر تعدادی از جامعه برای انجام پژوهش به راین ترتیب که در جامعه

نفر محاسبه گردید. از آنجا که تمامی اعضای  757گردد. بدین ترتیب حجم نمونه تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می
رود و نمونه گیری به ار میتهران هستند، جامعه همگون )همگن( به شم استان دارایی و اقتصادی امور کل جامعه نمونه، کارکنان اداره

برای  در این تحقیق، به منظور سنجش روایی پرسشنامه، از روش روایی محتوا استفاده شده است.روش تصادفی ساده انجام خواهد شد. 
س از تحقیق حاضر بعد از تدوین، پرسشنامه در اختیار اساتید محترم راهنما چند نفر افراد متخصص در این در زمینه، قرار گرفت. پ

ها و در نهایت تأیید نهایی توسط اساتید محترم راهنما برای ارایه به جامعه آماری دریافت پیشنهادات و نظرات اصالحی و اعمال آن
.برای باشدآماده گردید. بنابراین اعتبار محتوای پرسشنامه تحقیق حاضر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار محتوای الزم برخوردار می

است. آلفای کرونباخ توسط «  1کرونباخ -ضریب آلفای»ها گیری پایایی یک پرسشنامه ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنازهاند
هاست. این ضریب برای سنجش گیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامههای اندازهترین روشابداع شده و یکی از متداول« کرونباخ»

دهندگان از سؤاالت خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخرود. در واقع میها، عقاید و ... به کار میرشمیزان تک بعدی بودن نگ
ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیاء هاست. مقیاس عبارتست از دستهیکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس

محاسبه  plsشود. آلفای کرونباخ در این مطالعه با استفاده از نرم افزار ها اختصاص داده مییتیا رفتارها در جهت به کمیّت کشاندن کیف
ها تر باشد، همبستگی درونی بین سؤاالت بیشتر و در نتیجه پرسشنزدیک 1شده است. بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به 

 تر خواهند بود.      همگن
 آلفای کرونباخ. 2جدول 

 Cronbach's Alpha رمتغی

 114/2 هوش هیجانی

 112/2 هوش معنوی

 266/2 رضایت شغلی

 آزمون فرضیات پژوهش
، کندیم یریگزمان اندازهطور همبا توجه به اینکه مدل پژوهش حاضر، روابط بین چندین متغیر پنهان)متغیرهای اصلی پژوهش( را به

                                                                                                                                                    
1.  Chronbach, s 
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-در این پژوهش برای کسب نتایج دقیق معادالت ساختاری استفاده شد.  یسازات از مدلها و آزمون فرضیمنظور تحلیل دادهبنابراین به

مسیر واریانس محور است و امکان بررسی  یسازکه یک تکنیک مدل 1تر، برای آزمون مدل مفهومی پژوهش، از روش پی ال اس
قرار  یدر این روش دو مدل موردبررس. ستفاده شد(، ا1111، 7سازد)فورنل و الرکرزمان فراهم میطور همها را بهنظریه و سنجه

ها )سؤاالت پژوهش( با متغیرهای اصلی مربوط به خود استفاده که برای بررسی روابط میان شاخص 9 مدل بیرونی -1گیرد: می
تاری مدل را که بخش ساخ 4مدل درونی -7های کوواریانس محور است. در روش یریگشود. که درواقع معادل همان مدل اندازهمی
گیرد، بکار ها شکل میسنجد و برای بررسی روابط میان متغیرهای پنهان )متغیرهای اصلی( که فرضیات تحقیق از روابط میان آنمی
 رود.می

 فرضیات پژوهش (یریگمدل بیرونی )اندازه
 از قبولی قابل سطح دارای مدل که گردد صمشخ تا شود سنجیده یریگاندازه مدل با باید ،هاداده لیوتحلهیتجز فاز اول مرحله در

 تابع از استفاده با مرحله اینشود. می معین را شدهمشاهده نشانگرهای و متغیرها بین ارتباط مدل این بررسی با. باشدیم پایایی و روایی
PLS-Algorithm گیرد قرار  یبررسمورد باید است آمده( 9 جدول) در که برازندگی هایشاخص منظور بدین. شود می انجام. 

 
 

 .smart pls. خروجی  مدل بیرونی )ضرایب استاندارد( مدل پژوهش  در نرم افزار 2شکل

که یک متغیر  کندیادعا مباید گرفته شود. معیار فورنل الرکرالکر  -فورنلپس از سنجش پایایی و روایی همگرا، روایی واگرا یا آزمون  
خودش داشته باشد. بنابراین ازنظـر  یاتغیرهای مکنون، پراکندگی بیشتری را در بین معرفهسایر م یاباید در مقایسـه با معرفه

بـرای . با سـایر متغیرهـای مکنـون باشد ریهر متغیر مکنـون بایـد بیشـتر از بـاالترین توان دوم همبستگی آن متغ AVEآماری،
. نتایج معیار فورنل الرکر در بهره برد هایبـا همبستگ AVE از روش معـادل یعنـی مقایسـه جـذر توانیکـاهش محاسـبات م

 ( آمده است.9)جدول
 Fornell-Larcker .معیار 3جدول 

 هوش هیجانی هوش معنوی گردش مالی رضایت شغلی 

    195/2 رضایت شغلی 

                                                                                                                                                    
1 Pls  

7 Fornell & Larker 
9 Outer model 

4 Inner model 
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   251/2 241/2 گردش مالی

  151/2 662/2 271/2 هوش معنوی

 264/2 546/2 617/2 292/2 هوش هیجانی

 
قطر  یمقادیر موجود دررواست که  شدهدادهنشان  Fornell-Larcker، در بررسی معیار دیکنیم( مشاهده 9که در )جدول طورهمان

. باشندیم ترستون مربوطه بزرگسطر و از کلیه مقادیر موجود در  ،(AVE)  شدهریشه دوم مقادیر واریانس شرح داده) اصلی ماتریس
 هاست.با سازه وابسته به آن هاشاخصهمبستگی  ندهدهنشاناین امر نیز 

اسمارت پی.ال.اس که در بررسی روایی و پیایی مدل نشان داده شد و با  افزارنرم ی درریگاندازهاز مدل  آمدهدستبه نتایج به توجه با
ی ریگاندازهدر مدل  آمدهدستبه (، تمامی نتایج6-4)جدول  در های مذکورمربوط به آستانه قبولی برای شاخص توجه به توضیحات

 گونه به توانسته است نهایی مدل بنابراین است. برخوردار مناسبی برازش از مدل که گیریممی نتیجه لذا .دهندیم قرار دییتأ مورد

ی قرار موردبررس در مرحله بعد که تحلیل مسیر )یا همان مدل ساختاری( .کنند بیان را متغیر کنندهفیتوص سؤاالت بین روابط مناسبی
 خواهد گرفت.

. اعدادی که بر روی اندشدهدادهکه در آن ضرایب مسیر نشان  دهدیمنشان   افزارنرمی را در ریگاندازه( اجرای مدل 7همچنین )شکل 
 یا رگرسیون در استانداردشده بتای بیانگر اعداد این شود.می نامیده مسیر ضریب ،شودمی داده نمایش یکدیگر با هاسازه مسیر بین

 است سازه دو همبستگی ضریب

 )تحقیق ساختاری مدل برازشمدل درونی )
استفاده  Bootstrappingی قرار گیرد. برای این منظور از تابع موردبررسباید  هاسازهدر مرحله بعد مدل ساختاری و روابط بین 

است .  شدهگرفتهدر نظر  Bootstrapهای آزمون عنوان نمونهبه 522و تعداد  باشدیم 911. تعداد نمونه آماری در این پژوهش شودمی
 .دهدیم( خروجی مدل ساختاری را نشان 9)شکل 

یا رد فرضیات است.اگر این مقدار آمار  دییدرواقع مالک اصلی تأکه  باشدیم (t-value) دهنده آماره تینشان هارابطهعددی در  مقدار
 .شودمی دییتأ ددرص 11و  15، 12که آن فرضیه در سطوح  میریگیر باشد نتیجه مبیشت 7652و  1616 ، 1664به ترتیب از 

 

 
 

 smart plsخروجی مدل درونی )معادالت ساختاری( مدل پژوهش در نرم افزار 3شکل 

 ضریب تعیین  معیار 

زای )وابسته( مدل هان درونمربوط به متغیرهای پن R2ضرایب  پژوهشمعیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک  نیترمتداول
عنوان مقدار به 2662و  2699، 2611زا را دارد، و سه مقدار بر یک متغیر درون زابرونیک متغیر  تأثیرمعیاری است که نشان از  R2است. 

ی زاوندری هاسازهبرای  R2. مطابق با جدول زیر، مقدار شودمی گرفتهدر نظر  R2مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط، و قوی 
 (.4. )جدول، سازدیم دییتأشده است که با توجه به سه مقدار مالک مناسب بودن برازش مدل ساختاری را پژوهش محاسبه



هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی )مورد مطالعه: اداره کل امور  ریتاث یبررس محمد حسن قادرزاده : 

 اقتصادی و دارایی استان تهران(

 R Square. 4جدول 

 
R Square نتیجه 

 قوی 124/2 رضایت شغلی

 قوی 629/2 قصد گردش مالی

 
 ب قرار دارند. کنیم که اعداد در بازه مناساین مقادیر را مشاهده می 4در جدول 

 1معیار استون گیسر
زا( سه مقدار در مورد یک متغیر وابسته )درون مقدار استون گیسر کهیدرصورتدهد و بینی مدل را نشان میمعیار دیگر قدرت پیش

زا( برونبینی ضعیف، متوسط و قوی متغیر یا متغیرهای مستقل )را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش 95/2و  15/2، 27/2
 کند.گیری میزا اندازهکیفیت مدل ساختاری را برای هر بلوک درون درواقعمربوط به آن متغیر وابسته است. 

 (Q2شاخص حشو )5جدول
 نتیجه Q² متغیر

 قوی 912/2 رضایت شغلی

 نسبتا قوی 997/2 قصد گردش مالی

 

بینی مناسب است و مقدار مالک نشان از قدرت مدل برای پیش به با توجهکنیم که را مشاهده می Q2مقادیر مربوط به 5در جدول 
 برازش مدل ساختاری بار دیگر مورد تأیید است.

 نتایج آزمون فرضیات 

 نتایج رد و تأیید فرضیات تحقیق در یک نگاه .6جدول
سطح معناداری  نتیجه

 تحقیق
سطح معناداری 

 مطلوب
شماره  مسیر فرضیه آماره تی

 فرضیه

 1 یشغل رضایت ← یجانیهوش ه P<25/2 772/4 222/2 تأیید

 7 مالی گردش قصد ← یجانیهوش ه P<25/2 512/4 222/2 تأیید

 9 یشغل رضایت ← یهوش معنو P<25/2 116/1 222/2 تأیید

 4 مالی گردش قصد ← یهوش معنو P<25/2 976/7 272/2 تأیید

 

 ی کلی ریگجهینت
داده های بدست آمده از با استفاده از  یو قصد گردش مال یشغل یتبر رضا یو معنو یجانیهوش ه یرتأث یمطالعه با هدف بررس ینا

 یجانیدهد که هوش ه یمطالعه نشان م یجهدر مرحله اول ، نت. شده است انجاماستان تهران  ییو دارا یکارکنان اداره کل امور اقتصاد
، رابطه مثبت و  یشغل یتو رضا یجانیهوش ه یناز نظر رابطه بدارد.  یرشرکت ها تأث ینو قصد گردش کار کارکنان ا یشغل یتبر رضا
دهد  ینشان م ینشد. ا یداپ یدار ی، رابطه مثبت و معن یو قصد گردش مال یجانیهوش ه ینوجود داشت. با توجه به رابطه ب یمعنادار

،  یاً گذارد. ثان یم یرشرکت ها تأث ینندان ااز کارم یجدا کردن از سازمان یاماندن  یبرا یمو تصم یشغل یتآنها بر رضا یجانیکه هوش ه
بر قصد گردش  آن یردارد اما تأث یشغل یتبر رضا یدار یمثبت و معن یرتأث یدهد که هوش معنو یرا نشان م یمطالعه شواهد یجهنت

 آنها است. یهوش معنو یرتحت تأثکمتر کارکنان شرکت ها  یشغل یتاست که رضا یبدان معن ین. ااست ی کمترمال
در  یجانی، هوش ه یشغل یتبر رضا یجانیگذشته ، هوش ه یقاتیتحق یاز کارها ی، برخ ینظر یدگاهاوالً ، از د یاتمطالعه ادب ینا

کرده اند. با  یلو تحل یهرا تجز یدر مورد هدف گردش مال یو هوش معنو یشغل یتدر مورد رضا ی، هوش معنو یمورد قصد گردش مال
ارتباط آنها با کارکنان اداره  ینهرابطه آنها در زم یبررس یبرا یرهامتغ ینا یبترک یبرا یقتحق ینست اولمطالعه ممکن ا ینحال ، ا ینا

به ارتباطات  یلدل یندارند و به هم یادیکار ز یرویسر و کار دارند و ن یاربس یانبا مشتر اداره ینباشد. ا ییو دارا یکل امور اقتصاد
هوش  ینب یاز مسائل مربوط به روابط عل یحیو کارمندان درک و درک صح یریتاسب است که مد، من یندارند. بنابرا یاجاحت یانسان

                                                                                                                                                    
1 Q2  (Stone-Geisser Criterion) 



 17            1911، پاییز 4، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 سازمان ها یکار و مهمان نواز یدشد یش، گرا ینداشته باشند. عالوه بر ا مالی و قصد گردش یشغل یت، رضا ی، هوش معنو یجانیه
 یآنها از عوامل مهم یراکنند ز یریتخود را مد یو معنو یجانیش هکند تا هو یصنعت را ملزم م ینخود ، کارمندان ا یاننسبت به مشتر

، هوش  یسازمان یجبهبود نتا برای،  یندارند. . عالوه بر ا ینقش مهم یانو خدمت به مشتر یمنابع انسان یریتهستند که در هنگام مد
ارائه  یتخود جهت تقو یو معنو یجانیبه هوش ه یتوانند جهت ده ی. کارکنان میابدبهبود این مسائل  یدکارکنان با یو معنو یجانیه

های تحقیق شامل عدم همکاری بخشی از افراد جهت محدودیت.ینندو آموزش بب یریمدت جهت گ یخدمات و ارتقا سازمان در طوالن
، این احتمال را نجدسیمپاسخ به سؤاالت پرسشنامه؛محدودیت ذاتی پرسشنامه، با توجه به اینکه پرسشنامه، ادراک افراد را از واقعیت 

 ی محدوده به معطوف حاضر پژوهش در زمانی ی نباید نادیده گرفت که این ادراک، کامالً با واقعیت، تطبیق پیدا نکند.  محدوده
باشد وشیوع ویروس کرونا و جمع آوری اطالعات  نبوده تأثیر بی محدوده این روی خاص نوسانات دارد امکان که باشدمی خاصی

ونیک این امکان را به وجود می آورد که اطالعات غلط و یا تکراری در داده های ما وجود داشته باشد و نتایج تحت تاثیر بصورت الکتر
پیشنهاد استان تهران  ییو دارا یاداره کل امور اقتصادآن ها باشند. پیشنهادات کاربردی برگرفته از این تحقیق شامل :به مدیران 

گردد گردد که موارد زیر را اجرا کنندو رعایت موارد بیان شده موجب مییت شغلی کارکنان پیشنهاد میگردد به منظور افزایش رضامی
رداخت حقوق مزایا متناسب با توانایی شود.پکه رضایت کارکنان از سازمان افزایش یافته و در نهایت موجب افزایش عملکرد کارکنان می

شغلی، احترام و برخورد صادقانه رعایت انصاف در پرداخت ها و پاداش ها، فراهم نمودن و تجربه کاری تأمین امکانات آموزشی و ارتقا 
ارزشیابی عملکرد کارکنان و ارائه  و تشویق و قدردانی مناسب و به هنگام و امکانات مورد نیاز برای انجام کار امکانات رفاهی جانبی

تقسیم کار بر و مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری مربوط به آنها اطمینان از ادامه شغل کنونی و امنیت شغلی، و بازخورد صحیح
گردد برای تمامی کارکنان پیشنهاد میاستان تهران  ییو دارا یاداره کل امور اقتصادو همچنین به مدیران مبنای لیاقت و شایستگی 

برای افزایش هوش هیجانی کارکنان آموزش خود آموزش هایی برای افزاش هوش معنوی جهت باالبردن رضایت شغلی ترتیب دهند. 
هایی در حوضه مسائل اعتقادی و مذهبی برای کارکنان ترتیب دهند. از جمله این برنامه هامثل برگذاری برنامه های کوهنوردی در آخر 

روانشناسی. هفته ها.برگذاری جلسات پرسش و پاسخ با عالمین و متخصصین مسائل دینی و اخالقی. برگذاری کالس ها و جلسات 
ایجاد جلسات مشارکت و بحث و گفت و گو راجع به مسائل اخالقی در تعطیالت اعیاد مذهبی و بررسی فضیلت های اخالقی بزرگان 

برای کارکنانی که در بخش هایی  گرددپیشنهاد میاستان تهران  ییو دارا یاداره کل امور اقتصادبه مدیران تاریخ و دین.همچنین 
با گردش مالی در ارتباط هستند آموزش های بیشتری برای افزایش هوش هیجانی برگزار کنند و کالس های خدمت می کنند که 

در استخدام  گرددپیشنهاد میاستان تهران  ییو دارا یاداره کل امور اقتصادبه مدیران تخصصی در این زمینه برای آن ها تدارک ببینند.
سنجش هوش استفاده کنند. و کارکنانی که از هوش باالیی برخوردارند در بخش هایی نیرو های جدید از سواالت مربوط به بررسی و 

  ک مربوط به گردش مالی اداره است استفاده کنند.
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 علوم ، ،حسابداری مدیریت اقتصاد، المللی بین کنفرانس معنوی،اولین هوش های مولفه و ،ابعاد1911احمد، مودت، باقری
 19-16، 9بهزیستی فاعلی، روانشناسی و دین، سال چهارم، شماره اجتماعی،مشهد



هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی )مورد مطالعه: اداره کل امور  ریتاث یبررس محمد حسن قادرزاده : 

 اقتصادی و دارایی استان تهران(

 ،تهرانیو حسابدار تیریکارکنان،کنفرانس جامع علوم مد یشغل یو دلبستگ یغلش یهایژگی،و1911عمار، ،یزاد، جعفر و درست کیب
 .466-424، 6بین هوش معنوی، سخت رویی و سالمت عمومی در بین پرستاران بهبود، سال پانزدهم، شماره 

معادالت ساختاری  ،بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان با مدل سازی1916پیرزاد، علی و عزیزی، جواد،
، شماره 17توانبخشی، دوره  )موردمطالعه: بانک قوامین یاسوج(،کنفرانس ساالنه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی،تهران

 ۔11-25، 4
 و مدیریت المللی بین همایش دستمزد،دومین و حقوق میزان بر تامل با کارکنان شغلی ،رضایت1911مهسا، جاویدمهر، و محمود جاویدمهر،

 توسعه،تهران فرهنگ
 روان،قوچان سالمت و مشاوره ملی همایش وافسردگی،چهارمین معنوی هوش ،رابطه1911محترم، جاللی،

 رشیپذ کردیبا رو یدورکار یساز ادهیپ ی،بررس1911سحر، ،یلیو اسماع یمحمدعل ،یاکبر و رادفر، رضا و افشار کاظم یعل ،یهرند یحداد
 ،تهرانیکیالکترون ینظام ادارکنفرانس  نی،ششمیفناور

 دانشگاه ارشد، نامه کارشناسی پایان به پرورش و آموزش وزرات کارمندان شغلی رضایت بر موثر عوامل بررسی(. 1912.) محسن سید حسینی،
 . اجتماعی علوم دانشکده طباطبایی، عالمه

دانشجویان پزشکی. مجله پزشکی  کیفیت زندگی در یتی با(. رابطه هوش معنوی و ویژگی های شخص1911حمید، نجمه و زمستانی، مهدی. )
 .942- 955، 4هرمزگان. سال هفدهم، شماره 

 رازیاخالق و کسب و کار،ش ت،یریمد یکنفرانس مل نی،نخستیجانیهوش ه لی،تحل1911و ثابت، عباس، دیدخ، ناه
 ن،تهرایعلوم رفتارو  یروانشناس یکنفرانس مل نی،سومیلیتحص شرفتیو رابطه آن با پ یدرخشانو عاد

 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای ارزش و گردش در سرمایه خالص بین ،ارتباط1911سیدجواد، میرعباسی، و محمد رامندی، درزی
 حسابداری،تهران و مدیریت المللی بین کنفرانس تهران،دومین بهادار
 یو مطالعات اجتماع یتارعلوم رف یالملل نیکنفرانس ب نی،دومیجانی،هوش ه1914به،یدژآهنگ، ط

تهران: ساواالن. )تاریخ انتشار اثر به زبان  (، هوش هیجانی ) آزمونهای هوش هیجانی(. ترجمه مهدی گنجی.1915دیویس، مارک. )
 (7216اصلی

 مندان مبتال به دیابت،رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با هوش هیجانی و تنظیم هیجانی در سال1911رامتین فر، هاله و علیزاده، ماندانا،
 (. هوش معنوی: دیدگاه ها و چالش ها. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه1915رجایی، علیرضا، )

(. بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در 1911رهنمای رودپشتی، فریدون، کیایی، علی )
 22تا  66و  19-6، ص 19ش حسابداری، شماره بورس اوراق بهادار تهران، دانش و پژوه
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،بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی و تاثیر آن بر مدیریت سازمان،دومین کنفرانس 1916شادبخت، معصومه و روستایی، الهام،

 وزش و پژوهش،محمودآبادملی رویکردهای نوین در آم
 (. مدیریت مالی، انتشارات سازمان حسابرسی، جلد اول و دوم1915شباهنگ، رضا)

 رشد. انتشارات تهران. شغل انتخاب های نظریه و ای حرفه و شغلی مشاوره و راهنمایی(. 1915.) عبداهلل آبادی، شفیع
 ،مرودشتیو روان شناس یتیعلوم ترب یمل شیهما نینخست،یجانی،هوش ه1911شه،یعا ،یدیفاطمه و حم ،ییشمسا، اسما و عطا
 114-11 4و9، شماره 7(. هوش معنوی اندیشه های نوین تربیتی دوره 1912صمدی، پروین، )

 روانشناسی – روانشناسی ملی همایش متاهل،دومین دانشجویان زندگی از رضایت با معنوی هوش ،رابطه1911مسعود، جویباری، طالبی
 خانواده،مرودشت

 کار،تبریز و کسب توسعه و اقتصاد ، مدیریت المللی بین معنوی،کنگره هوش های مولفه و ابعاد ،بررسی1911فخرالسادات، طباطبایی،
،بررسی تأثیر هوش هیجانی مدیران بر افزایش نتایج و پیامدهای معلمان و دبیران در آموزش و پرورش کیش با 1911غبیشاوی، نسرین،

 آفرین،اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت،مینابمیانجیگری رهبری تحول 
،بررسی تاثیر هوش هیجانی، هوش معنوی و ابعاد شخصیت بر عملکرد و رضایت از 1916فردوسی مازندرانی، سکینه و گرامی پور، مسعود،

 رشته تحصیلی
 خودرو، صنعت نشر:تهران.  داشت خواهد همراه به را سازمانی موفقیت شغلی رضایت میزان چه تا(. 1916.) بهزاد شناور، و اسماعیل، قادری،
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  1. شماره
 ارشد نامه کارشناسی پایان. تهران 12 منطقه انسانی علوم دبیران و گروه مدیران در شغلی رضایت و خالقیت مقایسه(. 1911.) زهرا قنبری،

 .طباطبایی عالمه دانشگاه شغلی، مشاوره
 و درمان و کارکنان وزارت بهداشت شغلی رضایت و ICDL رایانه ارتباطی مهارتهای خدمت ضمن های آموزش رابطه(. 1915.) اکبر کرامت،

 طباطبایی. عالمه دانشگاه آموزشی، مدیریت لیسانس فوق.  پزشکی آموزش
 منطقه متوسطه مقطع عادی و تیزهوش ردخت آموزان دانش در هیجانی هوش و آوری تاب انتقادی، تفکر ،مقایسه1911فاطمه، منصور، کریم

 فرهنگی و اجتماعی های آسیب روانشناسی و تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش ،اولین19-14 تحصیلی سال در تهران شهر 11
 ایران،تهران

 در یننو های پژوهش ملی کارکنان،کنفرانس عملکرد بر شغلی رضایت تاثیر ،بررسی1911فاطمه، نصراصفهانی، و فریبا کریمی،
 انسانی،کازرون علوم و مدیریت،اقتصاد

 (7211زبان اصلی ترجمه نسرین پارسا. تهران: رشد. )تاریخ انتشار اثر به -(، هوش هیجانی 1912گلمن، دانیل، )
 نوین هایرویکرد المللی بین مرتبط،کنفرانس نظریههای و ابعاد مفاهیم،: شغلی رضایت بر ،مروری1911رمضان، جهانیان، و شیده چی، ماشین

 انسانی علوم در
 یروان شناس یمل شیهما نی،پنجمیو اهمال کار یتیشخص یها یژگیو نی،رابطه ب1916سمانه، ،یرجانیطاهره و م ،یشکوفه و غالم ،یمتق

 مدرسه،تهران
 بایی.طباط عالمه دانشگاه انتشارات تهران اقتضایی، نگرش سازمانی رفتار(.1916.) آرمین مهروژان، و عباس، زاده، محمد

 یو استاندارد ساز ،آموزشیزیو برنامه ر تیریعلوم مد یمل شیهما نی،دومیشغل تیبر رضا یجانیهوش ه ری،تأث1915مجاهد، ،یمحمود
 ران،تهرانیا

،بررسی نقش هوش هیجانی سازمان بر کارآفرینی، یادگیری گرایی و بازاریابی استراتژیک سازمان در 1422مختاری ملک آبادی، حسن،
  تولیدی پوشاک،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی شرکت های

،بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهر سروآباد 1911مرادی، عبداله و قادری، دلیر،
 ربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران،تهران،در سال تحصیلی،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم ت

های کوچک و گذاری درونی و بیرونی مشکالت تأمین مالی شرکتسازی و سیاست،شبیه1916مصلح شیرازی، علی نقی و خلیفه، مجتبی،
 شناسی سیستمیمتوسط با رویکرد پویایی

ایسه هوش معنوی و سالمت روان در افراد معتاد و غیر معتاد. مجله علمی (. مق1916معلمی، صدیقه؛ رقیبی، مهوش و ساالری درگی، زهره. )
 795-747، 9، شماره 11پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، دوره 

فصلنامه علمی پژوهشی زن و  زنان سالمند. (. رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ1912نادری، فرح و روشنی، خدیجه. )
 .55-62 6سال دوم، شماره  فرهنگ،

 شغلی رضایت با توسط مدیران پرورشی و آموزشی های گیری تصمیم در معلمان دهی مشارکت میزان رابطه بررسی(. 1911) فاطمه الهی، نور
 .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان معلمان

مقابله با استرس در  یو سبک ها یجانیارتباط هوش ه ی،بررس1912اصل، محمد، بایو فر الیل ،یو سادات قهیصد ،یخانقاه، زهرا و حنان ینور
 اتاق عمل کشور،تهران ییدانشجو انهیسال یپژوهش شیهما نیاتاق عمل،اول یها ستیتکنولوژ

 مدیریت لیم کنفرانس مروری،دومین مطالعه یک: شغلی عملکرد و شغلی رضایت مفهوم ،تبیین1911بیتا، یزدانی، و مرضیه روزیان، نه
 آباد ،نجف1911 خدمات راهبردی

(. بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش معنوی بر کیفیت زندگی همسران جانباز 1915هادی تبار، حمیده؛ نوابی نژاد، شکوه و احقر، قدسی. )
 14شاغل به تحصیل در مدارس بزرگساالن شهر تهران، مجله علمی پژوهشی طب جانباز، سال چهارم، شماره 

، 1(. پرورش هوش معنوی از طریق برنامه فلسفه برای کودکان، تفکر و کودک، سال سوم، شماره 1911ایتی، مهرنوش و زریباف، مژگان. )هد
166-195. 

تعارض مورد  تیریمد یمذاکره باراهبردها یو سبکها یجانیهوش ه نیرابطه ب ی،بررس1916منصور، راندوست،یو ا میپرست، نس زدانی
 ،سنندج یو منابع انسان یفرهنگ سازمان یمل شیهما نیمخابرات استان کردستان،دوممطالعه : شرکت 
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