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چكيده
در سالهاي گذشته پژوهشگران زيادي تالش كرده اند تا رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاان را مطالعاه كنناد و از
اين رهگذر مدل جامع با توجه به سازمان مورد بررس خود ارائه نمايند ؛ ول تاكنون كمتر پژوهش توانساته تاا هار دوي
اين عوامل را در كنار هم و در تعامل با ابعاد ديگري از رفتار سازمان بحث نمايد ؛ كه اين تحقيق م تواناد در ايان زميناه
يك الگو باشد .در اين پژوهش از دو عامال هاوش معناوي و هاوش هيجاان باه عناوان متميرهااي مساتقل و از عوامال
خوداثربخش و خودنظم به عنوان متميرهاي وابسته استفاده شده است .روش اين تحقيق از لحاظ هدف،كاربردي باوده و
از جنبه گردآوري داده ها روش ،توصيف – پيمايش و همبستگ و از نوع ميدان م باشد  .در اين تحقيق ازماد پترايادز
و فارنهام بهره گرفته شده است  .پس از جمع آوري پرسشناامه ها و آماده سازي داده هااي پژوهااش ،تحليال آمااري باا
استافاده از آزماون هاي  - Tاستيودنت و رگرسيون خط چندگاناه توسان نارم افا ار  SPSS18و باراي بارازش ماد
تحقيق با داده هاي جمع آوري شده از مد معادالت ساختاري توسن نرم افا ار  LISREL 8.5اساتفاده شاده اسات .باا
انجام اين تحقيق مشخص گرديد كه چهار بعد از ابعاد هوش معنوي و هوش هيجاان باه ناام هااي توجاه باه معنوياات،
اجتماع بودن  ،مديريت هيجانات و خودانگي ش رابطه مستقيم باا خوداثربخشا و خاودنظم دارناد  .در ايان تحقياق
كارمندان مرد در عامل هوش هيجان و كارمندان زن در عوامل خوداثربخش و خودنظم برتر هستند كه نشاان از تفااوت
جنسيت به عنوان عامل تاثيرگذار در فرآيند تحقيق م توان نام برد.
واژه هاي کليدي :هوش معنوي ،هوش هيجان  ،خوداثربخش و خودنظم .
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مقدمه
مطالعات جديد روانشناسان نشان م دهد ،كه برخ كنش هاي مم ي با تجربه هاي معنوي همراه اسات ،باه گاون اي
كه توجه به معنويت روي برخ از قسمت هاي مم اثر م گذارد .يك از ايان قسامت هااي مما  ،بخاش لپهااي
گيجگاه است كه دقيقا ً پشت ناحيه گيجگاه قرار دارد و روانشناسان ،اين بخش را "منطقه خدا" م نامند ،زيارا
با تحريك مصنوع آن موضوع هاي معنوي  ،مانند ديدار با خدا  ،گفتگوي دين  ،از خودگذشتگ  ،فداكاري ،انساان
دوست و مانند اينها پديدار ميشود (چ يو 1002،؛ ناريانسم و آون 1002،؛ زوهار و مارشا 1000،؛ راماچاندران و
وبلسك 2991،؛ پرسينگر .)2991،توجه به معنويت در حل مشاكالت زنادگ و ارزش و معناادار نماودن زنادگ
انسان ،از دوران جيم و نگارش كتاب گوناگون تجربه هاي معنوي ( )2911آغاز شد .جيم معتقد بود كه معنويات
موجب معنا در زندگ انسان م شود ،به گونه اي كه وي رفتارهاي عقالن و منطق را براي پيروي در زندگ استفاده
م كند ،ارتباطات وي با ديگران يك ارتباط انسان و اعتقادي خواهد بود و نگرش مثبت به خود و ديگران دارد.

هوش معنوي
در شروع سا 1000؛ زوهار و مارشا (استادان دانشگاه آكسفورد ) كاه در زميناه في ياك ،فلسافه و ماذهب باه
مطالعه م پرداختند ،كتاب با عنوان" هوش معنوي  ،هوش بنيادي" منتشر كردند كه سرآغاز طرح هوش سوم  ،باه
عنوان " هوش معنوي " در مجامع علم گرديد(فرامرزي و ديگران .)2811،ووهان()1001معتقاد اسات كاه هاوش
معنوي  ،يك از انواع هوش هاي چندگانه است كه به طور مستقل م تواند رشاد و توساعه ياباد  .هاوش معناوي
نيازمند شيوه هاي مختلف شناخت و وحدت زندگ درون ذهن و روح با زندگ در دنياي هسات اسات  .هاوش
معنوي م تواند به وسيلة تالش ،جستجو و تمرين پرورش يابد  .انسان براي كساب قادرت تشاخيص در تصاميم
گيري هاي كه به رشد سالمت نفس و روان كمك م كند ،نيازمند هوش معنوي است .هوش معنوي موجب ميشود
كه فرد در برابر رويدادها و حوادث زندگ  ،بينش عميق بيابد و از سخت هاي زندگ نترسد و با صابر و تفكار باا
آنها مقابله نموده و راه حل هاي منطق و انسان براي آنها بيابد  .مك شري و همكارانش ( )1001تأكيد م كنند كه
هوش معنوي زيربناي باورهاي فرد است كه سبب اثرگذاري بر عملكرد وي م شود؛ به گونه اي كه شاكل واقعا
زندگ را قالب بندي م كند(زوهار و مارشاا  .)1000،هاوش معناوي باعاث افا ايش قادرت انعطااف پاذيري و
خودآگاه انسان شده است  ،به طوري كه در برابر مشكالت و سخت هاي زندگ  ،بردبااري و صابوري بيشاتري
دارند  .در واقع ،هوش معنوي ظرفيت براي الهام است و با شهود و نگرش كل نگر به جهان هسات  ،در جساتجوي
پاسخ براي پرسش هاي بنيادي زندگ و نقد سنت ها و آداب و رسوم م باشد .الكين و كاوندش ( )1002بر اين
باورند كه حوزه هوش معنوي موجب م شود كه انسان با ماليمت و عطوفت بيشتري به مشكالت نگاه كند ،تالش
بيشتري براي يافتن راه حل داشته باشد ،سخت هاي زندگ را بهتر تحمل كند و به زندگ خاود پويااي و حركات
دهد .مك گواير ( )2998در تعريف هوش معنوي م گويد  :هوش معنوي  ،تواناي عمل همراه با آگاه و ترحم را
دارد ؛ در عين حال كه سالمت و آرامش درون و بيرون (بردباري ) را صرف نظر از شاراين حفا ما كناد .در
واقع ،هوش معنوي يك هوش ذات انسان است و همانند هر هوش ديگري م تواند رشد كناد ،باه ايان معناا كاه

م توان آن را توصيف و اندازه گيري كرد.

هوش هيجاني
ماير و همكارانش (  ) 1000معتقدند كه توجه به هيجان ها و كاربرد مناسب آنها در روابن انسان  ،درك احاوا
خود و ديگران ،خويشتن داري و تسلن بر خواسته هاي لحظه اي ،همدل با ديگران و استفاده مثبت از هيجان ها در
انديشه و شناخت ،موضوع هوش هيجان است كه م تواند با آگاه و هوش معنوي ارتباط داشته باشد  .در واقاع،
آموزش طبيع هيجان كه با هنرهاي آزاد و نظام هاي ارزش ني همراه است ،اهميت وياژه دارد  .باار -آن ()1002
نظريه پرداز ديگري است كه هوش هيجان را به عناوان مجموعاه اي از ظرفيات هاا ،قابليات هاا و مهاارت هااي
غيرشناخت م داند كه تواناي هاي فرد را در برخورد موفقيت آمي با ضرورت ها و فشارهاي محيط افا ايش ما
دهد و باعث بروز رفتارهاي سازگارانه و انسان دوساتانه از ساوي فارد ما شاود .هاوش هيجاان بعناوان توانااي
تطبيق،شناساي  ،فهم ،مديريت و تحت فرمان درآوردن روح در درون خود و ديگران است.

خوداثربخشي
تعدادي از متميرهاي ديگر بوسيله عوامل مرك ي در تعيين رفتار انسان و ارتقاء ارتباطات با يكديگر يافت شادند؛
كه عبارتند از :احترام به نفس ،خوداثربخش  ،خودمفهوم  ،خودتوصيف  ،خودنظم و  . ...اينها متميرهاي هستند كاه
به ما در كنتر استرس في يك و روح كمك ميكنند(ساالوي و مااير.)2990،آلبارت بانادورا روانشاناس و جامعاه
شناس  ،خوداثربخش را اعتقاد به تواناي ها و موفق بودن در شراين خاص تعريف م كند مطابق تئاوري شاناخت
اجتماع باندورا ،افراد با خوداثربخش باال كسان هستند كه معتقدند م توانند وظايف مختلف را باه خاوب انجاام
دهند ول از انجام آن اجتناب م كنند .خوداثربخش  ،اعتقاد ماا باه توانااي ماان باراي موفقيات در ماوارد خااص
است.كه از قضاوت هاي شخص در قابليت هاي خود شروع و به انجام وظيفه اي خاص به صورت موفق در سطوح
مختلف اشاره دارد (باندورا.)2911،خوداثربخش از قضاوت شخص در قابليت هاي خود شروع و به انجام وظيفاهاي
خاص بصورت موفق در سطوح طراح شده مختلف اشاره دارد .گسترده شادن تاالش هااي بيشاتر و اساتقامت در
برابر حقايق تلخ يك ارتباط نسب براي ساختارهاي جديد در ابعاد مختلف رفتارهاي سازمان است (باندورا.)2911،

خودنظمي
خودنظم يك راه فعا مديريت رفتار براي رسيدن به يك هدف است كه براي هر شخص جهت كنتر خاود و
تواناي هاي او در جهت جلوگيري از فعاليت هاي نادرست نياز اسات .باه عباارت ديگار خاودنظم ياك كنتار
شخص رفتار ،عواطف و افكار است .خودنظم  ،فرآيندي است كه بوسيله آن افراد ،فعا و داراي شاناخت رفتااري
م شوند و به سوي دستياب به اهداف بصورت سيستماتيك حركت م كنند .به عقيده اوسوالد ( ،)1002خاودنظم
فرآيندي است كه بوسيله آن كارمندان را به فعاليت و تقويت قدرت شناساي و رفتارها و اثرات آنها وادار م كناد و
فرآيندي سيستم محور است كه بسوي دستياب به اهداف پيش م رود.
با توجه به مطالب فوق م توان عنوان كرد كه وجود رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجان با خوداثربخشا و

خودنظم سبب ايجاد ديد عميق در كاركنان نسبت به مسائل و مشكالت حوزه كاري و سبب انعطااف پاذيري آنهاا
در شراين دشوار م گردد .زيرا اگر شخص داراي هوش معنوي باال باشد در آن صورت تالش م كند تاا باا بهاره
وري باال در كار در كنار خشنودي خداوند ،موجبات خشنودي خود و ديگران را فراهم آورد .از طرف كارمنادي كاه
داراي هوش هيجان باالي باشد سبب م گردد تا در مواقع ساخت تصاميمات عاقالناه و هوشامندانه اي بگيارد و
مي ان سازگاري خود را با محين اف ايش دهد زيرا در صورت كه افراد از هوش هيجان كم برخوردار باشند و فقن
از نظر بهرة هوش ( )I.Qدر سطح باال باشند ،ممكن است در دنياي علم پيشرفت كنند؛ ولا در زنادگ شخصا و
اجتماع و در روابن با ديگران نم توانند رفتار مفيد و مؤثري از خود نشاان دهناد (كاوب و مااير .)1000،هاوش
هيجان به علت مرتبن بودن با مهارت هاي مهم زندگ شخص و اجتماع  ،نقش مهم در موفقيت و هدايت فارد
دارد .بنابراين با توجه به مطالب عنوان شده سوا اصل پژوهش اين است كه :
 آيا م توان با افا ايش هاوش معناوي و هاوش هيجاان در كاركناان ،موجباات افا ايش خوداثربخشا و
خودنظم آنان را فراهم كنيم ؟
با توجه به تاثيرات عميق هوش معنوي و هوش هيجان در روحيه و در بهبود عملكرد افراد و همچناين ارتبااط
كه اين عناصر مطابق نظريه هاي مطرح شده در اف ايش كاراي و اثربخش كاركنان دارند م توان بايش از پايش باه
اهميت پژوهش هاي در اين زمينه پ برد .از طرف هر سازمان و نهادي كاه در آن نياروي انساان بيشاترين م يات
رقابت را براي آنها فراهم م آورد بررس اين ابعاد و تاثيرات آنها م تواند در تحليل رفتار كارمنادان و ميا ان بهاره
وري آنان موثر باشد .از طرف سازمانها با رصد اين ابعاد به صورت ساليانه و يا حت دوره هاي شش ماهه و يا حتا
در آزمون هاي استخدام بدو خدمت م توانند موجبات اف ايش بهره وري سازمانهاي مطبوع خود را فراهم آورند.
مقصود است كه م تواند در آيناده ساازمان هااي ماورد

دستياب به اهداف در هر پژوهش  ،رسيدن به سر من

سنجش تاثيرگذار باشد .در اين تحقيق سع شده تا با استفاده از نظارات دانشامندان و ماموريات و اهاداف ساازمان
مطبوع ،اهداف زير از انجام تحقيق بيان گردد :
 -2بررس رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجان با خوداثربخش و خودنظم كاركنان .
 -1درك تفاوت بين كارمندان مرد و زن در مورد ابعاد مختلف تحقيق.
 -8ارائه راهكارهاي در زمينه اف ايش هوش معنوي و هوش هيجان كاركنان.
 -2ارائه مدل تركيب از هوش معنوي و هوش هيجان به منظور اف ايش خوداثربخش و خاودنظم كاركناان در
حوزه ستادي بانك مل ايران.
اون ()1002در مقاله اي تحت عنوان " آيا آن گونه كه فكر م كنيد هوشمند هستيد؟" ضمن بيان مواناع قابليات
هوش هيجان كه شامل خودآگاه  ،خودانگي ش ،همدل و روابن مؤثر است ،نشان داد كه هوش هيجان در بهباود
ارتباطات و كاهش تعارضات محين كار تأثير دارد و با توجه به اينكه مديران در سازمان بايد با نياروي انساان كاار
كنند ،هوش هيجان مديريت  ،موجب اف ايش چرخه نوآوري ميان كاركنان و نهايتاً سازمان م شود.
ماير و سالوي()1000مدع شدند افرادي كه هوش هيجان بيشتري دارند ،از عهده كارهاي خود به طور موفقيت
آمي ي بر م آيند؛ زيرا آنها به طور صحيح حاالت و هيجانات شان را درك و ارزياب م كنند و م دانند چطاور
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و چه وقت احساسات شان را بيان كنند  .آنها م توانند به طور مؤثر حااالت خُلقا خاود را تنظايم كنناد .فرنانادو
روزو ،در مقاله تحت عنوان " استخدام بدون اخراج " ده مسئله را به عنوان راه هااي اساتخدام  ،باراي ماديريت و
استخدام كاركنان معرف م كند .از جمله اين راه ها مسئله هوش هيجان است كه مؤلفه بسيار مهم در حف منابع
انسان سازمان ها است او معتقد است كه براي استخدام كارمندان بايد به هوش هيجان داوطلبان توجاه كارد ؛ زيارا
كارمندان باهوش هيجان باالتر  ،بهتر و آسان تر م توانند اهداف سازمان را محقق م سازند به ادعاي او  ،ضريب
هوش هيجان به مي ان  %90قدرت پيش بين اثر بخش سازمان را باال م برد.
نصيري پور ( )2811در مقاله تحت عنوان " رابطه هوش عاطف با سبك رهبري " ضمن تعرياف و بياان مؤلفاههااي
هوش هيجان و مقايسه هوش هيجان با بهره هوش نشان دادند كه هر چه مراتب و سطوح بااال ما رود اهميات
هوش هيجان در مقايسه با بهره هوش در مهارت هاي فن  ،اف ايش م يابد و همواره مديران باا هاوش هيجاان
باال ،ارتباط بسيار موفق تري را در مقايسه با ديگر مديران از خود نشان م دهند  .آنها معتقدند كه مديران اثاربخش
قابليت هيجان باالي دارند و در تصميم گيري بر عناصر عاطف و هيجان تأكيد م كنند .ايان ماديران باه خاوب
زمان اثربخش توجه به كاركنان خود را م دانند و همواره با برقراري رابطه اي اثاربخش و ساازنده درصادد رشاد
كاركنان خود برم آيند.
مختاري پور ( )2811در مقاله اي تحت عنوان " بررس رابطه بين هوش هيجان و بازده هاي رهبري "ضامن
تعريف هوش هيجان و مديريت و بيان ابعاد هوش هيجان در مديريت و رهبري گروه توضيح م دهند كه با تلفيق
دانش مديريت و تواناي هيجان در مديريت  ،امكان سوق دادن افراد به سوي دستياب به اهاداف كارسااز و مفياد
بيشتر است و مديران برخوردار از هوش هيجاان  ،رهباران ماؤثري هساتند كاه اهاداف را باا حاداكثر بهاره وري و
رضايتمندي كاركنان محقق م سازند.
آقايار ( )2812در مقاله اي تحت عنوان " مديريت كردن روابن ديگران" به نقل از دانيل گلمن م گوياد  :ياك
فرد فاقد هوش هيجان حت اگر بهترين آموزش ها را ببيند ،نم تواند يك رهبر برجسته و ب رگ شود .او همچنين
با توجه به نتايج مطالعات دانيل گلمن نشان م دهد كه اهميت هوش هيجان در مقايسه با ساير مهارت ها دو برابر
است و رابطه مستقيم با پيشرفت شمل و همچنين پيشرفت و ترق سازمان دارد  .تحقيقات نشان م دهد كاه از
مجموع موفقيت هاي زندگ  % 10 ،به بهره هوش و  %20به هوش هيجان بساتگ دارد .مؤسساه آگااه سانج
پروديو()1002در نمودار زير ،چگونگ وجود هوش معنوي ،هوش هيجان  ،بهره هوش و هوش في يك را در يك
هرم ترسيم نموده است ؛ به طوري كه هوش معنوي را باالترين و با ارزش تارين هاوش در انساان و در رأس هارم
قرار داده است.
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هوش معنوي

هوش هيـجـاني

بهـره هوشـي

هوش فيــزيـكـي

شکل شماره (:)1سلسله مراتب هوش در انسان (فرامرزي و دیگران )1 11 ،

اسميت()1002در مطالعات خود نشان داده است كه هوش معنوي ،الزمه سازگاري بهتر با محين است و افارادي
كه هوش معنوي باالتري دارند ،تحمل آناان در مقابال فشاارهاي زنادگ بيشاتر باوده و توانااي بااالتري را باراي
سازگاري با محين از خود بروز م دهند .وي ده مهارت هوش معنوي را بدين گونه تشريح م كند:
 -2تجربه معنوي  :وجود فعاليت و تجربه هاي خاص مذهب ؛
 -1مقابله با استرس  :استفاده از ايمان و اعتقاد مذهب براي حل مسائل و فشارهاي زندگ ؛
 -8هدفمند بودن  :داشتن هدف مشخص در زندگ با در نظر گرفتن مسائل مذهب ؛
 -2پرستش گاه  :تمايل به مكا نهاي مذهب و رهبري مذهب ؛
 -2خارج شدن از اصو  :فاصله گرفتن از اصو و عقايد كليشه اي در زندگ ؛
 -1محوريت اعتقادات  :تأثير مذهب در رفتار و عملكرد (مانند خوردن  ،آشاميدن و پوشش)
 -1مقررات مذهب  :رعايت قوانين و فرمايشات مذهب در زندگ ؛
 - 1نيايش  :دعا كردن و اعما مذهب در زندگ ؛
 -9تحمل كردن  :تحمل نمودن اعتقادات ساير مذاهب و برخورد اصول و منطق با آنها؛
 -20مفاهيم دين  :اعتقاد به مفاهيم اساس دين (مانند خالق يكتاي جهان ،روح و زندگ پس از مرگ).
موسسة آگاه سنج پروديو()1002در آمريكا ني شش مهارت براي هوش معنوي تعريف كرده است  .اين
مهارت ها شامل دلسوزي براي ديگران ،احساس ملكوت  ،خردورزي ،تواناي گوش دادن ،توكل بر خدا ،تعهد و
ايمان م باشد .همچنين ،ولمن()1002اجتماع بودن و ادراك فراحس را دو مهارت اساس هوش معنوي معرف
م كند .در حقيقت ،هوش معنوي مجموعه اي از فعاليت ها است كه عالوه بر لطافت وانعطاف پذيري در رفتار ،
سبب خودآگاه و بينش عميق فرد نسبت به زندگ و هدفادار نمودن آن م شود ؛ به گونه اي كه اهداف ،فراتر از
دنياي مادي ترسيم م گردد و همين فرآيند موجب سازگاري فرد با محين به خاطر خشنودي و رضايت ديگران
شده است ،زيرا وي با اين سازگاري در صدد جلب رضايت خداوند متعا است ؛ بنابراين ،ارتباط مستقيم بين
هوش هيجان

و هوش معنوي وجود دارد .مطالعات رز()2992تامپسون()1001اوسوالد()1002وان ليوين و
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كاسولر()1002الكين و كاوندش()1002و مؤسسه آگاه سنج پروديو()1002نشان م دهد كه بين هوش معنوي ،
هوش هيجان  ،صالحيت هاي شخص و سالمت ذهن  ،همبستگ باالي وجود دارد .تحقيقات آنها نشانگر آن
است كه هوش معنوي به رشد  ،غنا و تقويت هوش هيجان كمك م كند و همچنين هوش هيجان  ،ياري دهندة
فرد به يك هوش معنوي باالست ؛بنابراين ،براي رسيدن به يك زندگ شاد و همراه با سالمت جسم و روان ،
هوش معنوي و هوش هيجان الزم و مل وم يكديگر هستند .ماير و همكارانش()1000معتقدند كه توجه به هيجانها
و كاربرد مناسب آنها در روابن انسان  ،درك احوا خود و ديگران ،خويشتن داري و تسلن بر خواسته هاي
لحظهاي ،همدل با ديگران و استفاده مثبت از هيجان ها در انديشه و شناخت ،موضوع هوش هيجان است كه
ميتواند با آگاه و هوش معنوي ارتباط داشته باشد  .در واقع ،آموزش طبيع هيجان كه با هنرهاي آزاد و نظامهاي
ارزش ني همراه است ،اهميت ويژه دارد  .برنامه هاي مانند هنر ،تاريخ ،شهروندي ،دين و مذهب بر هوش هيجان
مؤثرند .بار -آن ( )1002نظريه پرداز ديگري است كه هوش هيجان را به عنوان مجموعه اي از ظرفيت ها ،قابليت
ها و مهارت هاي غير شناخت م داند كه تواناي هاي فرد را در برخورد موفقيت آمي با ضرورت ها و فشارهاي
محيط اف ايش م دهد و باعث بروز رفتارهاي سازگارانه و انسان دوستانه از سوي فرد م شود .تحقيقات نشانگر
آن است كه احساسات و عواطف ،مانند ساير موضوع هاي علم  ،داراي اصو و فنون است كه برخ در آن
مهارت دارند و عده اي هم ضعيف هستند .مي ان مهارت اشخاص در هوش هيجان م تواند آنها را در زندگ
شخص و اجتماع  ،افرادي منعطف ،سازگار ،انسان دوست و موفق گرداند  .بنابراين ،هوش هيجان به علت مرتبن
بودن با مهارت هاي مهم زندگ

شخص

و اجتماع  ،نقش مهم

در موفقيت و هدايت فرد دارد.پترايدز و

فارنهام( )1008ج و معدود افرادي بودند كه نقش هوش معنوي و هوش هيجان

را بصورت توامان در تحليل

رفتارهاي فرد در سازمان مورد بررس قرار دادند و توانستند در مد خود اين دو بعد را در كنار ابعاد مختلف رفتار
سازمان تحليل نمايند .ابعاد هوش معنوي و هوش هيجان از ديدگاه پترايدز و فارنهام بصورت ذيل است :
 -2توجه به معنويات -1 2اجتماع بودن -8 1توجه كردن
 -2خودآگاه

2

 -2مديريت هيجانات -1 2خودانگي ش
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8

1

. Divinity

2

. Community

1

. Mindfulness

8

. Self awareness

2

. Managing emotions

2

. Motivating oneself

1

توجه
کردن
اجتماعی
بودن
توجه به
معنویات

خوداثرخبش
ی

مدیریت
هیجان
خودانگیزشی

خودنظمی

خودآگاهی

شكل شماره ( )1؛ پترايدز و فارنهام ()1008
با توجه به مطالعات باندورا  ،سالووي  ،ماير  ،ولمان و زيمرمن و همچنين مد پترايدز و فارنهام و باا توجاه باه
اهداف مطرح شده در تحقيق م توان فرضيه هاي زير را بيان نمود :
 فرضيه او  :اف ايش هوش معنوي و هوش هيجان در كارمندان باعث اف ايش خوداثربخشا و خاودنظم
در آنها م شود.
 فرضيه دوم  :تفاوت جنسيت باين كارمنادان بار روي هاوش معناوي  ،هاوش هيجاان  ،خوداثربخشا و
خودنظم آنان موثر است.

روش
روش تحقيق ،از لحاظ هدف ج و تحقيقات كاربردي بوده و از نظر جمع آوري اطالعات  ،توصايف – پيمايشا
و همبستگ و از نوع ميدان اسات  .كاه شاامل هاوش معناوي و هاوش هيجاان باه عناوان متميرهااي مساتقل و
خوداثربخش و خودنظم به عنوان متميرهاي وابسته در اين تحقيق ايفاي نقش م كنند.
در اين پژوهش از آزمون استاندارد هوش هيجان بار-آن ( ،)1000آزمون استاندارد هوش معنوي كينگ( )1001و
دو پرسشنامه محقق ساخته خوداثربخش و خودنظم استفاده شده است .براي تعيين رواي صوري و محتواي ايان
پرسشنامه ها ،پرسشنامه هاي مذكور همراه با اهداف پژوهش و فارم ارزيااب  ،باراي تعادادي از اسااتيد دانشاگاه و
متخصصان علوم بانك ارسا و از آنان خواسته شده كه پرسشنامه ها را بررس و در فرم ارزيااب نظارات خاود را
بيان نمايند .ميانگين نمره ارزياب صاحب نظران ( 2/21در طيف پنج ارزش ليكرت ) بوده است كاه بياانگر روايا
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مطلوب اب ار سنجش است.
براي تعيين پاياي پرسشنامه هاي فوق از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است  .كه در جدو شماره ( )2آمده است.
جدول شماره(  : )1مقدار آلفاي کرونباخ پرسشنامه ها

Cronbach's
Alpha
0.87
0.79
0.83
0.81

Questionnaire
EIQ
SIQ
SEQ
SRQ

جهت آزمون فرضيه او تحقيق و براي درك رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجان به عنوان متميرهاي مستقل
تحقيق با خوداثربخش و خودنظم به عنوان متميرهاي وابسته تحقيق از آزمون رگرسايون خطا چندگاناه اساتفاده
م گردد.
جهت آزمون فرضيه دوم تحقيق و براي بيان تفاوتهاي جنسيت بين كارمندان از حيث متميرهاي مستقل و وابساته
تحقيق از آزمون  Tاستيودنت استفاده شده است.
اين تحقيق در حوزه ستادي (ادارات مرك ي) بانك مل انجام م گيرد ؛ لاذا جامعاه آمااري ماا را كاركناان ايان
حوزه تشكيل م دهند  .بنابراين با كسب اطالع از دايره آمار اداره كل سرمايه انسان (كارگ ين ) بانك ملا اياران ،
تعداد پرسنل رسم و شاغل در آن ادارات مرك ي تعداد  1222نفر ميباشد .اين تعداد ،جامعه آماري ما را تشكيل ما
دهند كه م بايست از اين تعداد نمونه گيري نماييم .براي محاسبه حجم نمونه از فرمو كوكران اساتفاده ما شاود،
كه براي تحقيق هاي توصيف – پيمايش ضريب اطمينان  %92و مي ان خطاي آن بين  0/02تا  0/2است  .بناابراين
در اين تحقيق مي ان خطا  ) %20 ( 0/2در نظر گرفته شده است .
)(2555)*(1.96)2*(0.5)*(0.5
=n
=n
)(2555)*(0.1)2+ (1.96)2* (0. 5)*( 0.5

=92.56

N Z 2 pq
N d 2 + Z 2 pq

مطابق فرمو باال تعداد  91نفر بعنوان حجم نمونه محاسبه گرديده است كه باداليل از جملاه اينكاه امكاان دارد
تعدادي از پرسشنامه ها عودت داده نشود و يا ممكن است تعداد جامعه آماري در آينده دستخوش تميير شود ،تعاداد
 200پرسشنامه به صورت مساوي ( بدليل اندازه گيري فرضيه دوم ) بين كارمنادان مارد و زن باه صاورت تصاادف
توزيع خواهد شد  .روش نمونه گيري در اين پايان نامه بصورت نمونه گياري خوشاه اي چناد مرحلاه اي 2اسات .
ابتادا چند اداره از ادارات مركا ي بانك مل اياران بصورت تصاادف ساده انتخاب ما شاوند ،ساپس از باين آن
2 . Multistage Cluster Sampling
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ادارات ،چند دايره انتخاب شده و از بين كاركنان شاغل در آن دواير اطالعات مورد نظر جمع آوري م گردد .

یافته ها
يافته هاي اين تحقيق در دو بخش تقسيم شده اند كه بخش او به بررسا رابطاه باين هاوش معناوي و هاوش
هيجان با خوداثربخش و خودنظم از طريق آزمون رگرسيون خط چندگانه پرداخته و در بخاش دوم باه بررسا
نقش تفاوت جنسيت بين كارمندان از حيث متميرهاي مستقل و وابسته به كمك آزمون  -Tاستيودنت م پردازيم.
در اين بخش به بررس فرضيه او تحقيق پيرامون رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاان باا خوداثربخشا و
خودنظم از طريق آزمون رگرسيون خط چندگانه پرداخته شده است.
 فرضيه او  :اف ايش هوش معنوي و هوش هيجان در كارمندان باعث اف ايش خوداثربخشا و خاودنظم
در آنها م شود.
همانطور كه در جدو شماره ( )1مشاهده م شود ،مقدار ) ANOVA (Sig.براي متميرهاي اجتماع باودن و
توجه به معنويات كمتر از  0/02م باشد كه نشان دهنده وجود رابطه خط بين عوامل ذكر شده و خوداثربخش م
باشد و از طرف ديگر مقدار ) ANOVA (Sig.براي متمير توجه كردن بيشتر از  0/02م باشاد كاه نشاان دهناده
عدم وجود رابطه خط بين عامل ذكر شده و خوداثربخش م باشد  .مقدار  R Squareبرابر  0/121م باشد كاه
بيانگر اين مطلب است كه %12/1از تمييرات خوداثربخش  ،تحت تاثير متميرهاي اجتماع بودن و توجه به معنوياات
م باشد .
معادله خن رگرسيون را م توان بصورت زير نوشت:
Self-Efficacy = 0.747 + 0.261 Community + 0.427 Divinity
جدول ( )  :نتایج آزمون رگرسيون چندگانه بين هوش معنوي و خوداثربخشي

متغير وابسته

خود اثربخشي

متغير مستقل

)ANOVA(Sig.

اجتماعي بودن

0.0 00

توجه کردن

0.069

توجه به
معنویات

Coefficients
B
Constant = 0.745
Community = 0.261
-----

0.005

Square R

0.747

Divinity = 0 .427

همانطور كه در جادو ( )8مشااهده ما شاود ،مقادار ) ANOVA (Sig.باراي متميرهااي ماديريت هيجاناات و
خودانگي ش كمتر از  0/02م باشد كه نشان دهنده وجود رابطه خط بين عوامل ذكر شده و خوداثربخش ما باشاد و
از طرف ديگر مقدار ) ANOVA (Sig.براي متمير خودآگاه بيشتر از  0/02م باشد كه نشان دهنده عدم وجود رابطاه
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خط بين عامل ذكر شده و خوداثربخش م باشد  .مقدار  R Squareبرابر  0/121م باشد كه بيانگر اين مطلاب اسات
كه %12/1از تمييرات خوداثربخش  ،تحت تاثير متميرهاي مديريت هيجانات و خودانگي ش م باشد .
معادله خن رگرسيون را م توان بصورت زير نوشت:
Self-Efficacy = 0.658 + 0.233 Motivating oneself + 0.409 Managing emotions
جدول ( )  :نتایج آزمون رگرسيون چندگانه بين هوش هيجاني و خوداثربخشي

متغير وابسته

خود اثربخشي

متغير مستقل

ANOVA
)(Sig.

Coefficients
B
Constant = 0.745

مدیریت

0.008

= Managing emotions
0 .409

خود انگيزشي

0.012

خودآگاهي

0.079

= Motivating oneself
0.233
-----

هيجانات

Square R

0.658

همانطور كه در جدو ( )2مشاهده م شود ،مقدار ) ANOVA (Sig.براي متميرهاي اجتماع باودن و توجاه
به معنويات كمتر از  0/02م باشد كه نشان دهنده وجود رابطه خط بين عوامل ذكر شده و خودنظم م باشد و
از طرف ديگر مقدار ) ANOVA (Sig.براي متمير خودآگاه بيشتر از  0/02م باشد كه نشان دهنده عدم وجود
رابطه خط بين عامل ذكر شده و خودنظم م باشد  .مقدار  R Squareبرابر  0/211ما باشاد كاه بياانگر ايان
مطلب است كه %21/1از تمييرات خودنظم  ،تحت تاثير متميرهاي اجتماع بودن و معنويات م باشد.
معادله خن رگرسيون را م توان بصورت زير نوشت:
Self-Regulation = 0.588 + 0.425 Community + 0.217 Divinity
جدول ( : )4نتایج آزمون رگرسيون چندگانه بين هوش معنوي و خوداثربخشي

متغير
وابسته
خودنظمي

متغير مستقل

ANOVA
)(Sig.

اجتماعي بودن

0.000

توجه کردن

0.095

توجه به معنویات

0.022

Coefficients
B
Constant = 0.745
= Community
0.425
-----

Square R

0.588

Divinity = 0 .217

همانطور كه در جدو ( )2مشاهده م شود  ،مقدار ) ANOVA (Sig.باراي متميرهااي ماديريت هيجاناات و
خودانگي ش

كمتر از  0/02م باشد كه نشان دهنده وجود رابطه خط بين عوامل ذكر شده و خودنظم م باشاد
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و از طرف ديگر مقدار ) ANOVA (Sig.براي متمير خودآگاه بيشتر از  0/02م باشاد كاه نشاان دهناده عادم
وجود رابطه خط بين عامل ذكر شده و خودنظم م باشد  .مقدار  R Squareبرابر  0/121م باشاد كاه بياانگر
اين مطلب است كه %12/1از تمييرات خودنظم  ،تحت تاثير متميرهاي مديريت هيجانات و خودانگي ش م باشد .
معادله خن رگرسيون را م توان بصورت زير نوشت:
Self- Regulation = 0.842 + 0.457 Motivating oneself + 0.431 Managing emotions
جدول ( : )5نتایج آزمون رگرسيون چندگانه بين هوش هيجاني و خوداثربخشي

متغير مستقل

ANOVA
)(Sig.

مدیریت هيجانات

0.000

خود انگيزشي

0.000

خودآگاهي

0.058

متغير وابسته

خود نظمي

Coefficients
B
Square R
Constant = 0.745
Managing emotions = 0
.431
= Motivating oneself
0.457
-----

0.842

بنابراين فرضيه او تحقيق به اين صورت به اثبات م رسد كه چون هوش معنوي و هوش هيجان در تمام ابعاد
خود به غير از دو بعد (توجه كردن و خودآگاه ) با خوداثربخش و خودنظم رابطه مستقيم و مثبت دارناد لاذا باا
اف ايش هوش معنوي و هوش هيجان در كاركنان م توانيم باعث اف ايش خوداثربخش و خودنظم در آنها شويم.
 فرضيه دوم  :تفاوت جنسيت باين كارمنادان بار روي هاوش معناوي  ،هاوش هيجاان  ،خوداثربخشا و
خودنظم آنان موثر است.

با اينكه تفاوت جنسيت در كارمندان چه اثري روي هوش معنوي  ،هوش هيجاان  ،خوداثربخشا و خاودنظم
دارند ؛ را به كمك آزمون  Tاستيودنت م پردازيم .هماانطور كاه در جادو شاماره ( )1مشااهده ما گاردد ،باين
كارمندان مرد و زن در رابطه با متمير هوش معنوي تفاوت معناداري وجود ندارد در حال كه مردان نسبت به زنان در
مورد متمير هوش هيجان بهتر هستند و در مقابل كارمندان زن داراي خوداثربخش و خودنظم بيشاتري نسابت باه
كارمندان مرد م باشند.

1

جدول ( : )6تفاوت بين پسران و دختران در اصطالحات هوش معنوي،هوش هيجاني،خوداثربخشي و خودنظمي

معناداري

T

SD2
(زنان)

SD1
(مردان)

M2
(زنان)

M1
(مردان)

متغيرها

ب معن

3.94

7.26

15.81

93.62

100.51

هوش معنوي

معنادار

5.59

16.14

12.97

161.20

172.85

هوش هيجاني

معنادار

3.385

3.94

5.34

32.92

29.37

خوداثربخشي

معنادار

2.731

33.14

35.49

267.22

249.37

خودنظمي

تشریح مدل معادالت ساختاري
هنگام كه يك مدل تخمين زده م شود برنامه نرم اف اري يكسري آمارهاي از قبيل خطااي اساتاندارد T – ،
 Valueو  ...را دربارة ارزياب تناسب مد با داده ها منتشر م كند  .اگر مد قابل آزماون باشاد ولا باا داده هاا
متناسب نباشد  ،شاخص هاي اصالح  2كه يك وسيله معتبر براي ارزياب تمييرات مورد نظر در بيان مد هستند به

كار گرفته م شوند  ،تا مد متناسب با داده ها شود  .مهم ترين شاخص تناسب مد  ،آزماون  2اسات ولا باه
خاطر اين كه آزمون  2تحت شراين خاص  ،عمل م كند و هميشه اين شراين محقق نم شاود  ،لاذا يكساري

شاخص هاي ثانويه اي ني ارائه ميگردد  .مهم ترين اين شااخص هاا عبارتناد از RMSEA ، 8AGFI ، 1GFI :

2

.حالت هاي بهينه براي اين آزمون ها بدين صورت است كه مقادير  GFIو  AGFIاز  %90بايد بيشتر باشاد و هار
چه به عدد يك ن ديكتر باشد ،مد ارائه شده مد بهتري م باشد باشد.مقادير  RMSEAهر چه كمتر باشاد بهتار
است؛زيرا اين پارامتر يك معيار براي ميانگين اختالف بين داده هاي مشاهده شده و داده هااي ماد اسات (Hsiu-
.)Fen Lin , Gwo-Guang Lee, 2005,171 –188
در اين تحقيق جهت تحليل مد معادالت ساختاري از نرم اف ار  LISREL 8.5اساتفاده شاده اسات .جهات
رسيدن به بهترين مد  ،سه مرحله تحليل بوسيله نرم اف ار  LISRELانجام گرفته است مرحله اول  :مدل اوليه
اين مد شامل ارتباط بين متميرهاي مستقل هوش معنوي و هوش هيجان با متميرهااي وابساته خوداثربخشا و
خودنظم م باشد .همانطور كه در نمودار ( )2ديده م شود مقدار  P-Valueبرابر باا  0/00111شاده اسات كاه
چون اين عدد از مقدار  0/02كمتر م باشد  ،بيانگر اين مطلب است كه مد ارائه شده مد خوب نم باشد و باياد
اصالح گردد ( همچنين مقدار  RMSEAبرابر با  0/181ميباشد كه خطاي باالي است)  .با بررس دقياق تار ماد
ارائه شده مشخص م شود كه قدر مطلق مقدار  T-Valueدر برخ رابطه ها كمتر از عدد  1ما باشاد ،كاه ايان

1

. Modification Index

2

. Goodness of Fit Index

1

. Adjusted Goodness of Fit Index

8

. Root Mean Square Residuals

2

موضوع بيانگر رابطه ضعيف بين متميرهاي مربوطه م باشد ،و نشانگر اين مطلاب اسات كاه داده هااي مرباوط باه
متميرهاي مستقل و وابسته متناسب با مد نيستند و بايد مد را نسبت به داده ها اصاالح نمااييم .كاه باراي اصاالح
مد م بايست متميرهاي را كه مقدار  T-Valueآنهاا كمتار از دو ما باشاد را حاذف نماوده و دوبااره دساتور
 LISRELرا اجرا نماييم.

نمودار شماره ( : )1مدل اوليه

مرحله دوم  :مدل اصالح شده
جهت اصالح مد اوليه  ،رابطه هاي كه قدرمطلق مقدار  T-Valueآنها كمتر از دو م باشد را حذف م كنيم
و دوباره برنامه  LISRELرا اجرا م كنيم  .نتيجه حاصل شده بصورت نمودار ( )1م باشد  .همانطور كه در اين
مد مشاهده م شود ،نسبت به مد اوليه مقدار  P-Valueاف ايش يافته و مقدار  RMSEAكاهش يافته اسات و
بيانگر اين مطلب است كه مد بهبود يافته است اما باز هم مد مطلوب نم باشد (به دليل اينكه كماكاان مقادار P-
 Valueكمتر از  0/02م باشد) .با بررس فايل خروج نرم اف ار  LISRELمقدار  GFIبرابار باا  0/91و مقادار
 AGFIبرابر با مقدار  0/18شده است .
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نمودار شماره ( )  :مدل اصالح شده

مرحله سوم  :مدل نهایي
با بررس فايل خروج نرم اف ار  LISRELپيشنهاد داده م شود كه جهت رسيدن به مد مطلاوب  ،ايان باار
مسيري از خوداثربخش به خودنظم رسم گردد .با انجام اين كار ،همانطور كه در نمودار ( )8مشاهده م شاود ،در
مد ارائه شده ،نسبت به مد اصالح شده مقدار  P-Valueاف ايش يافته (مقدار  P-Valueبرابر باا  0/22801شاده
است ) و مقدار  RMSEAكاهش يافته است (مقدار  RMSEAبرابر با  0/011شده است ) كه بيانگر ايان مطلاب
است كه اين مد  ،با داده ها برازش دارد و نسبت به مد اوليه  ،مد بهتاري م باشد  ( .به دليل اينكاه مقادار P-
 Valueبيشتر از  0/02شده است ) .با بررس فايل خروج نرم اف ار  LISRELدر اين حالت ،مقادير  GFIبرابار
با  0/91و  AGFIبرابر با مقدار  0/11شده اند كه نسبت به حالت قبل افا ايش يافتاه اناد (هار چاه مقاادير  GFIو
 AGFIبه عدد يك ن ديك تر باشند ،مد ارائه شده مد بهتري م باشد ) .
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نمودار شماره ( )  :مدل نهایي

معادالت ساختاري در اين حالت بصورت زير م باشد:

Self-Efficacy =0.26 Community + 0.43 Divinity + 0.23 Motivating oneself + 0.41
Managing emotions
Self-Regulation = 0.32 Self-Efficacy + 0.43 Community + 0.22 Divinity + 0.46
Motivating oneself + 0.43 Managing emotions
معادله ساختاري فوق بيانگر اين مطلب م باشد كه چهارعامل اجتماع باودن  ،توجاه باه معنوياات  ،ماديريت
هيجانات و خودانگي ش از بين شش بعد هوش هيجان و هوش معنوي مورد بررس در اين تحقياق تنهاا عاوامل
هستند كه باعث برازش مد نهاي تحقيق با داده هاي تحقيق ميشوند  .خالصه نتايج تحليل مد معادالت ساختاري
در جدو ( )1قابل مشاهده م باشد .همانطور كه در اين جدو مشاهده م گاردد  ،از ماد اولياه تاا ماد نهااي
مقدار  P-Valueاف ايش و مقدار  RMSEAكاهش يافته است  .همچنين مقادير  GFIو  AGFIباه عادد ياك
ن ديك تر شده است .كه همگ نشانگر بهينه بودن مد هستند.
جدول شماره ( : )7خالصه نتایج تحليل مدل معادالت ساختاري

مدل

P-Value

RMSEA

GFI

AGFI

نتيجه

مدل اوليه

0.00622

0.232

ااا

ااا

مدل نامطلوب

مدل اصالح شده

0.02156

0.102

0.97

0.83

مدل بهبود یافته

مدل نهایي

0.15302

0.068

0.98

0.87

مدل بهينه

با مقايسه معادالت ساختاري در اين بخش  ،با معادالت خن رگرسيون چندگاناه  ،مشاخص ميشاود كاه هار دو
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تحليل (تحليل رگرسيون چندگانه و تحليل مد معادالت ساختاري) نتايج يكسان ارائه م دهند در هر دو تحليال،
چهارعامل اجتماع بودن  ،توجه به معنويات  ،مديريت هيجانات و خودانگي ش از بين شش بعد هاوش هيجاان و
هوش معنوي مورد بررس در اين تحقيق ( به عنوان متميرهااي مساتقل) تنهاا عاوامل هساتند كاه باعاث افا ايش
خوداثربخش و خودنظم (به عنوان متميرهاي وابسته) م شوند.

بحث
براي پاسخ به سوا اصل تحقيق و ارائه نتايج حاصل از آن با توجه به اهداف و فرضيه هااي تحقياق ما تاوان
اينطور بيان نمود كه  ،چهار بعد از هوش معنوي و هوش هيجان به عنوان متميرهااي مساتقل تحقياق باا متميرهااي
وابسته آن رابطه مستقيم دارند يعن با اف ايش هوش معنوي و هوش هيجان  ،خوداثربخشا و خاودنظم كاركناان
اف ايش م يابدو بالعكس.از طرف با استفاده از آزمون  Tاستيودنت م توان به اين نتيجه رسيد كه ماردان در هاوش
هيجان بهتر از كارمندان زن م باشند در حاليكه كارمندان زن در خوداثربخش و خودنظم بهتر از مردان عمل ما
كنند و هردوي آنها در متمير هوش معنوي يكسان عمل م كنناد .در نتيجاه تفااوت جنسايت عاامل اثرگاذار روي
متميرهاي مستقل و وابسته تحقيق م باشد.بنابراين هر دو فرضيه تحقيق تاييد م گردند.با توجه به روابن حااكم بار
متميرهاي مستقل و وابسته تحقيق م توان مد نهاي و بوم شده تحقيق را به صاورت ذيال باراي كلياه كارمنادان
حوزه ستادي بانك مل ايران ارئه نمود.

نمودار شماره ( : )4مدل نهایي و اصالح شده

افراد با ويژگ هاي هوش هيجان باال داراي انعطاف پذيري بيشتر  ،آگاه از احساسات و تواناي ارتباط برقارار
كردن از طريق احساساتشان با ديگران  ،اثرگذاري روي احساسات ماردم و كنتار هيجاناتشاان هساتند.آنهاا تصاور
م كنند كه تواناي مقاومت كردن در برابر فشار و استرس هاي نظم ده سبب م گاردد كاه زنادگ آنهاا رضاايت
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بخش و شاداب شود و اطمينان و باور به "نگاه به افق روشن" زندگ را نويد دهد .هيچ شك نيست كه اين عمال ،
مديريت هيجانات خود و ديگران است كه واقعاً اج ا مهم هوش هيجان هستند.كه با شاداب در ارتباط اند يافتاه هاا
حاك از آن است كه جنسيت به عنوان عامل اثرگذار روي كارمندان مرد و زن م باشد  .ويژگ هاي متفااوت زناان
به مهارتهاي آنها در خوداثربخش و خودنظم در سايه اف ايش هوش هيجان و هوش معنوي آنهاست  .دليل اصال
اين نوع نتيجه گيري مربوط به فرهنگ ماست كه پسران فرصتهاي تعامالت اجتماع بيشتري را بدسات ما آورناد.
تفاوت جنسيت در هوش هيجان و هوش معنوي م تواند نگاه اجماال از ياك واقعيات باه دليال دادن رفتارهااي
متفاوت به مردان و زنان در خانواده ها و اجتماعاتشان باشد .تعدادي از نويسندگان مانناد گواساتلو( )1008توصايف
براي تفاوت جنسيت به دليل فرهنگ و آموزش قائل هستند .توجه به مفاهيم ارائه شده در اين پژوهش براي سيساتم
آموزش مهم است.ما بايد برنامه هاي آموزش را بازسازي كنيم زيرا طبق يافته هاي مد تفاوتهاي فرهنگ هافستد ،
كشور ما ج و كشورهاي است كه مردساالري در آنها بيشتر است .لذا ايان امار سابب ما شاود فرصات تعاامالت
اجتماع بيشتري به مردان برسد تا عالوه بر تقويت بهره هوش ( ، )IQهوش هيجان آنها را ني بهبود بخشد.هاوش
هيجان ميتواند نيرومندتر از  IQباشد IQ.چگونگ زيرك و هوش شما را تعرياف ما كناد در حاال كاه هاوش
هيجان چگونگ استفاده مناسب شما از داشته هايتان را بيان م كند.پيتر سالوي بيان م كند كه  IQبه شما بهره اي
 ،پرداخت م كند.در حال كه هوش هيجان يك ارتقا و من لت را به شما اعطا م كند .هاوش هيجاان ما تواناد
حوادث را در ب رگسال توسعه و پرورش دهدو م اياي را براي سالمت رابطه و عملكرد فارد تثبيات نماياد .بطاور
مشابه هوش هعنوي م تواناد باراي حال مشاكالت خااص بوسايله توانااي هااي وياژه مانناد اساتفاده از شاهود
مستقيم،عقالنيت برتري جو از طريق پيوند تضادها يا ديدگاه سيستم هاي جامع باراي حال مشاكالت جهاان بكاار
رود.عالوه كمك به حل مشكالت خاص ،هوش معنوي م تواند در هر لحظه از زندگ روزاناه باراي دساتياب باه
تجارب ب رگتر بكار رود.تحمل سخت ها حوادث در برابار ناماليماات و حاوادث باعاث افا ايش خوداثربخشا و
خودنظم در گرو اف ايش هوش معنوي و هوش هيجان م گردد.اف ايش احساسات  ،كنتر و رقابت بايد منجر باه
دستورالعمل موثر و عمل و بهتر از پيامدهاي سالمت ذهن و سالمت بدن شود.ارزياب افراد با هوش هيجان پاايين
م تواند باعث پيشنهادهاي براي آموزش و يادگيري مهارت باشد.بازخورد افراد با ميانگين ياا هاوش هيجاان بااال
باعث آگاه بيشتر از منابع كه بايد استرسها را كاهش دهد  ،م شود.
از طرف با اف ايش تواناي ها جهت سازگاري بهتر با محين م توان موجبات اف ايش خودنظم و خوداثربخش
را براي كاركنان فراهم آوريم  .جامعه بايد فرصتهاي را به دختران بدهند تا آنها بتوانند اعتمااد باه نفاس بيشاتري از
خود نشان دهند.سرانجام براي بهبود هوش معنوي و هوش هيجان با رجوع به معنويات و تعامل باا ديگاران باعاث
اف ايش هوش معنوي و همچنين با استفاده از مديريت هيجانات در لحظات حساس و خودانگي ش موجبات اف ايش
هوش هيجان را ني مهيا سازيم .در پايان به محققين پيشنهاد م گردد ابعاد متعادد ديگاري از متميرهااي مساتقل را
بكار گيرند تا بتوانند به مدل جهانشمو و الگوي براي ديگر كشورها ارائه نمايند.
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