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  چکیده

 .شود محسوب میها  هاي استراتژیک سازمانفردي و سازمانی کارکنان از برنامهمعناداري زندگی 
آن دارد و زندگی را از  تر به پردازد، بلکه نگرشی عمیق مفهوم زندگی نمی فقط به ،معناداري در زندگی

 فقط از طریق هوش ،درك و آگاهی از معناي زندگی. دهد تمامی ابعاد مورد بازنگري و مشاهده قرار می
شود و مستلزم استفاده از هوشی وراي دو هوش مزبور است که چنین  منطقی و عاطفی حاصل نمی

ترین  این هوش نه فقط در حل مسائل پیچیده که در حل پیچیده. شود هوشی، هوش معنوي نامیده می
ده حل آن نیستند، قابل استفا افزارهاي موجود قادر به ترین نرم مسائل ارزشی و معنایی که حتی قوي

ل فردي، برداري و استفاده هرچه بیشتر از آن در حل مسائ براي شناخت بیشتر چنین هوشی و بهره. است
خت هرچه بیشتر هاي آن است تا با شنا لفهؤدهنده و م شناخت ساختار تشکیل  نیاز به ،گروهی و سازمانی

هدف از نگارش این مقاله . یمرا در حل مسائل پیچیده بیاب تر آن تر و کاربردي ي عملیها آن بتوانیم راه
استفاده از روش  اساس با  بر این. بخشی و تغییر نگرش مدیران درخصوص هوش معنوي است آگاهی
هاي هوش معنوي در  لفهؤبررسی شناسایی و سنجش م اي، پژوهش حاضر به عات کتابخانهآوري اطال جمع

هاي اصلی هوش معنوي در ادبیات  لفهؤم مقاله حاضر عبارت است از اینکهسوال اصلی . پردازد سازمان می
  .نظر مدیران سازمان قرار گیرد مدتواند  ارائه شده است که می هاییپیشنهاد ،موجود کدامند؟ در پایان

 .هاي هوش معنوي، سازمان لفهؤهوش، هوش معنوي، م :کلیدي واژگان
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  مقدمه -1
هدفی در زندگی  معنایی و بی ترین عواملی است که باعث بی یکی از مهم ،عدم شناخت معناي زندگی

آن توجه شده  واملی که در نظام ارزشی اسالم بهترین ع از اصلی. شخصی و اجتماعی افراد شده است
است، معناداري در زندگی فردي و اجتماعی است و دلیل اصلی چنین توجهی آن است که فردي که 

حل مسائل پیچیده، ارزشی و چالشی در زندگی فردي،  دگی است، قادر بهمعناداري در زن داراي
سر کار، عدم رفتار شهروندي و  سازمان، دیر رسیدن  عدم تعهد به. گروهی و سازمانی است

مدیران . هایی از عدم شناخت معناي زندگی در محیط کاري است نمونه ،مردي در محیط کاري جوان
شناساندن معناي زندگی به کارکنان   ثربخش باید توجه خاصی را بهسازمانی براي داشتن مدیریتی ا

توان فقط از هوش منطقی و  براي شناخت معناي زندگی و حل مسائل ارزشی نمی. داشته باشند
هاي متعارف استفاده نمود که در بهترین حالت  عاطفی استفاده کرد بلکه باید از هوشی وراي هوش

هوش  نظران درمورد تعریف یکی از صاحب. شود بیان می "يهوش معنو"ممکن در قالب مفهوم 
هوش معنوي، ظرفیت انسان براي جستجو و پرسیدن سئواالت غایی درباره معناي  ؛گوید معنوي می
کنیم،  تجربه پیوند یکپارچه بین هریک از ما و جهانی که در آن زندگی می ،طور همزمان زندگی و به

  . پردازیم به جایگاه، معنا و ارزش مشکالت به حل آنها میاست و از طریق این هوش، با توجه 
 و مطالعه و تجزیه  شناسی به هوش معنوي چنان مورد توجه واقع شده است که علومی مانند عصب

جلوتر حرکت  ها هشناسی از چارچوب فرضی عصب ،در حال حاضرتحلیل آن پرداخته است؛ زیرا 
و نهایتاً کارکردهاي مغز را به تجربیات،  نمودتوان کارکردهاي مغز را کشف  می رو کند و از این می

طور واقعی مغز  نتیجه چنین تحقیقاتی این است که به. دادتفکرات و احساسات گوناگون انسان ربط 
شناسی ادعا دارد که تئوري هوش معنوي پایه  علم عصب. علت تجربیات، تفکرات و احساسات است

اي  اند که هوش معنوي خصیصه تعدادي از نویسندگان هم ادعا کرده. دارد شناختی ستزی
طور که مذهب پرمعنا و بامفهوم است، هوش معنوي نیز همانند  همان .]11[است 1شمول جهان

هاي  ثیر مثبت اعتقادات، تعهدات و فعالیتأتحقیقات اخیر مبین ت .مذهب پرمعنا و بامفهوم است
هاي  نظر امونز این تعهدات و فعالیت به. فردي است زیکی و ارتباط بینیمعنوي بر سالمت عاطفی، ف

معنوي فرد را از رفتارهاي ناهنجار و نامطلوب، از جمله رفتارهاي مخرب اجتماعی و شخصی باز 
پذیري عاطفی، به سالمت  تجارب معنوي از طریق ایجاد انعطاف ،کند بیان می) 2004(نازل . دارد می
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با وجود شبهات متعدد در این خصوص، نتایج تحقیقات . کند فرد کمک می 2روانی و بهزیستی
اي وجود دارد و بیان  دهد که بین مذهب، معنویت و سالمت، رابطه پیچیده شماري نشان می بی
تحقیقات عملی نیز . اي بر سالمت روانی فرد دارد العاده ثیر فوقأکنند که مذهب و معنویت ت می

گونه نتیجه گرفت که  توان این اند و می ت مذهبی و بهزیستی را نشان دادهارتباطی قوي، بین تمایال
  .]15[کند فرد با استفاده از یک مذهب و یا مسیر معنوي خاص، معنا و هدف زندگی را درك می

سازي  این مقوله، پرداختن و مفهوم  با توجه به جایگاه و اهمیت هوش معنوي و عدم توجه جدي به
هاي  مؤلفهوال اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه ئبر این اساس، س. آید ینظر م آن ضروري به

هاي موجود و انجام  اصلی هوش معنوي در ادبیات موجود کدامند؟ در این مقاله براساس مطالعه مدل
  .مطالعات میدانی به این مهم پاسخ گفته شده است

  مبانی نظري رمروري ب -2
  تاریخچه هوش معنوي -1-2

در کتاب  1983هاي چندگانه گاردنر که در سال  معنوي پارادایم جدیدي است که بعد از هوشهوش 
عاطفی  گیري هوش معنوي را باید بعد از تکامل هوش شکل. آورده بود، ظاهر شد 3هاي مغز چارچوب

توسط پاین معرفی شد، سپس توسط سالووي و مایر  1985عاطفی ابتدا در سال  هوش. دنبال کرد
استفاده از این هوش در کسب و کار جهانی توسط گلمن در سال . ن هوش اجتماعی ارائه شدعنوا به

هوش معنوي مطرح  ،پس از آن. کار گرفته شد ی با همین عنوان گسترش یافت و بهدر کتاب 1995
شد، هر چند که زمان دقیق چگونگی پیدایش این اصطالح و اینکه توسط چه کسی اختراع شده 

  .]7[است، مشخص نیست

  تعاریف هوش معنوي -2-2
چرا ما  ؛را در زندگی کشف نمایند مهم است واالت زیرئخواهند س هوش معنوي براي افرادي که می

این پارادایم جدید،  ظهور با ]17[چیست؟جهان اینجا هستیم؟ و ارتباط ما با دیگران، اجتماع و 
هوش معنوي چیست؟ کارکردهایش وجود آمد؛  هبرابر تعریف و تشریح هوش معنوي ب هایی در چالش

این موضوع هنگامی مورد  ؟اند بهبود یابد یا یاد گرفته شودتو چه چیزهایی هستند؟ و اینکه آیا می
شود؟ و اینکه  وال مطرح شود؛ چرا هوش معنوي استفاده میئانگیزاند که این س توجه زیادي را بر می
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همه این مباحث را  ،اگرچه نویسندگان ؟اردکنندگان د خاصی براي استفاده آیا استفاده از آن سود
چندین چالش در تعاریف  .اند ها را در مفاهیم هوش معنوي ارائه کرده اند ولی برخی دیدگاه بیان نکرده

  .پیشنهادي متفاوت و چندگانه نویسندگان هوش معنوي وجود دارد
هاوك ، مک)2001(تورنس ، سیسک و )2001(و ولمن  ، نوبل)2000( 5، لوین و زهر و مارشال4امونز

انتوس ، س)2005(اسکالر  ،]14[)2004(مارك  ، چالز)2004(نازل  ،)2002(، والش و وگان )2002(
 6، سیسک)2008(جی  سینگ ،)2004/2008(، سیندي ویگلزورث )2005/2007(، آمرام )2006(
از آنها اشاره اند که در این قسمت به برخی  ارائه تعاریفی از هوش معنوي پرداخته به) 2008(

  .شود می
واالت غایی درباره ئمعنوي ظرفیت انسان براي جستجو و پرسیدن سهوش "؛ کند یانگ بیان می

طور همزمان تجربه پیوند یکپارچه بین هریک از ما و جهانی است که در آن  معناي زندگی و به
جایگاه، معنا و ارزش آن حل مشکالت با توجه به  با استفاده از هوش معنوي به .کنیم زندگی می

هایمان معنا و مفهوم بخشیده و  به کارها و فعالیت ،هوشی که قادریم توسط آن. پردازیم مشکالت می
مان از  یک از اعمال و رفتارهاي با استفاده از آن بر معناي عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کدام

ن را الگو و اسوه تر است تا آ باالتر و عالی مان اعتبار بیشتري برخوردارند و کدام مسیر در زندگی
  . در جدول زیر به ارائه تعاریفی از هوش معنوي پرداخته شده است .]22["مزندگی خود سازی

  )محقق(همراه نام و سال ارائه  تعاریف هوش معنوي به - 1جدول
  تعاریف هوش معنوي  )سال(نام دانشمند 

  )1998(بولینگ 
کند که اعمال  کند و شناختی را مشخص می زندگی را بیان مینوعی دانش است که سبک 

کند و گسـتره زنـدگی را در عشـق توسـعه      بندي می انسانی را در پدیده اصلی وجود الویت
  .]11[دهد می

 به دستیابى ندیارف و روزانه زندگى در لهأمس حل جهت در معنوى اطالعات انطباقى کاربرد  )1999(امونز 
  .]10[هدف

مارشال زهر و 
)2000(  

گیـرد و زنـدگی    کار می استعدادي ذهنی که انسان در حل مسائل معنوي و ارزشی خود به
  .]3[دهد خود را در حالتی از غنا و معنا قرار می

  .]10[عقالیی، خطی و تحلیلی ماست گیرد که وراي هوش شهود را در بر می  )2000(لوین 
  .]1[کند و عملکرد ذهنی انسان را منعکس می ]2[استعداد ذاتی بشري است  )2001(نوبل 

مسـئله اسـت و ظرفیتـی انسـانی اسـت بـراي پرسـیدن         در برگیرنده تفکر، ادراك و حـل   )2001(ولمن 
واالت غایی در خصوص معناي زندگی و تجربه ارتباطات یکپارچه بین هـر یـک از مـا و    ئس
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  .]10و8[کنیم جهانی که در آن زندگی می
سیسک و تورنس 

)2001( 
عنـوان جسـم، بلکـه     تر و آگاهی هر چه بیشتر از ابعاد خود، نه فقـط بـه   عمیق 7خودآگاهی

 .]11[کند عنوان فکر و جسم و روح راتشریح می به
  .]20[آگاهی ازجهان و مکانی که در آن هستیم  )2001(بازن 
  .]10[چندگانه آگاهیظرفیتی براي فهم عمیق مسائل مربوط به هستی و داشتن سطوح   )2002(وگان 

  )2002(والش و وگان 
هایی مانند خودآگاهی بیشتر، آگـاهی از   ییهاست، و توانا اي از قابلیت در برگیرنده مجموعه

هــاي روزانــه  ماهیــت چندبعــدي حقیقــت، دارا بــودن تقــوا، شــناخت تقــدس در فعالیــت
  .]8[باشد می

  .]11[شود ، و خودشکوفایی تعریف می8یافتگی فرد،توسعه تجربیات محسوس، منحصربه  )2002( مک هاوك

از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شـهودي و    )2004(نازل
  .]5[گردد متعالی دیدگاه فرد به زندگی خود می

کلی است،  از هوش عنوان جزئی گیرد، و به هاي شناختی و عاطفی ذات ما را در بر می جنبه  )2004(چالز مارك
  .]11[شود که بصیرت، تجربیات، و ماورا را شامل می

هم پیوسـته،   عنوان یک سیستم به رویکردي جدید نسبت به زندگی خود و دیدن زندگی به  )2005(اسکالر 
  .]11[شود و سیستمی که شامل ابعاد روحی انسان می

ن زندگی و بنا نهادن آن بر اساس ایـن قـوانین   در ارتباط با آفریننده جهان و شناخت قوانی  )2006(سانتوس 
  .]16[باشد می

آمرام 
)2005،2007،2009(  

اي که موجب ارتقا کارکرد روزانه  گونه هاي معنوي است، به کارگیري و بروز ارزش توانایی به
  .]10و9و8[شود و سالمت جسمی و روحی فرد می

سیندي ویگلزورث 
)2004/2008(  

مدها آ با خرد، در حین آرامش درونی و بیرونی صرف نظر از پیش توانایی رفتار کردن همراه
  .]20[و رویدادها است

هاي معنوي است و رفتار روزانه ما را با ایدئولوژي معنوي  توانایی ذاتی، تفکر و درك پدیده  )2008(سینگ جی 
  .]20[کند هدایت می

  )2008(کینگ 
هاي معنوي و  کاربرد انطباقی از جنبه هاي عقلی که به آگاهی کامل و اي از ظرفیت مجموعه

 هایی ماننـد تفکـر وجـودي    کند و منجربه خروجی جهان مافوق وجودي شخص کمک می
  .]13[شود هاي معنوي می عالم مافوق و سلطه حالت عمیق، افزایش معنا، شناسایی

ها و  فعالیتکنیم و   معنوي، مشکالت معنایی و ارزشی را حل می هوشوسیله  مادهو معتقد است به
یک از  دامکنیم ک دهیم و تعیین می میتر و بامعناتر قرار  تر، وسیع مان را در فضایی غنی زندگی
توانیم  که ما می طوري به ،کند هاي زندگی معناي بیشتري دارد و سبک شخصیتی ما را کامل می روش

طه نظرات بلندمدت را یاد و بتوانیم نظم و ترتیب و نق ها و تعصبات شدیدمان تمرکز کنیم بر دیدگاه
بگیریم؛ همچنین ممکن است به خودمان و دیگران معتقد شویم و تمایل داشته باشیم که ایثار 
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کند هوش معنوي قادر است وراي سیستم علت و معلولی نیوتن حرکت  اسکالر ادعا می .]14[کنیم
اسکالر هوش  ،نابراینب. را ایجاد کند"هاي باز سیستم" کند و در جهت تئوري کوانتوم و آشفتگی

شامل چیزي است که  از دیدگاه تجربی، هوش معنوي .کند معنوي را از دیدگاهی تجربی تعریف می
کند،  عنوان حس یا شهودي خاص تعریف می را به "دانستن" او. را دانستن نامیده است اسکالر آن
اي  درست است، یا اینکه پدیدهگوید که مفهوم ارائه شده  ما می که به حساسی شناختی استبنابراین ا

 .]11[خاص وجود دارد

  گیري هوش معنوي اندازه -3-2
. اند زهر، و مارشال و مک هاوك در مقابل کمی کردن هوش معنوي جانب احتیاط را در پیش گرفته

گرفت، هشدار   گیري هوش معنوي انجام می هایی که براي اندازه امونز، نیز در مورد تالش
ها و رفتارهاي گوناگون  توان براساس انعکاس توانائی ضعیت هوش معنوي فرد را میو .]15و6[داد می

در همین راستا، تعریف الگوهاي . دینی فرد مورد توجه قرار داد/ شخصی مثل سیستم اعتقاد معنوي
دست آوردن  هواند بسیار مفیدتر از تالش براي بت ی، مفرد براي بیان وضعیت هوش معنوي منحصربه
) دهد باشند را نشان می هوش معنوي که افراد دارا می "مقدار" که در آن( کمی بی قابلیک ارزیا

بررسی توضیحات ذهنی در مورد معنویت افراد،  ،گیري هوش معنوي افراد یک راه براي اندازه. باشد
و ) و تعبیر و تفسیر آنها(هاي افراد، اهداف افراد، تجارب معنوي افراد  سیستم اعتقادي افراد، ارزش

شوند،  کارگرفته می ها، اهداف و تجارب معنوي به راهی که در آن معنویت، سیستم اعتقادي، ارزش
  . است

منظور ارزیابی فهم و بیان هوش معنوي  هایی را به ها یا مقیاس اندازه توان عنوان یک راه دیگر می به
منظور تعریف  توسط ولمن به 9گویه فهرست ماتریس روانی معنویت 80در همین جهت، . ایجاد کرد

نحوي طراحی  این موارد به. فرد براي بیان وضعیت هوش معنوي افراد ایجاد شد یک الگوي منحصربه
این گزارش، نیازمند   .دهند شان را گزارش می ها و رفتارهاي تجربیات، فعالیتشده بودند که افراد 

جاي  ضرورتاً، فهرست ماتریس روانی معنویت بیشتر به. تفکر انتزاعی و تعبیر و تفسیر رویدادها است
فهرست . هوش معنوي کمتر یا بیشتر، با تمرکز بر الگوهاي معنویت مورد توجه قرار گرفت توجه به
گیري  هاي گوناگون تجربیات معنوي را اندازه هفت فاکتور دارد که جنبه ،روانی معنویت ماتریس

، ادراك 13پذیري ، جامعه12فکري ، روشن11، هوشمندي10این هفت عامل عبارتند از؛ الوهیت. کند می
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طور  به ،فهرست ماتریس روانی معنویت. 16، آسیب روحی)کودکانه( 15، معنویت معصومانه14بیرونی
هاي معنوي و درجه هوش معنوي نیست و  گوي سنجش ظرفیت طور کلی جواب تقیم یا بهمس

امتیاز بیشتر  ،حال با این. امتیازات بیشتر از این که قابل مقایسه باشند، قابل تشریح و توصیف هستند
دهنده درجه عالقه و افزایش آگاهی معنوي و تمایل به دیدن  در فهرست ماتریس روانی معنویت نشان

  .]10[رفتار و تجربیات زندگی در زمینه دیدي معنوي است
آیتم  17این ابزار داراي . نام دارد 17ابزار دیگري توسط نازل معرفی شد، که مقیاس هوش معنوي

را  گیري آمرام است که آن ابزار دیگر، معیار اندازه .]10[وي طیف لیکرت قرار دارداست که بر ر
تر و  گفته، قابل اطمینان گیري عمومی پیش گذاري کرد که از اندازه نام 18شاخص جامع هوش معنوي

باشد که  مقیاس میزیر 22مقیاس مهم و  5شامل  ،شاخص جامع هوش معنوي. باشد تر می صحیح
ید أیمیق مصاحبه شناسایی کرده بود، تبسیاري از ابعاد هوش معنوي را که از تجزیه و تحلیل ع

معنا، هوشیاري، متانت ، تعالی، صداقت و  ؛گیري عبارتند از زار اندازهمقیاس مهم در این اب 5 .کرد می
، يبرتر ،درتواضع، متانت، آزادي، قدردانی، خ ،زیبایی، بصیرت: زیر مقیاس آن عبارت است از 22
روئی، عمل، حضور، هدف، ارتباط،  جا، تمامیت درونی، شهود، توجه، گشاده نگري، حضور در همه کل

  .لفیق و اعتمادروحانیت، خدمت، ت
 ]12[لحاظ هوش معنوي مقایسه افراد به - 2جدول

  افرادي که هوش معنوي باالیی دارند  افرادي که هوش معنوي پائینی دارند
کنند و معتقدند  خود را با عوامل خارجی معرفی نمی  .شناسند خود را با نژاد، رنگ و موقعیت خویش می

  .فقط یک بر چسب هستند... که رنگ، نژاد و
عنوان مقصر دیده  کنند، زیرا از اینکه به دیگران را سرزنش می

آنها براي اینکه احساس خوبی داشته باشند . ترسند شوند می
  .دیگران هستند تأییدنیازمند 

کنند و همیشه  هرگز دیگران را سرزنش نمی
پذیرند، زیرا که آنها براي از  ولیت خود را میمسئ

  .ترسند ار خود نمیدست دادن آبرو، از موقعیت و اعتب
  .کنند ها آزاد هستند و احساس امنیت می از وابستگی  .هستند شغل و حقوق خود وابسته  امنیت به جهت داشتن

  .کنند براي خدمت به دیگران زندگی می  .کنند براي بقاء، زندگی می
 با تغییرات احساس تهدیدو شوند  آسانی مضطرب می به

  .شوند اطراف، مضطرب نمیهرگز با تغییرات   .کنند می

جویند، بنابراین دائماً  شادي و عشق را از دیگران و جهان می
  .جویند در درونشان وجود دارد دانند که آنچه می می  .کنند احساس ناامیدي می

هدف  اشیایی براي دستیابی بهافراد در محیط کار، مانند  به
  .نگرند می

هایش  قوتها و  افراد در محیط کار با تمام ضعف به
  .نگرند چشم یک انسان می به

  .گیرند زندگی را آسان می  نگرند می چشم کار کار به گیرند و به زندگی را بسیار جدي می
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  رشد هوش معنوي -4-2
روش متمایز دانستن مربوط است، براي پاالیش  3این دلیل که به  ملی مانند مراقبه، بهأهاي ت تمرین

ملی که أدانستن حسی، عقلی و ت ؛روش عبارتند از 3این . رسد نظر می هوش معنوي مناسب به
هاي مختلف توجه،  توان با تمرین هوش معنوي را می. ناپذیر هوش معنوي هستند هاي جدایی بخش

هاي هوش  عنوان یکی از جلوه بلوغ معنوي به. تغییر هیجانات، و تقویت رفتارهاي اخالقی افزایش داد
شود و  و رفتار اخالقی می) روحیه اخالقی(هیجانی و بلوغ اخالقی  اي از بلوغ معنوي شامل درجه

زهر و . گیرد نظر از جنس، قومیت، سن یا نژاد در بر می خردمندي و دلسوزي براي دیگران را صرف
براي  "چرا"ها، مطرح کردن  هوش معنوي از طریق جستجوي معناي اصلی موقعیت ،مارشال معتقدند

همچنین یادگیري و بازشناسی و . یابد ي ارتباط میان رویدادها رشد میمسائل و تالش براي برقرار
کننده یا صداي درونی، متفکر بودن، باال بردن خودآگاهی،  هاي شهودي راهنمایی گوش دادن به پیام

  .]5[شود آموختن از اشتباهات و صادق بودن با خود باعث افزایش هوش معنوي می
نظرهاي مختلف،  افزایش وسعت نظر و گشودگی و داشتن نقطهوگان نیز معتقد است از طریق 

تر  هاي معنوي، فهم عمیق حساسیت زیاد نسبت به تجارب و واقعیاتی نظیر حالت تعالی، و موضوع
کند  اسکالر نیز بیان می .]15[یابد معنوي افزایش می هوش ،ها المثل ها و ضرب نمادها و بازنمایی افسانه

  .]18[مان را توسعه دهیم توانیم هوش معنوي می، " 19تمرین منظم "از طریق
  ]19[رشد معنوي از دیدگاه سیسک -3جدول

  هاي تقویت هوش معنوي راه  هاي هوش معنوي ویژگی
  زمانی را به تفکر بازبینانه و مرور رفتار خود اختصاص دهید  استفاده از شناخت درونی

  استفاده کنیداز دفتر وقایع روزانه   جستجو در جهت فهم خویشتن
  )بینی کنید پیش( له نمائیدأمس حل  استفاده از شهود

  دهید درس بگیرید دیگران انجام می از آنچه حین خدمت به  حساسیت به مسائل اجتماعی
  کار گیرید هاي رشد شخصی را به فعالیت  حساسیت نسبت به اهداف در زندگی

  کار گیرید له را بهأمس واقعی، یادگیري مبتنی بر حلبراي مسائل   یانصاف عدالتی و بی دغدغه نسبت به بی
  هاي باز اختصاص دهید زمانی را به بحث  واالت بزرگئلذت بردن از س

کنجکاوي در رابطه با اینکه جهان 
  یدیوم اجتماعی را با هم یکپارچه نماعلم و عل  کند چگونه کار می

  مطالعه کنید ها را ها و افسانه داستان  استفاده از تجسم و تصور فکري
  اندازي کنید جلسات مذاکره و تعارض راه  مصلح

  به شهود و صداي درونی گوش کنید  تالش براي فهم خویشتن
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  کاربردهاي هوش معنوي -5-2
خصوص  تواند ارتباط شخص را با خود، دیگران و خدا و به کاربرد هوش معنوي در زندگی فرد می

تسهیل و ارتقاء آگاهی   بر اعتقادات، هوش معنوي قادر به با تکیه. پرورش خودآگاهی فرد تسهیل کند
معنوي در رهبري سازمان،  استفاده از هوش .]15[شود و احساس ارتباط با خدا و حضور خدا می

اي یافته  تلفیق و کاربرد معنویت در عملکرد سازمانی و اثربخشی رهبري رشد فزآینده  توجه به
  .]10[است

درك کنند، آن را تکرار نخواهند کرد و از ترس و  درونی خود را عمیقاً که افراد، اشتباهات زمانی
) 2003(ادواردز . ترین سطح هوش معنوي است آشفتگی در برابر تغییر رها خواهند شد که این عمیق

آیا استفاده از معنویت براي حل مشکالت داللت براین دارد که ":صورت مطرح کرد که این والی بهئس
همچنین "، و "وسیله معنویت فرد حل شوند توانند به طور ویژه می شکالت بهاي از م مجموعه

در این . "هاي گوناگون غیرمعنوي مورد پرسش قرار گرفت له در مقابل شکلأاثربخشی این شکل مس
توان براي حل  بیان کردند که از هوش معنوي می) 2002(هاوك  و مک) 2000(راستا امونز 

هوش معنوي را اصوالً در جهت حل مسائل ) 2001(که ولمن  د، در حالیمشکالت روزانه استفاده کر
ادواردز نیز بین استفاده از هوش معنوي براي حل مشکالت و استفاده . وجودي و اخالقی دانسته است

سر  فردي که در پایان عمر خود به ،براي مثال. شود آنها در حل مسائل غیرمعنوي تمایز قائل می
هاي معنوي و اعتقادات وجودي براي روشن کردن احساس معناداري در  زشبرد ممکن است ار می

اي از هوش معنوي باشد، اما نکته  تواند جلوه یند میآاین فر. این مرحله از زندگی را آزمایش کند
اش  کند آن است که یک فرد معنوي، همه ابعاد زندگی پوشی می مهمی که این دیدگاه از آن چشم

کارگیري  ده جداسازي موضوعات و مشکالت معنوي از غیرمعنوي، براي بهای. معنوي خواهد بود
تواند تغییرپذیر باشد و جستجو براي معناداري و دیدن مفهومی  له، میسأم هاي متفاوت حل استراتژي

طور مشابه، بعضی از  به. گیرد تواند تقریباً هر واقعه و تجربه زندگی را دربر تر از زندگی می بزرگ
و صفات هوش معنوي مثل حکمت، خودآگاهی، استدالل خلّاق، کمال، دلسوزي و پرسش  ها توانایی

تواند با موضوعات و مشکالت باالتري، جداي از موضوعات معنوي یا وجودي،  ، می"چرایی" سئواالت
سازي و تحلیل رابطه مشکالت و همچنین براي  توانند براي مفهوم آنها می مثالً. مرتبط باشند

 .]15[کارگرفته شوند موریت سازمانی بهأهاي م هاي سازمان و بیانیه بندي سیاست و فرمول ریزي برنامه
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گیري دنبال  در تصمیمحقایق و اطالعات و استفاده منطقی و تجزیه و تحلیل آنها را  ،هوش منطقی
همچنین هوش معنوي . عاطفی شامل درك و کنترل احساسات و عواطف خود است هوش. کند می

  موارد زیر در محیط کاري است؛  دربردارنده
ما  ابق با آنها را بهکارگیري منابع عمیق درونی که امکان توجه به دیگران و توان تحمل و تط به -

 دهد، می

 هاي با روابط کاري متغیر، ایجاد احساس هویت فردي روشن و با ثبات در محیط -

 نادار کردن کار،توانایی درك معناي واقعی رویدادها و حوادث، و قابلیت مع -

 ها با اهداف فردي و سازمانی، شناسایی و همسوسازي ارزش -

پذیري از موضع ضعف، که این امر منجر به حس انسجام  ها بدون سازش زندگی کردن با ارزش -
  ،شود فردي می

  .باشد خود و توان اثرگذاري بر آنها می افکار و رفتار"  20علت درست"درك و شناخت -
ها، نگرشی عاري از  ها و آشفتگی و تمرین هوش معنوي شامل توانایی مواجه با بحراننتایج توسعه 

  .]12[خودخواهی نسبت به سایرین و دیدگاهی روشن و آرام نسبت به زندگی است

 هاي هوش معنوي مؤلفه - 2- 6

 که حالی در .کند مى جدید ترکیب سازه یک درون را هوش و معنویت هاى سازه ،معنوى هوش
 هوش. است در ارتباط یافته، تعالى و معنا اوج هوشیارى ،مقدس عناصر تجربه و جستجو با معنویت
 تولید و اثربخش کنش و تطابق براى معنوى موضوعات چنین از که است هایى توانایى مستلزم معنوى

 را معنوى هوش سازه پیدایش توان مى کلى طور به .کند استفاده می ارزش با پیامدهاى و محصوالت
 رسد می نظربه .گرفت نظر در عملى هاى موقعیت زمینه در معنوى منابع و ها ظرفیت کاربرد عنوان به
 هوش .بود خواهد ناکامل معنوي تجارب وسیع دامنه شناخت بدون هوش معنوي درباره بحثی هر که

 در که هیجانى هوش برخالف هستند و آن داراى هم ها رایانه که کلى هوش خالف بر ،معنوى
 هوش نوع ترین اصلى و ترین اساسى که است انسان خاص منحصراً دارد، وجود نیز تر عالی پستانداران

  .]7[است
 شهود، 21درونى دانش؛ شود در موارد زیر خالصه می دیدگاه سیسک و آمرام ازابعاد هوش معنوي 

 استفادهله، هدایت باطنی و أمس حل ، توانایی23جهان و طبیعت با شدنیکىو  خودشناخت ، 22عمیق
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، به حقیقت ، زندگی کردن در تعادل هاي تعالی مثل شهود براي حل مسائل، پذیرش و عشق از سبک
 ...براي دیدن ارتباط درونی میان هر چیزي و غیره گرا همراه با روحانیت و دیدگاه سیستمی کل

  . اند بندي نموده یر طبقهزهر و مارشال نیز ابعاد هوش معنوي را در قالب جدول ز .]10و2[

  ]21[ابعاد هوش معنوي بر اساس دیدگاه زهر و مارشال  - 4جدول

  خودآگاهی
بدانید واقعاً که هستید و 
چگونه با دنیاي پیرامون 

  .کنیدخود ارتباط برقرار می

انداز ها و چشم تعیین ارزش
  )گراییآرمان(

انداز و نهایت انسانیت ما در چشم
  .خواهد شدهاي ما مشخص ارزش

قابلیت مواجهه با مشکالت و نامالیمات و 
  حتی به فرصت تبدیل کردن آنها

کنار آمدن با اشتباهات و مشکالت و درس 
  .گرفتن از آنها

  نگري کل
مشاهده ارتباط بین چیزها و 

مشتاق بودن نسبت به : امور
  همه چیز

  پذیريتنوع
کنار آمدن با تنوع، براي مثال 

هر فرد و  هاي متفاوتدیدن جنبه
تشویق به دانستن ارزش این 

  ها و شکرگزاري بابت آنها تفاوت

  )شهامت(مستقل بودن
معناي شهامت است  اي روانشناسانه که بهواژه

نه سازگاري و همرنگ جماعت شدن، داشتن 
شجاعت کافی براي عمل برخالف عرف رایج 

  )استقالل از محیط(
  تمایل به پرسیدن چرا؟

ی و واالت اساسئپرسیدن س
  هاي بنیادینیافتن پاسخ

بندي دوباره  قابلیت چارچوب
  موضوعات

اي ها در زمینهمشاهده پدیده
  تروسیع

  خودجوش بودن
انجام اعمال بر اساس بینش خود و پاسخگو 

بودن بابت آنها به دنیا و عمل نکردن بر اساس 
  ترس و هوس

  زیر طبقه نمود؛دسته  5توان در  هاي هوش معنوي را می مؤلفهزعم امونز  به
  ،)فرا رفتن از دنیاي جسمانی و مادي و متعالی کردن آن( 24ظرفیت تعالی -1
  ،هاي معنوي از هوشیاريتوانایی ورود به حالت -2
  ،ها، حوادث و روابط زندگی روزانه با احساسی از تقدس توانایی آراستن فعالیت -3
  ،توانایی استفاده از منابع معنوي در جهت حل مسائل زندگی -4
 ، فروتنی، احساس27گزاري ، سپاس26بخشش( 25مابانه درگیري در رفتار فضیلتظرفیت  -5

  .)شفقت
  کند؛ زیر را به آن اضافه می مؤلفههاي آمونز، دو  مؤلفهیید أضمن ت ،)2001(در این راستا نوبل 

تر و چندبعدي است  تشخیص آگاهانه این موضوع که واقعیت فیزیکی درون یک واقعیت بزرگ -1
  .شود بندي می صورت هوشیارانه و ناهوشیارانه صورت لحظه به لحظه با آن و بهتعامل  و در
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  .]2[شناختی، براي خود و جامعه جهانی پیگیري آگاهانه سالمت روان -2
  :هاي زیر براي هوش معنوي بیان شده است مؤلفهاز دیدگاه فریدمن و مک دونالد 

  ،تمرکز داشتن برمعناي نهایی .1
 ،و رشد آنها 28یاريآگاهی از سطوح چندگانه هوش .2

 ،بها و مقدس بودن زندگی اعتقاد به گران .3

 ..]8[تر و اتصال به یک کل بزرگ 29فراتر رفتن از خود .4

  ؛را براي هوش معنوي ارائه نموده است مؤلفهوگان خود سه 
 ،واالت وجوديئتوانایی ایجاد معناداري مبتنی بر درك س .1

 ،استفاده از سطوح چندگانه آگاهی براي حل مشکل .2

  .]10[آگاهی از ارتباط درونی همه چیز با هر چیز دیگر و با ماوراء .3
وي دهنده رشد هوش معن را براي هوش معنوي در نظر گرفتند که نشان مؤلفهنوبل و واگان نیز هشت 

درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت ؛ ها عبارتند از مؤلفهاین . است
  .]15[به برطرف کردن نیازهاي دیگرانو پایداري و تمایل 

هاي هوش معنوي  مؤلفهاز  31، یکپارچگی، شهود، دلسوزي30مک مولن نیز معتقد است شجاعت
هاي کلیدي هوش معنوي را از خواص و  مؤلفه يها ها، تجارب، ظرفیت سیسک نیز ارزش .]4[هستند
کتاب هوش معنوي به اجزاء آن اشاره زاده و دیگران در  عبداله .]1[داند هاي هوش معنوي می سیستم

، قدرت و 34، آگاهی بر خواست و نیت، عشق و شفقت33ادراك مستدل ،32اند؛ عقل شهودي کرده
، پیوند و خدمت 38، زندگی باوقار، یکدلی و تعهد37، زندگی با شوق36، شفا و بخشش35عدالت متمرکز

  .]4[مطلوب زندگی باهوش/شادي و تکمیل/، پادشاهی خداوند39خالق

  هاي هوش معنوي مدل - 2- 7
  ؛)2000(مدل زهر و مارشال -1-7-2

مدل زهر و مارشال، مدل گل نیلوفر است، زیرا نیلوفر سمبل غایی از انسانی است که راه آشکاري 
این مدل بر نوعی روانشناسی خویشتن مبتنی است و . جهت ترکیب سنن غربی و شرقی است

در این مدل به . زند هم پیوند می شرق و علم قرن بیستم را بههاي روانشناسی غرب، فلسفه  دیدگاه
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هم پیوند  اي که فلسفه شرق و غرب و علم روز را به گونه اي تکیه شده است، به منابع پژوهشی گسترده
، دانش، 41، پرورش40خدمت: گلبرگ در مدل ارائه شده توسط زهر و مارشال عبارتند از 6. زند می

  .]11[رهبري خدمتگذار ،43و اخوتبرادري ، 42تغییر شخصی
  )2004/2008(مدل هوش معنوي از دیدگاه سیندي ویگلزورث  - 2- 2-7

ها مدلی را نیز ارائه  مهارت را براي هوش معنوي درنظر گرفت و براساس همین مهارت 12ویگلزورث 
  . نمود

  ]20[مدل هوش معنوي از دیدگاه سیندي ویگلزورث -5جدول
  خودآگاهی برتر

  مشاهده جهان خویشتنآگاهی از 
 آگاهی از هدف زندگی 
 هاآگاهی از سلسله مراتب ارزش 
 پیچیدگی تفکر درونی 
 فراخود/آگاهی از خود  

  

  آگاهی فراگیر
 هم پیوستن همه زندگی هآگاهی از ب 
 بینی دیگرانآگاهی از جهان 
 زمان/وسعت نظر ادراك فضا 
 نیروي ادراك بشر/هاآگاهی از محدودیت 
  معنويآگاهی از قوانین 
 تجارب یگانگی ماوراء  

  رهبري فراخود/خود واالتر
 تعهد نسبت به رشد معنوي 
 حفظ خود واال در مسئولیت 
 مند زندگی هدف 
 پایداري در اعتقادات 
 راهنمایی خواستن از معنویت  

  رهبري اجتماع/پیشگاه معنوي
 مربی معنوي موثر/یک عارف و معلم 
 یک عارف و مامور تحولی موثر 
 و داوري آگاهخواري کردن  غم 
 آرامش، حضور آرام و امن 
 تراز بودن با گردش زندگیهم  

ها مورد  آمیزي در شرکت طور موفقیت هب گیري آن مدل هوش معنوي ویگلزورث و ارزیابی اندازه
  .]20[استفاده قرار گرفته است

  )2007(مدل آمرام  -3-7-2
نفر از پیروان  71او با . نمودآمرام یک تئوري بنیادي جهانی، در خصوص هوش معنوي ارائه 

وفی، هندوئیسم، تائوئیسم ،یوگا پرست، اسالم، ص یسم، مسیحیت، بتاابود(هاي مختلف معنوي  سنت
اکثریت آنها از اساتید مذهبی بودند . شان هوش معنوي داشتند، مصاحبه کرد که از نظر اطرافیان...) و
که معنویت  طوري رهبران تجاري بودند، به بعضی نیز متخصصین طب یا ....)شیخ، روحانی، کشیش و(
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او با هریک از آنها حداقل چهار مصاحبه انجام داد و از آنها در مورد . را با زندگی خود آمیخته بودند
معنویت  راساس اعمال روزانه افزایش دهند؟شان را ب واالت زیر توضیح خواست؛ چگونه معنویتئس

چگونه از معنویت براي انجام وظایف روزانه خود کمک  دهد؟ چگونه کار و روابط آنها را شکل می
مورد موضوعات مطرح شده  کنندگان خواسته شد انتقادات خود را در گیرند؟ و در پایان از شرکت می

     آمرام با استفاده از تئوري داده بنیاد و از طریق کدگذاري باز . هاي قبلی مطرح کنند در مصاحبه
، 44متانت بعد آن شامل هوشیاري، 7که . هاي آن را استخراج کرد همعنوي و زیر شاخ بعد هوش 7

 .]10و9[48، هدایت درونی47خود آمیز به صلح) تن در دادن(تسلیم شدن  46، صداقت45معناداري، تعالی

  )2008(مدل کینگ -4-7-2
 تفکر وجودي انتقادي در خصوص مسائل کینگ نیز چهار بعد را براي هوش معنوي ارائه کرده است؛

  .]13[52، بسط حالت آگاهی51، آگاهی متعالی50، ایجاد معناي شخصی49مربوط به هستی

  پیشنهادگیري و  نتیجه -3
. شود ها محسوب می هاي استراتژیک سازمان معناداري زندگی فردي و سازمانی کارکنان از برنامه

تر به آن دارد و زندگی را از  بلکه نگرشی عمیق ،پردازد مفهوم زندگی نمی معناداري در زندگی فقط به
درك و آگاهی از معناي زندگی فقط از طریق . دهد تمامی ابعاد مورد بازنگري و مشاهده قرار می

شود و مستلزم استفاده از هوشی وراي دو هوش مزبور است که  منطقی و عاطفی حاصل نمی هوش
فقط در حل مسائل پیچیده که در حل  نهاین هوش . شود معنوي نامیده می چنین هوشی، هوش

 ،افزارهاي موجود قادر به حل آن نیستند ترین نرم ترین مسائل ارزشی و معنایی که حتی قوي پیچیده
برداري و استفاده هر چه بیشتر از آن در  براي شناخت بیشتر چنین هوشی و بهره. قابل استفاده است

هاي آن است تا با  مؤلفهدهنده و اخت ساختار تشکیلحل مسائل فردي، گروهی و سازمانی نیاز به شن
. تر آن را در حل مسائل پیچیده بیابیم تر و کاربردي هایی عملی شناخت هر چه بیشتر آن بتوانیم راه

هاي معتبر داخلی در حوزه هوش معنوي با  نامه و مقاله دلیل جدید بودن موضوع و کمبود پایان به
قیقات قبلی خارجی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و هدف کاربردي، در این مقاله، تح

با . هاي هوش معنوي از دیدگاه اندیشمندان مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است مؤلفه
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نظر مسئولین  مدتواند  توجه به مرور ادبیات و جایگاه هوش معنوي در موفقیت سازمان، موارد زیر می
  قرار گیرد؛

کارگیري  هاي عملی براي به هاي هوش معنوي در کارکنان باید راه مؤلفهوضعیت مناسب  با توجه به -
 .ها قرار دهند هر چه بیشتر هوش معنوي را یافته و برخی از تجربیات خود را در اختیار دیگر سازمان

ها  خداوند در سازمان هاي مرتبط و مستمر براي شناخت بیشتر جایگاه توکل به ها و آموزش کارگاه -
 .برگزار گردد

مدت قرار هاي بلند دار کردن زندگی براي آنها را در برنامه معنادار کردن کار براي کارکنان و معنی -
این امر مستلزم آن است که مدیریت سازمان خود از هوش معنوي باالیی برخوردار باشد تا . دهند

 .هایی را در سازمان نهادینه نماید بتواند چنین برنامه

ري جلسات خودارزیابی جهت آشناسازي کارکنان با ابعاد چندگانه انسانی و آشنایی آنها با برگزا -
 .جایگاه رفیع انسانی

شان و تعریف اهداف متعالی  افزایش سطح بینش و تغییر نگاه کارکنان به زندگی فردي و سازمانی -
 .به این اهداف شان و کمک براي رسیدن براي کارکنان و انتخاب مواردي از آنها در زندگی

 .شان آشناسازي هر چه بیشتر کارکنان با منابع معنوي در جهت حل مسائل زندگی کاري و شخصی -

ها و رفتارهایی همانند بخشش، انفاق و فروتنی که این مستلزم الگویی در  بسط و توسعه ارزش -
در سازمان، مدیر سازمان  ثیرگذارترین افرادأیکی از ت. انند از آن پیروي کنندسازمان است که همه بتو

 .است

گذاري که تعقیب توامان اهداف  سازي نوعی مکانیزم هدف تلقین احساس مثبت درسازمان و فرهنگ -
  .دنبال داشته باشد فردي و هم سازمانی را به

  ها نوشت پی -5
١- Universal trait 
٢- Well-being 
٣- Frames of Mind 
٤- Emmons 
٥- Zohar&Marshal 
٦- Sisk 
٧- Self awareness 
٨- Expensive 
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٩- Psycho matrix Spirituality Inventory (PSI) 
١٠- Divinity 
١١- Mindfulness 
١٢- Intellectuality 
١٣- Community 
١٤- Extrasensory perception 
١٥- Childhood spirituality 
١٦- Trauma 
١٧- Spiritual Intelligence Scale (SIS) 
١٨- Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS) 
١٩- Disciplined practice 
٢٠- True cause 
٢١- Inner knowing  
٢٢- Deep intuition 
٢٣- Oneness with nature and the universe 
٢٤- The capacity for transcendence 
٢٥- Virtuous behavior 
٢٦- Forgiveness 
٢٧- Gratitude 
٢٨- Consciousness 
٢٩- Transcendence of self 
٣٠- Courage 
٣١- Compassion 
٣٢- Intuitive Wisdom 
٣٣- Reasoned Understanding 
٣٤- Compassion and Love 
٣٥- Focused Power and Justice 
٣٦- Healing and Forgiveness 
٣٧- Living with Zeal 
٣٨- Living with Dignity, Empathy and Commitment 
٣٩- Creative Connection and Service 
٤٠- Duty 
٤١- Nurturing 
٤٢- Personal transformation 
٤٣- Brotherhood 
٤٤- Grace 
٤٥- Transcendence 
٤٦- Truth 
٤٧- Peaceful surrender to self 
٤٨- Inner-Directedness 
٤٩- Critical Existential Thinking 
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٥٠- Personal meaning production 
٥١- Transcendental awareness 
٥٢- Conscious state expiation 
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